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lktısat Vekili Karabük'ten döndü - -~ -- .-. 7'"tır --- ~ 

Az bir zaman sonra 

Senede beş bin ton 
kömür ·elde edilecek 

iktısat vekilimiz B. Şakir Kesebi-

8 j• r t t k. k rin başkanhğmda Zonguldağa, oradan e 1 5 ey a • da Karabüke giden heyet bir yandan kö 

h t' • d • • • mür havzalarımtzda, diğer taraftan a 1 n en don uş fabrika inşaat yerinde icap eden tet-

Oıı iki güıı Zoııgul<lak kömür ha\'- k j k 1 e r i yapmıştır. Vekilimiz 
zn 1 ı · d~g-ruca Ankaraya gitrr.iş. kendisine 

:. ne a, Lıir gün J{arabük'dc dc\·am 
eden tetkik !',Cyalıatiu<len İstanlrnla refakat eden banka müdürlerinden B. 
d" ı ilhami Pamir ile İstanbul gazeteleri 
oıu ükten soıırn. memleketteki imar 

, .o ~aııayilc':'nıe i";-lerindeki ileı·ilemc başmuharrir!eri şehrimize dönmüşler-
hnmlclcı·ini daha ın·dmlık a·örüyo· dir. 
ı·ı ' "' Ob<Trenildiğine göre, kömür istihsala-

uıı; meğer Yeni 'J'ürkiyenin istik-
bal' · tımızı 1939 da 2.200.000 1940 da 

ıııı gürınck h;in mutlaka rundeıı 
l 2.400.000 tona, 1941 senesinden itiba-
ıan:ası ~ibi yeraltı ser,·et.Jerinin iş-

1 r- ren de her yıl 300.000 ton arttırmak 
erıı ıgi uııntnlrnları, sonra J{arahük 

.,.il · suretiyle, senevi kömür iı!tihsatatmuzı 

.. >ı snııal·ilcı:-uıc ıılünınm tıi.tbik sa-
l ı l kısa bir zaman içinde 5.000.000 tona 
Hl nı·ını te':'kil cılen merkC'zleri ge. 

ze k · ibliig- etmek mukarrerdir. 
re ı;!üzle gi>mıckte bn";"kn bir kıy-

tnct , arnıı" Kömürün maliyet fiyatının indiril-
(' '. mesini temin etmek ve diğer i§lerinin 

\'. h<'-:; s<'nc e\'\·et Zong:ul<lak ma. 
<l h idaresini daha müsbet faydalar vere-

en :wzn ... mtla ist ihsnl miktarı hir 
·ı cek surete koymak üzere, ocakların 

rııı ron toııu hile hıılmaxoı·<ltı. Hu-
n·u· ı 'k ( .'fo1111 srı . fi sii . .5) 
... n Hı mı · tar iki milyon tona ,·ak· 
la!;inıı~tır: g<'l<'<'<'k yıll~r ic;in de. mü
t<'ma<li,reu kiinıür istihsalini nrtır
ı:ıa!:,a ıırntııf l<'';-Chhii.,.lcr yapılmnk- 1 
tallır. Hu ll'ı;.chbiblcr neticesinde u
zak cle~il. Jllkın bir istikbalde sade

ce hu lııt\'Za her sene memlekete yir· 

mi he':' nıill·on lira µ;ctirccck bir ser- i 
\·et. im,\ nnğı haline girecektir. 
~v ..... ıka il ,l{ııı·ıt.l>iıiJ'i'9 ~pmQJ.i t,tJ

lan demir , ·c c;<'llk fahrlkaınnın ln-
ı;;aat ıtııı<· l; ~·esi <;ok ilcrilcmiştir; a

ra elan geçen on beş yıl içinde hcş, on 
kti~·c,·inclen l>ıl";-kn hic;hlr şey buhın. 
maFrn homho':' nt<Iilcl', <lalın şimrti
clen tanınmaz hir hale gelmiştir; ge
lecek sene -'lart sonlann<ln fabrika· 
nın hnzı pnrc;nhu·ı fanli~·ete gcı;ec·ck, 

'l'enımuz nymda <la her tarafı tamam 
lnunu-:; olı\C'aktır. Bu bii~·ük müessese 
her gün en aı:ıai!;ı 3:>0.000 ton demir 
cevheri, ..ı:m.ooo ton kümür kulln
nnn \'C tR0.000 ton mamul dcnıiı· YC 1 
çelik yfü·ncln getiren bir i~ hacmi )·ıı- 1 

rat.'.tc•aktır. I•'nhrilrnya her gün 3730 

ton ilk ve mnnnıl nın<lde girip c;ıka· 
caktrr. 

Beş sene cnel gene bir tetkik 

heyeti ile bil'liktc Zonguldak maden 
havzasını gcznfr;-tim; onun için bu 

defa beş senelik biı· zaman znrfm
da buradaki yeni ilel'ilcmc eserleri

ni llaha iyi giirebil(liın . 

Atatürkle 
Amerikan Cümhur 

reisi arasında 
Arı kara, 16 (A.A.) - Amerikanuı 

..a.UI liHQP-BM -G.offı.7ıei7Je Rei•icıum
h ur Atatürk ile Amerika Relıdeum
huru Ruzvelt arasında aşağıdaki 

telgratlar teati olunnı uştur: 
Ekselans I<'ı·nnklin Ruzvclt 

\'AŞlXGTO~ 
Amcı·ika milli hayı·nnıı münasebe

tiyle Eksclan ... ını7.n en hnı•arctli teh
riklel'imi 'e dost hiiyük milletin re
fnlıı hakkındaki ... aınimi <lilekleı1mi 
tnkılinı ile hillıas.;:ı hnhti~·nı·mı. 

J{. ATATeRl{ 
~Jkselans Kemal Atatürk 

Türkiye Reislcunıh11ru 
ANKARA 

Ekseli\ ıısınızın çok dostane teb
riklerinden fevkalô<le mütehassis o· 
larak ı:ıanıimt teşekkürlerimin arzı· 
na müsara:ü E'ylerim. 

Franklin nnzH~lt 

Adliye 

Telgrat adresi: Kuııın • lstanoul 
Telef. 21413 (Yazı) 24370 (idare) 

Yarın 12 sayfa 

!Sayısı heryerde 
1 100 para 

Dün Ankara mahkemesindeki son celsede 

Vali beraet etti 
Müddeiumumi iddianamesinde diyordu ki 

''Suç ihmal değildir, 
bunu işliyeııler aynı 

vazif egi suiisfimaldir. 
derecede suçludurlar,, 

Mahkeme heyeti suçu sabit bulmadı; 
temyiz edilebilecek beraet kararı verdi 

ı 

Ankara, lG (Telefonla) - İstan

bul vali ve belediye reisi Muhiddin 
Cstün<lağ'ın muhakemesine bugün 
(dün) de devam edilmiş ve saat on 
buçuli.ta açılan celsede müddeiumu· 
ınt iddianamesini okumuştur. İddia
namede şöyle denilmektedir: 

"- H!l.dise: İstanbul belediyesin
ce Asri Mezarlık ittihazı için eski be
lediye müfettişlerinden, vali ve be
lediye reisi Muhiddin Ustundağm es· 
ki arkadaşlarından Giritıı Llkoğlu 
Eşrefin istimlak edilen yerlerin Is
tim la.kişinde, mumaileyhin menfaa
tine ve belediyenin zararına olarak, 
ımçluların kanuni ve idart şekilden 
haşkn ı::uretlerle muamele yapmak 
ve vazife! memtırlyelerinl suiistimnl 

~cıkh bir kayıp 
Antalya mebusu Ce
lal Menglll bUrU Hldll 

Ankara, 16 (Telefonla) - Antal ~ 
ya mebusu Celal 
Mcngilibörü dün 
akşam kalp sekte. 
sinden evinde öl· 
müştür. 

Merhum 1876 da 
Resmoda doğmuş • 
tu. Erkanı Harbi. 
ye subayı olarak 
.)rduya giren Ce • 

lal Mengilibörü, orduda muvaffa_ 
kıyetle çalıştıktan sonra hariciyeye 
geçmiş ve orada da büyük yararlık· 
!arı görülmüştür. 

Bu arada Halepte konsolosluk et. 
miştir. Kendisi fransızca ve alman. 
ca. bilirdi ve 2 çocuk sahibi idi. Ai -
lesine taziyet beyan ederiz. 

Vekili 

etmesinden ibarettir. 
Muamelenin başlangıç ve netice

leri: - Belediye umumi meclisinin 
15 · 5 - 932 tarihli kararile Maçka-

kadaki Şeyhler mezarlığına ölü gö· 
m!llmesi menedilerek belediyenin 
Beyoğlu ve civarı halkının bu hu-

,(Scmu Sa. 5 Sü. 3) 

Şanll Hamidiye 
Akdeniz seyahatinden dün 

limanımıza avdet etti 

Gemi şerefine Rodos'da verilen 
parlak süvare 

.Xihnyct gene bu :-.on tetkik .se~·n
lıati c~nnsııu.la hiiküıııetin liman i~
lerino ele ehemmiyetle el koymuş ol
dıı_:ı.uuu üğt·eıulim. J{arı:Hlcııiz ma
den hnvznsıııdn Çatnlnğzı elenilen 
rrıcvkhlo yinni be~ ,·nımrn ıılacnk, 
en n~nP.ı senede altı milyon ton tnh
nıU olunnhileet·k suretle bir içlinıan 

in~asıım ıtil har.ırlıklaı·ın hayli ilcri
lcmiş hulunıhı;;?;unu gürdüm. 

Muhtelit adil işler hakkında dün bir muharririn1ize 
beyanatta bulundu lJamidiıfe mcl,·tcp gemimiz Ro'dos Zinıa ııııı<lıa ve Jlcımidiyc baııdosımmı verdi 

ği 'konseri diuliycıılcr 

Bir tarnftmı Zonguldak nınclen o
t•nklarıın, ıl.iğcr Camftan Knrııhiik 

fnhrikn.;ı lıı':'uatını, ılnlıa sonrn Çn

talıı !r;r.ı limanı in-;;nntı plitnlnrmı ~i>

r<'n klnısC'niıı ha;rali kC'ncli kenclinc 
iı;;Jc~·or, nıem lck<>tin cliA<'r kfr;;cl<>ri n
ele i-;;le~·en, rulınt i';'lclllC'ğf' ha:r,ıl'la-

ASU1 rs 
Ofonll ,<::rı. fi. Sıi . .5) 

Fikir ıneselelerı 

Sadri Ertem'in gazete· 
ciler ve edebiyat mevzuu 
üz.erinde şayanı dikkat 
bir .tüdünü 3 üncü sayfa-
rr.1::.d~ c!~:.:yunuz. 1 

icap t;;dilen mahallerde adli 
leşkiJata ilaveler yapılacak 

iki köyü • 
sel bastı 

Yüzlerce 
ev qzkıldz 

On dokuz kiş•nın 
cesedi bulunabildi 

Erzincan, (Ilususi) - Merkeze 
bığlı Cimin nahiyesinini Keleriç, ve 

1-'işkidağ köylerile Kalolar mczraasını 

<; el basmıştır. Tufanı andıran bir yağ
murdan sonra ani hücum eden sel kar

şısında köylüler birden bire şaşırmış

larürr. Yüksek yamaçlardan hızla in

mi~ olan sellerin sürüp getirdiği ton-

(Se>nu Sa. 5 Sü. 2) 

Adliye Ve7,il-i Şiil.-riı Sawcçoğlıı 

(l'azıs-ı 3 'füıcü sayfannzda) 

(Yazısı .J iiıııü sayfmnı:.da) 

fj)ü~~ p~~den: 

Safdillik 
Geçcnleı·tlo Zoıı~ııldak maden ocnklııı·ııun birinde bir kaza ol· 

muş. '.l'oprak c;ükünlü:.ü ile kıı pannn ku~ u Içcri~imlcıı bir amele 
sesi: 

- ılımının! Beni kuı·tıuın •.. l{iil<lc iki iiküzüm \ 'llr ••• Kuı·tulur· 

sam ... izin olsun." 

Diye ynh'nrırmış. '.l'nhlisi ye heyetleri c;ıılı!;ııııı~lar. Xihayet kuyu 
içerisi nele toıırnk yı~mları ark usııuJnıı hi),rlo ynh nrnn ameleyi iilUıu 

tehlil~<' .... imlen kurtarmıı;.lnr. I•'ukn t knrlnrılan ameleye: 
- 1ı-;;te Mehmet, seni kur tarttık. Hnycll bakalnn, köydeki i.iküz

lcri getir!0 

Dcıli kleı•i zaman: 
- Acnip! Ben ~erı:ekl<'n hiil le hiı• ~ey s(iylc<lim mi?" diye ce. 

\ap \Crıni-;;! 
lliiclisc hakikaten tuhnf ıır. Fnknt maden kuyusunda hayatı 

f<•hlikc~·c düsen bir amelenin 'anılcttiği i)küzleri kurtnlclukt.an son
ra , ·erm<>m<'si ha)·rct cdil<'<·ck şey değil, hilfikis pek tabiidir; bu 
hfıılis<'<l<' n ... 11 tnhnf olan C'ilıetc gt'lirı<·e, hn zantllı kiiyliinün k<'mlisl
nl knr·ı.nı·ınnğn cah7nnlnrın gnyrC'tl<'rinl artn·mnk l<:in kiiyclckl ö
J~lizlcrhıl vnnıktm~ğl lilzum gU rct·ck ılerc<'ede saMil olmn!'ı<lır. 

HASAN KCMÇAYI 



Dersimli Kız 
Yazan : Niyazi Ahmet 

No.2 
- Seyyid Rızanın. 
- Seyyid Rızanın kansı böyle işle-

re karışır mı?. 
- Karııır ya.. Görmedin mi o gün 

bana nasıl vurdu. 
Yüzbaşı fazla bir şey sormadı. Bu 

harikulade güzel kız demek hem Sey
yid Rızanın karısı, hem de istediğini 
yapan bir amirdi. 

Gülçubuğa başka bir sual sordum: 
- Burada hiç erkek yok mu? 
- Çok .. 
- Peki buraya niçin gelmiyorlar? 
- Gelmezler .. 
- Neden?. 
Gülçubuk gülüyor, garip garip yüz 

başının yüzüne bakıyordu. 
- Söylesen e .. Niçin gelmiyorlar?. 
- Sen anlamadın mı? 
- Nereden anlayacağım?. 
-Çünkü seni erkek yerine saymı-

yorlar. Sana kadın gönderiyorlar. 
Gülçubuk bunları söylerken genç 

yüzbaşının hiddetleneccğini sanıyor

du. Halbuki Kazım hiçbir şey söyle
medi. Sadece gülümsedi ve mırıldan
dı: 

- Zavallılar .. 
O gece Gülçubuk kırık ldesti ile su 

ıetirdi: 

- Al, dedi. Bugün su içebilirsin?. 
- Demek yaram iyi oluyor?. 
- lyi oluyor. 
- Su içmemi de Besi mi söyledi?. 
- Besi söyledi elbet.. 
Gülçubuk Kazıma üç gündür su ver· 

miyordu: 
- Yaralı adam su içmez .. !diyordu. 
Kazım destinin içindeki suyu son 

mmlasına kadar içtikten sonra ayran-
dan yapılmış dişleri kıracak kadar sert 
kuruttan birkaç parça daha ağzına ata
rak keçenin üstüne uzanldı. Düşünme· 
le başladı. Buradan nasıl kaçacaktı? 
Gülçubuğun dediğine göre dışarda 
hayli silahlı adam vardr. Halbuki 'ken· 
disinde silah na~ çakı bile yoktu. 
Maamafih karar vermişti. Her ne ba
hasına olursa olsun kaçacaktı. Çünkü 
kaçmazsa nasıl olsa öldüreceklerdi. Bir 
aralık Gülçubuktan istifadeyi düşün
dU. Fakat onun da müthiş bir düşman 
olduğunu görüyot1du. Kaç gündür bir 
açtı altında geceledi1dcri halde bir de
fa olsun yüzüne şefkat ve merhametle 
baktığını görmemişti. 

- Asırlar bunları insanlıktan çıkar
mış .. diye düşünüyordu. Benim bu kı
sa hiç bir düşmanlığım olmadığı halde 
kadınlık hassasiyeti de göstermiyor. 
Uyuşmuşlar.. Seyyid ve ağalar bütün 
insanları köpekleştirmişlcr .• Bir köpek 
her yabancıya naaıl hırlar, daima evi
nin eşiğinden içeri sokmazsa, bunlar da 
öyle .. ,, 

Zifiri bir karanlık vardı. Gülçubuk
kulubcnin dışında, kapının önilnde top
rağa serdiği keçeye uzanmış yatıyor
du. Kazım: 

- Bu fırsat bir daha bulunmaz .. 
Hemen kalkıp uzaklaşmalıyım.. diye 
düşündü. Bir taraftan da ses çıkarma· 
dan kalkmaya başladı. Hazır vaziyet
te idi. Ceketini zaten parçalayarak üze· 
rindcn çıkarmışlardı. Pantalonunu hiç 

§!karmıyordu. Oylc clduğu gibi dışarı 
fırlayacak ve karanlıklara dalacaktı. 

Gülçubuk uyandığx vakit kulubeyi bom 
bot görünce kim bilir ne kadar şaşıra
cak ve Besiden ne kaıdar tokat yiye· 
cekti. Belki öldürürlerdi de ktzcağm 
Kazım böyle düşünürken ona acıdı. 

Ne de olsa kaç gündür kendisine bak
mış, tedavi etmişti. 

Ayağa kalktı. Kapının önüne kadar 
geldi: 

- Ya uyanır da mani olmak ister
e? •• 

Evet uyanırsa ne yapacaktı? Eğer 

ağ eli sağlam olsaydı onu bağlar, ağ . 

%1DI tıkar, öyle giderdi. Halbuki şim-

Şimşek süratiylc geri döndü. Gill
çubuk ayaktaydı. Elinde bir şey parlı· 
yordu. Uzun bir bıçak ... 

Kazım derhal kendini topladı. Anla
mamazlığa, bıçağı görmemezliğe gel
di. 

- Uyuyamadım .. İçim sıkıldı. Bi
raz hava almak istedim .. Ya sen .. Sen 
de mi uyuyamadın? .. 

- Ben uyumam ki .... 
- Uyumaz mısın? .. 
- Elbet... 
- Ne yaparsın?., 
- Yatarım . 

- Biraz evvel uyumuyor muydun? 
Gülçubuk güldü. 
- Siz öyle mi sandrnu.:? .. 
- Uyuyor gibi görmüştüm ... 
- Öyle görmüştünüz de kimbilir 

ne düşünmüştünüz 1 
- Bir şey düşünmedim. 
- Siz gidiyordunuz .. 
- Nereye?.. 
- Ben bilir miyim nereye.. Elbet 

adamlarınızın yanına. Ben hepsini 
gördüm. Hiç uyur muyum sizi bekler
ken .. Sonra .. 

- Sonra Besi benim yerime seni 
mi keser? .• 

- Keser elbet ... 
- Peki ben kaçaydım ne yapar-

dın? 

