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-------------------------------~------------------------...... ---------------------------------------------------------------------------------Jandarma Suha) Okulu 
ilk mezunlarını verdi Dün çok feci bir cinaget işlendi 
Dahi iye· Vekilinin 
mühim bir nutku 

li kes· afa 
• • 

''Türk 
taran 

olan 

nıilletini kur
ve kurtaracak 
ordusudur ,, 

ı ın 

Katil iki saat Davutpaşa ile 
T opkapı ve Bakırköy arasın
daki köylere dehşet saçtı 

Ankara, 30 (Telefonla) - Jandar
ma subay okulunda bugün saat on al-
tJrla diılloma t · . . 
En•eıa b 1 

evzı merasımı yapıldı. 

sa a 1 saat 9 da mezun genç-
ler başları d _ n a mektep komutanları 
~dugu ~alde Atatürk heykeline ve 

1 
euışehırdeki emniyet abidesine ce-

enkte k · 
1 

r oydular, nutuklar söyledi-
er. 

<) ~ ! 
g eden sonra tam saat 16 30 d 

yapıla ' a • n merasimde Mareşal Fevzi 
r a'rmak D ı ·ı· . ' a 11 ıye, Maliye ve iktısat 
vrkıllrrim · b . ız, me uslar, generaller 
vekalrt ·· • , . m11steşarlar1 ve bir çok vük-
sek rııt,...,ı· b 1 -

-~.ı su ay ar hazır bulundu· 
lar. 

d M"rasime istiklal marşı ile başlan-
ı . Bundan sonra mektep '"d"" .. 

Ih" .. p k mu uru 
ısnu e şen ortaya gelerek mezun 

s::ıçl<'re. ü~rl~ri~e aldıkları vazife- 1 
nın chemmıyetını izah eden değerli 
bır nutuk söyledi ve Atatürk'e M • 
r<':--al f<'evzi Çakmağa, Başvekil ~e a~
kadnşıarma olan tazimlerini bild" d" ır ı. 

. Tal ebeden Davut Öcel ismindeki 
hır g'f'n ç ortaya gelerek kısa bir nu
tu',da cevap verdi: 

Uuııdan sonra söz alan D h" . 
vPkili v I> t· a ılıye 

e ar ı genel sekreter· ş··ı .. 
}{ •• ] 1 UffU 

aya czcum e ~unları söylem· t· . 
ış ır. 

A Me~unl~r •. bu~ün bir tören yaptılar, 
latlırk abıclesıne çelenk k d 1 So .. oy u ar. 

• nra guvenlik abides" ~ v ıne ugradılar. 
c o~ada Iiızımgelen tazimatta bu-

lımdu ar B ·· : b" . : u munasebetle güvenlik 
• ıdesının manasını b" "k" k ı· 
ı . ır ı ı e ımey-
e ızah edeyim. 

1 
Bu abide bu millet tarafından sizin 

ıatıralarınız · · d" . . . . • ıçın ıkılmıştır. Sıze o-
l~n. sevgilerinin ve sizden beklediklc-
1 1.~ 111 

•• ~nusahhns timsalidir. Orada 
gordug·· ·· · .. .. unuz fıgurlerdc yaşlısı Tür-
kıın uzun t· "h· . cırı ının ve ananesinin sta-
tık kuvveti · ·· . . . . . nı ı:;osterıyor. Gencı dına· 

ı~ık .b~r kuvvetle ileriye atılan sizler 
H' sızın temsıı tt•V· . ·ıı d" • c ıgınız nesı er ır. 

Altındaki kabartmalar okul komuta-
ııınızın da pek g·· 1 1 tt ~ ·ı,· . .• uzc ana ıgı gı ı, 

ogrr~m~~lerinizin size öğrettiği vazi-
f~~erı gosteriyor. Arkasında Atatür
kun ne hiiyük bir azim ile bu milleti 
k.u~lardığrnı temsil eyler. Diğerleri 
sızın verdiğiniz emniyet sayesinde va
tund.?şlar.ın sükun içinde çalıştıkları
m gosterıyor. 

O iıbidcnin altında ondan daha gü
Z"l dnha büyük daha bedii ve daha 
manidar bir abide vardır ki, bunu her 
Tıirk kendisi için veciz bir mefkure 
'c hayat programı yapabilir. Türk ö
\'Ün, çalış, güven. 

Sizin kaynağınız evvela büyük 
Türk milletidir. Onların bütün hasle
tınc ,·nrissiniz. Sonra orduda bulun
dunuz, harbiyede okudunuz. Türk mil 
!etini kurtaran ve kurtaracak olan 
ordıısııdur. Ondan aldığınız bü}iik 
dersi hiç bir zaman unutmayacaksı
nız. zaten unutmanıza meydan ver
rnedrn sizleri arasıra tekrar kıtalara, 
,,.·'nderecckler. Deme!{ jandarmaya 
Dtilnkmrzla ilk vazifeniz askerlik er 

ı; ~1ı :ziye Vele-ilimiz ue Parti gcıw:l 
sek"'l"etcri IJ. ŞıiJ.."l·il Kaya 

lacaktır. JanJarma askerliğin cüzi
dir. 

(Scmıı .~a. 6 sii. 4) 

A mu mı 
tarihi bir 

ldürülen: idris 
anın şey anları

nı ifakat hanınıın 
apısına diken 
adamdı! 

Cinayete sebep: 
Kıskançlık ını? Para 

hırsı mı? üfürük\·ünün 
tesiri ıni ? ! .. - ~nt~ 

yakulnndıkt,m sonra 

(Yazısı ! inci.<l,o) 

~-----.----------------... 
' apıs ane 

binamıdır. 
15 inci yıl 
madalyası 

C. Ti. P. Genel Sckrctcrl.i{jinden; 

Tarihi eserleri muhafaza 
eoiyormuvuz? Ha ishanede 

neler gördüm ? 

Cumhuriyetin 15 inci ylldönürnU 
lıfıtırası olarak, bir tarafında Bü
yük Önderimiz Atntürkün kabart. 
mn bir r<'simlcri ilç Altıok, diğer 
tarafında Cumhuriyetin 15 incı yı_ 
tını t<>sbit crlcn yazı bulunmak üze.. 
rE.' Partimizce bir madalya yaptırı· 
lacnktır. ~nnntkurlnrımızm, açtı_ 

ğınıız bu müsabakaya iştirakleri 

ve hnzırltyacaklıı rı nUmunc>leri A. 
ğııstosıın Qnunn kaclıır C. H. Pa.rU. 
si Cı>nel Sı'krctcrliğinc gi)nd<'rme. 
l<'ri rica olun~r. 

Yazan : ~n~a~n Aln1m ~tt 

~l tiddciıınııımi TliJmıct Onat ga .. f cil~rıc 1ırqıis1ı ~neyi gez ı 1: n .. 
(l'a:ısı 3 ihı<ii ~wyfa1111zda) 

-- .. ------------------.....: 
lHzll bir ev basıldı 

lzmlr, 30 (Hususi) - Burada dün 
gece hlr cl1rmU meşhut yapılm1:-., 

genç kızları glzltee toı h yıp gençler
le tnnıştıran bir ev basılmıştır. 

Ser\ et, Şemsi .:'ıtnhlr 'e oğlu Ilik· 
met O\lerlnılo on, on beş y Rındakl 
kızlan vo gcnçlPri toplıyarak eğlen 
tiler tort lı> et nıol<tC'y(lilt'r. Yapılan 

l'ilrıııil mşhııt esnasında sekiz alil' 
ktzı ve on erkek lovldf cdllmis, ev 
sahlıılPı-1 rll' m<wkııC olnrnk adliye. 
yo sovlrndilnıistir. 'l'ahkikata devam 
olu nnı ak tadır. 

işe He 
Aınıca~ono ~e 

(ğ) ~ [Q) al $) o lr'il o 

ara adı 

l!acliscııin işlendiği ev t'O ı.taralanwı 

T.ıı:ulm .... 

( Ynzı ı 3 iiııcticlc) 

Orta Tedrisat Direktöriinün 
gazetenıize beganatı 

istanbuldan başka hıçbir yerde 
ortaokul açılmayacak 

• 
ınsanın güzelliği 

• ve çır inHğ 

( Ynzısı 2 ııddr) 

Cnııın<lnm'ı t•yıcclcnlcr in sem , iicııdııııuıı dı':'ındnl i gılzcllıl,Jt 

lı;hııll'ki c•lı•ki ıılik ıırıu;ınclnkl tc•ıııı J, ıı im ı·':'ısııııln lıııl ı•t•He kn lı~ oı -

lıu•ıııı-:;. l ıısnıı lıiitıiıı 'üt•ııclıı ile IHll, 1111, ~ alrıı;r. ı.nfu"iylo insamln. 

0111111 .. kin in nınn iizcrimlcld gii:ı:ı'llikh•ı·I \'C' çlrldnliklcd nrıırl.cn 

'ii<"ııclıın clr':'ı ile lc:inl değil, n rlct·o J :ıfn~ııı111 iı;lııi tetl.lk <•tmek ıln· 

ha ılo~rıı nlıır. 

diy 
tefi • 

1 

• y 
• 

~s (Ynzısı 7 nelde) 

l•'nlrnt iııs:rnııı hny,nııi lll('!\l'Uclll<'lİnclcld güzı•llikler ve ~ir-

1 lııliklt"ı· giiz ile, .rnhııt lrısnıı C'tlııl delip ~C'l:Cll ';'llnlnı·ııı )nr<lmıı ill' 

giirlilelıilclij';i holde irı!o.nııın in snnh~ıııı t<'°;'l il oclen ı,nfn mm t<;lıı

dc•l,t clli°;'Uı11·e!C'ri, hıı clüsiııuclcrdekJ giizellll,Jcı· ile .,;lrkinHkforl hiç 

hir fc•rırıi \nsıtnııııı ılr !ctl~lc ll)trc1<.'d!'ıııhnruz. Anenk bu dilsiicckr 

rııı Tc lıfidisc hııllrırlo hııri1,;tc tc elli cttiı.;I znııu111<11r ı l hir hiıkiıın 
\'O ı.nı·ıır \('J't>blU)Ol"UZ. il \SAX ın"JIÇA\ 1 



2-KURUN 31 TEMMUZ um 

DER~iMLi klZ 
No.15 Yazan: Niyazı Ahmet 

Adnan, bir alev gibi Dersimli Jmı 
tarmak ve onu kollan arasında ezmek 
urıından mahrum kaldı. Dı§arda dev
riye gezen jandarmalardan biri Gülçu
buğun odasında ııık görünce yaklaı

auş, konuşmaları duyunca hasta belki 
fenalaşmııtır diye pencereyi vurmuştu. 
Bir kat binanın penceresi zaten bir 
adam boyu idi. Jandarma pencereden 
bile içeri girebilirdi. 

- Hasta fenalaştı mı? 
Diye sordu. 
Perişan bir halde bulunan Adnan 

cevap vermeden şa:ıkın şaşkın etrafma 
bakındı. Gayri tabil hareketler yapma
lı bqladı. 

- Yok, yok.. Bir şey yok diye ke-
keledi.. 

Adnan için iş i~ten geçmişti. Kendi
sini kudurtan Dersimli kızı aevemiye
cekti. Bu halleri devam ederse bir gün 
ıUphelendirebilirdi de .. 

Gülçubuğa: 

- Yann buradan gideceğiz .. ldedi. 
Ne yapmak lhımaa yapıp gideceğiz. 

• • • 
:Adnan sabah erkenden hazırlandı. 

Elbıla gideceğim diyere'k bir de at 
buldu. Fakat eski Perteğe yalan bir 
yerde atından inerek geri dündU. Öğle 
ye kadar odasında oturdu. Alqam yak
lıprken GUlçubukla beraber dıprı çık
tılar. Ellerinde bir de bohça vardı. 

Yolda rastladıklan doktora: 
- Muradsuyu önünde kendimize 

aiyaf et çekeceğiz .• 
Dediler. 
Her ikisi de helecanlı idi. Adnan 

korku ile etrafına bakınıyordu. Şu köp
rGyü geçseler hiçbir ıey olmayacaktı. 
Eaki Perteğe hayli yaklaımışlardı. Bir 
buğday tarla.mm içine girdiler. Ad-
nan: 

- Şu eski elbiselerini giy .. KlSprtı. 
den bir yolcu gibi geçtikten sonra beni 
bekle .. ldcdi. 

Gülçubuk için bu gibi hadiselerin 
hiç ehemmiyeti yoktu. Bir iki dakika
da elbiselerini giydi ve Adnanla ayrıl
dılar. 

Iki sevgili bir mısır tarlasında birlc
ıerek peden aynldıalr. Kestirme yol
dan Harputa doğruldular. Aıdnan artık 
Gülçubuğun emri altına girmiıti. O 
ne dene yapılacak, hangi yolu gösterir 
ae oradan gidilecekti. Hayvandan hiç 
istifade edemiyorlardı. Dik bir yokuı
tan çıkıyorlar, atı bot götürüyorlardı. 
Ne kadar yol varidr? Bunu Gülçubuk 
da bilmiyordu: 

- Elbet vannz.. diyordu. 
Adnan: 
- Ya yolu kaybedersek .• Ya gece 

!basarsa.. 
Diye mukabele ettL 

Gülçubuk gUlUmsedi: 
- Elbet de gece gideceği%. Daha 

iyi delil mi?. Görmezler. 
- Evet.. Daha iyi olur. 
Adnanm sesi titremeğe baflamııtr. 

Daf batında gidiyorlardı. Her taraf 
kanpktı. önilne çıkarlarsa ne yapa
caktı?. 

Saatlerce ytlrUdUler. Zifiri karan
hk baau. Artık yol ıcçilmcz olunca 
Gülçubuk: 

- Ay doğacak .. Bekliyelim. Her ta
raf ıtır .. dedi. 

Atı bir kenara bırakıp otların üstün
de oturdular. Yapayalnızdılar. Adnan: 

- Burada ne pencereye gelecek 
jandarma, ne de başka birinin gelme 
korkusu var .. diye dü~ünüyordu. Fa
kat bir türlü Gülçubuğa yaklatamıyor
du. Uyuımuı gibi idi. Tabiihisleri de
iitmiı, baıkalaımııtr. Perteği hatırla
dı. Kim bilir şimdi ne kac!ar tela:ıa 

dütmUılerdi. Acaba ne mana verecek
lerdi. 

Gülçubuk: 
- Adnan bey deldi, epey yorulduk. 

Blru uyusak ıurada .. 
- Naaıl uyusak mı? 
- Dinlenirdik .. 
- Sonra uyanmazsak?. 
-Uyanırız .. 
- Sen uyu.. Ben beklerim.. 
GWçubuk zaten uzannuıtı. 
:Adnan içinden : , 
- Bir lfe girdik bakalım ıonwnus 

l ru uzattı. Denıimli kız hiç mUmanaat 
etmiyordu. Atduan birçok §eyler söyle
mek istemiyordu. 

- Ah seni çıldırasıya seviyorum .• 
diye başlamak. Şairane laflar taylemek 
ihtiyacında idi. Fakat bütün bu sözle
rin Gülçubukta uyandıracağı tesiri öl
çemiyordu. Onun için bir ıey tayleme
den Dersimli kızı bütiln kuvveti ile 
kollan arasında sıktı, ıı'ktı ve yanyana 
otların arasında derin bir uykuya dal
dılar. 

Adnan derin uykusundan Gülçubu
ğun sarsması ile uyandı: 

- Ay doğdu .. Kalk yürüyelim .• di
yordu. 

- Biraz daha uyuyalım Gill,ubuk. 
Dcraimli kız Adnaru omuzundan 

tutarak kaldırdı: 
- Sonra Harputa varmadan gün do

ğar .. Belki yakalarlar bizi .. 
Tekrar yola koyuldular. Adnan ıer

ıemlemiıti. Sendeliye ıendeliye yUrU
yordu. 

Sabah ağarırken Harput kaleleri gö
ründü. Köylüler erkenden tarla yolla
nna dökillmüşlerdi. Şehre girerken, 
GUlçubuk Adnana bir yerde bekleme
sini söyledikten sonra süratle uzaklaı
tı. Yarı~ saat ıonra yaruDda batka bi
risile dönerek Adnanı da aldılar. 

O gece, Dersime hangi yoldan ve ne 
suretle gideceklerini kararlattırdılar. 

Adnan da habersiz firar etmelerinin 
Pertektc uyandıracağı tesiri dü:tünerek 
doktora bir mektup yazdı. 

Mektupta şunları diyordu: 
"Sevgili doktorcuğum .• 
Kim bilir bizi ne kadar aradınız ve 

UzUldünüz. Belki askeri kuvvetler de 
ıefcrbcr olmuştur. Acaba ne oldular. 
Dersimliler GUlçubuğu tekrar ka~rdı
lar mı? diye. Halbuki mesele hiç de 
böyle değildir. Hat! anlaDWIUf oldu
ğunuzu sanıyorum. Gerçi ıu beni Gül 
çubukla bqbap ıörUnce manah ma
nalı bakıyor ve gülümsüyordunuz. Fa
kat hiçbir zaman benim onunla Dersim 
dağlarına kaçacağmıı tahmin etmezdi
niz. 

Evet sevgili doktorcuğum. Ben Gill 
çubukla kaçtım ve timdi bu mektubu 
size Harputtan yazıyorum. Mektubu
mu aldığınız vakit, bUtUn karlı dalla
n aımıı olacatıs. 

( Ar1dım 'VOT) 

Orta tedrisat direktörünün 
gazetemize beyanatı 
Bir müddettenberi ıehrimizde bulu

nan orta tedrisat direktörü bay Avni 
yarın Bunaya gidecektir. 

Bay Avni Buruda bir hafta kaldık
tan sonra tekrar şehrimize dönecek ve 
bir iki gün sonra da Ankaraya gidecek
tir. 

Bay Avni dün 'kendisile görUten bir 
arkaidapmıza memleketimizin ve bil
haua btanbulun orta tedrisat durumu 

etrafında ıunlan aöylemiıtir: 
"- lstanbuldaki tetkiklerimi tamam

lıdnn. Pazartesi Bu.,..ya gidecefim. 
Bursada bir miiddet kaJarak orta okul 

ve liaelerin bu yılki vaziyetile meıcul 
olacağım. Memlelattimizin yalnız ı.. 

tanbul müıteana olmak ~ eliler vi
layetlerinde iN yıl hi;l>ir orta okul açıl 
mayacakbr. Mevcut okullara ıube ili.
ve edilecek ve bazı vilayetlercle ise çifte 
te<irisat usulu tatbik edilmek ıuretile 
ihtiyaç önlenecektir. ihtiyacın önlen
mesi için bütün teclMrler almmııbr: 

latanbulun nziyetine gelincıe htan
bulda bu yıl yeniden t..ı orta ıolcul da
ha açılacllkbr. Bu okullar için ihtiyaç 
olan semtlerde IMdunan Wnalan tet
kik ettik. Orta okullar; Şiıli Bomonti, 
Fab'lı GeLenbevi orta okulu lcarpamda, 
Fatih (ikind orta okulu), Y•ikapıda, 
Pendikt., Unkapana Zeynk ycılaııun
cladır. Bu okullar kıra ...m:lerinin ad
larını alacaklardır. 

Yine merkez yerlerde bulunan orta 
okullar .da çifte udrisat yapacaktır. 

latanbulda çifte tedrisat yapacak okul
lar Cağaloğlu im orta, Oskiidar 
birinci orta, Kadıköy ikinci orta, Ka
sımpqa orta w Kumbpı orta okulla
ndır. 

-
Dün çok feci bir cinayet işlen 
Bir elinde kesik kaf 

bir elinde kanlı bıcak 
DUn, lstanbula yakm köylerden bi

rine giden yol Uzerlnde, benı.erine, 
hemen hemen hiç tesadüf edilınemif 
bir cinayet işlenmiştir. lpia bir eo
för, tek atlı bir arabada, birlikte 
yalculuk ettiği arkad&flDJ pala ile 
yaraladıktan aonra saçlarından çe
kerek eose üzerine fırlatmıı ve kor
kudan her tarafı mngır zangır titre
yen arabacının gözü önünde, yaralı
nın göğsüne dizini dayayıp kaf umı 
kıtır kıtır kesmiştir. Bu tüyler ür
pertici vah§eti haber alır almaz, der
hal muharrirlerimizden ikisini ve bir 
fotoğrafçımızı vaka mahallinde tah
kikat yapmağa gönderdik. HMlse 
hakkında elde ettikleri maUlınatı 111-

rasiyle veriyoruz: 

DEFİNE ARAMAK HASTALICI 
Bir zamanlar Anadolu köylerinde 

ağızdan ağıza eöyle bir aöz dolaşır
dı: 

- İstanbul mu! Aaa. •• O şehrin ta-
11 toprağı altmdır. 

Son on yıldanbed de İstanbulun 
kenar maballelerbıdekl evlerde bir 
çoğunda, ikide bir töyle rivayetler 
dollfD' durur: 

- Filln talihlidir. Geçenlerde ge
ne bir define buldu. Ceneviz anuınnr 
da.n kalma bir hazineymiş. Buldukla
n altınları tartıruştlar, be§ yUz okka 
tutmu§. 

Tabit, eski rivayetler ne derece mı. 
nasız ediyse, yenileri de o dereoe mA
nasız. Hepsi dipsiz kile bot anbar. 
Fakat kolera nasıl yayılırsa, enflUen
za, verem, veba nuıl sirayet edene 
bu def ine hastalığı da. öylece sirayet 
etmektedir. Hele arada sırada, kazı 

yerlerinde yirmi otuz çil altm bulun
duğu duyuldu mu bir çoklarmda yeni 
yeni Umltler beliriveriyor, lot hanay
lı evlerde altın hırsı, açg-özleri, ka
ranlıkta ışık vumıuş kedi gözü gibi 
parlatıyor. 

17 NUM:A.RALI EV 
İşte, dün sabah saat sekize kadar 

Aksa.rayda Muratpaea malıallesinde 
Tanburl Cemil aokağmdald 17 numa
ralı ev ele böyle bir hırs& tutulmut i
ki arkadqı barmdırmaktayml§. 

Bu evin sahibi, Rumeli muhacirı.. 
rinden Balıkesir nüfusu.na. kayıtlı O. 
man oğlu Hüseyindir. Otuzuncu Y&fl
na henüz yeni basan bu adamın asıl 
sanatı goförlUktUr. Fakat bir mUd
dettenberl işsiz ka.lınqtır. Evde ken
disinden iki yq bUyUk olan &bluı E
mine ile birlikte yapmaktadır. Emi
ne, akça pakça dul bir kadmdır. 
Şoför HUaeyin, paraca aıkmtıya 

dütmtlf olmalı ld, bir gilıı AUara.y 
kahvelerinden birinde otururken de
fine hutalığma tutulmut bir kaç kl
lfnln muhawreelne dikkatle ku1&k 
kabartnııı ve bir mtlddet 80nra bun
lardan biriyle ahbaplıfı bir hayli iler
letmiftlr. 

AKSA.RAY KAHVESİNDE BtR 
MUHAVERE 

Bu &hb&bm adı SWeyman oflu 
Mehmettir. Osman oflu HUlleyinden 
yedi seki• yq bllytlk olan SWeyman 
oğlu Mehmet, bir gUn, kahvenin ten
ha bir zamanında Omnan oğlu HU.. 
yine diyor ki: 

"-Sen define ararsan bulursun.,, 
Esasen define bahislerinde kulak

ları dalma klriste olan a&bık toföriln 
içi hopluyor: 

.. _Aman deme! Nereden kestir
yorsun?,, 

-··-Bu geceyi sen 
Hattl yarın gece de eve 
kalım, ufurumuzu bir de 
'6e edelim . ., 

BAYAN EMlNENtN 
İmdi Osman oğlu Hneefl• 

rint Kotronya'da geçired 
geleltm 17 numaralı evde 
dul Emlneye. 

Bayan Emine, ahret k 
nU takman, Süleyman oflu 
evde yalnız geçirdiği ilk 
hammUI edebiliyar. Fakat TaAkihrta el koyan 

Miıddleiumumı mua
t>inlerin.:len B. 