- Kaçamazdrn ki .. 
- Niçin kaçamazdım .. Sen uyusan. 
- Hiç uyumam ... 
- Şimdi kaçsam ne yaparsın.. Ba· 

ğmr mısın? 

- Hiç ses çıkarmam.. Bağırmak a
yıp. 

- O halde ne yaparsın .. 
Genç kız elindeki bıçağa boşlukta 

bir kavis yaptırdıktan sonra: 
- Yaralardım gene .. dedi. 
- Öyleyse hazırlan .. 
- Neye hazırlanayım? .. 
- Beni yaralamağa.. Çünkü l:ıcn 

b ··a· · Ll .,. , x u gece gı ıyorum .. 
- Yavaş söyleyin .. Sesinizi duyar· 

lar .. Gelirler .. Siz bizim adetleri bilmi
yorsunuz. Bari ben söyleyim. Kaçmak 
isterseniz ben yaralarım ama erkek
ler duyarlarsa daha ağır ceza verirler. 
Karı gibi kaçıyordu, derler. 

ikisi de sustular. Kazım, her ne ba· 

hasına olursa olsun buradan kaçmayı 
göze almıştı. Onun için Gillçübuğun 

söylediklerine ehemmiyet bile vermi
yordu. Geri döndü. Keçenin üzerine 
oturdu ve düşünmeğc başladı. 

Gülçubuk, bıçağını karnına koy. 
mu§, kulübeye girmişti. 
Yavaı yavaı Kazıma yaklaştr. Ke· 

çenin bir kenarına çöküverdi. 
Yavaşça bir fıstltı halinde: 
- İstersem seni ben kaçırırım .. de· 

di. 
- Kaçırır mısın? 

- Kaçırırım ya ... 
Dersimli kız yeni bir plan mı kuru

yordu? Bir oyun muydu bu? .. 
Kazım karanlıkta gözlerini Gülçu

buğun gözlerine dikti ve genç kızın 

göz bebeklerinde yanan bir alev gör
dü. 

Sahi mi Jöylüyorsun? .. 
Elbet sahi söylüyorum .. 
Ama sana ceza verirler .. 

- Versinler .. 
Yüzbaşı bundan bir ıey anlamıyor

du. Biraz evvel kaçarsa kendisini ya· 
ralıyacağını söyliyen kız, şimdi kaçı

rmm .. diyordu. (Arkası var) 

inkılabının [Harf 
onuncu yıh 

29 Temmuzda Baş· 
Jakanhkta bir komis

yon toplanıyor 
Onuncu yıldönümünü idrak edeceği

miz harf inkılabı dolayısile ko:.iltür ba
kanhğı Ankarada on yıllık Türk neşri
yat sergisi açmağa karar vermiştir. Bu 
maksadta bir de on yıllık bibliyografya 
neşrolunacaktxr. 

Cumhuriyet hi.;kumetinin ilmi ve i
dari sahalarda on yıl içinde sarfetmiş 
olduğu faaliyetlerin bir nevi blançosu 
mahiyetini de taşıyacak ok.rı bu kitabın 
tcrtib ve neşri için Başbakanlık neşri
yat ve müdevvenat müdürü B. Baha 
Kutayın reisliğinde bir komisyon teş

kil edilmiştir. 
Toplantdanna devam etmekte olan 

bu komisyon bütün bakanlıklarla diğer 
m:istakil devlet teşkilatının neşriyat 

diı-ektör veya şeflerinden müteşekkil
dir. 

Komisyon, her dairenin kendi vazife 
veya ihtiyaçlarına göre neşrettiği mat· 
buaların toplam, şeklini te~bit edet~ck 
ve lüzumlu hazırl1kları yap<tcaktrr. On 
yıllık resmi neşriyat bibliyografyası ı

çin toplanacak olan matbııalar arasın

da kanun, nizamr.<!.me ve tal' l'-atname-
(Sonu: sa 7 sü 1) 

Şanll Hamidiye 
Akdeniz seyahatinden dün 

limanımıza avdet etti 

Gemi şerefine Rodos'da verilen 
parial< süvare 

f, 
Hamidiye kum.mıaam (X i.,,""1retli) 

konsolo.~ıtmuz <XX )) konsok>s nıua. 

vfai (X."X.'() ve korısoıosluk kaf:ibi 

ile ıki Ja.ıı<ıs kon.~ol.oshane 

ö1~ilııde 

biı~ 

Akdeniz seyahatinden lzmir lima • 
nma gelmiş olan Hamidiye, dün ls
tanbula dönmtiş, Haydarpaşa önünde 
demirlemiştir. 

Yabancı limanlarda Türk sancağı. 
nı dalgalandıran Hamidiye, her yer. 
de coşkun bir tezahüratla karşılan. 

mıştır. 

Mektep gemisi, yakında Karadeni. 
ze cıkar.aktır. 

Rodosta Verilen Parlak 
Süvare 

Rodos, (Hususi) - Hami.diye mek
J tep gemimiz telgrafla kısaca bildir. 
l diğim gibi, 6 tem.muz çarşamba günü 
l saat 11 de Rodos fen~ri karşısmda 

demırlemiştir. 

Konsolosu.muz yanında konsolos 
muavini ve iki kavas olduğu halde 
motörle Hamidiyeyi karşrlamış ve 
demiratma yerine kadar refakat edil.. 
rniştir. 

G ONLJ N AKiSLER./ 
Gemimizin yaklaştığını haber alan. 

lar dükkanlarını kapatarak sahiJlere 
toplanan halka iltihak etmiştir. Ha. 
midiyeye konsolostan sonra mihman 
dar bahriye binbaşısı, limandaki tor
pito kumandanı ve liman namına di.. 
ğer bir subay gelerek kumandanı zi-Ayakkabı modası ••• 
yaret etmiştir. 

B IR KUNDURACIDA iskarpin· 
lerlml çiviletirken, içeriye 

kaytan bıyıklı bir delikanlı gJrdl ve 
ustaya dönerek: 

- tskarpiolerim hazırmış, dedi. 
Verin bakalrm. 

- Nerdcn bildin hazır olduğunu? 
- Ben bilirim. Bana kuşlar söy-

ler. 
Bunun ilzerlne usta belini do;;rul

tarak camekA.na uzandt. Oradan Sar· 
donya dikili tkl saksı zarafetiyle du· 
ran bir çift yeşil ayakkabı çıkarçlJ. 

Delikanlının önüne koydu. 
- Buyur! 
Delikanlı, ayakapları evirip çevi

rirken, onların ne çeşit şeyler oldu-
ğunu daha tylce görerek 
düştüm: 

• • • 

hayrete 

Bu iskarpinlerin ayak neresine gi
riyordu acaba!? Parmaklar nereye 
yerleşiyor, topuk ne resinde duruyor
du? Yalınkat bir tabanın üstüne, 
burnundan doğru birdenbire yükse
len bir demet sırım konulmuştu; ço· 
cuk patiklerine takılan püskülleri 
andıran bir şey ... Onların arasından 
küçUk bir bayrak direğini andıran 

bir çubuk gözüküyordu. Onun hemen 
ardında, iskarpini ayağa bağlayan 

tasmanın tokası olduğuna hUkmedl
lebllecek garip blr madeni Alet göze 
çarpıyor ve oradan itibaren a~·ak bt
leklcrinl bir defa sardıktan sonra, 
tabanının oyluğundan geçerek iskar 
pinin burnunda görünen sırrın deme· 
tlnln ortasındaki çubuğa bağlı sarı 
bir zincir görünilyordu. 

Kaytan bıyıklı delikanlı iskarpin
leri ayağına gtydi. Orada da tuhaflık 
vardı. Sol iskarpini sağa giymiş ve 
sağı soluna. giymiş glb1 durnuyordu. 
Her birinden, ayaklarının birkaç 
parmağı lskarpintn tabanlyle tama
men Unslyet edememiş bir halde dı· 
şarda kaldr. 

-ı' 
1 

Delikanlı bu vaziyette, Şarlo ile 
Holanda köylüleri arasında bir man· 
zara arzederken bu garip mamula.ta 
bir lki baktıktan sonra blr parmağı· 
nı kaldırarak: 

- Usta, dedi. Kulağmda küpe ol
sun. Bu iskarpinlerin ya kalıbını. ya· 
but da modelini birine verecek olur
san. eh, artık Allah bilir elimden c;e
keceğlni... Bu çeşit iskarpinler ls
t an bulda be nd en başk a hiç kimse nin 
..ayağında görülmeyecek. Monopolu 
bende kalacak bu cirl şeylerin .. 

• • • 
Elli, altmış yaşlarında kadar 

kıranta bir adam olan kunduracı us
tası, uzun zamandanberl ciddiyetle 
uğraştığı sanatından birdenbire böy
le bir garabet çıkarmağa mecbur e
dilmrı;;inden yarı ~nr;:km '\"e yarı mü
tee~Rlr bir hnlrlc başmı iki yana sal
larken: 

- Hayır. diyordu. İmkanı mı zar. 
Bu Jskarpinin modelini siz getirdi-
niz, size ait kalacaktır. Başkasına 

Yt>rlr miyim? 
1çlnclen de şöyle dediği seziliyor· 

du: 
- Ulan budala! ... Hıdırellez ka· 

yıklarında bile görlilmeyen bu ke
pazeliği kio:ı alır aya~ına? Bu reza
let teknelerine kim biner de gezer? 

S('n bile belki yarın pişman olup. is
karpinlerin üzerinden bu kokorozla
rı yolarak, "aman şunu bir şeye ben
zet! Çocuklar arkamdan, voyvo! ba· 

Konsolosumuz ve İtalyan bahriye 
zabitleri gemiden ayrılırken top atı. 
larak selamlanmıştır. Hamidiyenin 

subay ve erlerine Türk konsolosluğu 
tarafından gemide 400 kişilik öğle ye 
meği verilmiştir. 

Öğleyin gemi kumandam konso. 
loelUaciumuzun ziyaretini iade etmiş· 

tir. Öğleden sonra saat üç buçukta 
Hıı.midiye kumandanı Necati Öroeniz 
ile birlikte İtalyan torpito&una. gidi .. 

lerek iadeJ -ziyaret edilmiş ve top 1 atı ... 
!arak selim resmi yapılınr§tır . 

Saat dörtte Hamidiye kumandanı 

(Sonu 8(%. 1 sü. 3) 

r--KURUN-, 
ABONE fARlFESJ 

lltmlektı Memlehı 

tcrnde dııındo 

Aylık 9~ ı:,5 J\rt-
! a)lllr 260 •ı& • 
G nlılı 47~ 820 • 
Yıllık 900 rnuu • 

l arıte~ı"ılP.D Halkan Hirllği f~ln aydı 
.Jtuı ırnruo du~ulur. l'o!\ta birlıAine 11ır. 
ııııyııo )'t'rlere ayda yetnıl~ beşer kurut 
ı1111ııneclılır. 

"tınııe ıuı) dını bildıreo rrıektup •e 
tt"lııral tlcreııut, ıhuııe parasııuo posla 
9e)a baııka ile )ollaıııa Qcretını idare 
kenıJı uıcrıne ılır. 

7 iir/;iy~nln her poıta merkezınde 

11.l ' HU.'l'o abone ua:ılır. 

Aıires değıştırme 6cretı :t!> kuruştur 

ğrnyorlar .. . Sokaklarda dolaşamaz ıL·---------·------...ı 
oldum." diye koşup imdat lstemeğe 

geleceksin ... 

i 
Pazıır Pazartesi J • • • 1 H K U 1 ın 17 Temmuz-18 Temmuz 

Fakat ayakkabıcı yanılıyordu. 7 nei ay - Gün 31 
1 

ÇUnkU kaytan bryıklı delikanlı, 0 ye- Cemaziülencl 1357 1 19 20 ı 
şll iskarpinleri, kayık tabağında gl- Huınt Temmuz 1353 2 3 

den tavuk göğsü gibi, üstünden bU- I Hızır günil 72 73 

1 klilü cadır biçimi bir kağıda sararak ı Gun doğuşu 4,t2 4,43 
götürürken, yeniden: li Gün batı~ı 19,38 19,38 1 

• Sabah namazı 2,48 2,49 1 
- Usta, diye haykırdı. Sözümü ak· ! Öğle ,, 12,20 12,20 

. .................... ·-·········· ...... ··--······-··· .. 

ltndan çıkarmayasın ha! .. Yarın ben i lkincfi ., 16,19 16,18 
bunların Uç renklisini yaptıracağım. jl Akş:ım ., 19,39 19,38 

ı Yabı ., 21 ,36 21,35 
~lmdikllere nisbetle biraz da silslU 'j lıns{ık 2,30 2,31 
olmalarını lsteyorum .. üc güne kat- ....................... _ ................... - ......... . 

maz gelirim! 

Ayakkabım bundan sonra endişe 15 Yıl Evvel Bugiin 
ile yilzüme baktı. Acaba üç güne ka- Adedi rno c varan kadın birliği reisi Ne· 

' dar dtikkAnı değiştirsem ml, yoksa l :(he Muhiddin hanım, bir mulıarririmfze 

kapatıp ev ele mi çalışsam gibi bir ırullıu daiminin tesisi için sarf edecekleri • kızın bağırmasına da mani olamaz-
0 halde ... O halde ... Hem eline si- sual oynuyordu gözlerinde ... Kentli· mesui hakkında şöyle demiştir: 

Jih yerine kullanabilecek bir şey al- sini müdafaaya hazırlanır glbi bir - lstanbulda srılh umumi fikrinin tesi-

alıydı. Karanlık odanın ıçıne göz tanr takınmıştı. Öyle ya .. Devrin ip- si için konferanslar tertip edeceğiz. Ben 
hicbir kadın tasavvur etmiyorum, ki, har-

ezdirdi. Keçenin yanında bir değnek tilAsında fırınlanmış moda böreğin- bi .~eı•sin! Son :amanlardaki harplerin ne 
nrdı. Ayaklarının ucuna basarak iler- den, iz'anını haşlayacak kadar kız- kadar ııahıfuane olduğu meydandadır. 

EtUdl. HenUs eline almıştı, doğ- J!!!I:..-.., ~;~~~*~ .... ~~~~!!!!!~~~~ gın ve kocaman bir parça koparmış Maamafih hayat ııe istiklıilimize taarrıız 0
• 

yordu. Bir çıtırdı duydu. Sonra Doğu vilciyetlmhıde tetki.Tc seyahat! yapaıı 3faarif Vek:ıi Saffet bulunan bu delikanlının çıldırmış lundufiıı takdirde Türk kndrnlarırıı miife· 

ı 

J 
1 

t 

) 

l 

<l 

t 
t 
ı 

I 
ses.· E cavi:e kar~ı müdafaa için ön saflıı bulu· 

rzurımıa vardığını biklirnıi§ti.k. Resmimiz Vekili Mu~ 1uıJJoovi olması da muhtemeldi. _ ''····--.3·-·- --~ -.ıc------------------------------~---'---------~~~--.--..._-ı....!n~a~c~a!:.kl~a~rd~ı~r~.'· ______ ~-----...:L.. 



Fikir mesel(lleri: 

Türkiyede gaıete 
ve edebiyat 

vazan ı Sadri Ertem 
Ttırkl7ede saaete dolut bakımın. l 

an ne lnkttaf etmlt bir muıt lktıaat 
areketıntn. bu ne bu hareketin po
tlk ifadeaı olan fikir matbuatının 
•tlilnde bll)'Udtı. O, ekonomik oıaun 
litlk olsun her ı&bada yaratıcı de-

11 ı.tuıçı, mllltahıU delil lthal&t. 
1 roltıntı onadı. Meegul olmak ım. 
&nını buldutu meıelelerde ancak 
emurıan, mllnenerlerl memnun 
tmekteıı daha ileri seçemedi. Te. 
erttız etuıı ıaha latanbul'da. tıtan 

ul'un mahd 
erhı ruhu 

ut ztımrelerl bu gaıete-
rıu teınıll ediyorlardı. 

JDd,.bt Te j, 

1 
.nıt mecmualar mevku-

er at uında daba eabuk yer aldı. 
ar. Uaaete ı ı ç ıı1te edebiyat meHle-
~ 

1
•hemmtyet11 bir ltttcal 1&hHt 

•
1 

lk ıaseta.•llatt, b_.men ilk edip. 
•r mlı ol 1.. rut ara-. da tanı1oruı. Hatta 
le lllakaleler raıaa muharrirler 

fikirlerinin lnıclretlnden st1ade 
l~Pl•rl1le 16H oaroarlar. 

bş naat, Ziya P-. Namık K•maı 
u~ ~ • 

11 Tevfik cazeteclltk tarihi 
~d~ edebiyat tarlblnlnde malıdtr
n. u, tılmlertnt 111dıfımız zatla

deterlertnl ı,aret etmekle be 
aber blıd • 
f 

e gazete daha ziyade ede 
Y&tla el 1 • Urk e e yUrudtıbntı gösterir. 

gazete 111hiplertntn bUvlyetlerl 
e buna bir mtaaldlr. Tllrklyede gaze 
e inin mücerret edebiyat <:etntıln • 

n kurtularak dntın tarlbt htıvt1e
ııı alnuya ba9Jamuı bıttka memıe. 
etle1'de edebt:ratın ve llmhı ı•zete
e huttle 101 buldutu bir zamana te 
adUf eder. Bu teıat dikkate llyık: 
r. Bu tezadı garp Avrupuı cemt. 
etlerinin inkişaf tekli ile Tllrk ce. 
tyetfnln 1100 yUz senelik manıara. 

sı ve tarih! şartları izah eder .• 

de Uttk 
ıeteler çetnl fJı&IJımhlda «i _.. 
VVfller göaterdtler ı Jletntt$'et 

aıetecmttn dikkate ıuık huuaı. 
tlertnden biri de edebi ll&Teler. 
tarn:auı. edebl1atın her ttırltlBllııa 

dellk tarihe Ulve etmesi ldt. 
Refik Halldtn. Yakup Kadrinin. 

allh Rdkının, Halide Bdlbin en g6. 
1 Yazılan gündellk caaetelerde 1a 
kra. 1a makale, 1a tefrika halinde 
Utar etU. Edebi maht1ette tıkr&J• 
••telerlmlzde Allmet Ru!m. on· 
n önce Mahmut Sadık tecrtıbe et-
1•1er4ı. Buınn casetelerde ıörcltı
maı edebt çetnldeld fıkralar de • 
blUr lıl o ıoreaettn bir denllmbr. 
KOprtııu Zade Mebmet Fuat lllm 
DW makaleleri ctlDdellklerın 
dromuna aotanıarın blrlncla\ 4• • 

tr. 8tıpheıtı Ahmet Mltat efendi. 
buna kı4emll bir lt tekltnde cG~ 

Fa1'at metodlu mm havumı ta. 
an makaleler Köprtlll lle bqlar 
net bl:rtık hata etmlt oımayıs. 
Cumhuriyet 4eTrtnde gazetenin 
knlk lntt9afı bllhuaa yenl barfte. 
n kabultınden IODra barlktl&de btr 
r'at ıoıtermıtur. Bu lnkttaf rase
sekreterntını 0011: ebemmtretll bir 
tetlt lt b&Une konnııtt.ar. Bnlı 
abıln, Kemal Salih, CeTat Fehmi, 
ıaamt Safa bu dmrcıe sueteıertn 
zlerfnl birer Titrin blıtne koymut

ardır. 