A<llfye fw.ıbibi ceyi de bu ahret kardeti ile 

Vbeyit 
Salih HClf'İ.m ten sonra, sabah olur olııı 

tarağmı topluyor ve kan! 
den bir komflly& kaçıyor. 

ayni yere git diyarlar. Fakat ne za- Altın hilJyalan içinde 
man gitsem, ne kadar arasam bula.- mqmnkta olan birader eı 
mıyorum. ronya çiftliği civarında uy 
Merakı bir kat daha artan IOför kala sabnnı tüketip eeare 

soruyar: 
"- Acaba yanlıı yer m.1 kazıyor-

8Wl !,, 
"- Yok canım. Onlar blldlrlnce 

tam yerini bildirirler.,, 
"- Kim bu onlar dedifin 1 Arka

daolan mı?,, 
Define mUtehaaıaı bu toy arkada

ım saflığına. gUIUyor: 
.._ lbrabimin cinleri. Onlar bana 

haber verirler. Hocaya bel defa git
tim. "BtıyUk devir,, yaptı. Hepsini 
başma topladı. Sonra en iyi muskala
nnı verdi. Fakat dedim a. .. Hep bey
hude. Uğurlu arkadaş olmazsa bu igi 
bqa.ramıyacağım. 

Ve göğsUnU açıp zeytinyağına bu
lanmış bir kayı§ parçasiyle boynuna 
uılı dört muskayı gösteriyor. 

ORTAKLIK 
Bunun üzerine Süleyman oğlu Meh 

metle Osman oğlu HUseyin a.raam
dan su ıızmamap bqlıyor. lklal h~r 
sabah kahvede buluşup birlikte soka
ğa çıkıyorlar ve çok defa da Osman 
oğlu Hüseyin erken uyanamadığı için 
Süleyman oğlu Vehmet, aahmet e
dip ( !) Tanburl Cemil sokağındaki 
17 numaralı eve kadar gidiyor, arka
da§lllı uyandınyor. 

Bu •ıralarda, ıu sözler SUieym oğlu 
Mehmedin dudaklarmda.n hiç eksik 
olmamaktadır: 

"- Arkadaş. Ben hak yemem. Ne 
buluraak dörtte üçü benim, dörtte bi
ri senin . ., 

Sonra, gün geçtikçe define milte
hauıamın eve ıelmesi aıkl&fIYor .Ba
yan Emine ile de senli benli konuttu
tu rörUJUyor ve bu ıırada Osman oğ
lu Mdımedin hi8lelinl muntaaman 
arttırmayı da ihmal etmiyor. Dörtte 
tıçU benim dörtte biri eenin derken: 

- Ne bulursak kardet payı. Yan
sı Alla yamı bana. 

Dedlft de oluyor. Ve bir gUn: 
- Be birader. Bizim ayn pyrımıa 

kaldı mı ki, bir evde oturmuyoruz. 
Deyince Osman oflu HUaeyin kıra

mıyor: 

- Sahih ...... - diyor - birlikte yqa
lak ıırlarmuzı daha iyi saklaru. 

SWeyman oğlu Mehmet, bu sÖzt1 
tekrarlatmıyor. Hemen o akıam ilfil
rilkçU Arap Abdullahın evindeki pılı-

kardefinin evde olma.rnaem& 
!eniyor ve l!Dlnenin mfuı 
bulup 80!'11YOr: 

- Neye kaçtın evden? 
anlatmaya göre, Avusturya 

Emine ıkmık ediyor, n' 
layı afzmdan çıkanyor. 
Htuıeyine anlatıyor ki: 

••Kendisi ile yalniz kaldıil 
de Süleyman oğlu Mehmet 
dasına girmiş ve namusuna 
etml§Ur. 

Şimdi ne beklersiniz? 1Jd 
birbiriyle gırtlaklqmaamı.. .. 
mi? Hayır. Oaınan oğlu H 
miyOr bile. Ve eerikler benll 
fine taharrisine devam 
Hem bir mUddet &Onra işe 
bir mahiyet verip mUı.eler 
bir istida ile mUracaat ed 
ruhaatiyeal,, alıyorlar. 

Bu llefer, chılerin ifa.ret 
define Avas ve Lutos köyletl .. 
dadır. Tahaniyatm ytbde 
va.ffakıyetle netieelenmesl 
leyman oflu llelımet, ~--, 
tedenberi çok +anman flftltril.111' 

Abdullah& gidiyor. Bin rica 
netle bir kaç muak& yudJrlP 
daldlerl deği§tiriyor, on bel 
bu labada ta.ııarriyat ya 
riliyor. 

,-KURU 
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ABONB TARlFESJ 

•ımleltet il 
f"nde 
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3 IJhlr 2GO 
• •1ht 471 
Yıllık IOO 

Tartfeslnden Baltan BlrJIJt 1 
otuı kurut dllttllftr. Posta biri 
mlyea yerlere ayda retınit 
uımmedlllr. 

Ahone llaydını bfldlrea m 
teıınr Gcretıaı, abone parası 
••19 bealıa ıa. "llama le 
kendi Gııertoe alır. 

rarktuenln iter poıta "'" 
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Adre1 üilttlrmı QcreU li 
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Bu tetılıitten aoma tatan1ııahan orta 
... ihtiyaca bil ....... ._. .... 

.. _ Her halinden belli. Define ara,. 
yanlar niçin çok defa muvaffak ola
mazlar bilir misin? Arkadaşlarının 

uğursuzluklarından. Uğursuz arka
daş arayıcının tılıaımı:ıı 'l><*ar. Fara,. 
zA. bak ben, bu işin miltehassısıyım. 
İstanbulda bir eşim daha yoktur. 
Bende, istediğin kadar define tılumnı 
var. Fakat talihsizim. Hiç bir zaman 
uğurlu bir arkadaı bulamadım. Gel 
bu işi bir kere de birlikte tecrUbe ~ 
delim. lki yıl oluyor. Cinlerde bir 
teprenme hissediyorum. Bir yerde 
mUhim bir define bulundufu bana 
malQm oluyor. Uç defa ruyasım gör-

Bu evde Uç oda vardır. 0.man oğlu 
Mehmet ablası Emlnenin odasiyle 
kartı kareıya olan büyücek odayı or
tağına veriyor ve iki gün sonra defi
ne mütehassısı, uğurlu arkadaıile bir
likte cinlerin haber verdikleri define
yi, ilk defa olarak arama.ta çıkıyor. 
Kotronya çiftliği taraflarında, hUkll
metten ruhsat almakaızm öteyi beri
yi kazıp ar&§tırmalar yapıyorlar. Bu 
araştırmalar tam Uç ay devam ediyor. 
Tabii hiç bir şey bulamamaktadırlar 
ve her fiyaskodan sonra define mil
tehassısı, ya efsunun bozukluğundan, 
ya. tılıaımm eksikliğinden dem wr
makta ve böylelikle ertesi gtın için 
arkadaşına yeni bir itimat telkin et
mektedir. Bu gidip gelmeler aruında 
bir pce Stlleyman oğlu Mehmet, O.. 
111&11 otlu Bu.e,lm 1U t.eklifte 'bul1I. 

ANKARA - JllJDtUuıd maili' 
nl, ciheti akerl11ece idar,e edil111 

lann uhl'llle lll:nımla otanlatı 
olmd Dztl'e ticaret vekdletlne d 
ral" vermiıUr. Fabl'lkalar id 

,.itli• lttılbolıınacalc, hi.,e ıt 

Mi N 6uların ucu:m ec 



Umumi hapishane 
aribi bir binamıdır 

eserleri muhafaza 
muyzu? Hapishanede 

neler gördüm ? 
Yazan : ~nwaı~D ~!iiımet 

Tarihi 
ediyor 

11apis1ı.anc kovtı-§!arınM.n biıind.o mah1dimlar ..• 
- 1 - · Dünkü gezintide bir aralık şöyle 

Um~~i hapishane binası tarihi bir dendi: 
yer. mıdır, degil midir? Bir türlü hal- - İstanbul un tarihi şehir olduğu in-
Jedıle~edi. Ortaya tarihçiler çıktı. Bi- kar edilemez. Fakat bir inşaat yapıla· 
na, Sınanın eseridir dediler; olmadı. cağı vakit: 
Meh.met ağanınöır, dediler, isbat edn- - Aman bu ne dalalet, diye yayga-
medı. İşte dediler; sütunlar, kemerler ra kopacaksa, şehri olduğu gibi bı-
haykırıycrlar: rakıp, başka bir şehir kunnak ve "es· 

- Bız ) a on begınci veya on altıncı ki,, "yeni,, diye iki lstanbul tesis et· 
1 a aıd. z. Fakat gene bir şey isbat mek daha yerinde olur.,, 
j lmcdı. Bunun ne derece doğru bir söz ol-
İ tanbul muddeiumumiliği, burayı duğunu münakaşa edecek değiliz. Yal· 
,t•rıp, mul:cmmel ve mu uzam bir nız şunu söylemek isteriz ki asırlara 

ı ıye arayı kurdurmak istıyor. Yıkıl- göğüs germig ve bir devir sanatının 
m ını ıstemıyenlcre de: bütun güzelliği ile yaşayan eserler, be-

- Tanhi e er ise bize isbat ediniz. hemehal korunmalı ve muhafaza edil· 
V csıka go teriniz .. diyor. melidir. 

Dun gazeteciler, müddeiumumi B. Yoksa "şurası tarihidir,, diye olduğu 
ık,11ct Onatın hapishanenin içini, dı- gibi bırakacak ve kendiliğinden yıkılıp 
nı gezdık. MUcMciumumi binalar gitmesine seyirci 'kalacaksak, daha h a· 
kkında bizzat uzun tarihi tetkikler yırlı olacak iş, hepsini yıkıp istediğimiz 

apmış: binalan yapmaktır. ' 
- Sizi dedi, yalnız göstermek i in Umumi hapishane 1.ıinasınrn tarih 

davet cttım. Görunuz fıkir ed· .. ç bakımından işgal ettigi mevkii anlat-
Muht lıf vesilelerle' ır.uhtclifınınız.,, madan oncc, dunkü gezide gördUklcri-
d 

zaman- k. . 
a g ne Kurun sütunlarında tarihi mi kı ata i aret etme ıstcrım. 
1 rın muhafazası hususunda yazdJ- Umumi h pishancnın işgal ettigi sa-

m } dzılarla ne derece mutaass p ve ha üzerinde gorcccğiniz eser bırkaç 
n Jerecc hassas olduğumu göster- kemerdir. Sa lamlıgma yiız senelerin 
ı;n O k d k" zerrece tesir edemo:hği bu kemerlerin 

. a ar ı muhafaza edilmiycn 
•e h rap. olmaya terkedilen tarihi eter üstleri, etrafları birer harabedir ve hiç 
Je n re ımlcrini neşrederek .. yüzümü bir sanat 'kıymeti olmayan duvarların 
ali kızartacak ihmalleri d' k k d çcğu çatlamış, kendiliğinden yıkılmaya 
oldu. ,, ıyece a ar . d" B b" ha hazırlanmış vazıyette ır. u ına • 

1stc.rim ki, bütün vatandaşlar böy
tır. Bır daha yapılama B' z. ız, yarattı-
ım z eserlerin muhafazas i . d 

ı çın ne e· 
rece h asas davranıyorsak, bizden ev-
onl gelenlerin eserlerine d . d e aynı cre-

saygı ve · · evgı göatermeliyiz. Sonra 
J1kacagımız, yıktıracağımız herhangi 
Wr tarihi cıe~in bır taşını daha yap
aıaga muktcdır değiliz:. Onun .. d" 

• "h" ıçın ır 
ki tarı ı eseri imha tarı"h na . . • mına ı§· 

cnıniş bir cinayet olur. 
İstanbul. tarıhi eserleri bakımından 

betlJaht bir şehirdir. Dünyanın en zen
ıın ve mütenevvi eserlerini sinesinde 
toplamış elmasına rağmen hepıoi dökün 
tii halinde kalıyor. 

Mıllctlcr cemiyeti azasından ve is
tanbulu çok iyi tanıyan, Natalio Bonal
dı adında bir zat bana bir giın §Öyle 
demişti: 

- Tarihi eserleri görmek için seya
bata çıkan ecnebiler, dünyanın nere
ıinde olursa olsun gittikleri şehirde 
bir haftaclan fazla kalamazlar. İstanbul 

böyle degildir. 
Tarihi eserleri ziyaret bir progra
a bağlanıp, tarihi yerler gezilecek ve 
ezdirılccek bir hale getirilirse, bura-
1 gelecek bir seyyah bir ay kendini 
üzel şehrinizden ayıramaz., • 
istanbulda ecnebilerin merakla sey

ddedecekleri tarihi yerlerden başka bir 
de onları hiç alakadar etmiyen, fakat 
b"zim kiıltiirümüz için ıJ"uhakkak suret 
te lzem olan k sımlar vardır, ki bun-

• lar m alesef ağlanacak haldedirler. Ca
miler, çeımeler, camilerin tetu matı 

k" binalar hatta mezar taşları .. 
Hiçbir m am bu igJeri vazife olarak 

rlne almıyor ve tarihı eserleri ko-

pishane olarak kullanılmaya başlandık
tan sonn, belkı daha evvelleri birçok 

tamir görmüştür. 
Baz:ı duvarlar yıktırılarak barakam:

sı şeyler ve bazı yerlere duvarlar ilave 
cdilm:~. birçok ) erleri de oldukları gi

bi bırakılmış. 
Şımdi şöyle bir sual varit olabilir: 
- Bu binayı bu ekilde muhafaza 

etmek zaruri mıdir? Tarihi kıymeti o 
derece üstün müdür? 

Tarihten ''eser,, olarak kalan bir tek 
taşın bile bir kıymet oldugunu kabul 
ettigimize göre verecegimiz cevap şu-

dur: 
- Evet.~ Umumi hapishanenin bu

Jundugu yer tanhl bir yerdır. Tarihin 
izleri vardır. Yıktırıl~malı. Islah edil-

melidir. 
Yalnız bu hukmu verirken düşüne

ceğimiz iki nokta caba vardır: 
ı - Binanın tarihi değeri nedir? 

2 - YıktınMıktan sonra yeniden ya
pılacak eserle mukayese edildiği vakit 
çıkacak netice ne olacak? 

Niyazi Ahmet 

A vusturyaya ihracat 
Türk - Alman yeni klering ve ti

caret anlaşması imzalanırken Avus
turya ile evvelce olan münasebetimiz 
de gözdnime alınmış, bunun ıçın 
bazı hususi knrarJar ittihaz edilmiş
tir. 

Bu cümleden olarak 10 Ağustostan 
itibaren mer'iyet mevkiine girecek 
anl~maya göre, Avusturya menşeli 

mallar aynen Almanyaya yapılan mua 
m leye tabi tutulacak, bu malların be
d lı de Alman klcringi ıle ödenecek· 
tir. 

~oc~~UlnllYIZU 
lfoaln~D Clklb!IUa 

veıreceksDırıı lz '? 

Kız sanat 
enstitülerine 

girme şariları 
Kız enstitülerinde orta okul müf

redat programlarına tamamen uygun 
genel bir kültür verılmekle beraber ev 
ve meslek kadınlarını hayatta en far, 
la alakadar edecek mevzular, dalın et 
raflı daha ameli olarak tfÖSterilir. Bir 
kadına bütün hayatınca 18.zım olacak 
bilgi ve görgü, kendi iııini kendi ken
dınc yapabilmek zevk ve kabiliyeti, 
aileyi refaha gotürecek tarzda bir e
vi idare etmek kudreti verir .. 

Her talebeye nazari ve ameli en pra 
tik yollar, en yeni usuller öğretilir, 

ha~atmı meslekiyle kazana.bilecek 
dereceye yükscltmeğe uğraşılır. 

Bu okullarda tilrkçe, tarih, coğraf
ya. yurbilgisi, matematik, biyoloji, 
defter tutma, fransızca, beden terbi
yesi ve musiki dersleri okutulur. 

Bunların mUfrcdat prc>gramları or
ta okul programlarının aynidir. Yal
nız orta okulda Uç yılda okutulan 
dersler burada beş yıla bölilnmüştür. 

Bütün derslere sanat, meslek ve ev 
kadınlığını aUikadar eden noktalara 
ayrı bir ehemmiyet vermr. 

Umumf, tezyinf ve meslekf olmak 
ilzcre talebeye Uç tUrlU resim gösteri
lir. 

Sağlık işleri hakında ameli ve na
zari bilgiler öğretilir. 

İHTİSAS ŞUBELER! 
Kız enstitülerinde iki ihtisasi şube 

si vardır: 
A - Biçki ve dikiş, 
B- Moda. 
Talebe; UçUncU •ınıtün ftfbaren fe

tidat ve arzularına göre bu ıubeler
den birine ayrılır. 

A - Biçki diki§ eubesine ayrılan 

talebe, çocuk elbise6inden baf;fhyarak 
mantolara kadar bUtün kadın elbise
leri üzerinde ihtisas yapar ve diğer 
dersleri de görürler. 

B - Moda şubesıne ayrılanlar; her 
tlirlü kadın ve çocuk §apkalariyle ta
bii ve fantezi çiçekler Uzcrinde ihti
sas ynparlar. 

Çanltllnr, kemerler, deri ve §apka iş
leri, eşarp, yastık, abajur gibi her 
tlirlU kadın ve ev tezyinatı da ayrıca 
görUIUr_ 

Talebe her hangi bir yardıma ihti
yaç hissetmeden kendi başına fş ya
pabilecek derecede yetişerek okuldan 
diploma alır. 

Mütedavil sermayeli atölyeler: 
Kız enstitülerinde ve diğer sanat 

okullarında talebenin fazla mümare
se yapabilmesi ve mUşteri ile kar§ı 
karşıya temas edebilmesi için müte
dnvil scrmnyc ile idare edilen bir atöl 
ye açılmıstır. 

Bu atölyelere hnzır sipariş üzerine 
ve miitehassıs muallimlerin nezareti 
altında talt'be tarafından mesleki dcrıı 
programlarına uygun her tilrlü iş 
yapılır. 

Talebeye çalışacağı bu mütedavil 
sermaye işlerinde saat başına 10 
kuruş ücret verilir. Bu ücretler tale
be namına milli bir bankaya yatırı
lır. Tahsili tamamlandıktan sonra, 0 • 

kuldan c:ıkarken kendisine verilir. 

TALEBE KABULÜ 

Birinci sınıfa ilkokulları bitirenler 
alınır. 

Orta okullardan naklen gelenler, 
meslek derslerinden imtihana t.Abi tu 
tulurlar. Kazanırlarsa muadil sınıfa 
ayrılırlar. 

Orta okulu bitirenler ve liseden ge 
lenler, imtihansız dördüncü sınıfa ka 
bul edilirler. Yalnız meslek derslerin
den hususi bir program takip ederler. 
Iki yıl sonunda enstitüden diploma 
alırlar. 

Akşam kız sanat okullarını bitiren 
ortaokul mezunları, gündüz sanat o
kulları programları mucibince bütün 
meslek derslerinden imtihan edilmek 
prtiyle aaıı amıfa almabllir. 
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Yerli Mallar 
Sergisinde 

Sanayiciler arasında 
bir ınüsabaka açılacak 

DUn cumartesi olmak münasebeti
le, yerli mallar sergisine her zaman
kinden daha çok ziyaretçi gelmiştir. 

Son günlerde serginin muhtelif pav 
yanlarında dekorlar değiştirilerek, es
kilerine nisbetle daha iyi dahili terti
bat yapılmaktadır. 

Bundan maksat, hem ziyaretçilere 
daha cazip görUrunek, hem de 'sergi 
komiserliğince yakında sergiye işti

rak eden sanayiciler arasında açıla
cak dekorasyon mUsabakasında dere
ce almaktır. 

Sergiye iştirak eden sanayJciler, 
dünden itibaren sergi komiserliğine 

müracaat ederek müsabakaya iştirak 
şartlarını öğrcnmfD ve isimlerini kay 
dettirmişlerdir. 

Neticede. kendilerine madalya mU
krı.fatı verilecektir. 

Et fiatları 
V arından 1 ti haren 
bir miktar daha 

ucuzluyor 
Et fiyatları yarından itibaren ye

niden indirilecektir. Hazırlanan tari
feye göre, kıvırcık,45, dağlıç 40, ka
raman 38, dana 351 sığır 32, manda 
25, keçi 24 kuruş olmuştur. Bu fiyat
lar perakende fiyatlardır. Toptan ya
pılacak sat15larda bu fiyattan beş ku
ruş tenzil edilecektir. 

-o-

Eğlence Yerlerindeki 
Tarifeler 

EfJence yerlerine aft tarifeleri tet
kik etmek üzere toplanan komlsyon 
faaliyetini dUn bitirm~ ve fiyatlar 
t.e9blt cdilmlştlr. Fiyatlannr tesbit 
ettırmiyen mUesseseler kontrol neti· 
cesinde cer.alandırılacaklardır. 

--o--

Pazarlıksız Satıı 
Pazarlıksız satıea ait cetveller 

belediye tarafından tanzim edilerek 
Ankaraya gönderilmiştir. Kanun me
riyete konduktan sonra blitün viHi
yetlerdc, vilayet cetvellerinin vaziyet
lerine göre tatbik edilmeğe başlana
caktır. 

--0-

y eni Mesai Şekli Yarın 
Baılayor 

Bir ağustostan itibaren tatbik edil
meğe bMlanacak yeni mesat saati a
lakadarlara tebliğ cdilmi§tir. 

Pazartesi g11nUnden itibaren sabah 
saat 9 da işe başlanacak, öğleyin 12 
den 13 c kadar tatil yapılacak, öğle
den sonraki mesai de 13 den 16 ya 
kadar sUrccektir. 

Tatbikat sınıfı olan son sınıfa an
cak diğer sanat okullarından ve kız 
enstitülerinden naklen gelenler gire
bilirler. 

Birinci sınıfa girebilmek için 12 -
16 yaşında olmak lfızımdır. Diğer sı
nıflara girmek için de yaş farkı yu
kardaki hadlere göre tesbU edilir. 
Yazılmak için: 

l - Tahsil vesikası, 
2 - Hüviyet cüzdanı, 
3 - Sağlık ve çlçekaşısı raporu, 
4 - 6 X 4,5 eb'adında 6 fotoğraf, 
5 - Kayıt beyannamesi, vermek 

18.zımdrr. 

Kız enstitülerine gündUz yazılan 
talebeden ücret alınmaz, pansiyonu 
olan enstitülere yatılı talebe alınır. 
Senelik ücret 200 liradır. Memur ço
cuklarına yilzde on tenzilat yapılır .• 

lstanbuldaki kız enstitilleri şunlar
dır: 

1 Ortaukul 
öğretmenliği 
imtihanları 

Orta okul öğretmenliği için ilkokul 
öJiretmenleri arasında milsabaka im
tihanına ait yazılı evrak tetkik edil
mek üzere her vilayetten Ankaraya 
gönderilmiştir. 

Evrakı tetkik etmek Uz.ere topla
nan komisyon, faaliyetini ağustosun 

ilk haftasında bitirecektir. 
Ya7Jh imtihanı kazanan öğretmen

ler, bundan başka ayrıca An.ka
rada Gazi terbiye cnstitUsllnde bir de 
şifaht imtlhnna tabi tutulacaklardır. 
Şifahi imtihanları talim ve terbiye 
azaları ve Gazi terbiye enstitüsü öğ
retmenlerinden müteşekkil bir heyet 
yapncnktır. 

Bu imtihanlarda A derecesini alan 
ö~rrctmcnlcr dot;rrudan doğruya açık 
bulunan ö!;'TCtmenliklere tayin edile
ceklerdir. B derecesini alan öğretmen 
le.r de bir yıl Gazi terbiy cnstitiisUn
de okuyacaklardır. 
Öğretmenler terbiye enstitUsünde 

bulundukları bir sene zarfında ayda 
25 lira Ucrct tc alacaklardır. 

Bu yıl imtihana giren öğretmen
lerin sayısı 1000 kadardır. Ekeeriyct 
tlirkçe grubunda toplanınıştır. 