(192&) 8 kadar117&11 faall1etl bl. 
net pllıı alan &&leteler bu tarihten 

onra daha çok çetnlde fıkralara e
ebl, Uml makalelere report&,Jlara 

8 maıazln faaıt1eUne Ju1met Yer. 
ltlerdlr. Şair Ahmet B&fllll na • 
ımdan daha güzel fıkralarını bu de
rde yazmıştır. 
Jı:debt ~efql tatıyan fıkralar kall. 
si birbirinin ayni olmamakla be
aber bugUn ha il ıazetelerln bol bol 
er verdikleri bir janrdır. Falih Rrf
ı Peyauıi Safa. Abidin Daver, VA • 
u. B•n Alt Ytıcel, Hikmet Ferl-
an. lablba Zekeriya, Nurnlah 4 • 

& ,...... Tu. Yanf ztya, Or. 

•• llrft, Nurettl• Artam, Nuuhl 
&Jdar, Tatar N•J»I, Ht'met •bir, 

IMr. Oült 11• laaalele hto bil". ıı. 

ra takip etmeksizin akla gelen ı. 
simlerdir. Bu lılm bollutu gazete • 
ıerde fıkra denen çeşninin nasıJ bir 
hayatiyet 11hlbl oldutunu tsbat &.. 

der. 
Sadri ERTEM 

Köylüjer 
dikkat etsin 
Günü geçmiş biletler 

nasıl satthyor 
Son günlerde bir takım ıabıkablar 

tarafından yeni bir dolandıncılık sis. 
temi !ıtanbula gelen köylillere tat. 
bik edilmeğe baılanınıftU'. 

Bunlardan bir yenial geçen gUn To 
panede AJımedhı kahvesinde olmq, 
aabıkalı Hayri Bandırmaya döneceği· 
ni öiJ'enen ömer oğlu Mehmedin ya. 
nma yaklaprak kendisinde bir Ban. 
dırma bileti olduğunu ve UO kurup. 
verebilecefini aöylemiftir· 

Bileti alan uf köylU ertesi günü 
vapura. blnmiı, ancak bilet kontrol e. 
dildiği zaman bunun günll geçmit ldi 
bir bilet parçası olduğu görUlmUı. 
tür. 

Vapurdan indirilen Ömer oğlu Meh 
met polise müracaat ederek vaziyeti 
anlatmış. açıkgöz dolandırıcı yaka· 
lanmrıtır. 

Batan ltalyan Vapuru 
Davaaıncla Son Safha 

Çanakkalede çarpıpıa neticeıinde 
batan ttaJyan bandıralı Kapopinto va. 
puru davasına dUn de uliye ikinci ti.. 
caret mahkemesinde devam edilmiş • 
tir. 

. -0--

Karadpnfzde şUphell 
bir sandal 

Karadeniz poetalım yapan Ege va. 
puru dt1n mutat lef erlıiden dönerken 
boju açlldarmda bir sandal görmtlf. 
tilr. Vapur aUvartat sandalı tUpbell 
bulduju için rotaamı defittlrerek an 
daim yanma kadar gitmiı ve bot ol· 
dulu görillmu,tilr. 

Sandalm büyük Romen ilkelelertn. 
den birine ait olduğu t&11dığı bay. 
raktan ve üzerindeki numaradan an. 
taşıtmaktadır. 

Bundan batka sandalın kürekleri 
de m!Veut olduluna göre, herhangi 
bir kaza ihtimali varit görülmemek. 
le beraber ıilpheli bulunduğu için da. 
Diz ticaret mUdilrlUfilne haber veril. 
mittir. 

Tahran Sefirimiz Geldi 
Tahran aeflrimb B. Enia muunen 1 

ıeJırimbe geJmfıtir. t: ::r iki ay kadar 
fatanbulda istirahat edecektir. 

--------------........ ~------------

Adliye Vekili 
Muhtelif adli işler hakkında dün bir muharririmize 

beyanatta bulundu . 

icap edilen mahallerde adti 
teşk.ıiata ilaveler yapılacak 

Şehrimizde bulunan Adliye Vekili re kartı nefret billerinl evveli gaze.. 
B. ŞllkrU Saraçoğlu dün aabah adliye teler bUtUn memlekete ve efkAn u. 
dairesine gelerek, müddeiumumi B. mumiyenin malı yapmak vazif eıl ile 
Hikmet Onatla görUenıUttUr. mUkelleftlrler. Bu huBUBta gazeteler, 

lstanbul mUddeiwİıumiai B. Hik • cinayetten herkesi tenflr için cinayet 
met Onatın odasında bir saat kadar ler Uz.erine hücum etmelidirler. NU • 
kalarak muhtelif adlt işler etrafın - fuaumuza nazaran ağır ctırtım.J.er çok 
da kendisinden izahat alan bakan, tur. Fakat halen bu sallh yoluna gir
bundan sonra gazetecileri kabul e. mişUr. CUrmU meıhut kanunu bun • 
derek bir beyanatta bulunmuştur. tara kısmen mlni olmuıtur. Ç\lnktı 

Yeni kabul edilen kanunlar ve di. birçok cinayetler ufak kavgalardan 
ğer adıt mllhim işlere temas eden çıkıyordu. Halbuki ctlrmUmefhut ka. 
bakan demiştir ki: nunu ekseriya bu kavgalara mini o. 

- UskUdar adliye binuı projesi la.biliyor. 
Nafia VekAletinde tetkik edilmekte. ___ T_o_p_ka_p_ı_cla __ y_.-.... -m---
dir· Tetkikat bittikten aonra tahai • --. 
satı İltanbula gönderilecek ve inp.a· Dl1n ağleden llODl'8 Topkapıda Tak. 
ta hemen başJanacaktJr. kecllerde Camllterif aokapıda 12 

Cezaevi yerine yapılacak adliye numarall evde bir yangın çılanq. ev 
sarııyı inşaatına niçin bqlanmadı. tamamen yandıktan sonra aöndUrUI. 

ğını peki.la biliyonıunuz. Ankaradan mUtttır. 
ayrılmazdan evvel, lstanbul villyett. Ahıap ve tek katlı olan evin tahki. 
ne yazılmıı bir tahrlratı imzaladım. kat sonunda bir ermeniye ait olduğu 
Bunda mtlteha•ıslardan mtıtetekkil anlaıılmıı, fakat kenclfsi bulunama· 
bir heyetin tetkikat yaparak, kat't m•ır. 
karar vermesini rica ettim. F.ğer bu 
karar menfi çıkarsa, adliye, ticaret, 
san11.yi odalarile diğer allkadarlar. 
dan birer kJ1iden mUteeekkil bir he. 
yetin yeni adliye sarayı yerini tayin 
etmelerini bildirdim. 

Me-'1ut suçların ağır cezalı BUçla
ra da tatbikinde mehaklm tqkilltm. 
da değişiklik yapılmamrıtır. Yalnız 

meşhut suc:lara ağır cezalılar da it. 
hal edildi. Bu suretle her cUrmün sU. 

bap löti)'lılilt~ • 
rttn kadar 'Uatabilecektlr. 

Noterler ve avukatlar kanununda 
hUSUll bfr tasfiye yoktur. Kanun bun 
tar ara1mda fenalar zuhur ederee 
otomatik olarak daimi tasfiyeyi te.. 
mill etmiftir. 

Kanun öyle yaıalmqtır, ki bu çer. 
çeve içerisinde fena adam duramaz. 

Umumi hapilanelerde cewmı re. 
çlrmesi icap eden kUçUk mUcrimler 
için Edirnede açılan ıllahhanede ha • 
len 150 den fazla mücrim çocuk ceza 
görmektedir. Bunlar mahkQmiyetleri 
bir seneden yukanya olan çocuklar· 
dır. !mkln niıbetlnde bunu daha a • 
tafı mtlddetlilere de teemn edece • 
ğiz. 

Adli tebliptm poataya geçmell 
haltkmdaki llylha, Nafia, Adliye, 
Kavanin, Maliye ve BUtçe encümen. 
lerinde tetkik edilnılt, ve meclise u. 
r.edilecek hale gelmlftlr. 

ÖnUmUzdeki içtimada Meclisten çı
kacatmı ümit ediyorum. Bu kanu. 
nun iyi iıliyebilmeet için nepi ile me. 
rlyete llrltl arumda bir etme kadar 
hamlık deweel derpif edilmlftlr. 

A.dliye tefkflltmııı mevtut illerle 
mUtenulp olmam lQin mimleketln 
her tarafmda tetkikat Ja~ Ne. 
ticede laap edene, buı JV!erde acut 
tefkillta illveler de yapılacaktır'. 

Mmlekettekf aflr ellrOmlerin ek • 
ıilme91 iqin vatandqtarm, cinayetle-

AZ KALSIN TREN ALTINDA 
KALIYORDU 

Bakırköyde oturan elbiseci Remzi, 
dUn akeam pazardan iki karpuz al. 
mi§, trene binmek bere Ku•akapı is. 
tuyonunda beklemeğe baılamJŞtır. 

Bir aralık, koltuğundan tren yolu. 
na düşen karpuzu almak bere inen 
Remzi, birdenbire Edirne poetasmın 
lokomotifi altında kalmış, fak at bir 
rteeadilf e1eri olarak sadece om.uzun • 

Beyotlu Halkevinin dün 
geceki balosu 

Beytlu Halkevi tarafından dUn ak. 
ıam Bebek bahçesinde bir yaz balo. 
IU tertip edilmiftl. 

BUyUk blr kalabalık topbyan balo, 
diln gece nete fçlnde geçmtı, Balk· 
evı saz heyeti tarafından halk ıarkı. 
lan çalmmqtır. 
Balonım eonuncla. ayrıca Trakya 

ve Ere manevralanna alt flhn g&. 
tertlmittlr· 

Pazarhkaız Satq 
Puarbkm Atıf hakkındaki kanun 

bir ey)'Jlden itibaren meriyet mevkii· 
ne konacaktır. Kanun bllbuaa aey:·ar 
euı:!ı kontrol ••ımı nmtilinden bu 
huıuıtaki murak&.be fiddetlmdirile
cektir. 

Giiriiltü ile Mücadele 
Zabıtal Belediye talimatnamesinde 

cUrUltU ile mUcadele edilmediği görUle 
rık bu huıusta ıllkadarların dikkat nı 
san çekilmlı faaliyetin artınlma11 için 
Belediye tarafından bilt_ün tubelere e· 
mir verilmlıtir. 

Rumelihiaan • Behek 
Yolundaki Mezarlık 

Miiaeler idareıi Rumelihiun-Bebek 
yolunun açılma11 üzerinde burada bulu 

nan ve tarihi ldymeti bab ban menr
lann yılnJmuma ltiru etmiı. bu bu· 
ıuıta Belediye nezdinde tqebbtlslerde 
bulunmuıt11r. 

Belediye yolun açdm11uu muhakbk 
ve zaruri bulduiundan müracaatı ka· 
but etmemittfr. Ameliyata devam edile 
tektir. 

Belediyenin On Bet Yılbk 
Faaliyetine Dair &olür 
Cumhuriyetin on bttiaci ydd&lUml 

mUnuebetlle Beı.dlJe ...,uk bir_. 
tur .:tcuda ~ lılru wı•ltc 
tir. 

BrOfliıde ı..w...,... -"',...,...,... .............. 
l~.~'-'~k-

15 senelik 
kin yüzünden 

vurulan öldü 
Birkaç atın evvel Arnavutköyttn4ı 

bir clna7et olmut. Mustafa adnıd& 
blrlıl 15 sene evvel kadın )1ldadea 
araları açık bulunan arkadatı lleh· 
medln arkasından attıtı f el tabaa· 
ca ile atır surette yaralanarak bae· 
tahaneye kaldmlmıttır. 

Mehmet dUn 1abah, aldıtı yarala
nn teılrlyle Olmtıtttır. Cesedi muar• 
ne eden adliye doktoru BnTer Ka 
ran, celfltte ayrıca iki bıçak praeı 
daha bulmu9tur. 

Ce1ettekl kurtunların çıkanlma• 
sr ve bıçak yaralarının katil Kuıta· 
fa tarafından açılıp açıtıııadılmm. 

tesbltl için ceıet morga kaldınlmıt
tır. 

itfaiye otomoblll 
direğe çarptı 

Dtın Topkapıdaltl yansmı aöndllr
meıe &iden, ittalye ırupundau to
för Kananın kullandıtı otomobU,..,. 
kadan gelen dller ltfal;re otomoblll 
Ue çarpıtm••· toför Kenan direkli• 
70na h&klm olamıyaralt elektrik dl .. 
reltne çarpmıotzr. Otomobil bunun.• 
la da h111nı alam17arak kaldrnm• 
çıkmıttır. 

' -
Çarpma eınuında otomobilde ba.. 

lunan itfaiye neferlerinden Klana 
ve Mehmet alır ıurette 7aralanm-. 
Jar, Cerrabpqa haatahaneelne tal• 
dırılmı,ıardır. 

Tahkikat devam olunmaktadır. 

Bir çocuk otomobil 
•l•Ul-.,Ma. . .:..r 

J)lıı Knrt11lutta 8 ,.....ıa bir ço. 
cuk kamyon altnıda kalarak, feal 
bir tekilde can vermtıttr. 

Şoför HllleJinln idare ettltl 
numaralı Beledl7e çöp kam7onu, 
Kurtulut caddesinden ıeeerken, öıt 
ııOne Beuer apartmıanmda oturan, 
Yani ilminde bir çocuk ç1kmıı. tofOr 
dlrekalyonu 'lnrmıt. fakat buna rato 
men Yani kaoamı1arak, altında il~ 
mışt1r. 

K&m1on altında & metre kadar 
Bllrtıklenen Yani, bacalı kınlm1f ..._ 
ba•rndan atır ıyaralt olarak hemea 
JDtfal haatahaneıtne kal4rrllnnt. ,,,. 
kat kurtanlam17arak Glmltt\lr. 

Şoför yakalanmıt. tahkikata ba'" 
lanmıştır. 

Kredi Fonslye lkr 
mlyesı kazananlar 
Kahire, 15 (A.A.) - Ybde ~ ttiıo 

izli ve ikram.iyeli Mwr kredl f ... 
ye tahvillerinin dtınldl ge~ 

1903 eenetl tahvWerindeıı ._ 
numara '50.000, 1911 eellflll bil~ 
rinden M.421 numara 100.000 hs~ 
ikramiye kıunm11ıarchr. 



Asri Robenson 
Fransa güzeli 

seçildi 
1938 Fransız güzeli aeçilmiıtir. An-

Yazao: Ferdinand Ossendovskl ni Grig ismini ta;jıyan güzel yakın.da 1 
Ç • • Nebll S Altug Kopenhağa giderek Avrupa güzellik 

~·:: !::.··:.: · .. 0~::=0::~~~~::~:!. I t•baka;~:;,~,::::::'· ) 1 Dünkü yüzme müsabakaları 
tan sonra, ilk defa (tropoff) adında para, bir ecza kutusu ve en mUhimmi, 
bir köylUnUn kulübesine rastladım, Bolşevikler tarafından ölmüş telakki G l f l l k • • 

• Gayrimübadil honolıırını atanlar plya. Q Q QSQTQY f QT ~a lpSlZ 
(•ifkova) ya erı·şıı·m. Bu kulu"'be, u • edildig~ im için, sahte bir pasaport ge. ı ' .. sada çoğıılmışlır. Yüz lirıılık bonolar 9,05 
zun zamandanberi bütün alemimi teş. tirtmek oldu. liradan ahnıp satılmaktadır. Tmıriye ko. Beykozlular programın değİŞtİrİlmesini protest 
kil eden ormanlığın hemen kenarın. Bundan sonra, o vakitki vaziyete mh~yonu nıe.,aisine dernm etmektedir. 
da bulunuyordu. Uzun bir müddet de göre en mükemmel tarz.ı hareket şek. • lstanlıuı raıhosu clıı irelerdeki mesat ederek müsabakalara İştirak etmediler 
bu adamla. yqadım. lini düşündüm. Buraya geldiğimden saati dol:ıyısile, öğle neşriyatını 14,30-16 ~ 

Sibirya ormanlarında edindiğim 
tecrübelerden mülhem olarak, bugün, 
içinde yqamakt& olduğum tam emni. 
yet ve aükCUı havası, bana bazı fikir 
ve görüşler ilham etmektedir. Asn • 
mızda. ruhen ve bedenen tam sıhhat. 
te olan bütün fertlerde, zaruret, ipti. 
dal insanların avcılık ve muhariplik 
gibi sevkitabitlerini uyandırmakta ve 
ta.biatle olan mücadelesinde ona yar. 
don etmektedir. Münevver adamın, 
bu mücadelede muvaffak olabilmesi f. 
çln, beraberinde, cahil fertlere tefev. 
wkunu teıkil eden, ilim ve kuvvet az. 
mi vardır. Fakat, okumuı insan, bu 
imtiyazın k&r§ılığını çok pahalı ola • 
rak ödemektedir. 

Bütün inaan sosyetelerinden, bütün 
moral ve estetik kültürden uzak bu . 
lundufwıu bilmek kadar, bu mutlak 
lıızivada insana ağır ve korkunç ge. 
len hiçbir teY yoktur. 

Bir zaaf ve delilik anı bu insana h!. 
kim olabilir ve onu derhal mahv ve 
harabiye 8Urllkliyebilir. Soğuğa ve 
açlığa kareı birçok mücadele günleri 
geçirdim. Fakat, yıkıcı ve maneviyat 
kırıcı düşüncelerime karşı, bütün irL 
demle açtığım mücadele çok daha 
korkunçtu. Bugünlerin hltırası, elin 
daha kalbimi dondurmakta.dır. 

Bugün, bUyUk bir wzuhla gözleri. 
min önünde canlandırdığım macera • 
larnnm hikayesini yazarken, derin bir 
korku ve lıqyetin bUtUn vUcudUmU 
bjladığm'J hillediyorum. Şurasını 
d& söylemeliyim ki, medeniyetleri en 
Jllbek mertebeye erişni§ memleket. 
l r bile, bu iptidai şartlara maruz kL 
1acak ve yaşamak için tablatie mttca. 
dele r.aruretlnde bulunacak bir in.iL 
na elr.em olan en lüzumlu malillnat ve 
bilgiyi vermekten çok uzaktırlar. 

Halbuki bu tekil, kuvvetli, sıhhatli 
ve hasea.s bir ruhla beraber çelikten 
bir azme ve demirden adelelere malik 
olacak yeni bir nesil yetiştirebilme • 
Din biricik tekildir. 

Tabiat zayıf olanı mahveder; fakat 
kuvvetliye yardım eder w modern 
tehir hayatmda, insan ruhunda dal. 
ma gizli kalan heyecanları uyandırır. 