Bakanlık diğer derslerin de ayni 
şekilde rağbet görmesi, Bğrctmenlcrin 
bu derslerin imtihanlarına arnkayla 
Çirmesl için bazı yenilikler hazırla
maktadır. 

~ 

Şişe ile 
Anasona ve 
babasını 

Yaraladı 
Evvelki gece saat 21 de Nevut is

minde bir genç, Aksnrayda ana ve 
babasını yaralamı§tır. 

Horhor caddesi 53 numarada otu
ran gazozcu Mukbil son zamanlarda 
l§Sizdir. Arasırıı da çocuklarındıın pa 
ra almaktadır. Diln d Bahçekapıda 
bir çukulnta fabrikn ında. çalı~ kı
zı Nczahatten para istemiş, fak at bu 
sırada orada bulunan oğlu Nevzat bu 
na kızarak kızkardeşlne: "- Sakın 

para filin vereyim deme, artık yeter, 
buna para yetiştirmekten bıktık,, diye 
sBylenmiş ve babasına da ağza. alın
mıyaeak tanda hitaplarda bulunmuş 
tur. 

Bu vaziyete kızan Mukbil oğluna 
mukabele etmiş ve bu sırada Nevu
d~n annesi Zahide de araya girerek 
~gluna bu hareketinin doğru olmadı
gını anlatmak istemiştir. 

Fakat bu sözler Nevzadı daha zi
yade kızdrrmı ve eline geçirdiği bir 
şişeyi annesinin koluna fırlatmıftır. 
Zavallı kadın yaralanan kolunun acı
si!le bir köşeye yığılmış, bu vaziyeti 
goren Mukbil de derhal oğlunun Us
tUne ntılruıetır. Fakat Nevzat gene 
şiveyi kaparak bu defa da babasmın 
kafasına vurmuatur. Mukbil parçala
nan şişeyle baygın bir halde yere yu
varlanmış, bu sırada yetişen polialer 
de Nevzadı yakalamıştır. Yaralılar 
Ccrrahpaşa hastahanesine kaldırıl -
mışlardır. Yaraları ağır değildir. 

Sıhhat işleri Direktörü 
lstanbul sıhhat işleri direktörü B. 

All Rıza tekaUtlük müddetini doldur
muş olduğundan yakında tekaUde 
sevkedileccktir. Yerine Edirne sıhhat 
işleri dlrektörU Bay Sabrlnin tayin 
edilmesi muht~meldlr. 

<> 
Bebek - latinye Yolu 

Bebek - btinye yolunun inpatı 
mUnasebetile Boyacıköy ve Emlrgin 
semtinde yola tesadüf eden yalı veea
lrenfn istimlakine yakında başlana
caktır. Bu hususta yalı sahiplerine 
tebligat yapılmıı:ıtll". 

Kadıköy ktz emtitU.1ü, Mühil.rclar 
caddesindedir. Telefon: 60321. 

Selçuk ett$titüsU, ÇGpa tmmı»Y Kuruna abu ne 
durağı: !0388. 

Va7riUlar hz maatitW, ~ Olunuz Ve edlnlnf Z 
oaddelt: 60I08. 
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Et meselesi hakkında 
Valinin beyanatı • 

Bu sene et 
Geçen senekine nazaran 

ucuzdur 

Dünkü yüzme 
müsabakaları 

Daha 
üç haftaya kadar daha da 

ucuzlayacak 

Seçme karşılaşmalarının sonuncusu 
Modada yapıldı 

Dünkü gazctelcrc1o et lfyatlnrı 

hn.kkuıcla çıkan y~ üzerine Vnll \'C 

n. ltclısi )[uhi<lclin Üstlimlağ bir mu
harrfrlmfzo aşağıdaki beynnntta 
bulunmuştur: 

- Et gibi mühim bir gıda maddesi· 
• hakkında gösterilen .dikkat ve has

sasiyet teşekküre lftyıktır. Ancak ha.. 
kikate varmak ve doğru bir netice 
elde ederek ona göre hüküm Yer
mek için ortaya konulan rakamla
rın mevsuk olmasındaki lüzumda 
elbette hepimiz birleşiriz. Bu mev· 
zuda bitaraf olmıyacağı tabii ve a
şikdr olan herhangi bir kasabın 

kim bilir hangi maksatla ileri sur. 
düğil rakam bizim için kati bir esas 
teşkil etmezse tabii görülmelidir. 
Şimdi vaziyeti resmt ve mevsuk ra
kamlarla tetkik ve işi bütün tefer. 
ruat ve münasebetlerile tahlil ede· 
ıtm: 

Hayvan borsasının resmt kayıt • 
larile belediyenin resmt istatisllk • 
lerinden alınan rakamlara nazaran 
93 7 senesinin bu ayında karaman 
ve dağlıç etlerinin perakende tıya
tı vasati olarak 50, kıvırcık etinin 
60, kuzunun 50 kuruştan ibaretti. 
Bu sene ise karaman eti perAken. 
de olarak 4 O, kıvırcık 50, lCtızu 4 7 
kuruş olduğuna göre geçen yıla 

ntsbetlo bu sene perakende et fiya· 
tının daha dı1n olduğu ve bilhassa 
et istlhlO.klnde mühim mevkii olan 
karaman etinin halen geçen yıldan 
on kuruş ucuza satıldığı kolaylıkla 
anlaşılır. 

Et fiyatlarının tcşekkUlUnden 

bahsolunurken çok defa unutulan 
bir nokta Uzerinde hassaten dur
mak ldzımdır. Et, tek başına; fiyatı 
kendi kedine taayyUn eden, başka 
ticarl maddelerle aldkasız ve 1rtl. 
batsız bulunan bir meta değlldir. 

BilAkls kasap dükkAnında peraken
de suretlle satılan et, her gün te. 
mevvilç eden ve beynelmilel piyasa· 
lara tabi bulunan başka başka 

maddelerin fiyatlarına bağlı ve 
kendi fiyat mu,·azenesini onlara 
göre bulan bir maddedir. 

Bütün dikkat ve ltfnamız, hilkU _ 
metimlzce ve belediyece yapılmış o
lan fedakA.rlıklnrın normal peraken
de satış fiyatlarına inlkAsının teml
n1dlr. Bu münasebetle geçen Mart 
ayında işe başlarken rnld beyanatı· 

mr tekrarda fal de görüyorum: "ten
zilflt payı daimt olduğuna nazaran 
bir :'ılarttan sonra llAn olunacak fi
yatlar, tezna.ttan evvel teşekkül et. 
meal Jdzım gelen fiyatlardan daima 

on kuruş aşağı bulunacaktır. Şüphe 
yoktur ki bu mUdahale eti daimi su
rette muayyen ve müstakar bir fi· 
yat had ve seviyesinde de tutmak 
maksadını gütmek dcğlh:lir.,, 

Bu lznhatımdan anlaşılıyor ki ik
tisadi Amiller nazarıdikkate alınma· 
dan bu günkU et fiyatlarını ınünha. 
sıran geçen senek! fiyatlarla muka
yese etmek doğru değildir. Maama.. 
fi lıtitun mülahazalara rağmen bu 
gilnkU vaziyette fiyatlar geçen sene

ki fiyatlara nazaran bilhassa koyun 
etlerinde on iki buçuk kuruş ucuz
dur. 

Bir de mllddet tayininde asgari 
fiyatların temmuzda başlıyacağım 
söylemiştik. 

Et ffatınrının asıl bundan sonra da 
rar etmek faydalı olur. lstnnbulun 

bu mevsimlerde başlıca et Ihtlyacını 
temin eden Şark vllftyctıerlmfz ''e 
Karadeniz muvnredntıdır. Bu ının. 

takada ise sc,·kiyat yeni başlamak 
ilzeredlr ve başlamıştır. Piyasada 
daha aksini gösterecek bir raddeye 

gelmemiştir. lkl Uç harta sonra bu
nun tesiri görüleceği muhakkaktır. 
Zaten belediye ele yirmi gün kadar 
evvel Diyarbakır taraflarına adam· 
lnr göndermiş, yeniden ehcmmlyetlt 

mübayaata başlamıştır. Bunların 

piyasamıza arzı da ayrıca bir muva
zene unsuru olacaktır. Et hususun
da verilen sözde ve alınan tedbirler
de bir kusur ve noksan yoktur. 

(~_K_ı_sa __ h_a_b_er_ıe_r ___ -) 
• Bir müddettenberi şehrimizde bulu. 

nnn ilk tedrf~nl şube direktörü bny Funt 
llnyur dün nkşam Aııknrayn donmüştür. 

•Lise tnlebesiniıı 15 gündeıılıeri görmek
te oldukları askcrt ders kamplı:ırı dün bit· 
mişllr. 

• Mısır ordu müfettişlerinden General 
Aziz Aliyyulmısri şehrimize gelmiştir. 

• Diin Cnıınkknle Bol!azındnn geçen İn. 

Dün Modada yüzme seçme müsaba· 
kalarının ikinci ve sonuncusu yapıldı. 

Saat üçte yanı yerine gittiğimiz za
man ajan, hakemler ve lqonometreler 
tamam. Eksik gedik yok. Eh 1 dedik. 
Allah nazardan, kem gözden saklasın. 
Noksansız, nizamında bir müsabaka 
seyredeceğiz 1 •• 

Ne yazık ki sevincimiz uzun sürme
di. Sıra sutcpuna geldiği zaman hepi
miz ıdc inkisarı hayale uğradık. Beykoz 
klübunün getirdiği vaterpolo topuna 
Galatasaraylılar itiraz etti, 

Hakemler toplandı, topun gayri ni· 
zami olduğuna karar verdi. Ve bittabi 
maç da yapılamadı. Beykozlular top· 
Jarının nizami olduğunda ısrar, ve mem· 
leketimizde ancak bu kadar yapılabil
diğinden bahsediyorlardı. Biz, burada 
su sporları federasyonunun bu toplar· 
dan, oyun oynanabilecek şekilde, ya 
memleketimizden yahut da Almanya 
veya Macaristandan sipari§ etmesini 
ve müsabaka günlerinde bunların yanş 
yerine gönderilmesini temin etmesini 
beklıyoruz. Ne yapalım alışkanlık Bu 
kadar olsun tenkit etmeden yazıya 

başlayamadık: 

200 SERBEST: 

GünUn ilk yarışı büyükler arasında 

200 metre serbest. Bu yarışa Galatasa· 
ray.dan Vedat, Halil ve Mahmut; Bey
kozdan İsmail, Ali, İskender ve Ve· 
dat girdiler. Bu müsabaka hemen he
men günün en güzel yarışı oldu. ~e
tiee: 

1 - Mahmut (G. S.) 2,33,3 
2 - Halil (G. S.) 2,33,2 
3 - İsmail Beykoz. 
4 - Vedat ., 
5 - Ali ., 
6 - 1skender 

100 METRE (sırtüstü) 

Bu müsabakaya ikisi Galatasaraydan 
ve beşi Beykozdan olmak üzere yedi 
müsabık girdi. Yarış sonunda geçen 
sene bu mesafe şampiyonu Siimil (G. 
S.) 1,24,1 ile bi~Jıci 

2 - Can (Bz) 1,27 
3 - Fuat (Bz) 1,27,2 
4 - Safgan (Bz) 
5 - Fikret (Bz) 
6 - Niko (Bz.) 

7 - Ömer (G. S.)" 
1500 SERBEST: 

Bu yarışa da 2 Galatasaraylı ve 4 
4 Beykozlu girdi. Müsabaka sc11unda 
bu mesafenin Türkiye rekortmeni Ga

latasar;ıyh Halil rakiplerini 200 met;e 
takarak 24,5 ile birinci 

2 - Puat (Bz.) 27 ,26,4 

3 - Ali (Bz.) 28,14,2 

Bizim burada belediye dfllle 
tali hasılrıt diye adlandırdığımız ba
tırsak, deri ve sakatat fiyatlarından 
bahsetmek istiyorum. Et fiyatları -
nın inip çıkmasında t0.11 hasılat fi
yatlarının mUhim bir tesiri vardır. 

Bunların yükselmesi et fiyatlarının 
düşmesini, aksi de yükselmesini mu· 
cip olur. Ellmizdekl istatistiklere 
nazaran biraz evvel dediğim gibi 
beynelmilel piyasanın \esiri altında 
olan bağırsak ve deri fiyatları bu 
Haziran ayı içinde geçen senenin ha
ziranına nazaran mühim mikdarda 
dUşmUştUr. Geçen yıl 125 kuruşa sa
tılan deri bu sene aynı ay içinde 85 
kuruşa ve geçen sene 45 kuruşa satı. 
lan bağırsak bu senenin ayni ayı I· 
tinde ancak 30 kuruşa satılabilmiş· 
tir. 

glliz Jmndırnh Ynnluro Ynpuru yüzen hü
yiik bir mayin görmüş, keyfiyet derhnl 

4 - Fikret 28,17,4 

S - İskender (Bz.) 
6 - Ömer (G. S.) 
1OOX200X100 Türk bayrak: 

telsizle lst:ınhul deniz tienret nıiidürlü!;üııe 
lıildirilmişllr. İcap eden tertilınt alınmış• 
tır. Bu yarış ilk yiiz metresi sırtüstii, 

izmir yeni Türkofis müdürü 
vazifesine başladı 

Türk Ofisi nıiidıirii lla1il Jllit1ıat --7;,rcr.<tı 1ıy...'ln Zarla birlikt r ...• 

200 metresi kurbağalama, ve son 100 
metresi de serbest olarak yapıldı. 

Müsabakaya Galatasaray ve Beykoz 
takımları girdi. 

İlk çekişme Şamil (G. S.) ile Can 
(Bz.) arasında. San kırmızılı atlet ra
kibini geçiyor. 
Şimdi sıra 200 metre kurbağalamada 

buna Galatasaraydan Semih, Beykoz. 
dan İsmail girdi. 

Sarı siyahlı atlet arkadaşının kay· 
bettiği mesafeyi kapatıyor ve rakibini 
de on metre takıyor. Bu katagoride 
yüzen Galatasaraylı atlet Semihin an
trenmansız olduğu belli. 

Son kısım Mahmut (G. S.) Vedat 
(Fz.) arasında Mahmut kendisinden 
evvel yüzen arkadaşı Semihin bıraktı· 
Ödemiş, elektrik fabrikasından 

Bozdağ, Yergi ve Kendo köylerine 
cereyan vermesi vali B. !<.,adlı Güleç 
tarafından açılmıştır. 
ğı mesafeyi kapatmağa çok çalışıyorsa 
da muvaffak olamıyor ve müsabaka 
Beykoz takımının 5,54 derece yaparak 
birinciliği ile bitiyor. Galatasaray ikin
ci derece 6,5. 

SUTOPU: 
Son müsabaka sutopu. Fakat top 

gayri nizami olduğundan maç yapılmı· 
yor. 

200 METRE SERBEST: 
Küçükler arasındaki müsabakalara 

Galatasaray, Beykoz ve Beşiktaş klüp
leri girdi. Bu katagorideki yarışa on 
dört atlet girdiğinden, yanşlar iki seri 
ilzerinden yapıldı. Neticede şampiyo· 

naya Galatasaraydan Mustafa, Kemal, 
Mehmet; Beykozdan Eşref, İbrahim 
ve Beşiktaştan Recai kaldılar. 

200 METRE KURBACLAMA: 
Bu yarışa üç klübün en atleti iştirak 

etti. Neticede Beykozdan Musa, Nec
det; Galatasaraydan Efdal, İstavri; 
Bcşiktaştan Yusuf, Hikmet, rakipleri
ni yenerek şampiyonaya kaldılar. 

4Xl00 BAYRAK: 
Bu müsabakaya Galatasarayın Meh· 

met, Mustafa, Pana Kemal, küçük Ke
malden, Beykozun Artin', Serkis, İb

rahim, Kemalden ve Beşiktaşın da Ke
mal, Sedat, Yusuf Ziya ve Reeaiden 
müteşekkil takımları girdi. İlk yüz 
metreyi Galatasaraylılar başta bitirdi. 
İkinci yüz metrede Beykozlular başta, 
maç heyecanlı ve zevkli oluyor. tlçün-
cü yüz metre iki ralcip tak1mın müteva
zin yarışmaları ile geçti. Şimdi maçın 
son yüz metresi yapılıyor. Bu mesafe 
Galatasaraydan Mustafa yüzüyor, Bey· 
kozdan da Kemal. Mustafa çok müsta· 
it bir gen!;. gayet güzel yüzüyor. Neti
cede Mustafa rakibini hemen bir on 
beş • yirmi metre geçerek birinci eeli
yor. 

1 - (G. S.) takımı S,13,1 
2 - Beykoz takımı 5,23 
3 - Beşiktaş takımı 6,20 
Mevsimin son seçme müsabakalan 

da bu suretle nihayetleıımiş oldu·. A
ğustosun yirmi bir ve yirmi ikisinıdc 
İstanbul şampiyonası yapılacaktır. Ya
rışlarda altıncıya kadar puvan veril
dikten bw müsabakalarda altıncıya ka
dar derece alanlar da şampiyonaya gi
recekler demektir. 

Bizim yalnız, su sporları ajanından 
bir dileğimiz var o da: Şampiyonayı 
Şeref stadı havuzunda yaptırmak. 

Zira orası, Moda gibi herkese açık 
olmadığından yarış esnasında müsa
bıklardan başka kimse havuza girmiye
ceği gibi, vapur dalgası gibi herhangi 
bir mania da yoktur. Her ne kadar yüz
me müsabakalarının programı iki defa 
değiştirildi ise -Ot, ajanlık klüp murah
haslarını toplayarak programı bir defa 
daha değiştirebilir. 

Esasen bu işe murahhasların bir iti
razı olmayacağı dün yüzmelerde ken
dilcrilc görüşmelerimizden anladık. 

Memleketimize ilk defa bir yüzme 
havuzu kazan:Iıran Beşiktaş klübümü
zün mesaisini de bu suretle olsun tak-

Bu iki kalemdeki iniş mazbaha res 
mlndo yapılan tenzllAtın hemen he
men muadill olmakla beraber alınan 
tedbirler sayesinde et fiyatları ge -
çen seneye nazaran yine dUşürülmüş 
olduğu gibi son bir iki gün zarfında 
diri hay,·an fiyatlarında görillen te. 
nezzül de gözönilne alınarak önümüz 
deki Pazartesi gününden itibaren fi· 
yatlar tekrar indirilmiştir. Gerek 
deri ve bağırsak fiyatlarmdaki te
nezzUI ve geçen sene ile bu seneki 
fiyatlar arasındaki farklar ve gerek 
pazartesi gününden itibaren başlıya
cak olan yeni nark hep birden na
zarı dikkate alınırsa geçen seneye 
nazaran bu sene kilo başında karn· 
man etinde 14 kuruş, dağlışta 11 
kuruş kuzuda 10 kuruş ve kıvırcık· 
ta 13 kuruş '1yat farkı vardır. 

İzmir (Hususi) -· Şehrin iz Türk- ı 
ofis müdürlüğü.-ıe tayin edilen Roma 
ticaret mümessilimiz B. Halil Mitat 
ttalyadan gclmit; yeni vazifesine baı· 

la:nıştır. Türkofis müdürü, raporunca 
Ofis ve Ticaret odası erkanı ile dost
ları tarafından karşılanmıştır. • dir etmiş oluruz. 

T. K. Deliclai 

Haftalardanberi de 

Atletiz 
mü sa bak 
Dünkü karşıla 

nihayete 
lstanbul atletizm aj 

tertip edilmif olan 
şampiyonluğu ismi veril 

larm sonuncusu da dilıt 

dında • duhuliye konul 
rağmen - elli kadar sey· 
pıldı. 

Bu karşılaşmalaııda 
cibince • asgari on iki 
ması icap ederken yalnı• 

kem bulunmuş, Türk si'°' 
aylardanberi hazırladığı 
nazarı itibare alınmadığı 
kalara girenlerin ekserisi• 
lar da dahil - Türk sPor 
bil olmayan hususi teıt 

sup spcrculardı. Bu vazi 
müsabakaların İstanbul 
ile alakası olamayacağı bil 
hadise ile sabittir. 

Şim:ii işin dedikodu ta 
dünkü karıılaşmaların ıı 

zalım: 

100 METRE (küçüklel'), 
1 - Fethi (G. S.) ıı.ı 
2 - Zifakis (Kurtuluf) 
3 - Cemal (F. B.) 

100 METRE (3 cü ka 
1 - Cihat (Haydarpat' 
2 - Merih (F. B.) 

3 - Sermed (F. B.) 
100 METRE '(büyükl4ıl 
1 - Göring (Güneş) 1 

2 - Fikret (G. S.) 
3 - Suphi (Haydarpa 
200 ı!t1ETRE (Manialı) 
1 - Neriman (Haydar., 
2 - Manal<ls (Kurtullll' 
3 - Mucap (F. B.) 

400 METRE (Maniab) 
1 - Cemal (G. S.) 62, 
2 - 1stepan (G. S.) 
3 - Muzaffer (Hayda 
200 METRE (küçükler) 

ı - Merih (F. B.) zs,S 
2 - Fikret (Kasımpat' 
200 ı'1ETRE (büyükler) 
1 - Göring (Güneş) 2 
2 - Fikret (G. S.) 
3 - Melih (Güneş) 

1500 METRE 
1 - Recep (Güneş) 4, 
2 - Serkis (Kasımpat' 
3 - Besim (Kasımpa 
1000 METRE 

1 - Artin (Beşiktaş) S 
2 - Hüseyin (Demir• 
3 - Nuri (Beşiktaş) S 
UZUN ATLAMA 

1 - Seyvans (Haydar 
2 - Hüseyin (Hayda 
3 - Melih (Güneş) 6,'l 

400 METRE (küçükler) 
1 - Muzaffer (Anadolıl) 

rekor) 

2 - Ali (G. S.) 
4 200 BAYRAK 
1 - Galatasaray takıOU 
2 - Haydarpaşa takırtıı 
3 - Güneş takımı 

Galip Galatasaray şu 

Fikret, Mehmet, Cemal, t 
-0---

0ölcUk ker 
dün açılcl 

GölcUk, 31 (Hususi ırı 
den) - Gölcük kermesi 
çılmıştır. Egenin' güzel bit 
olan GölcUk, dün gecedelJ 
Manisa, Salihli, Alaşehir t 
lardan gelenlerle dolt11llf 
lcr, yetmiş kişilik bir Jc 
Cumartesi günü hususi . 
Ödemişe gelmişler, otob ıf' 
cük yaylasına çıkmışlarO 

Bugün Gölcükte yüıtı' 
kayık müsabakaları, go 
koşuları yapılmıştır. öde 
!eri milli oyunlar oynıııtl 

Kermes, fevkalade ne 
eğlenceli geçmiştir. Bor.d 
davetliler, gece hususi 
raylarla dönm 
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Korku Y atagı 
Yaııııı .:.dgar \/allas Çeviren; H. "·"· 

No.4~ ---------· 
! Karapınar Dl."',......,., B i • 

1 --------
- Evet baba, verdi. 
li'akat bu esnada kızın sesinde ha. 

'ıf bir duraklama olduğunu ihtiyar 
adam farketmemişti. Bu inceliği, 
Mnrgrit sezdi. 

lii goı ı..ncmıyordu. . 
Derken Brıl onu, bir köşeye getır. 

ğini anlatım bir işaret verdi. Ve otur. 

ınasmı söyledi. 

lhtiyar adam devam ediyordu: 
- Daver, sadık bir hizmetkardır. 

Onun da istikbalini temin edeceğim. 
Mcnhusun biridir. Fakat sadıktır. Se. 
nl bir çoban köpeği gibi gözlemesini 
tenbih etmiştim. Aferin Daver'e ... 
l~endisinden memnunum. Biraz daha 
sabret yavrucuğum. Bütün hillyaları. 
mın yakında hakikat olduğunu göre. 
C<'ğim. 