NEHİR FAAL1YETl'E 
Slfkova mmtakumdaki ikametim 

uzun stlrmedi. Burada da vaktlml 
mUmkün mertebe iyi geçirmeğe çalı. 
ll)'Ordum. Buraya geldikten sonra, ilk 
lf olarak, itimat ettiğim birisini, 
(krasr:oia1'8k) daki dostlarıma yollL 

pek az sonra Sovyet hükfımeti mü • arasına almıştır. 
• Zarf yapan yerli imoliithanelerln ara

messilinin Kızılordu için hayvan top. larında anl.ışarak fiyıılları yüksek tutmak 
lamak \17.ere (sifkova) şehrine gele. istedikleri ö~renilmişlir. l\femleketıe bir 
ceğini öğrenmiştim. Burada, daha u. senede sarfolunan 100 milyon zarfın 70 
zun müddet kalmak tehlikeliydi. Ben, milyonu dahilde yppılmakta ve daha ucuza 
daha ziyade (yeniseyi) nin buzların. mal olnıuına rağmen Avrupodan gelen. 
dan kurtulmasını bekliyordum. Filha. lerin liyalında satılmaktadır. 

• Şoförler belediyeye müracaat ederek, 
kika çay ve derelerin buzları çoktan piyasaya yeni taksi çıkarılmasına mani 
çözülmüş, ağaçlar baharın ilk yaprak. olunmasını lslenıiye karıır \'ermişlerdir. 
ları ile bezenıneğe başlamıştı. Bura Son zıımanlarda şehirde 500 taksi dııha 
daki balıkçılardan birile, nehir buzla. sefere başlamıştır. 
rından kurtulur kurtulmaz, nehrin • Çalgıcıların esnaf olmııdıkları ve ehli
kaynağına doğru yola çıkmak ve bu. yetname almağa meclınr tutulamıyacokları 

hııkkınıl ııki iddiaları kabul edilmiştir. Di. 
lunduğumuz yerden seksen kilometre ~er tararıan iki çalgıcı cemiyelinclen biri 
kadar uzaklıktaki metruk bir altın şnr:ıyı Devlet tarafından kapatılarak bir 
madeninde beni bırakmak üzere, bin tek cemiyet kalmıştır. 
rubleye mutabık kaldım. • Almanyaıto yapılan yeni gemllerlmlz. 

Nihayet, bir sabah, gök gürlemesi. den "Sus .. salı günll llmıınımızda olacak. 
ni andıran bir gürültü ile uyandım ve tır. fıl'minin yıızın bandırma seferleri ye

rine lzmir haltına t:ıh!'lisl düşünülmekte. nehre doğru koıııtum. Kabaran sular, 
l

A dir, 
Uzerindekl buz tabakalannı evve • • BoAnzda cumartesi gQnlert yapılan 
kaldırmış, sonra da düşmesine mey. gezinti seferlerinin ikrell 75 kuruşa indi. 
dan vererek kırmıştı. Nehrin kıyısı. rilmişlir. 
na vardığım zaman, korkunç olduğu • f nhisarlıır umum müdürlüğü Şcmslpa 
kadar da şahane bir manzara ile kar. şııda inhiımr depoları ve tülün bakım evi 

yanında bir de tran!'lil mahalli fı1$asına 
şılaştım. Sular, cenuptan kopardığı 
büyük bir parçayı, bazı kısımlarını 

örtme~te olan buz tabakasmm altın. 
dan şimale doğru sUrUklUyordu. Fa. 
kat, sonunda, bu tazyik kışın, vücuda 
getirdiği barajı yıkmış ve bu muaz. 
zam kütleyi Şimal denizine doğru 
sürüklemeye bqlamıştı. İki tarafı 
dağlarla çevrilmiş olan (yeniseyi), 
baba (yenlseyi), kahraman (yenise. 
yi) yi, Asyanın en uzun, en derin ve 
en muhteşem bir nehridir. 

COlan ıular, kilometrelerce uzun • 
luktaki büyük buz kütlesini önUne 
katmış, onu, çağlıyanlarda ve yolu il. 
r.erindekl kayalarda her seferinde bir. 
az daha kUçUlterek, birçok derin ve 
korkunç girdaplar vücuda getirerek, 
kOfUp gidiyordu. Akmtı, zaman za • 
man yavqlıyor, ıiddet'li bir uğultu ve 
gürleme başlıyor, kırılmış buz parçL 
lan bazan on metreye kadar yilksell. 
yor, buzların vücuda getirdiği bara. 
jm arkasında su büyük bir sUratle 
toplanıyor ve alçak toprakları kaplı. 
yarak, ortalığı buz tarlasına çeviri • 
yordu. Sonra, toplanan sular bütün 
kuvvetiyle baraja hücum ediyor ve bu 
bmdan manii, cam kırılmp~-.. ı andı • 
ran bir gUrUltü ile kırarak, nehrin 
mansabına doğru götürüyordu. 

Hele dönemeçlerde, buzların kaya • 
hklara çarpııı. korkunç ve görülecek 
bir hercümerçtl. Buralarda, muazzam 
buz tabakalan karmakanşık oluyor, 

(ArkaM ~) 

knrar vcnn1$tir. 

Kaybolan çocuk 
Deniz kenarında UIU 

olarak bulundu 
Küçükcamide Kuyu sokak 14 nu • 

maralı evde oturan 6 yqmda Faik 
ismindeki çocuk, 3 gün kadar evvel 
ortadan kaybolmuş, polis ve ailesi 
kendisini aramağa başlamışlardı. 

Arama -dün neticeaini venııif, ıve 

küçük Fe.ik ÜG giln,Li,ik öli,l Ql.ı».'ak kar 
nı şişmiş, ve cesedi kokmuş bir halde 
Haliçte odun iskelesinde deniz kena. 
nnda bulunmuştur. 

Ceaet muayeneden sonra defnedil -
miş, polis tahkikata ehemmiyetle baş. 
lamıştır. 

Çocuğun yUmıek Uzere denme gir. 
diği ve kuvveti kesilerek boğulduğu 
zannedilmektedir. 

Yaman Bir Hırsız Daha 
Yakalandı 

Polis ikinci şube memurları diln 
yaman bir hırsız yakalamışlardır. 
Hırswn üzerini arayan memurlar, 

102 lira para, bir tabanca, üç te fi. 
şek ele geçirmişlerdir. 

Sıkıştırılan sabıkalı hırsız Ke-
gork bunları Camiikebir caddesinde 
oturan sUtçU Markodan çaldığını ltl· 
raf etml~. mallar sahibine iade edil. 
miş, suçlu adliyeye teslim edilmiş. 
tir. 

Jşanllsı dUnyayı Oç günde dolaşınca 

Katerin Hepburn sevincinden 
deli gibi oldu! 

Tayyareci Hovard Höga'iln ilç ıün
de dünyayı dolaflllUI bava ahaamda
kl en bUyUk rekorlardan biridir. 

Bundan 11 sene evvel Atlas Okya
nuaunu ilk defa olarak geçen Lindberg 
libi Hovard Höp de yeni bir kahra· 
mandır. Amerikalı tayyareci Nevyo.rk
tan Pariae gelirken bile biı' rekor kır· 

IDlftJ. 5840 kilometre olan bu mesafe
yi tayyareci H,5 saatte almııtır. Hal
buki bu müddet zarfında Lindberg 2 
bin 887 kilometrede bulunuyordu. 

Hovard Höp'den evvel tayyare ile 
dem ilem rekorunu elinde bulundu
ran Villi Poat bile 16,5 saatte 3993 ki
lometre katetmiı olacaktı. 

Hele bu ailrati (Normandi) ile mu
lrıayeıe etmek hiç kabil delildir. Dün· 
,.anın en alratli vapuru Nevyorktan 
blktıktan 16,5 aat sonra ancık 710 
Wlo._ıe aitmit bulunacaktır. 

llovarcl H8gı'Un A~ .ikadan Avru
paya pllrken elde ettlll bu ilk ma
~tU neticeyi ilaber aJm.:a m-

13nhaı Katerin Hepbum sevincinden 
Adeta çılduacak cibi olmuıtur. 

Gece yansı nıpnhauu tayyare mey 
danında uturlıyan artist derhal evine 
gitmit. hiç kimse ile g<Sriltmek iatemi
yerek odasına kap~nmıttır. Sabaha ka· 

dar radyo batında hiç uymayan Kate
rin Hepburn ertesi gil.n de, Hovardm 
Pariae vardığını haber alıncaya kadar 
dııan çıkmamıttır. 

Bu haberi, Nevyork radyosu bir 
müjde gibi verdiği zaman, artist: 

- Gördiinüz mil? demittir. Benim 
nııanlım böyledir! Ben onun bu mu
va!~:ı!ciyetinden esasen emindim r 

.. Benim de bu seyahate iştirak et· 
mek istediğimi söylediler. Halbuki bu, 
mevzuubaha bile cdilmemiıtir. Çünkü, 
ben de tayyareye binseydim bu seyahat 
bir reklim mahiyetini alacaktı. O za-

man da bu itin ciddiyeti kalmazdı. Hal 
buki bizim asıl arzuımız bu teıebbil
ıUn ciddi Jcırıılan~ idL" 

Tayyarednin Nevyorka d6ndtlkten 

sonra Katerln Hepburn ile evlenc•.:e~i 

l:aber verilmiıti. Artist, halaylarını ge 
çirmek için, kocası ile beraber, tayyare 
ile Avrupaya celmek niyetinde olduiu 

DU 16ylemİfdr. 

Yüzme teıvik müsabakaları dün sa
yılacak kadar bir seyirci kütlesi önün· 
de Ortaköy Şeref •tadında yapıldı. 

Saat ikide ilan edilmiı olmasına 
rağmen, ancak üçte baılanabilen mü
sabakalara; evvelce mıntaJca tarafın
dan hazırlanmıı olan proframm aon 
günlerde değiştirilmesini protesto et· 
mek makaadiyle Beykozlular ittirık 
etmemiılerdi. 

Bu suretle büyükler arasmc1a]d kar
ııtaımalarda Galatasaraylılar raJdpaia 
kaldı ve bunun neticesinde de terı: ba· 
pna yüzen sporcular hiç te iyi derce
ler tutturamadılar. 

Dün yapılan müsabakalarda alınmıı 
olan neticeler ıunlardır : 

200 metre (Serbest) 
Büyükler beynindeki bU mtıaabıka 

da Galatasaraylı Mahmut tek ba'1na 
yü,dü. Y 3ptığı derece 2 dakika 32 N· 

niye 3-10 d;ır. 
100 metre (Serbest) 
Küçükler ~ruındaki bu milaabaka· 

ya Galatasaray, Be1ikta1 ve Beykozlu 
yilzUcDJer ittirak etmiılerdi, neticede: 
1,17,1 ile Galataaarayh Kemal biıinci, 
1,18,5 ile gene Galatasaraylı Mehmet 
Gökçe ikinci, 1,18,S ile Beşiktaklı Ö7.

demir üçüncü, 1,27 ile de Beykozlu 
Sarkis dördüncü oldular. 

100 metre (Serbest) 
Büyükler arasındaki bu yanıta da 

Galatasaraydan Vedat, 1,18,2 derece 
ile tele bapna yüzdü. 

100 metre (Sırtüstü) 
En çok yüzücü giren küçükler 

arasındaki günün bu en heyecanlı mil 
sabakası da ıu neticeyi verdi: 

1 - Maruf (Beıiktat) 1,39 
2 - Kemal (Beykoz) 1,41 
3 - Necdet (Betiktaı) 1,SZ 
4 - Adnan (Beşikta1) 1,55 
200 metre (Kurbaia)ama) 
tki Galataaarayh arasındaki büyük. 

ler kurbağalama müaaba'kasmda Se
mih, 3,26,2 ile birinci, İbrahim Şamil 
de 3,29,5 ile ikinci oldu. 

100 metre (Kart.plama) 
Kilçillder arasında ıene günün en 

çok müsabık ittirak eden bu yüzıneai 
de bir hayli çetin oldu ve neticede: 

Birinciliği, Galataaarayh Efdal 
1,31,3 ile, ikinciliği; gene Galatasaray
lı Şerif, Uçüncillillil Befiktqh Ali Hik 
met 1,34 ile, dördUncillilğU Beykozlu 
Necdet 1,39,1 ile kazandılar. 

400 metre (,_._t) 
Bilyillder araundaki 400 metre aer

beat. yilzmeyi memleketimizin ıilzide 
atleti Halil de tek bat•na S,44,4 dere
ceyle nihayetlendirdi. 

400 metre (Serbest) 
~üçükler arasındaki ayni meaaf e

nin ve ayni stil yüzmesini Beyltozun 
sevimli sporcusu İbrahim 6,20,2 dere
ceyle bitirmeğe muvaffak oldu. 

!kinciliği Beıiktaıtan Recai GWer 
6,44,4 ile, UçüncWUfU Befiktaıtan A
laeddin 7 ,25,4 ile, dördüncillüiil de 
Galataaaraydan Kemal 7,27,5 ile aldı· 
tar. 

4 x - 8a1'llk 

Halil, Mahmut, Şamil ve 
mürekkep Galatasarayın bayrak t 
kımı rakipsiz yüzdü. Alınan der 
11,43 dür. 

100 metre (Sırtüstü) 
Büyükler arasındaki aırtüıtil m 

bakaaına da tek bapna siren Gala 
saraylı Şamil birinci addedildi; der 
1,26,2 dir. 

S X 50 Bayrak 
Küçükler arasındaki bet kere 

metrelik bayrak yanıına Beykoz, 
latasaray ve Beıiktaı klüpleri itti 
etnıltlerdi: ilk iki yüzücünün yüz 
ğtı anlarda Beıiktaı ilerideydi, Uç 
cü yilztıcfııer su~ •tladığı zaman 
latasaraylı arkadaımın bnQtıp bil 
açığı kapayarak hatta rakipıcrı.&ı 

geçerek 50 metreyi tamamladı, d 
düncü atla}'l)ında Galatasaraylılar 
p geçmiı bulunuyordu. Son yüzenl 
den Beykozlu tbrahimin bütün ıa 
tine rağmen vaziyet değiımeden G 
tasarayın: Kemal, Mehmet, Ke 
Kemal ve Şecaaddinden mürekkep 
lamı 2 dakika 54 saniyede birinci,, 
pktaım: Recai, Hikmet, Maruf, 
demir ve Allcddinden mürekkep ta 
mı Uç dakikada ikinci, Beykozun 
Kemal, Sarkis, Musa, Necdet ve tb 
himden müteşekkil ekibi 3 dakika 
saniye ile üçüncü oldular. 

511 topu: 
Son olarak Galatasaray au t 

genç tak:ımiyle Beykc~ ve Beti 
muhteliti karııtaıtı. 

tık devre tarafların birer ıoliy 
bitti : ikinci kısımda iki taraf da ka 
tılıkh sayılar kaydederek gol adeti 
ni beıe çıkardılar. Maç da bayi 
S-5 beraberlikle neticelendi. 

Beykozun müsabakalara girmem 
yüzünden rakipsiz kalan Galataaar• 
büyÜklerinin bütün müaabakalan 
zanclıJdan gibi, küçükler arasında 
pılan karıılaımalarda da San-
zılılar 71, Beıiktaıhlar, 62, Beyk 
lular da 37 puvan almıılardır. 

Okspor 
Beşinci mUsabakala 

dOn yapıldı 
Okspor kurumunun tertip ettili 

tııların beıincisi dün saat 3 de la 
bulun en eski atadı olan Okmey 
danında kesif bir halk kütlesi önün 
yapıldı. 

Müsabakalın kurumun reisi ve u
mumi katibi idare etmiı ve hakem vr 
zif esini de eski okçulardan ve kurumUll 
muallimi tbrahlm yapmııtır. 

Dünkü lcarıılaımalara 14 ıporcu lr 
tirak etmiıtir. 

Uzun mesafe atıtlariyle, hedef atır 
tarı üzerinde yapılan müıabaka 11nr 
vaffakıyetli neticelerle sona ermittir• 

Dilnkil atıp ittirak eden aporc 
ıunlardır: 

Caner, Mahmut Reflt, Rüıtü 
Aycbn Uatünclai, Mehmet, 1 
Tahsin, Celil Atak, SiileJman Fi 
H ..... 5"" H ..... ,, Tnflr, Yi 



Korku Yatağı Vali beraet etti 
ğindcn anlaşılmaktadır. 

\'alan Edgar Vallas Çeviren; H. M. 

--------- No.38 1 
Rider bunun üzerine: Otelime gelen nıiıştcrilerimizin ka • 

(Usta tara/ı 1 ıncide) 
sustaki ihtiyacı için Mecldiyeköyü 
ve Levent çiftliği civarlarında mali· 
yeye ait müsellcı; ı;eklinde :.ıoo küsür 
clöııüuı nıesahada bir yerin alınması 
kararlaştırılmıştır. Bu karar üzeri
ne beledirece bu arazide telkikler 
yaptırılmış ve mezarlık ittihazına 

elverişli olduğ"una rapor istihsal o· I 
lunduğu gibi haritası da aldırılmış j 
ve belediyeye temliki için maliye 1 

nezdinde yapılan tcı;:ebbüs üzerine l 
maliyece bu araziye takdir ettirilen j 
85 lira ıizerindcn verilınelr üzere yük . 
sek \'ekiller Heyetinden karar alın- / 
mış ve keyfiyet belediyeye bildiril· 
miştir. tş bu vaziyette iken Anas
tas irnzasiyle belediyeye verilen 29 

sı ve mahnlliude evsaf ve miktarı 

tetkik ve haritası tanzim ve resmen 
teşkil olunacak takdiri kıymet ko
misyonuna, kıymeti takdir ettiril -
dikten sonra muamelatı rııütcakı -
besinin ikmal olunacağı emrolun -
maktadır. 

26· 12.926 tarihli ve 287 numaralı 
Büyük ~ieclisin kararma gelince; bun 
da menafiiumumiye müteallik olup 
kanunu mahsusunda mezkfır arazi ve 
emlakin istimlak tarikine gitmeksi. 
ziıı tcrazii tarafeyn ile ve müzayede. 
!ere iştirak surctile da mübayaasmın 
caiz olduğu göüerilmekte olmasına 

\'e karnın rnzıı bu kara: tarihinde bi. 
ı i hükümetçe ve diğeri ondan ayrıl. 
nıış belediyelerce mabihüttatbik iki 
istimlfık kanunu ve bir de belediye. 
lerc ait müzayede talimatnamesi mev
cut olduğunu bildiği halde kanunu 
mahsusunda mezkür "Araz,, tabiri L 
le bir kanunu kastetmiş ki, o da hü· 
kfımctç:e tasdik edilen kanun olmak 
l3zımgelec<.'ği, nitekim 341 tarihli mü· 
zayede ve münakasa kanununda ol 
d.uğu gibi onda da belediyeleri şehir: 
lı dairesine almaması ile ve hiç ol • 
rnazsa "Kanunu mahsuslarında ta 
birini kullanarak her iki istimla'.k ka: 
nununun maksut olduğuna zımnen ol 
sun bir işaret edilmemesile müste. 
beldir. • 

_ Ya, dedi. Demek öyle ha... rakterinden beni mi mesul tutacaksı· 
Bu sözlerile, i 5lerin hiç de yolunda nız? Siz makul bir adam değil misi. 

gitmediğini anlatmak istiyordu. niz? Görüyorum ki makulsünüz ... Be-
Odanın içinde, herhang· bir boğuş. nim müşterilerim Flek'in arkadaşı oL 

ınanm cereyan ettiğine dair küçük sa bile, ben bu hakikati bilmiyorum. 
bir iz bile yoktu. Kendilerinden ve kendilerine ait bu 

Her şey yerli yerindeydi. Sanki mevz.u etrafında birşey işitmedim. E. 
memur Bril, kendiliğindlll ellerini, viıni, baştan aşağıya kadar arayıp ta· 
kollarını sallıyarak çıkıp gitmişti. raymız. Beni su~lu çıkaracak en u. 
Pencere hala açıktı... fak birşey bulursanız doğruca hapi ~ 

Rider, ayaklarının ucuna basarak saneye gitmcğe hazırım. Bunu yap • 
elektrik dLl~nıesinin yanı .. a kadar git manızı rica ederim. Sözlerimde, na_ 
ti. Lambavı söndürdü. Maı:anın üze - muskar bir adamın ifadesinden başka 
rinde dur~n lambayı da söndürdü. birşey görebiliyor musunuz? 
Ondan sonra gayet yavaş adrmlarla Görüyorum ki doğruluğuma kana -
pencereye do;ru ilcrkdi. Dışa,rıya bak at getirdiniz. 

tı. 
Gayet karanlrk bir geceydi. Arnğı. 

da hiç birf3ey farkedemiyordu. Hadi. 
selrr Ridcrin tahmin ettiğinden de 
daha süratli cereyan ediyordu. Fakat 
bütün bunlara sebep olan, bittabi Ri. 
derJi. 

F'.ck ı:ctcsini:ı ellerini harekete ge_ 
tirmeje. :r..idcr !ıevkctmişti. Ve bu el
ler. harikulade :ısta ellerdi. 

BaYulunu açarken, çelik üzerir.e 
çeli;in sürtünmesinden hasıl olan bir 
ses işitti. Birisi kapının kilidine bir 
anahtar sokuyordu. 

Rider bir müddet bekledi. Fakat 
anahtar sesini işitir işitmez derhal 
elini cebine atmış ve otomatik taban. 
casını ç:ık:- rarak kapıya doğru dön -
mü~tü. 

Rider bekledi. Fakat kapı açılma. 
dı. Anahtar S'.?sinin arkası kesilmiş. 
ti. Yavaş yavaş ilerledi. E!indeki Jam 
basrnr yakarak kapının kilidine doğ
ru tuttu. 

Mesele anlaşılmrştı. 
Birisi, dı~ardan anahtar deliğine 

bir anahtar sokup çevirmiş ve öylece 
bırakmıştı. 

Bu suretle, kapının kilidini içer. 
cka 1•1-alc i•ci.naııs -bir haltr gıelmiı 
bulunuyordu. 

Rider, kendi kendine: 
- Çok şükür ki, dedi. Mis Margrit 

Londraya gitmiş bulunuyor.. Yoksa 
burada kalsaydı! .. 

Rider bundan sonra dudaklarını 
sivrilterek kendi kendine düşünmeğe 
başladı. Acaba şu dakikada kendisi 
de Londrada olsaydı, daha iyi olmı -
Yacak mıydı? 

Rider pek "hayır .. diyemiyordu. 
Yalnız bir cihetten memnundu. 

Flek çetesi, kendisini kıskıvrak bağ. 
layıp, küçük bir imkan içinde bırakı. 
Yordu. Bu imkandan da azami dere · 
Cede istifade etmek J<izımdı. 

Ridcrin bavulları karıı;tırılmamış • 
tı. ~itekim açtığı zaman içerde ip 
;erdiven duruyordu. /Onu çıkardı. 

avulun dip tarafını yokladı, az son. 
~a uzun bir mukavYa boru çıkardı. 

cneerenin altına römelerek mukav. 
va borunun bir ucu~u. birkac saat ön-

k
ce P<>lis rrıemuru Brii'i ireri~e ahr-

en b" ~ · 
1 

ır kenara çekmiş olduğu porse. 
en vazonun irersine soktu. 

Bunu ist a·~· e ıgı ı;ekilde yerleştirdik -
ten sonra bir k"b . 

-ı rıt yaktı. Uzatarak 
mukavva borıın .. b .. un o ur ucunda sal. 
lanan kil ··k · •• . . çu hır kaf;ıt parçasına tut. 
tu; clını derhal çekti. 

Bor:ı .şimdi yanıyor, dört yana may 
tap gıbı ı~ıklar serpiyor ve kilomet
relerce cteden görülecek kadar her 
tarafı ardınlatacak kırmızı bir alev 
neşrediyordu. 

~on ~üratle yardımcı polis hafiye. 
lerı gelıp te ara~tırmağa başladıkları 
zaman, otel hemen boşalmış gibi idi. 
Yalmz l~izmct~i~er vardı. Bundan baş 
ka, otelın sahıbı Daver ile Misis Bör
tiln bulunuyordu. 

Diğerleri dünya yüzünden silinmiş 
gibi art.adan kaybolmuşlardı. 

Bil Gordon. otel sahibi Davcri sor. 
guya çekiyordu: 

iki köyü sel 
bastı 

(Vstu tarafı 1 inl"ide) 

lar ağ rlığındaki taşların çarptığı bina
lar kamilen yıkılmış ve sel mecrasına 

tesadüf eden evler dümdüz olmuştur. 

Felaketzedeler korku ve heyecan için
de canlarını ancak kurtarabilmişlerdir. 

Bu felaket esnasında vali Fahri ö
zen, kültür direktörü ile Tercan kaza· 
sındaki bir tarihi eser tetkikinden dön 
mekte iken yclda sel hadisesini haber 
abıışlar ve hemen mahalline giderek 
icap eden tet'kikatı yapmış ve lazım

gelen talimatı vermişlerdir. 
Kızılay da yardıma koşmuştur. 
Şimdilik yapılan tahkikata göre, 

Keleriç ve Kalolar mezraasından 312 
göz dam, 79 hane, Pişkidağ köyünden 
43 göz, 14 hane olmak üzere 93 köy e
vi ve 355 göz dam bütün eşyalariyle 
seller altmda kalmıştır. Keleric ve Bi

teriç köylerinin de mektepleri yıkıl

mrştrr. 

Nüfui zay,ia.u Aa ıııiihi.rndir. 
On dokuz ceset bulunmuştur. Hay

van zayiatı henüz tesbit edilmemiştir. 
Hükumet felaketzedelere yardıma ça· 
lışıyor, vali, dahiliye vekaletinden yar
drm istemiştir. 

Halktan iane toplanacaktır. 
Köylülerin söylediklerine göre, sel

ler dört, beş metre kadar yükseklikte 
akmakta ve çarptığı evi bir dakikada 
tahrip etmekteydi. 

Akh :sarda 

Şiddetli bir 
zelzele oldu 

Akhisar, 16 (Hususi) - Bir müd_ 
det evvel Orta ve Şarki Anadoluyu 
sarsan zelzele tekrar kendisini his
settirmiş ve şehrimizde dün gece şid. 
detli bir zelzele duyulmuştur. 

Zelzele gece saat dokuzda olmuş ve 
3 saniye devam etmiştir. Halk, zel . 
zele üzerine evlerinden sokağa çık
mış ve dehşetli telaşa düşmüştür. 

Sabaha kadar kimse uyuyamamış, 
fakat zelzele bir el.aha duyulmamış. 
tır. Zelzele hiçbir tahribat yapma
mıştır. 

Bu lgarlstanda şer'iye 
mahkemelerinin 

H8 f A ı I y l' ti 
Sofya, 15 (A.A.) - Mebusan mec. 

!isi bugün Bulgaristanda şeriye mah. 
kemelerinin salahiyetini aile işlerine 
inhisar ettiren kanun layihasını itti· 
fakla kabul etmiştir. 

Eminönündeki İ stimlak 
Eminönü meydanında fatimlak e.dil

miyen iki büyük hanı Belediye istim· 
lak ederek kendisi yıktırm2ğa karar 
vermiştir. 

- Burası Flck çetesinin yatağıdır. 
Sen ele bunu biliyorsun? Bildiğin bü. 
tün ~eyleri st;ykrren akıllılık eder· 

Bundan başka yine bu ı..:ivarda 20 ka 
dar dükkan vesairenin de ist:mlak mua· ı 

melesi yakında yapılacaktır. - • 
sin. Yoksa, gideceğin 
sun. 

yeri biliyor. 

Dawr. sızlanır gibi kom;,;arak: 
- Fakat ben Flek kimdir bllmiyo_ 

rum. Kendisini görmedim . .Hayatım. 
da böyle birşey başıma ge!memişti ! 

Eminönü is.timlak işi tamamlandık- 1 
tan --:-ıra Adlıye ~arayr arsasmm isrtm \ 
lfikine başlanacaktır. Bu hususta icap 
eden tedbirler ahamıştır. İstimlak hak
kında Belediye yeni tasfiye formülleri 
tesbit etmektedir. 

• 1 • 934 1arilıli istida ile belediye
nin. hazineden satın almak istediği 

arazinin şagilleri olduğundan veri· 
lcmiycccği cihetle, buna mukabil 
kendisine ait bu ch·ı.Hda. bulunan a

razinin cluha ehven fiyatla belediye
ye satılması teklif edilmiştir. 

Bu istldanın verildiği ~ün Levent 
çiftliği C'i varı ıı ela ki arazin in beledi
yeye teslim edilip edilmi.receği mil· 
li emH\k müdürlüğünden bir tezkere 
ile sorulmuş ve alınan cevapta 260 
küsür döni.ımclen ibaret olan bu ara
ziden 30 dönüm miktarının bazı eş
hasın lş~ali altında bulunmasından 

dolayı tamamen teslim edilemiyece
ği ve fakat 200 dönüm miktarının 
teslim olunabileceğ·i bildirilmesi ü

zerine belediye reisince hemen Lik· 
oğlu Eşrefin arazisinin alınması ka· 
bul edılerek pazarlıkla bir kısmı
nın takarrür ettirilmesi istiml~k ko
misyonundan istenmiş, bu komisyon 
tarafından da beher dönümün 73 ll· 
radan alınması suretiyle yapılan pa
zarlık daimi encümence tasdik edi
lerek satın alınmış ve 33 bin küsür 
liradan ibaret olan parası da tediye 

kılınmıştır. 

Bu hususta mülkiye müfettişlerin· 
ce icra kılınan tahkikat neticesini 
n1übeyyin fezlekede yapılan bu işte 
vuk\lagetlrllen kanunsuzlukları tes
bit eden vakıalara suçluların buna 
karşı sUbut eden mUclafaalarmın 

menfi noktaları ve müstenidatı birer 
birer kayıt ve işaret edilmiş oldu
ğundan bunların tafsilen tekrarı ile 
kıymetli vakitlerinizi zayi etmlye. 
rek yalnız telhisen arz ile iktifa e
deceğim. 

Suçlu saııılanlarm ve bilhassa va
li ve belediye reisi Muhiddin üstün
dağın duruşmadaki müdafaaları bu 
hususta ki istimH\kin belediye idare· 
!erince yapılacak müzayede ve mü· 
nakasa ve ihalelerin sureti icrası 
hakkındaki 1-6-936 tarihli talimat
namenin 3 üncü maddesi ile ahiren 
Büyük Millet Meclisince ittihaz bu
yurulan 26-12-936 tarihli karar
lara istinaden bu işin pazarlıkla ya· 

pıldığında teksif etmelerine rağmen 
bu arsanın istiml1\kinin ne suretle 
cereyan etliği hak krnda Dahiliye 
Vekil.letl celilesinden vaki suale ve 
sonradan mülkiye müfettişlerine 

verdiği cevap ve müdafaanamede 
3:!9 tarihli lstimlt\k kanunu muvak
katine tevfikan hareket edildiği bil· 
dirildikten ve kendisiyle nıuavinlniıı 
cevapları arasında mübayenet husu
lünden sonra dahi hem istiml:lk ve 
hem pazarlık kanunlarını cerh ile 
muamele yapıldığını tazammun e
den karışık bir ifade ile mübayenet
leriıı telifine ç~lışılmıştır. Evvele· 
mirde bu baptaki kanuni mevzula
rın tetkik ve tahlili icap etmekte
dir: 

Hükfımet ve belediyece yapılacak 
islimH'tk usulünü gösteren 24-1-295 

tari hll istim lAk kararnamesiyle iki 
sefeı·, 300 tarihli kararnameler hli

küm leri tatlı 1 k edilirken, sırf J stan
hu l ve ta~ra belediyelerince tatbil~ 
edilnıelt üzere neşredilen 329 tarihli 
istimlı1k kanununun 17 net maddesi 
ile ismi gcçPn iki kararname mefsuh 
addedilerek 32!.l tarihli istimlak ka
nunu belediyelere hasredilmiştir. 

Bu kanunun ikinci ve müteakıp 

mnrl<lel<'rincle i~timlfık olunacak ma
JıallPr için ipi irin mf'nnfii nmıımiyo 
kararı alındıktan sonra lıu mahalle
rin mutasarrıfın ve tasarruf vesika-

Beledi.re idarelenuce yapılacak 

müzayede, münakasa, ihale hakkın· 
da olup l·ü·9:rn tarihiııde muteber 
olan talimatnamenin 3üncü mad
desinde ııazaı·lık veya enrnııel tari· 
kile yapılmnsı caiz olan işler gliste
rilen A fıkrasında yalnız l>ir şnh:-;ııı 

yeddi tasarrufunda bulunan eı;:.ra \'e 
emlak ve H rıl\rasıııda :!Oıı linıcl;ın 

aşağı kıymetteki mübayaat göste
rilcliktcıı sonra, bu fıkralara ıııü· 

zeyycl fıkranın üç bendinde şchaclet
naınolerirıcle 3000 Iira~·n !rnclar mü
bayaat, imalfıt. ameliyat, encümeni 
enrnnct kn rar!le pazarlık Ye>ya ema

net tarikile iC'ra kılınabilir. 

Şehadctııamclerine seneyi 2000 li
radan fazla \'ll rida tlı belediyelP.re 
merbut mütedavil sermaye ile idare 
olunan fabrilrnlara ve müesscsat ve 
teşebbüsatı iktısadiyeye muktezi o
lup pazarlıkla alınmasında veya yap 
trrılmasıncla menfaat görülen son 
encümen emanetin veya belediye 
meclisinin esbabı ınucibeli karariyle 
caiz olduğu kabul edilmel\tedir. 

6 - 12 • 926 tarih ve 287 numaralı 
Büyü\{ Meclisin kararında da mena
fit umumiyeye müteallik olup ka
nun hususunda mezkur arazi >e eoı
Hllün istlmH'lk tarikine gitmeksizin 
terazil tarafeyn ile ve müzayedelere 
iştirak suretiyle de mübayaasrnın ca
iz olduğu gösterilmiştir. 

22 - 9 - 341 tarihij tebliğatı umu. 
miyede 22 - 4 - 341 tarihli müzayede 
ve münakasa ve ihale kanunu hüku
met namına vuku bulacak müzaye
de, münakasa, ihale hakkında olup 
ahktlmı münderecesi belediyeleri da· 
irei şümulüne itlmış olmasına naza· 
ran bu kanunun belediyelerce mabi
hUttatbtk olmadığı &ildidlmlştir. 

tmdt:' · 

Hükumet ve belediyece tatbik e

dilmekte olan 295 ve 300 tarihli ka
nun neşir ve meriyet ve mevkii ne va
zedilmiş ve bu istimH\k işi yapılır· 

ken idarelerine ait müzayede ve mU

nakasa ve ihale hakkındaki talimat 
namenin üçüncü maddesinin A fık

rasında yalnız bir şahsın yedditasar
rufunda bulunan eşya ve emlakin ve 
B fıkrasında 200 liradan aşağı kıy
metteki mühayaatm pazarlık veya 
emanet tnrikile yapılması tecviz e
dildiği gibi ayni maddenin ahiren 
müzeyyel fıkrasının ilk bendinde 
şehremaııetleriııdc 300 liraya kadar 
ınübayaat, ima11\t, ameliyat encüme
ni emanet karariyle pazarlık veya e· 
manet tarikiyle icra kılınabileceği 

ve ikinci bendinde de şehremanet
lcrine senevi güne 200.000 liradan 
fazla varidatlı belediyelere merbut 
mütedavil sermaye ile idare olunan 
fabrikalara ve müesscsat ve tcşcbbü
satı ilttısadiyeye muktezi olup pazar. 
!ıkla alınmasında ve yaptırılmasın
da menfaat görülen mevat, encü· 
meni emanetin veya belccllye mec
lisinin esbabı muciheli kararı ile 
caiz olduğu gösterilmektedir. 

İşbu talimatnamenin üçüncü mad. 
desinin A fıkrasında eşya ve emlakin 
kaç liraya kadar ve kimler tarafın • 
dan ve B fıkrasındaki 200 liraya ka. 
dar olan mübayaatın kezalik kimler 
tarafından pa1.arlıkla yapılaca<Fı mes· 
k

• b 

ut olmasına rağmen, bu fıkralara 
tezyil olunan fıkrada 30,000 liraya 
kadar mübayaat ve imalat ve ameli. 
yatın encümen emanet kararı ile ya. 
pılabileccği tasrih olunmasına göre, 
yukardaki bir fıkrada ancak 200 li. 
radarı aşağı kıymette pazarlığa ce. 
vaz veren kanun vazıı fıkrai müzey· 
yelde encümen emanete 3000 liraya 
kadar saliıhiyct verebildiği halde A 
fıkı-asında bir ı:;alısm yeddi tasarru. 
funda bulunan eşya ve emlak hak -
kında bir kıymet tahdit etmiyerek 
muğlak bırakmasile bu muğlaklığın 
hadiı;emi1.de olduğu gibi 33,000 
kfü:Cır lirahk bir arsanm pa1.arlrkla 
mübayaasına cevaz olduğunu istid. 
lale müsait olmadığı neticesi kendili. 

Bu ~yle olmakla beraber, pazar. 
lık ~?lıyle alınmanın caiz olduğu bir 
an ıçın farzedilse dahi, gerek beledi. 
yeler müzayede ve ihale talimatna • 
mesinin 3 üncü maddesinin A fıkra. 
sı ve gerek Büyük Meclisin 26-12-926 
tarihli kararı bu pazarlığın kimler 
tarafından ne şekilde yapılacağında 
saki.t bulunmasına nazaran, arsanm 
hak.ık! değeri ile alınması ve beledi. 
yenın zarardan korunmasını teminen 
o~v~kit hükmü mer'i bulunan 329 ta· 
rıhlı kanuna tevfikan evvelemirde 
menafii umumiye ka~arı alınmak ve 
satılması teklif edilen arsanın muta. 
sarrıf ve tasarruf vesikası ve arsanın 
mahallinde evsafı tetkik ve haritası 
tanzim ve resmen teşkil olunacak 
takdiri kıymet komisyonuna kıymet 
takdir ettirilerek arsanın Eşref ta • 
rafından iştira bedelile teklif ettiği 
bedelin takdiri kıymetle mukayese 
ve arada fahiş bir fark olup olmadı. 
ğı tcsbit edildikteu sonra değer fi • 
yatı üzerinde terazii tarafeyn husu • 
sunda, zaten cebri istihlak yoluna gi. 
~ilmiye lüzum kalmaz ve şayet tek • 
lıf d~ğer fiy~ttan fahiş görüldüğü 
takdırde eahı kanunun cebri kısmı -
nın tatbik zarureti mağdur olurdu. 