Sular mağaranın içerisine kadar u. 
zanmakta devam ediyordu._ O k~dar 
ki bu uznnan suların yaptıgı y~ıl_ ~
ld~er, fıdeta sihirli bir lamba gıbı, 
\'akit \'akit mağarnyı yarım yarım ay. 

_ p ·n qcce1ri fırtcm tcl'l • 1ı •, riıı \ 
yol. 111 ( 1 

İzmır (liımısi) - Cıımacvas n n 
Karapıııar mcvkıın kl·i bJJ.!ların l "rın 
d 1 Ialıl simıııclc b.r lh t.çi ohluriılm" -
tür. Cinayet. H,ılıliıı iıç .ııkadn ı tara
fından işlenmiş ve bir 1 .v:a su iı verıl

mek istenerek ce t 1 a ın c rt rıH.la bı
rJkılmıştır. 

Adliyece yapıl.ın t. h ı< ta gur ci

nayetin sebebi kumard r. ı:ılil ve u 
arkadaşı yağ kule ındt: • 'l oynam 

Deli adamın sesi yumuşamıştı. Aşk 
ve gururla o kadar yumuşamıştı ki, 
bambaşka bir adam bulunduğunu 
~n~ediyordunuz. Sonra ses yine de. 
gıştı: 

- Albay bu akşam gelecek, dıyor. 
du .. O dahi itimat edilebilet'ek bir a. 
damdır. Gregori de öyle ... Onlara bL 
rer ~efırmiş gibi maaş vereceğim. Ol. 
gacıgım. Bana biraz daha tahammül 
ctmclısin. Boşuna gitmiyen bütün bu 
şeyler. yakında tamamen zail olacak. 
~ider temizlenecek ve yarın sınşaca. 
gız ... 

. Bundan sonra seslerin akislerı giL 
tı.kçc geriledi. O kadar ki işitilmez 
bır hale gE'ldl. Bril, yanındaki kıza 
baktı ve gülümsedi: 

- Görüyor musunuz ihtiyar herifi, 
dedi Sözlerine dikkat ettiniz mi? .. 
Deli ha? .. Fakat Londradaki bütiin 
adamların hepsinden daha zeki bir 
h"ync malik ... Bunu Rider bile itiraf 
Miyor. Ah ... Şu sırada yanımda bir 
ta banca olsaydı, vallahi on senelik 
maaşımı ve terfi hakkımı terkeder. 
dim. 

dınlatıyordu. • 
Marğrit oturduğu yerden. maga~a

"ksck mevkii ncr<'sı oldugu. nın en yu 
nu kertiremiyordu. Zıra hemen tepe. 

ler.nde delik deşik bir. tavan vardı: 
't'n daha ilerı tarafında kırk Margrı ı d' 

ellı metre kadar bir du\'ar devam e ı. 
bu d uvar birdenbire aşa. yor sonra d 

• ' drrf'.rru inerek kumluk bir saha ~ 
gıya -o k"l gı 
b' motorbot gbrdü. Uzun, u ren 
~r t bot ki üzerinde fazla ola. 

bır mo or ' d Margrıt 
b "t'yordu. J13tc bu yer e, 

ı ı y yaL 
rak hiç bır çıkıntısı yoktu. ana 

1 k duruyordu. Bu sırada mo. 
mış o ara . . d' . kay 
torun yanından biric;ı belır ı \C -

boldu. . . · veni 
Derken mağaranın ıçerısınc .J -

• d" Yeniden aydınlık arttı. den su gır ı. n. 
Bril ellerini ağzının etrafına meg · 

fon gibi tutarak: 

- Burada kalacak mıyız? Yoksa; 
çıkmak için bir yol arayacak mıyız. 

diye sordu. . 
Kız ayni surette cevap verdı: 

- Tecrübe edelim. 
- Pekarn!. 
B ·1 • . den ilerlemec7e başladı. Bu 

rı ) enı . oı· 1 çıldığı 
geçilen yolların ınsan c ıy e a 
belliydi. O kadar ustalıklı )'ontulmuş
tu. Derken önlerine bir merdıvcn çı~
tı. Bu merdiveni tırmandılar. Merdı
veni tırmandıkları müddetçe mağa
ranın kayaları da öyle bir vaziye~c 

Margrit UZ!.Jn boylu sustuktan son. geliyordu ki, onların önüne per~c gı: 
ra: - d k 

bi geriliyor ve bıi suretle aşagı a ı 
- Şimdi ne yapacağız? diye sordu. motörün yanında görülen adamların 
- Kumsalda kalacak olsak, parça gözü önünden kaybolmu5 bulunuyor-

ııarçn oluruz. Mağaranın içinden doğ. lnrdı. 
ru bir yol bulmak üzere talihimizi li'akat çok sürmeden, bu perde gibi 
dcncmcğc çalışacağız. kayalar duvarla birleşti ve yol tıkan-

- Uçurumdan yukarı dofi-r.u bir yol d 
t:ı• ı. 

bulmanın imkanı yok mu? Girdikleri yer kapkaranlıktı. Fakat 
- Hayır. Ancak, mağaranın için. Bril daha önce burayı dolasmış gibi 

den bir yol var ki, onu da bakalım görünüyordu. ÇiinkU kızı kolundan 
hız bulabilecek miyiz? Bir yol da de. tutarak, sağa doğru yürüdü. Her a
ğıl. · İhtimal on yol... İnanınız ki bu. dım attıkça, duvarı tutuyorlardı. B\.ı
rası bir balpeteği gibi delik deşik bir radaki yol, eskisine nisbetle biraz il.
yer ... Günün birinde burası, biranın rıznlıydı. Ayakları batıyordu 
iizerindclci köpüğün sönmesine benzer Margrit artık yürüycmiyecek hale 
inişle Öyle bir yıkılacak ki.. Bunu Da- gelmişti. Bu sırada, karşısın~a k~~ 
vcr'in söylediğini l§ittim. Deli herif rengi bir ışık gördü. Anlaşıldıgına go 
de. taRdik ediyordu ... Deli ha? Ah o re, bu garip yol, mağaranın diğer bir 
adamın kafası bende olsaydı. Yalnız ucuna çıkıyordu. Fakat oraya gelmc
bır noktada hata ediyor. Rider'i te. den önce, Bril, Margrite durmasını 
mızliyeceğini sanıyor. Aklına şa§arım söyledi. Yavaşça: 
onun. Mezarlıklar, Hider'i temizleme. _ Otur dedi. Aynkkaplarımızı gi-
ge snva~an adamların cesetleriyle do. k 

yelim. Daha iyi olaca . lu.. d - 1 
xvııı 

ve ko. - Duvara yakın durunuz 
lumdan sıkı sıkı tutunuz. 

Mnrgrit Brıl'in bu sözlerini ehem. 
mlyetıc dinley~rck onun kolundan 
tuttu ve duvara sürtünürcesine ma. 
pranın içcrisınc doğru ilerlemeğe 
b~ !adılar. 

~lrığaı·anın lcerisinc girmeden ön. 
C'f' BrH, Margrıte, burada nasıl ko. 
nıı mnk hizımgl'ldiğinc dair de ten. 
lı hlerdc bulunmustu. Daitna, iki eli. 
nı boru gıbi yaparak Bril'in kulağına 
J: tırmek suretiyle konuşacaktı. Çün. 
ı ıı bu mağarada en ufak bir gürültü 
ı ıl . hırknç mısli J>üyUyerek kuvvetli 
, : 1 ı r yapıyordu. 

f:ol tarafa doğru itina ile bir hayli 

Margritin beline sar ıgı çorap ar 
hatiı ıslaktı. Ayakkapları İS<', sırsık
Jamdı. Fakat ne de olsa, ayaklarını 
bu çıkıntılı yolda koruyacak bir şey 
giymek iyi olacaktı. 

Margrit ayakkaplarmı giyedursun 
Bril ilerliyerck ışığın geldiği tarafı 

gözden geçirdi. Elli nltmı~ metre ka
dar aş:ığı gene su g··rünilyordu. 

Biraz daha dikkat edince. kayadan 
bir set ve onun yanından itibaren a
şağıya su S<.'viyesine kadar inen bir 
sıra merdıven gördü. Merdivenler, bir 
kaya üzerine yontulmuştu. Dardı ve 
her hangi bir suretle yan tarafından 
muhafaz:ıh df"ğildi. 

(Ar/ıısı 1'(.IT) 

- Yol. ya! llıarmıb.1 /Jat g<ı C{lıyor

d il• ..... 

~@ODsü: 

Canzi avlusunda 
k.unıor 

oynayanlar 
Gnlatuda Has nın kah'ılesindc ya

t.an \ eysı, O man, .Mehmet Kunı \C 

Sabri ndmdn dort sabıkalı, 1<asmıpa
Rada CamııkC'bırın havlusunda. ku
mar oynadıkları lı.ı~r alınarak yaka
lanmışlardır. 

Yapılan aramada kumarbazlardan 
Mehmet Kurumun lizerinde ayrıca 2 
gram afyon ve 20 gram da esrar bu-
1 unmu. tur. 

AZ KAI..SIN BOCUI .. UYORDU -
Akbıyıkta oturan Cahit kızı 22 ya

şında Kfımile diln gece, denize girip 
serinlemek istemiş, fazla açıldığın
dan kuvveti kesılerek çırpmmağa baş 
lam ıştır. 

Kiımileniıı feryatlarını sahilde du
ran nğa~ysi Kemal L~ilmiş, kızı bo
ğulmak uzcreyken kurtarmıştır. 

KAPTAN MERDIVEND}<}N DOŞ
TO - Eti vapuru süvarisi Cemal 
Dilek, dün merdivenden vapura. çı
karken ayağı kaymış, nhtnna yuvar
lannı ıştır. 

Sü\·nri karnından yaralaıunış, te
davi altına alınmıştır. 

GAZOZ PATLAYI~ CA YARA' -
LANDr ! - l~iktnş iskelesind<'kf 
gnıtinoda diln gece yapılan düğünde 
garson Yılmaz, buz dolabından ga
zoz nlmnk istemiş, buz dolnbmr açın
ca gazozlardan birisi patlamıştır. 

P, tluma sonunda Mustafa bileğin
den k silert'k, ağır .surette yaralan
mış, hı:ıstahau~ye knldınlmıştır. 

HiDDETLE 1\ALKAN, ZARARI..A. 
OTURUR! - Karako,}de oturan, Tak 
sim - Yenimahalle otobüsü şoförle
rinden Hıfzı, dtin gece knnsı Hatice
yi dökmc>k ıstt'miş ve yumruk vur
mak üzere elini kaldırmıştır. Hıfzmm 
yumruğu karısının yana kaçması ile 
boşa gitmiş ve cama çarparak eli 
parçalanmıstır. 

Hıddctli kocanın bileği kesilcr<'k 
yarnlanmıştır. 

B1R ÇOCUCU AT ÇlCNEDl 
Me.rdivcnkôyünd Çı mc sokağında 
oturan l{ ımıl Kaymağın kapı öniindC' 
duran arabasının beygırlcri iirkmüs, 
alabildığinc koşan araba l{funil I\ay
mağın 6 ya ındnki kızı Harıdnr.r altı
na alatnk ezmi tir. 

Dizınderı ve gö~stindcn ağır suret
te yamhıınıı llund n Niimune hastn
haııesinC' kaldırılınlfıtır. 
Ml~TRE~SfNf SOYDU ! - Süley

mnniyede MC'ChC"s' soknı;rında Pakize 
ıle beı nb r y:ışaynn Mustafa Uzun, 
dün gece Prıkızcnin C\de olmamasın
dan istıf1dC' ederek, kadının bir yü
zük, bir kıipe, 50 hın \ e bir çok eşya
sını al rak g tiıı mU tür. 

P.ıkiz nın polı murn<.·.ıatı üu:ı uıe 1 
surlu yal,ala.ıımı tır. 

. rti hilrr. Bu mü ~ ~t zarfında bir 
) ttcn geçtiklerini zannediyorlardı. rr - k 

. ··························----····························· - ............................................... : . . l Her11ün bir fıkra : l J°"l at 0 muazzam magaranın ne or. 
. bir buyüklükte olduğunun far. 