Devlet ve belediyeye ait arazi ve 
emlake takdir olunacak bedel kabul 
edilmediği taktirde bunlar hakkında 
da cebri istimlak usulünün tatbik e. 
?il~ceği 295 tarihli kararnamenin 20 
ıncı ~addesi iktizasından bulunması 
hasebıle evvelce hazineden alınması. 
na ~cşebbüs edilen müselles araziye 
malıyece 80-85 lira bedel takdiri doğ. 
r~d.an doğruya oranın hakiki değeri. 
n~ ıf~d? eden bir takdiri kıymet ma. 
hıyetını haiz olmayıp ancak bir sa • 
tış fiyatı olduğundan ve bele 
diyenin pazarlık komisyonunun mS.:. 
batası da kıymet takdirine ait değil, 
pazarlık yapıldığına mütedair bulun. 
d~~undan Eşrefin belediye ile tesa • 
hup eylediği bedele mikyas addedi· 
lemiyeceği gibi diğer taraftan Eşre. 
fin arsasına Beşiktaş maliye takdiri 
kıymet komisyonunca da beher dö • 
nümüne 30 lira kıymet takdir edil. 
miş ve o bedelle de iştira ve teferril 
eylediği qıeydanda bulunmuştur. 

Beşiktaş, maliye takdiri kıymet 
komisyonunun 30 lira kıymet takdir 
ettiğine dair olan raporundan teca • 
hül etseler dahi Eşrefin hini teklifin· 
de tasarruf senet ve muamelesi tet. 
kik edilse iştira bedeli görülecek ve 
bu bedel ile teklif ve nıµtabakat be. 
deli arasındaki pek fahiş fark bittabi 
görülecektir. 

Bu rapor ile tasarruf senedini gör. 
müş de iğmazı aynetmiş olmaları i. 
le hiç görüp tetkik etmemiş olmala
rı arasında mesuliyet noktasmdan 
bir fark yoktur. 

Suçlular: - Mülkün değer pahası 
verilmedik!:e kimsenin elinden nıab 
alınamıyacağı hakkındaki kanun hi.i. 
kümlcrine istinat edildiği ve ~efin 
ucuz alması hakiki değer fiyatımn 
verilmemesini ve değer fiyattan aşa. 
ğı bir bedelle cebri istimlak yoluna 
gidilmemesi caiz olmadığı hususun.. 
da bir miidafaa da ileri sürülmekte 
ise de belediyenin pazarlıkla verdiği 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 



bedel lı'aJuki bır fiyat olarak tebeL 
lür etmif bir kıymet olmadığı yuka· 
ndanberi verilen izah.;.tla teabit e. 
dildiği gibi bir millkiln değer pahası 

verilmedikçe sahibinin elinden almamı 
yacağı hakkındaki kanun hükümleri 
ötedenberi sahibinin tasarruf ve in
tifa edegelmekte olduğu bir mülk ol. 
ması li.zımgelip, yoksa bir malın ve 
mutasarrıf değil, ancak ticari mahi · 
yette olarak bugün sağ elile 30 lira. 
ya maliyeden alarak sol elile de 73 
liraya belediyeye veren Eşrefin be • 
deli İ§tirasmın vasati itibarile ihti -
JrAr denecek bir surette ticaret etme. 
liııi ihdas edecek bir pazarlığa hiç· 
bir zama.p zikri geçen kanunların ruh 
ve manaları müsaade etmediğini biL 
dirdi. 

Elhasıl: - Kısmı azamı sakit ha. 
nedan basma ait olup ' milli emlake 
intikal eden ve oraca da tasfiye sure.. 
tile Eşrefe satılan ve arazinin 325 
dönfunU belediyeye satış teklifi tari. 
hl bulunan 29 Kanunusani 1934 tari
hinden hemen 27 gün evvel yani, 2 
k!ııunusani 934 tarihinde beher döniL 
mil takdirikıymct raporuna müstenit 
olarak 30 liradan ve 53 dönUmU yine 
30 liradan §ubat 934 ve beher dönümtt 
51 liradan 21 dönümü kezalik 934 
eubat ve beher dönümü 28 liradan 
28 dönUmU 12 mart 934 ve beher dö .. 
nlmil yine 30 liradan olmak Uzere 
"26 dönümü de bir sene sonra. 9 
Mut 935 tarihlerinde satılmış 
Ye Eıp-ef tarafından 427 dönUmil 73 
liradan olmak üure 31 mart 934 
tarihinde ve 26 &nUmtl de bir sene 
llOnra ve yine ayni fiyatla 14 mart 
935 tarihinde belediyeye devir ve f e. 
rağ edilmi§tir. 

1 - Menafii umumiye kararının 
almmamam, 

2 - Arsa E§ref e ait olduğu halde 
;Anutas tarafından verilen istidada 
kendlalnin malı olduğundan bahisle 
iekllf vukuundan sonra Eşrefin mev. 
suubahsedilmesi ve sebebinin izah o. 
Jnnmaması, 

8 - Gerek Anastas tarafından vu. 
iubulan teklif ve gerekse billhara 
1'4ı'efe ait gibi anlqrlması ü?.erine 
atilacak malın tasarruf vesikası tet· 
kik 'VfJ pazarlıkla da olsa f>elediyenin 
.anmıd&n lrorummusı için yukarıda 
lmh edilen eekillerde değerinin üzıe
rhıde tetkikat yaptırılması, 

4 - Belediye ve menafii umumi. 
)'8 namına hareket eden Vali Muhit.. 
tin 'OstUııdağ ve arkadaşla.rmm in • 
klrlarma rağmen, mezarlık için alı
nan arazi civarında mevcudiyetine 
JJıezarlıklar müdürlüğünün 15 ve 23 
ağustos 933 tarihli, yani Eşrefin ma. 
Jlyeden iştira ve tasarruf tarihinden 
Claha evvelki tarihli müzekkeresile 
bu müzekkere t17.erine bu arazinin 
mezarlık ittihazına elverişli olduğu. 

na dair hıf ZISSıhha mütehassısı tara.. 
fmd&n yazılan 16 teşrinisani 933 ta. 
rihli raporla ve F..§.refin böyle ucuz 
bir fiyatla teferrü teşebbüsünde bu -
lunıduğuna da cereyan eden pazar. 
bk muameleleri ve cereyan tahkika. 
tile muttali oldukları halde, belediye 
menfaatini sıyaneten bu araziyi em.. 
Jlkl milliyeden doğrudan doğruya 

tatimlik etmek ellerinde iken bu ci. 
het yapılmamış olması. 

5 - Hini teklifte satışa arzedilen 
453 dönüm arazinin benliz E§rcf ta
mından kısmen tef erru bile edilme
miı olduğu halde E§ref hesabına ya
pılan bu pazarlıkta ne kadar istical 
edildiğinin hesap işleri müdürlüğün

den riyaıet makamına yazılan 29 Ma
YIJ 1934 tarihli müzekkere ve bunun 
il.zerine yapılan muamele ile vazıhan 

anlatılmakta bulunması, velev kıs
men olsun henüz temellük edilmi
yen bir araaya E§ref in malik ad ile 
değer pahaaı verilmedikçe kimsenin 
malı elinden almamıyacağı hakın

düi kanun hükümlerinden istifade 
edeceğinin müdafaa edilmesi. 

6 - Yukanda bahsi mahsusunda 
kah edildiği veçhile bu mübayaa tek 
pazarlık yoluyla yapılabilmesi bir an 
için caiz farzedildiği takdirde dahi 

arlığın kimler tarafından ve ne 
ıcldllerde yapılacağı pazarlığa dair 
olan karar ve talimatnamede sara-
ibat olmadığına ve yalnız bir tarafın· 
değil, her iki tarafın zarar ve men-
faati ancak, alınacak arsanın iştira 

ve ....... . kıymeti ile rayice göre 
teamen te,kll olunacak takdiri kıy-

ceği kıymet ve bedeller araamda 
mukwi fiyatın mukayese ve tesbit 
edilebileceğine nazaran teruii tara· 
feyn ile olsa dahi bu ciheti temin e-
decek olan 329 tarihli istimlik kanu
nunun tatbikatına hiç bir mani bu
lunmadığı halde tatbik edilmemesi 
ve sebebinin de bu kanunun cep· 
hesı istimlaklere mahsus ve münha
sır imiş gibi gösterilerek müdafaa e
dilmesi gibi haller, arzettiğim veçhi
le müfettiş fezlekesinde serdedilen 
diğer delil ve emareler suçlula-

rın kanunsuz hini hareketleri merte
bei sübutta görülmüş ve tahassül e
den delillere karşı ileri sürdükleri 
müdafaa noktaları da kanun ve va
zifeleri icaplarına uymamak itibari
le kendiliğinden merdut bulunmuş 

ve red sebepleri de yukarıda bilmü
nasebe birer birer gösterilmittir. iş

te sübuten arzettiğim şu fiil ve ha
reketlerin cürmü, vasıf ve mahiyetle
rini tahfil etmek isterim: 

Buna ihmal denemez. Çünkü ihma
lin unsurunu teıkil eden vazifeyi yap
mak da ihmal ve terahi veya imirin 
kanuna göre verdiği bir emri makbul 
bir sebep ol:maJuızın yapmamak key
fiyetleri burada yoktur. Bilikiı vazi • 
feye taaluk eden bir iı yapdmııbr. tc
rai t>İr lül vardır. Faka~ kanunun em
rettiği meraıim ve eıkalin dııında ya· 
pıldığı için vazifeyi ıuüıtima) cürmü 
tekevvün ve teıekkül etmiıtir. 

lılenen suç herbirinin yaptıkları mu 
amelenin yekdiierine inzimamı ile te
kevvün ve tekemmül ederek neticelen
miı olmaıma söre cümlesi de hemfiil
dirler. Hareketlerine tevafuk eden Ce
za Kanununun 240 mcı maddesinin ilk 
hkraıma tatbikan cezalandınlmaaı ta
lep olunur. 

MAHKEME KARARINI 
VERiYOR 

Müddeiumumi iddiananemeıini ~ 

kuduktan &onra bikimler heyeti mü
zakereye çekimit ve nihayet karannı 

bildirmittir. 

Valinin beraeti hakkındaki bu 'ka
rarda §Öyle denilınektedir: 

Esbabı mucibeıinin tafsilatı bağ-

lama kaunnda gösterildiği · veçhile 
Asri mezarlık tesisi için belediye
ce utın alınan arazi pucw:lık yoluy
la alınmıJ olup bu suretin ihtiyarına 
mini kanuni bir sebep mevcut ve 
müsbet bulunmasına ve terazii tara
feyne makrun olarak muamelenin 
bu tekilde tekemmül ve intacı ha
linde artık iıtimlik hükümlerinin 
takip ve tatbiki mevzuu lıahaolamı • 
yacağına ve pazarlığın istimlak ko
misyonunca yapılmış olması huku
kan istişari mahiyette kabp bu hu· 
sus mesuliyeti tevcihine bir veçhile 
esas teıkil edemiyeceğinc ve pazar
lık keyfiyeti 'kanunen vazifedar o
lan encümen belediyece tasvip edi
lerek hukuki teklini iktisap etmiı ol
masına, belediyece satın alınmasına 

teıebbüs edilen miiıelles araziye tak
dir olunduğu anlatılan kıymetle ha· 
len bu civardaki arazinin kıymetle
rini gösteren vesaike miiıteniden ya
pılan mukayese Etreften satın alı • 
nan arazinin takdiri kıymetinde hu· 
susi bir maksadın takip olunduğu-

nu selbedecek mahiyette görülme-
sine ve belediyece teferril olunan arsa 
nm fariğ Eşref tarafından ceste cet-
te teferril edilmit olması muamele-
nin kati ve nihaf sahasına nazaran 
yolsuzluk sayılnuyacağına ve çün
kü idadi muamelat hengimmda bu 
hususta tetkik ve tesbite lüzum olma
dığına dair müdafaat yerinde bulun
masına ve bedelinin teferUünden 
evvel tediyesi keyfiyetinin bütçe vazi 

yetinden tevellüt ettiği telakki edilmeıi 
ne ve bu arazinin f ariği Eırefle suçlular 
dan vali ve belediye reisi Muhiddin Us 
tündağın muarefesi olmaaı mumailey
hin himaye edildiğini istidlil ve in· 
taca müsait delil sırasında mütalea 
edilemiyeceğine ve çünkü istidlal ile 
mikrimiyetine müntehi bir neticeye 
vusulü adil ve menfaat esas ve kai
deleri ile kabili telif bulunmaması

na ve yine suçlulardan Hamit Oska
yın bu muameleye her hangi bir su
retle iştiraki esasen sübut bulmama
sına binaen ıuçlularm memuriyet 
va.zif elerini suiistimal ettikleri ta· 
hakkuk etmemit ve bu sebeple tec
zi yelerine ait iddia yerinde örül-

Halayda Af. kanun~ . Bır ieu,iı< seya· 
S . k . mer'ıyete gırdı halinden dönüş 
eçım OmlSIJOnU Ankara 16 (Telefonla) - Bugün. V 1 •• ..:-1~) 

.. : ( stG tarafı 1 Ww-ı 

t k ' [ d. •ttJ • ku "resmı gazete,, de af kanunu, ba. nan madenler, fabrikalar ve Umu· 
eş l e l l zı maddelerin gum" rük resimleri hak· lar gOzöntlne geliyor; biitttn bu ba-

Antakya, 16 - Anadolu Ajansının kında hükfunetçe ittihaz olunan ka • 71ndırlık eserlerinin memleket be
bususl muhabiri blldirlyor: rarlarm tasdikine dair kanun, ecne. sabma temsll ettikleri servet J'lıur 

bilerin Tilrkiyede ikamet ve seyahat. lan ne memleketin J&rınki mamu· 
Kayıt ve seçim muamelA.tı hak

kında Cevat Açıkalın ile Kolonel Ko
le arasında temaslar devam etmek
tedir. 

Alman malumata göre, kayıt mu· 
amelA.tına Mllletler Cemiyeti komiı· 
yonunun bıraktığı yerden devam e
dilecektir. Seçimi Cevat Ac;ıkalın ile 
Kolonel Kola, Halk Partisi Başkanı 
Abdülgani Türkmen ve Vali Dr. Ab· 
dilrrahmandan mUrekkep bir komis
yon idare edecek ve gayri Türklerin 
de bulunduğu mmtakada seçimleri· 
ne müteallik işlerde komisyona bir 
gayri Türk A.za iltihak edecektir. 

İskenderun, 16 (Hususi) - Ana
dolu Ajansının hususi muhabiri bil

diriyor: 
Türk ordusunu karşılama. komite· 

si tarafından ordu şerefine epey 
mUddettenberl hazırlanmakta olan 
gardenparti bu akşam vertlmiştlr. 

Toplantının her bakımdan mü
kemmel olması için hiç blr şey esir-
genmemiştl. 

FRANSIZ HARİCİYE NAZIRI 
GELİYOR 

Paris, 16 (A.A.) - Hariciye Nazırı 
Bonnet bu sabah tngfllz sefiri Sir 
Phipps ile Türkiye sefiri Suad Da.
vazı kabul etmiştir. 

Havas Ajansının öğrendiğine gö

re, bugtın yapılan Bonnet · Suad Da
vaz görüşmesinde, Fransa Hariciye 
Nazırının eylül ayı tçln tesblt edil· 
mlş olan Ankara ziyareti mevzuuba
his edilmiştir. 

Frankocular 
Valensiya eya
letine girdiler 
Teruel, 16 (A.A.) - Franko kuv· 

vetleri, Albentesanın 8 kilometre ce
nubu şarkisinde San • Atliusutin kö
yünü alım§ ve Barragas önünden iler
leyerek Valansiya eyaletine girmitJer
dir. 

iSPANYADAN DöNEN ITAL· 
YANLAR 

Roma, 16 (A.A.) - ispanya muha
rebalerinde yaralarımı§ olan 253 İtal

yan gönüllüsü bu sabah buraya gel· 
miştir. 

Roma, 16 (A.A.) - İtalyan gazete
lerinin muhabiri Frankocuların Te· 
ruel ile Sa.gonte arasında yeniden ileri 
hareketlerini bildiriyorlar ve İtalyan 
lejyoner tayyarelerinin piyadenin ileri 
hareketine müessir bir surette yardım 
ve Ebentosa ile Barracas arasında bil
kumetçilerin bir zırhlı trenini tahrip 
ettiklerini haber veriyorlar. Bazı ga· 
zeteler Cumhuriyetçiler tarafından 

müdafaanın gevıemek istidadmda bu
lunmadığını ihsas etmektedirler. 

Dahiliye Vekll l 
şehrimizde 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
Sekreteri B. Şükrli Kaya, dün sabah. 
ki ekspresle cıehrimize gelmiş, latas.. 
yonda. vali muavini B. HUdat, belediye 
reis muavinlerinden B. Ekrem, B. 
Rauf, parti ve belediye erkbı ve di. 
ğer atlar tarafından kar§ılanmıcıtır. 

B. ŞUkrU Kaya, şehrimizde bir 
müddet istirahatten sonra, ağlebi ih. 
timal ay sonunda memleket içinde 
yapması mukarrer tetkik seyahatine 
çıkacaktrr. 

hiddin Ustündağ, sabık reis muavini 
Hlmit Oskay, encümen balan Av
ni Yağız, İhsan Namık, Suphi, Meh
met Ali ve Şer af eddinin duru§mala
nna mevzu olan fiilden beraetlerlne 
ve temyiz yolu açık .clmak iizcrc 
söz birliğile karar verildi,. 

Vali bu~Oo J[ellyor 
Ankara, 16 (Telefonla.) - BugUn 

muhakemeei biten ve beraet eden ls. 
an 

leri hakkındaki kanun, beden terbi • 
yesi kanunu, Türk ceza kanununun 
bazı maddelerini değiştiren kanun, 
yüzb~ı Yıldırım Ziyanın mahkfun 
olduğu cezanın affı hakkındaki ka
nun, umumi mülhak ve hususi bütçe. 
lerle idare edilen daireler ve beledi. 
yeterle sermayesinin tamamı devlete 
veya belediye veya. hususi dairelere 
ait daire ve müesseseler arasındaki 
ihtilMların tahkim yolu ile halli hak. 
kmdaki kanun, emniyet teşkilatı ka. 
nununa ek kanun, muamele vergisi 
kanununun bazı hükümlerini tadil e
den ve bu kanuna. yeniden bazı hU • 
kümler ekliyen kanun, bazı madde. 
lerden istihlak vergisi alınması hak. 
kındaki 731 . numarah kanunun bazı 
hükümlerini değiştiren kanun, teşviki 
sanayi kanunu ile bu kanuna müz.ey. 
yel 2261 sayılı kanunun bazı hüküm
lerinin değiştirilmesine dair kanun, 
Konya sulama idaresinin teşkillt ve 
vazifeleri hakkındaki kanun, tiyatro 
ve sinemalardan belediyelerce alm • 
makta olan damga, tayyare ve bele. 
diye resimlerile darülAcer.e hissesinin 
sureti ifasına dair kanun neşredil • 
miştir. 

---<>--
Hariçteki mütekaitlerin 

maaşları hakkında 
Ankara, 16 (Telefonla) - Maliye 

Vekaletince teklif edilen mütekaitle. 
rin memleket haricinde maaş alabi • 
lecekleri halleri gösterir 1 nisan 1934 
tarihli nizamnameye bir fatura ilL 
vesi hakkındaki nizamnamenin m.eri
yete konulması Vekiller Heyetince 
taadik edilmi§tir. 

Nizamnamedeki değiıiklik ıu §e. 
kildedir: 

.. Şu kadar ki bunlarm memleket 
haricindeki seyahatlerinin altı ay. 
dan fazla devamı zaruri olduğu tak
dirde ilk ilmüh&beri veren mahallin 
belediye dairesince tanzim edilecek 
esbabı mucibenin mazb.itaya. müste. 
niden Dahiliye VekAietinin teklifi ve 
Maliye Vekaletinin muvafakati üu. 
rine lcra Vekilleri Heyetince 6 ay. 
dan fazla müddetle tekaüt maaıları. 
nın tediyesine devam edilmesine ka • 
rar verilecektir.,, 

Bu nizamname dünden itibaren me. 
riyete girmiştir. 

Ziraatte tayinler 
Ankara, 16 (Telefonla) - Yüksek 

Ziraat Enstitüsü idari milpviri Abi. 
din Eğe, münhal bulunan ziraat iş. 
leri umum mUdUrlilğüne, halen 1kti • 
sat Vekileti teftiş ve mUrakabe he
yeti reislıği ve vekAiet müsteşar ve. 
killiğini ifa etmekte olan HUsnU Ya .. 
man orman umum müdürlüğüne ta • 
yfn edilmiıtir. 

iktısat Vekili An karada 
Ankara, 16 (Telefonla) - Bir haf. 

tadanberi memleket içinde seyahat 
eden İktısat Vekili Şakir Kesebir ve 
maiyetindeki zevat bugün eehrimize 
dönmüştür. 

ZİRAAT VEKtL1 

Ankara, 16 (Telefonla) - Zira.at 
Vekili Faik Kurdoğlu bu akşamki 
trenle 1stanbula hareket etmiştir. 

" Cam Adam .. yerli 
mallar ser gisinde 
Aym yirmi ikisinde Galatasaray 

mektebi avlusunda. açılacak onuncu 
yerlim.allar sergisinde teşhir edfle· 
cek olan "Cam adam., Bükreşten şeb. 
rimize getirilmiştir. 

Bütün insan azasını şayanı hayret 
bir şekilde gösteren bu fen hA.rikası. 
m, sergi bahçesinde herkes görebile. 
cektir. 

Makinenin aksamı yarından itiba. 
ren kurulmaya. bqlanacaktır. 

Sergideki pavyon hazırlıkları ta· 
mamen bitmek tız.eredlr. Sergi 

rt7et ve refah manzarası karşumda 
göğüsler kaban7or. 

Atattlrk mJlll mücadele ile menı
leketin ve milletin varlığını harici 
esaretten kurtardı. Sonra bu var
lık için dahilde tehlike olabilecek 
btltün zararlı nnsurlan birer birer 
temlzledl. TtlrUl inkılAp hamelelerif• 
le milll bakımdan bir birlik tem.111 
etti. Bundan sonra memleketi her 
tUrltl esaAh ihtty~larm.ı kendi keD" 
dine temin eder bir mevcudiyet hali· 
ne getirmek için milJi iktısat mtlC'a
delcsine girişti. Şimdi sık sık gör• 
dtlğttmllz eserler bu milli iktısat mtt
cadelcslnin birer zaferi saJilabllir. 

Hakikaten Zonguldak He Kara. 
bük arasındaki tetkikler bizim için 
çok istifadeli oldu. Çünkü cumhuri• 
yetin gelecek senelere alt bttyttk mu· 
,·affak17et mtlJdeleri buralarda göz· 
terle görtllebillryor ve buralarda· 
ki bUyttk eserlerden CelAI Bayar bil· 
kimettnin ha.şanlı faall;rctl ile üze
rinde çalışümakta olan bllyttk imar 
ve sanayileşme hareketlerinin mana 
Te mahi1ett daha iyi takdir oluna
bilfyor. 

Zonguldak, Çatalağzı, Karabllk 
bölgelerinde gördüğüm şeyleri böyle 
kısa bir makaleye sıkıştırmak tabit 
kabil değildir; onun için tetkik •e
yabatiııe ait müşahedelerimi günde· 
llk hAdlselerden ayn olarak gazete• 
nin bir köşesinde bir müddet devam 
edecek bir yazı silsilesi ile (Ku· 
nın) stltunlarmda nakletmek fikrin· 
deyim. ASIM US 

iktısat Vekili 
(tlst tara.fı 1 incide) 

bir elden ifletilmeai de kat'iyetle ta• 
karrür etıııif bulunmaktadır. 
Diğer taraf tan Karabük tetkikleri 

de, kurulması tasavvur edilen Kafa,_-· 
bük §ehrlnin pl!mna ait fikirler ver· 

mittir· 
§ehrin plinının Proıt tarafından ha 

zırlanması muvafık görülmii!tür. 
Yalan bir zaman içinde Karabük'te 

Halkevi, mektepler, ıpor yerleri, u· 
mumi hamamları, memur ve amele içiıı 
bahçeli evleri her tilrlü modem veıait 
bulunan bir sanayi şehri kurulacaktır. 

Zonguldak, 16 (A.A.) - İktisat 
Vekili Şakir Kesebir Karabükten An. 
karaya hareketinden evvel kendileri.. 
ne Zonguldak ve Karabük seyahatle. 
rinde refakat etmiş olan Anadolu A. 
jansı muharririne aşağıdaki beyanat
ta bulunmuşlardır: 

Yurdumuzun en mühim kuvvet ve 
servet membalarından biri olan Zon. 
guldak kömUr ha\'ZUmdakl gördtik.. 
!erimden çok memnunum. Bu milll 
hazinenin daha verimli ve ruyoınel 

bir surette istismarı için muhtelif 
tedbirleri ve imklnlan mUteh888ıa 

arkadaşlarımla tetkik ettik. Verilen 
kararları Ankarada hazırhyarak le. 
tanbula tekrar ~ldiğim r.aman sayın 
bqvekilime arzedeceğim. 

Çatalaizınd& yeniden lnşuı dütü • 
nWen kömür limanı ile yine bu saba· 
da. tesisi mevzuu bahis büyUk elek. 
trik santralı ve hamızı kibrit ve BU

per fosfat fabrikalan sahaları iize. 
rinde yaptığımız tetkikat da çok fay. 
dalı olmuştur. 

Memleketimizin en bUyUk bir en -
dUstri merkezi olmağa namzet bulu. 
nan KarabUktekl demir ve çelik f&b.. 
rikalannın inp.atrnı programımız da. 
bilinde ilerlemfe görmekten de ayrı· 
ca memnunum. BUtün bu gördtlkle • 
rimiz iktısadt kalkınmamızın yük• 

selmekte olan kuvvetli ve sağlam te
mellerini teşktl ediyor. Yurdumuz 
Atatürk devrinin bu f eyizU eserlerL 
nln az zamanda büyük inkişaflarmI 
gerecektir. 

Seyahatte biu refakat eden mat. 
buat mümeailleri arkadqlarıma bil
haua teıekkür ederim. Kömür hav· 
mınızı ve muhtelif endu.tri ve Uman 
işlerimizi görmek tw.er•· ihtiyar ettik-



ızmlr sularında 
Şanh Hamidiye 

(Ba., tMafı ! incide) 
ile birlikte amiral ve amiralle bera. 
ber de vali ve katibiumumt ziyaret e. 
dilmiş ve bir saat sonra. mahalli hU • 
kfunet namına gemiye iadei ziyaret 
eden Amiral kabul edilmiştir. Amiral 
da. topla selamlanmıştır. 

Dc.•t.Jlet DemırgoUarı ve Limonları işle171e 
L'mum idaresı ilanları 

Bir balıkçı bir köpekbalı
ğının hücumuna uğradı 

iki saat soran mocadelede 
sandal devrlldl, bahkçı yaıraoaırıdo 

O gün saat 18 den 20 ye kadar Ro. 
dosun Mandraki meydanında Hami • 
diye bandosu konser vermiş ve mey. 
danı dolduran binlerce halk tarafın. 
dan şiddetle ve hararetle alkı§lanmıı· 
tır. 

Muhammen bedelleri lle miktar \'e vasıfları aşağıda yazılı iki gurup 
malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek Uzere 28.7.1938 perşembe '11· 
nU saat on birde Haydarpaşada gar bl nasındaki komisyon tarafından acıll: 

eksiltme usullyle satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin her gurup hizasında yazılı muvakkat te. 

minat vermelerl ve kanunun tayin et tlğl vesalkle birlikte ekslltme ıünll 
saatine kadar komisyona mllracaatıa rı llzımdır. 

1zınir, (Hususi) - Muharrem oğlu 
Ahmet adında bir balıkçı, Kilizman a
çıkların.da Tranc:a avlarken bir köpek 
balığına rast gelmi~. canavar hayvanla 
um iki saat mücadeleden sonra kolun 
dan yaralanıruı, fakat köpC'k balığını 
da öldürmeğe muvaffak olmuştur. 

Hadise ve mücadele şöyle cereyan 
etmiştir: • _ • 

Ahmed balık avlarken oltasına onar 
kiloluk iki tran.:a takılmı§tır. Balıkla
rı tam kayığa alacağı sırada, elli met::c 
ka.dar uzal:ta büyük bir köpek balığı su 

~~ kaynatmış, hücuma baıtamıştır. 
met balıkları kurtarmak için oltayı 

hız!a çekmiş, ancak köpek balığı daha 
ıerı da .... ,r.;:o .. .,ı. t .. ..,ıı,. .. ı..rrhn birini yet 

muıtur. Bu esnada balıkçı kayıkta bulu 
nn bir zıpkını bütün kuvvctile köpek 
balığının üzerine fırlatmış ve ı~plamı1· 
tır. 

Ahmet bundan sonra. tam iki saat 
devam eden mücadelesini ıöyle anlatı· 
yor: . 

- Yaralanan canavar sandaldan bi· 

ır.az uzaklaıtı. Ben de ipimi brraktnn.E 
ıme b' . ır de bıçak aldım. Birdenbire ge 
n d·· 

onen hayvan, şiddetle aandala ça.rııı 
t~, 'belki bir metre havalandırdı. İkin· 
cı bir ,..a . d · d ır rpma ıle devrildik. Balık enıı:· 

y,.~. bana saldırdı. Sandalı siper aldım. 
~ımd k' e ı kamayı canavarın kuyruğunit 
aapla.dım. Bu darbe, onu adeta muat· 
tal bırakt ı d" . . . ı. ste ığı o-ıbı mc:ınevra yapa· 
~az oldu. Mücadele iki sa.at ıürdü. 
] eO.:ede sandalı da kurtardım: 200 ki
oluk ca 

navarı da su.dan çıkardım. 

Ziraat Vekili Bekleniyor 
~zmir; (huıuat) - Ziraat vekili Bay 

Faık. ~urdoğlunun, büyük ziraat kon· 
gresının açılmasından evvel ~ehrimize 
• 11 ••tı"-... ..,.,. MMllll•. --'Veklr, 
bur~~· ziraat tetkillttnın faaliyetini 
tetkı.ıc edecektir. 

Tuvezli Atiretinde 
Bir Cinayet 

• İzmir; (hususi) - Narlıdere köyü 
cıvannda Tırazlı ltiretinin bulunduğu 
dağda, 9 yatında bir kızcağızın cesedi 
ağaçta asılı olarak bulunmuıtur. Kızın 
lrar~eşi vakadan j&ndarmyı haberdar 
e~ış, kardeşinin bir cinayete kurban 
&ttınesi ihtimalini bildirmittir. Adliye 
tahkikata baılamrıtır. 

Harf inkılabı 
(B~ tarafı ! flCid.e) 

l~r~e, izahnameler ve bu.,Jann ihtiva et 
tıXı k" ı.6. ıtap •. rnecm~ ve saire, raporlar, 
yıhalar, ıstatistikler, yıllıklar, mevkut 

ve r•yri mevkut mecmua ve bülten gi· 
bi nqriyat, ınekteı- ve den kit.ablan, iç 
~~LdlJ propaganda neşriyatı da buluna
-.;tır. 

Bıtbakanlıktaki komisyon 29 tem
muzda toplaıncaktır. Tasnif fiılcri ha· 
.nrWımıt Baıbak · ı· 1 ' •• &nlıkça bakanlık ve vı 
ayet ere ıonderilıniıtir. Fitler 29 tem 

::; ka~ar doldurularak Baıbalcanlık· 
ı omıayona gelrniı olacaktır. 

Mükemmel ve ebfksi b" • . z ır tarzda yı· 
pılması ıçın çalıtılan bibli ğ f T"" le . yo raya ur 
harfierlnın devlet dairelerinde tatbike 
batJanmuının onuncu yr'-''· il il 1 . ı.uon m o an 
1 kinunusanı 1939 da •"•la· k "d 

b• d"J kti r .:a sergı e 
tC§ ır e ı ece 'r. 

( Yeni f'ıleşrlgaı ) 

GORJL A \'CII.ARI 

i 
--/. ,, 
·U?J J) ... 

~-,, 

Pr. Behçet Uz fual' '"~atrnn tıeZ\lret 
ediyor 

Puarda bUtUn 
pavyonlar satıldı 

1zmir, (Hususi) - 1938 enternas· 

yotıal fuarının açılmasına, bir ay kada~ 
kısa lıir zaman kalmııtır. Aylardanberı 
cevam eden çalışmalar, vaktin daralma· 

11 ile daha da arttırılrıış, faaliyet faz. 
Jalaşmıştır. Bütün pavyonla•da hareket 
vardır. Kültür Parkın Fuaı &abası kıs· 
mında yüzlerce amele g~e gündüz dur 
madan çalıımakta, 1938 Fuarı için bir 
çok yenilikler hazırlamaktadır. 

Etibank pavyonu yükselmiş. Sü:n

mer~ank pavyonunun dahili taksimatı 

değiştirilmiş, Manisa pavyonu yep;: e· 

ni bir şekil almıştır. 

Sun'i gölün kil ve beton tabakası dö· 

külmuu. dö,enmcktedir. Göl.ün oı:~ 
gındald kUçUcUk adaya. Fuar komitesi 

(Uı: Tepesi) ismini vermiıtir. 

Kül1ı:ir Parkın muhtelif yerlerine o

parlörler uzatılmıı. küçilk küçük. b~ 

ton pistler yapılmıştır. Biltün pavyon

lar satıldığından yeniden 30 pavyon in· 

şasına baılanmıştır. Bu seneki iştirakte 
kü!l'Jk sermayeli esnafın faı:lalaştığı gö

rülmektedir. 

Ur. IHSı\N St\MI 
GONOKOK AŞISt 

Belsoğukluğu ve ihtilatlarına karşı 
pek tesirli ve taze aşıdır. Oivanyolu 

Sultan Mahmut türbesi ~o. 113 

Bizans lmpara· 
torluiunun 
Tarihi 

BizaM mev%ıtu 6 

Bayrak indirme töreni için mey. 
dandan geçen İtalyan askert ba.ndoeu 
ile Hamidiye bandoeu arasında. mu -
teke bil selamlaşma gür.el tesir bırak. 
mıştrr. 

Rodos belediyesi tarafından Regi • 
ne otelinde hazırlanan büfede bando· 
muz bahriyelileri cömertçe ağırlan. 

mıştır. 

Gece vali tarafından büyük güller 
otelinde verilen balo pek muhteşem 

olmuş: genç subay ve talebelerimiz 
konsolos tarafından bayanlara tak. 
dim edilmi§ ve geç vakte kadar bU. 
yük neşe içinde Türk ve İtalyan dost. 
luğu tesit edilmiştir. 

Ertesi gUn bahriyelilerimiz ma.hal· 
li hüktlmetin tahsis ettiği otomobil. 
lerle adada gezdirilmiş ve izaz edil. 
miştir. Program mucibince zevalde 
hareket etmek mecburiyetinde bulu • 
nan gemimiz Rodosluların candan te. 
zahilrlerile T temmuz gUnU limanı ter 
ketmiştir. 

Gemimizin hareketinden sonra da 
bahriyelilerimiz §erefine dostane te • 
zahürata devam edilmiştir. 

Rodosun 500 metre irtifaında dağ 
Uzerindeki Çervo otelinde amiral ta. 
rafından verilen 12 kişilik öğle yeme
ğine konsolosluk heyeti ve kara, ha. 
va kumandanları davetli idi. 

Gecesi binlerce ampülle donatı!. 

mıı olan konsoloshanemizde balo ve· 
rilmiş ve gece yarısından sonra iki 
buçuğa kadar nese içinde geçen ve Ro 
d<>!un yüksek sosyetesini tamamile 
bir araya toplıyan balo fevkalade 
takdir edilmiştir. 

Mahalli hükumetin resmi gazetesi 
"Messaıaero,. balo Jıikkmda taJidlr. 
klr bir yazı nqretml§Ur. 

İtalyanların ba.hriyelilerimize göe • 
termit oldukları nezaket ve misafir. 
perverlik her tUrlU tasavvurun fev. 
kinde idi. 

MESSAGERONUN YAZISI 
trn.n ettiğimiz veçhile dün gece Tür 

kiye cUmhuriyeti konsolosluğunda l · 
talyan ve Türk bahriyelileri şerefine 
verilen mondenlik ve samimiyet için. 
de geçen resmi kabul pek parlak bir 
surette muvaffak olmu~tur. 

Astlane ve tamamile samimi bir 
muhit içinde Rodosun yüksek soeye
t esinin seçkin aileleri konsolosluk e. 
vinin cephesinde olduğu gibi muhte. 
şem bahçesinde de sa.nat ve tam bir 
hllsnü tabiatle konulmuı binlerce ve 
binlerce rengarenk elektrik ampülle· 

Bu işe alt eartnameler komisyon dan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - 600 metre yeraltı kablosu N. K. B. A. 3 x 10 + 6 m/m2 mubanı .. 

men bedeli 1500 lira ve muvakkat te mlnatı 112,1/2 liradır. 
2 - 6000 metre ince amerikan bezi 11e 6000 metre kalın amerikan 

bezi muhammen bedeli 2679 lira vA mu,·akkat teminatı 200 lira 93 ku
ruştur. (4371) 

• • 
Islanbul Belediyesi ilanları 

KeJif bedeli 6354 lira 38 kuruş olan Kadıköy II inci mektebinin ta· 
miri açık eksiltmeye konulmuştur. K eşit enakfle şartnamesi Levazım MU
dUrlUğUnde görUleblllr. lstekUler 24 90 No. lu kanunda yazılı vesikadan 
başka en az 6 bin liralık bu işe hen zer iş yaptığına ve eksiltmeden bir 
hafta evveline kadar Nafıa MildUrlU ğUnden alacakları fen ehliyet vesika.
siyle 476 Ura 68 kuruşluk tık teminat makbuz veya mektublyle beraber 
22 • 7 • 938 cuma gUnU saat 11 de Dalmt Encümende bulunmalıdırlar. 

Ktıo 

4750 
1800 

Cinai 
Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 

Bir ki105Unun muhammen 
bedeli 
40 Kuruş 
70 .. 

(t.) (4286) 

Belediye hastahanelerlyle dlfer milesseselerlne lüzumu otan ve yukar. 
da cinsiyle miktarları yazılı bulunan peynirler açık ekslltmeye konulmuı 
ise de belli ihale gUnUnde giren bulun madığrndan eksiltme 25 • 7 - 938 pa· 
zartesi gllnüne uzatılmıştır. Şartname si Levazım MildUrlUğUnde görUleblllr. 
istekliler 2490 N. lt kanunda yazılı vesika ve 237 liralık ilk teminat mak
buz veya mektublyle beraber yukar da yazılı günde saat 11 de Daim! En
cümende bulunmalıdırlar. (t.) (H99) 

Kullanılmış halıların rennt tathi ratınrn ne suretle yapılacağına dair a 
maddeden ibaret olan sıhht şerait aşa ğıya yazılmıştır. llln olunur. 

ı - Her tUrlU kullanılmış halılar , tephirhanelerde dezenfekte edile
rek mUhUrlenmlş olarak alınıp, satılacaktır. 

Dezenfekte edilmemiş veyahut U zerinde buna dair mUhUrU bulunmı· 

yan kullanılmış halıların alım ve satı mı yasaktır. 
2 - Evvelden mubayaa edilmiş o larak dükkln ''eyahut depolarında 

dezenfekte edilmemiş olan kullanılın ış halı bulunan halıcılar bu emrin 
kendilerine tebliğ ve gazetelerle 11Anı ndan itibaren nihayet 6 ay zarfında 
mevcut bütün kullanılmış halılarını dezenfekte ettirerek Uzerlerine tep
hirhanentn kurşun mübUrUnü vurdur mağa mecburdurlar. 

3 ~D«kkln veyaiiul de~olan'iida bu müddet nihayetinde dezenfekte 
edllmemlt Te7a m6hdr.ılz olarak Jiul ıanılmıt halı bulunduran veya satan· 
ıar hakkında hıfzıssıba kanununun 85 Jncl maddesine aykırı hareket cfir
mtlnden dolayı kanuni takibatta bulunulacaktır. (B.) (4683) 

Askeri Hesap ve Muamele Memuru 
()kuluna talebe alınacak 

Karadeniz ve Hava Birliklerinde istihdam edilmek Uzere bu yıl hesap 
\"e muamele memuru okuluna 100 ye dek subay alınacaktır. lstekJllerln 
Temmuz ayı l<:lnde bulundutu yerin askerlik şubesine mllracaat ederek 
kabul şartlarını anlaması lAzımdır. ( 95) (4368) 

rinin ziyası altında toplanmı§lardır. 
KilçUk masalar üzerinde pek par. 

lak ve mükemmel bir surette ihzar e. 
dilen serinletici içkiler ikram edilmiş 
ve canlı ve hararetli danalar gecenin 
geç zamanına kadar devam etmiş. 

tir. 
Konsoloe Erçin ve kibar bayanı ve 

ev sahibi vazifesi görenler tarafın. 

dan dikkat, ihtimam ve samimiyetle 
karakterir.e edilmft olan misafirper
verlik .azami derecede kalabalık da.. 
vetlilere gösterilmek istenmiı, bunda 
muvaffak olunmll§ ve bu aüvare itti
rak edenlerde unutulmaz bir hatıra 
bırakmıştır. 

- KURUNun kitap şeklinde roman ıetrlkaaı -

JOKO~'T Gtl'Ltl'YOR JOKO~'"T GULUYOR 1 
UZUJI yıllar ovrı 

ayn tetkik ve te
tebbQ edllmt~ bfr 
n.euıu olduğu ha~ 

de bugUn bil~ ay. 

dınlatılmıım~ bir· 
çok tara{lart var· 
dır. Tevfik Yctfm
lfi>ğl11 fara fındnrı 

lbanrmtm ~ 
len Bi::aM fmpa· 

dl \'<? birkaç defa Doris, Dorls, Dorls diye fısılda. 
yarak onu öptU. Genç kadının, bıçak aJtına arze
dl!Pn bir kurban boynu gibi, kendisine uzattığı 
he ·az boynunu öperken de, Hutton, aklından de
niz faresinin fennt tabirlerini getiriyordu. Yoksa, 
genç kız, bir nevi deniz zahifcsine mi benziyordu. 
Doğrusu, Napoliye kadar uzanarak hayvanat bah
~eslni gezmek ve merakını yenmek hl<ı de fena 
kaçmazdı \'e bu deniz mahlukları hakikaten efsa. 
nevt, inanılmıyacak kadar tabiat Ustu şeylerdi .• 

- Öyle mi? ..• 
Mister llutton cevap vermedi ve bir kere da· 

ha kadının ellnl öptU. Sonra gitmek Uzere döndll. 
Mis Spens onu kapıya kadar geçirdi. Orada: 

- Arabanız nerede? •. diye sordu. 
- Kapının önünde bıraktım • 
- O halde birlikte gidelim de, sizi oradan 

sellmetlerlm. 
Mister Hutton şakacı, fakat kat'l bir tavırla 

reddetti: 
mtr>rlu~mu" fa· 
riAf adlt kitap 

bu ayd111lattlmn· 
mtf taraf/an tfl!a· 
bit etmekte ı~ Mı-

- Tcddtm. Teddlm o kadar mesudum ki., 
(Haydi burada biraz da hayvanat dersi verstndl, 
Fakat nihayet kendisi bir kara hayvanı idi.) 

- Ben de mesudum? .. Bu doğru mu? .. 
- Doğru olduğunu bilmek isterdim. Teddi • 

- Hayır, hayır .. Olmaz .. Sakın böyle bir 111 
yapmayasınız. Sizi resmen menederim, dedi. 

Mis Spens, adama hızlı bir Jokont gUlUmu-
mesiyle bakarak cevap verdi: 

- Fakat ben lsteyorum .• 
lnsillz muharrirlerinden D:ıllantync"in tiin Hi:ı:mr.• fnrih 1• söyle bana bu doğru mu, yoksa yanlış mı? .. Mister Hutton ellerini kaldırarak: 

bu eseri dilimize tercilmf' edilmiş ve Ka· ~" IPma.• edl'Tl'k 
naat Kitabe,·! tarafından neşredilmekte O· Şnrki Avrupa tm· 
lan Ankara kütüphanesi serisinin 8 inci ptJratorluğımım 

kitabı olarak neşredilmiştir. Meraklı ve bin senelik nuJ..-,1• 

heyecanlı bir sergüusti ıınltılmaktadır. I atmr hik611t. et· 
Tavsiye ederiz. ın.,,kttulır. 

1 
Fiyatt vu.ı kıt· 

Ege tlyalrosu temsilleri ~ olup hP,1 ki· 
..,. Glec " arbdaşları tapçıdtı bulunur. 
17 Temnnn pazar ak$:ımı 1 . 
Yenlşthlr Aile lıahçesınde Toptan. mıirrıraaf 
fBeıtekıtrrn ölümü) mtıhatli: - lston· 

bul, Vakit Yurdu. 

- Cicim, otuz sonedenberl ben de bunu dU. 
şünUyorum. 

- Şakayı bırak, ciddi ciddi konuş Teddl, se. 
ninlo burada buluşmak, blrlblrlmlzl sevmemizin 
ve bana dokunduğun zaman da elektriklenmiş gl
b ! olmam doğru mudur. bunu bllmek lsteyorum .. 

- Doğru mu? .. Hiç şliphe yok kl clnst hissiz. 
ltğe uğramaktansa, elektriklenmek daha bayırlı .• 
Bak Froyd ne diyor: Cinai gerilemeler, şeytandır
lar. 

- Aman, sen de bana uymayor, yardım etml· 
yorsuıı. Evet, bir türlU ciddi olamayoraun? •• Bazan 

- Olmaz .. diye tekrarladı ve bir öpücük ıön
derirmlş gibi bir jest yapıp, ayak uçlarına baaa· 
ı-ak, Jimnastik adımlarlyle babce yolunda koşma
ya başladı. Hutton bu koşudan haz duyuyordu. 
Zira, Adeta bir dellkanJı gibi uçuyordu. Fakat 
bir bakıma da yolun uzun olmayışına icln için se-

viniyordu. 
son dönemeçte, birden durdu ve geriye dön. 

dU. 
.MJs Spens, merdivende durmuş, ona gWllm

ıeyordu. Hutton elini salladı. Bu sefer apaçık bir 
öpllcllk yolladı. Sonra, ıene yoluna dtlltlleret, 
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T. C. Ziraat Bankası 

/ 

• 1 
1DENiZBANK 

istanbul şubesi Müdürlüğünden: 

Karaköy Acenta rığ1:1da tamirat 
ı - Denlzbank, Denizyolları lşlet mesinin Karaköy acentalığı bi· 

nasında yapılacak tamir ve tadil işleri ekı:;iltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, 22 • 7 - 938 cuma günü saat on buçukta Şubemiz 

Materyal dairesi binalar kısmında yapılacaktır. 

3 - Şartname, resim ve keşifler bu serviste görülebilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin teminatıariyle yazılı giln ve 

saatte müracaatları. 

Nafıa Vekôl etinde11 
· \'ilksek nıühend is ve fen memurlarına 

Para biriktirenlere 28,800 

Yüksek mühendis ve fen mektep !erinden mezun olup da kanunen mit 

kellef bulundukları mecburi hizmet !erini bitirmeden evYel her ne suretli 

olursa olsun Yazifelerlni terketmiş o !anlarla bu hizmetlerini yapmak iç lll 

şimdiye kadar müracaat etmemiş Ye ya lıu husustaki davete icabet etın& 

ıniş yahut vekAletçe istenilen tazml natl vermemiş veya ikametga.hıarı 

meçhul kalmış olan yüksek mühendis ve fen memurları 3467 sayılı kanıl' 

nun mu\'akkat maddesi hükmüne tev fikan 1 Ağustos 938 den itibaren ili 

ay içinde yani Teşrinienel !!38 gaye sine kadar Nafıa Veld\letine murıı· 

caatla kanuni mükellefiyetlerini ifa etmeleri lüzumu aksi takdirde meı

ldır 3467 sayılı kanun hükümleri haklarında tatbik edileceğinden aHikll' 

cıarların bilhassa 4 üncii, 5 inci ve 6 n cı maddelerdeki müeyyideler UzeritıE 
nazarıdikkatlerl celbolunur. (2452) (4509) lira ikranıiye verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 50 lirası 
~ulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağı
~ılacaktır: 

Jandarma genel komutanhğı Ankara sa" 
tınalma komisyonundan: 

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

ı - Bir tanesine on bir lira kıy met biçilen sekiz yüz hayvan velense
si kapalı zarf eksiltmesinden pazarlığa tahvilen 18-7-938 pazartesi gunO 

,;aat onda satın alınacaktır. 

40 ,, 100 ,, 4,000 ,, 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 ,, 4,800 " 

2 - şartnamesi parasız komls yandan alınabilecek olan bu pazarll· 

ğa girmek istiyenlerin 6GO liralık teminat \'e şartnamede yazılı belgeler 
elinde bulunduğu halde tam vaktinde komisyona başvurmaları. 

160 " 20 " 3,200 " 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 LiRADA N AŞAGI DOŞ

MIYfN~ERE ikramiye çıkffğı takdirde o/o 20 FAZLASJLE verilecekt ir. 
Kur'alar senea e 4 defa, 1 Eylui,) Birincil<anun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerin

111 
ÇOCUKLARINL7 ıN 

En güzel bir kitap 
_, " ""~J{i l "°"ektir. Türk ikizleri 

Türk Hava Kurunıu 
{Q)©KT<ô~ 

g Çocuk E~lr~cmc l\ urumunurı 

vakt ilc lılr alle k ütüphn ncsl ola-

r a !;; l>ft:'il &rılı ~"l 1 k b.h•r _ "«<' rlsl ııde I 
duyıJugnnuz hu c ksl " li ;!l h u ~U

zel ve resimli hÜ) ük h l 1'1\yc kil a. 

hı lle dohluruı uıuş buluyoruz. 
Büyük Piyangosu 

11 Ağustos 938 deiir. 

50.000 Lira:fır. 

4. üncü keşide 

Büyük ikramiye 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10. OüO liralık ikramiyelerle (10.000 ve 

20.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

l'!ecattin Atasa;ıun 

Her gün saba hlan ııekiı buçuğa 

~kiamlan 17 den 20 ye kadar l~c 
li ·ayyare apartm<ınlan ikiucl daire 

17 n umarada hastalannı kabuJ eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye !ı:a 

dar hastalaruu par;ıc ~. Kurun, Ha 
ber olruyuculanru dakupon muka 
hılınrlt rnıı;ıvrne eder T··lı•f •J;:ı !')'. ' 

Kültiir bakanlığı eserı tt>tkllı 

etmiş, llk okul çağındak t co,·uk.. 
tar için faydalı eser olduğunu tas
dik etmiştir. 

• Ar.kara caddesinde Vakit Kitap 
evinde arayınız: Fi atı t; O kuruş: 

posta için 4 kuruş llrtve eülntz. 
Sahıbı ASIM US Ne~rı~at müdıiru Rtttık A. ~ewrıg-il 
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sık ağaçlıklara doğru kuı;mıaya başladı. Evet, u· 
zaklaşır uzaklaşmaz, ve görünmeyeceğine de ka· 
r.aat ge tinli kten sonra, adım larmı yavaşlattı ve 
b ir müilclet ele tırıs gittikten sonra adi adımla yü. 

rümeğe başladı. Cebinden mendilini ç ı kardı. En· 
sesini, yakalığının içini silnıeğe başladı. 

Yarabbim ne delilikti bu? .. Dünyada bu Ca· 
net Spens budalası gibi bir kadın görülmüş müy
dü? .. Asla .. Bir nümuncsi de kendisiydi.. En men. 
hus, niyeti bozuk çıl~ın. muhakkak ki kendisiy. 
eli. Zira vaziyeti, yaptığı deliliği bildiği halde ge· 
ne ısrarda bulunmuştu. Neden israr etmişti, san
ki? ... 

Kapıya varmıştı. Yol kenarında büyük ve 
liıks bir otomobil duruyordu. 

- Eve çek, Mak .. 
Şoför, başüstüne ,der gibi elini şaı)kasıııa ı:ö

tü1·dü. IIutton devam etti: 

- Her zaman olcluğu gibi köşebaşında dur. 
Şoförün açtığı kapıdan içeriye süzülmek üze-

reyken; 

- Ne var? .. diye seslendi. 
Taptaze, çocuk sesli birisi cevap verdi: 
- Oh Tedd! Ayrn, ne kadar ~eç kalclm? .• 

Sanki as ı rlar olrln .. 

M ister Ilutton hir lı:ıy\·:ın ÇP.Yikliğiyle ara· 
l>::ıya ntladıl>tarı ve kapıyı kapadıktan son ra: 

- Öyle ml ? ... Beklemek b u ka dar uzu n gel-

- l i.UlU,,,'..\' wl kitnı> 1i'ckllude ı·oııın ıı ıcfı'iksa ı -

J OJ{OXT GÜL ÜYOR f 

diyse, beni çok araııw;sııı öyle ise ... dedi. Otomo

bil hareket etmişti. Şöyle arkasına bir yaslandı. 
İnsaıır hırslandıran, tahrik eden bir sıcaklık bü
tün vücudunu sardı. 

Bir ses, genle Teddi Ayın, diye mırıldandı ve 
lırırikul<lde güzel, cazibeli bir baş Mister Hutto· 
nun omuzuna yaslaııdr. B u jestten ziyadesiyle 
neşelenen adam, yan gözle bu çocuk yüzü süzdü 
ve parmaklarını genç kızın bukleli saçlarında 

dolaştırarak: 

- Dorls, dedi. Kime bcnzeyorsun, biliyor 
musun? .. Lovise dö Kcrouaillc'yi andırıyorsun .. 

Doris, sanki uzak, uzaklardan konuşuyor

muş gibi mırıldandı: 
- Kim bu, Louise de Kero mudur, nedir?. 
- Za\'allı çocuk ... Günün birinde bize de ay· 

ııl şeyi söyJiyecckler, hn. Sırnsı gelmiş iken ... 
:\fistcr Jlutton çocuk yüılü genç kızı Bptil, öp· 

tü. Otomobil yağ' gibi gidiyordu. Otomobilin ar· 
kasında oturan. erkekle kızın t~ t\nlinde lıir hey. 
lrnl sırtı J?;ihi dimdik yükselen şoförün sırtı taş 

kesilmişti sanki... 
Dorls fısıldadı: 
- l~llcrin ... Fakat hana dokunma .. Adet~ e

l 0l;:triğ0 çaqrnır" lrn<lnr tltrPtiyor hl'nL 
.\tistPr JJuttoıı. gPnç kız111 hiiylc aptalca. ha

k ir konuşmalrırına hayılırrlr. Cevap yerdi: 
- Elektr ik bende değil, sendedir kızım, de· 

1 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Sun defa nc~"Te

dilen Bizans im 
p11ratorlıı{ju tarı 

hi ile GG cilt ta 
mrımlanmı.ştır. 

Ba~lı brı~11uı v 
bütüıı ilim SP11e11 

teri doyuracak d~
rc 'l'd 17 ii ~P.l ola:: 
bil kiUüpJı..1ne "" 
çinde iktısruli, ,., 

debi ve ilmi mt:!>' 
wlar üzerine Y<I· 
zılm ı.ş en w·n; J • 

tapwrı bul"rs• .. 
nuz, Tercii ı•ıe/r: 
Türk ok·mııır.w 

rzn11ı çol> 1/'ık ~ 

rirın tnnıduiı şc1J... 
~iııetler trırııf I " 

dan yrıp11mı~f·7'. 

K ita pf,ırı tnpfr::-: 
ve muhtelif "leTı1b 
ri perakende (''11 

rak alanl11ra t n-
ıilıit 11npılır. J'.'ll· 
raoaat yeri: ı.,. 

tanbul - Vcıkft 

Yurdu. 

(4101) (2153) 
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