111111 • d' k bb 
d A,.,;;ildiler. Miıtcma ıyen u c km a ~-o 

1 b•r veri tırmanmaktaydı ar. 
rıbı . . w d'" dil ' "ddet sonra Brıl, saga on · rır mu 
• • - ... rıt de arkasından ... Daha sonra 
• ' .. - · ed"n bır işareL 1 •• 1 durıca"'ı=ıı ıma ... 

" . :t.n.:>clı'ni sıktı. eğilerek l:a. 1 C' l\ la • .,,.rı ı 

dl.bind" az önce bırak. , 'ık duvarın 
1 ldu"'U ayakkabılarını adı. Ve 0 

d, aru '-'Ürilmeğe başladılar. \ u nrı o .; 
. ttık rnkarıya do~ru çıkıyorlar.~·c 

• Iargrıt n di etrafı alaca tJl ca gor. 
me~e b rdu Fakat ı"e:ı~ın~e bu. 
lunıj ı' ları ma~ara, tam m nnsılc as. 

: - = - : 
l Maaemki e li 01 ar! ? ! . . 
~ Meşhur film yıldızı Don :Marko; uyanıyor; boynunu uz.'ltıp saate i 
i bakıyor. Tnm ıı. Halbuki saat 10 da atelycde mulad çalı 

1 

m~ ba~ı~.r. i l Şu halde hemen yataktan fırlamalı! &ınyo. tnn, kahv~ıt_~· \ e butun ~ 
: acelesine ra<>men, bu i~lcr tabii gene bir haylı zaman suruyor. O ara. : 
i Iık telefon ç:lıyor. Stüdyodan te !efon Jcn rcJis" r, öyle diyor: ! 
i _ Don Marko· sizi bekliyoruz ... Hepimiz sizı bcldiyoruz!... i 
i Artist, bunun Uzerine derin bir nefes alarak, ~oyle söylüyor: i 
! Mlikemmel! Mademki beldiyorsunuz; o halde acele> etmem" hacet ! . . . . : l:::.!."::.::.::!?... : 
1 ............................................................... : ................................................... . 

Jar, genç bekçi ark :ı .. l. bütun 
par.ılarını kazanmıştır. O 

ki katıl oyund.ın sonra 11 ı para
hırı geri istemiş, o <ln verme ı t r. Ku
marcı), r dagılmışlar, Halil ker dı gı

na gitmiş. diı;er üç arkadaş birlc~e e'k 
Halili öldiırmcğc kar:ır vermişleru r. 
Bunlard n Ömer, çifte tufr 1 ine yerle -
tirı:liği kurşunla Jİalilin yolunu bekle
m!ş ve zavallıyı b:ıc:ından vurmuştur. 
Bekçinin ölumiırden sonra katiller pl
ral rını almışl.tr. kaçını tardı:". Zabıta 
katil Ömeri ve ark.Hla !arını yakalamış-
tır. 

Yüz Musevi Cezaya 
Çarpıldı 

Izmir (Hu'i si) - Belediye reisi 
B. Behçet Uz, 1nciraltı plajl:ırmı tef
tiş etmiş: İspanyolca g rüşüp, bagrı
şan ve herkesin rahatını açıran yüz 
muscviyi birer lira cezaya Ç'lrptırmış-
tır. 

Nazilli Basmaları 
İzmir (Hususi) - Nazil!i ~sma 

falırik.•sının hiıtün noksanları ı .mal 
edilıriştir. Fabrikanın tekmil igleri l S 
ağustosta faaliyete geçecek, istihsalat 
artacaktır. Nazilli fabrikamızın imal 
ettiği renkli basmalar, Türk pazarhınn 
da ve hariç piyasalarda çok beÇenilmek 
tedir. 

Bir Yahudi Genci Sekiz 
Yerinden Yaralandı 

İzmir (Hususi) - t in hikayesi es
ki, cinayet yenidir. ikiç~melikte çir
kin sokağında oturan Urlalı lsak og
Jıı SaJamon Amon, dun sabah Alsan
cakta Mustafa bey caddesinde epeyce 
zaman lan beri araları nçık olnn Moiz 
cğlu İsaka rastlıyor ve çakı ile sekiz 
yerinden agır surette yaralıyor. Yara
lı hastahanededir. Suçlu tevkif edilmiş 
tir. 

Cinayetin sebebi, incir çekirdegi dol
durmayacak kadar ehemmiyetsizdir. 

Suçlu öyle an1atryor: 

- Bir akşam işimden yorgun gel-

;şaretler: 

Va an ve 
Yuzde hesabılc konu anlardan kor

karım. Çunkü y:ılıın:i en dehselleri, 
en y<ımanlan uluorta m hayyelenin 
icat ettigi yalanlar degıldir. Faraza bir 
adam coşalıılir ve hay. lindcıd şeylen 
hakıkat sanır. 

F:ırze:liniz sevgilisi için dünya 
giizcli der. Yahut öyle bir yalan soyler 
ki, sôz daha agzından çıkmadan biz 
onu ciddi olmayan b:r eda ile dinleriz. 

Du cinsten ynlana hatta biraz da 
hayatın dekorudur denebilir. Kuru, 
sert hakikatler hazan ruhumuzu öyle 
yıprandırır ki kendimize yalandan bir 
rahat alem halkecleriz. 

Yalanın bu cinsi dencbilır ki her za
man masumdur Ç\: n ü bu yalanın ne 
ikna kudreti var<lır ne de büyuk ha· 
kikatlcrin yerini alm k rJdiası mevcut
tur. 

Fakat asıl yalan, tehlıkeli, korkunç 
yalan rnkamln, istntistikle, yüzdeler} 
konuşan adamın dudakları arasında, 
ve pnrmnklarının arasına sıkı :ın kale
min ucunda teksif olunmuş. bir zehir 
gibidir. Bir damlası bütün hakıkatleri 
nefes alamayacak bir hale sokar. Çün
'kü o, ilim mctodlarını eline almış, ılım 
havasına büriinmuş. hakikati pusuya 
J:.ısürmüştür. 

• 
Bir gazete yazı} or: 
"Amerikalılar yuzdc 37 nisbetinde 

canidir1er. Amerik d.., ye i sa.,ıyede 

bir adam öldürülmektedir.,, 
Bu meraklı haberi okurken vaktile 
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ir cinayet 

dü 
.. 

vye .er.n 
be ediyeye 
bir ek ifi 

El deiınıeclcn eknıek 
,apacak fabrıka 
~\·nıa k lSl iyorlaı 

j mır (Hususı) - İzmir, İstanbul 

ve Ankarada inşa edilecek ekmek fab
rı 1ları için Sovyet hükumeti müraca
att bulunmuş ve tvanof isminde bir 
S ı t mühendisini şehrimize gönder
m. :ır. fvanof, Nazilli doku r:ıbrikasın
dı ba§mlihendis olarak çahrmaktadır. 

So\ yet hukOmetinin teklifine göre 
in a c:lılccek ekmek fal>rika&ı giınde 

25 veya 7 5 ton istihsal edebilecektir. 
Bu hususta iki proje verilmiştir. Fahri 
ka ekmekleri el degmeden imnl oluna· 
cak ve kağıtlara sarılmış bir halde pi· 
y '>aya 1rıkarılacaktır. 

Sovyet mühendisi yakında lstanbula 
idcrek hükumetin tckli:ini bildirecek 

"' . . ve İstanbul için hazırlanan proJelcn-
mizi belediyeye verec.!tt.ir. B. lvanof 
lstanbuldan Ankaraya da gi:lectktir. 

Haber aldığımıza göre bir Alman 
miiessesesi de §Chrimizde üç ekmek 
fabrikası inşasına talip olmuş ve tek
liflerde bulunmuştur. Her iki teklif 
tetkik edilecek, hangisi daha musaıt 

gorulurse tercih olunacaktır. 

miştim. Yemek yedim ve sonra İkiçeş
melikteki kahvehanelerden birine git 
tim. 

Yer yoktu. Sandalyeler meşguldü. 

Salamon Amonun ayagınm altında bir 
sandalye vnrdı. Bu adam bir sandalye
de oturuyor, ötekisine de ayaklarını 

koyuyordu. Yanına .gittim: 

- Ver şu sandalyeyi, dedim, ben de 
oturacağım. 

Komsuluk hatırı için vermesi lazım 
dı. Vermedi. Kavga ettik. Bu işe ea· 
nım sıkıldı. İçimden "ben sana göste
ririm., dedim. Hakikatte bunu unut
mu tum. 

Sab h kendisine rastlayınca selam 
verdim. Bana hakaret etti. 

Onun bu suretle hakareti beni mü
teessir etmişti. Kavga ettik. Bir iştir 

l oldu ve y ralanJı . ., 

is i tik 
gördügüm bir Brezılya istati tığini 
hatırladım. Brezilya sakinlcn arasında 
bir Arap varmış, bu Arap bir gı.in bır 
cinayet işlemiş, bir yerliyi öldiırmüş 1 
1'abıi mesele adliyece 15zım gelen §e
kilde halledilmiş. 

Sene s'"nunda da istatistikler ne§re
d•lmcktedir. Neşredilen rakamlar, ca
nılerin milletlerine göre de tasnife ta
bi tutulmaktadır. 

istah tigın biıtiın çalımları bir ta
kım neticeler ve hükiımler elde etmek 
içindir. Nihayet bu istatistikte bir 
hukme varıyoruz: Arap yüzde yuz ca
nıdirl 

Buyuk h rpten önce yapılan bu r~
kam i tatisti ın kolay, zahmetsız 

laubali bir şekilde istismarını goster
mektedir. Bir ırillete bir karukter at
fedebilmek için o karakteri mılletin 

bütün fertlerinde ar mak, bol miktar
da ornekler elde etmek lazımdır. 

Halbuki, i tati tikten huküm çıka

ranlar uzanıp giden tulani rakamlarla 
yekfınlar arasınJaki basit hir muka;-e
seyı kafi görmiışlcrdir. 

1 t tıstıkin fena kullanılması, yani 
kotu bir ı;ekilde tefsiri ekseriya insan
ları muazzam mikynsta aldanmalara 
sekeder. Siyasi maksatlarl:ı yapılan bu 
ins tahrifler son zamanlara m~<la ha
lini almıştır. 

istatistik bürolarının politika buro
ların·n ro11,.•ini aldı ı gtindenberı in
anl.-ırda rakam "e :yuzdeye karşı açık 

bir nefret peyda olm } a ba lamıştır. 
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Dün gene feci bir Cinayel işl9ndi 
(Baştamfı 2 inciile) 

.DON SABAH ..... 
Dün sabah, saat dokuzda, mutad

ları üzere ortaklar, Topkapı haricin
deki arabalardan birine binip Avas 
köyünün yolunu tutuyorlar. 
Arabacı on altı yaşında bir genç- 1 

tir. Hem ı;ıarkı söylemekte, heın de a
rabada konuşulanlara kulak kabart
maktadır. 

Zavallı delikanlı, nasıl kulak ka
bartmaz ki, arabadakiler, yalnız al
tından, elmastan, Ceneviz zamanın

dan kalma definlerden bahsetmekte
dirler. 

İşin bundan ötesini arabacının ağ
zından dinliyen arkadaşımız anlatsın: 

BİR KADIN ADI 
Arabacıya, Bnkırköy jandarma ka

rakolundan çıkarken tesadüf ettim. 
Ba.na hadiseyi şöyle anlattı: 

••- Tatlı tatlı konuşuyorlardı. Bir 
aralık genç olanı sordu: 

- Ablama neye taarruz ettin? 
Öbürü cevap verdi: 
- Sen karı~a. Kim oluyorsun 

sen? Ne istersem yaparım. Canım 

istemeye görsün, bu gece gene iste
diğim gibi hareket ederim. 

Bunun Uzerine bir müddet konuş

madılar. Sonra genç olan tekrar söze 
başladı: 

- lf akat'ı ne yaptın? 
Öbürüsü gülerek cevap verdi: 
- Bizim evde kapalı. 
- Bırakmıyacak mısın? 
- Şimdilik bırakmak niyetinde <le 

lilim. Ka pısma "İdris ağanm geytan· 
larmı dikil.m. Ne eve kimse girebilir. 
Ne o çıkabilir. (1) 

Ve birdenbire sesini yUkselµj, ba-
ğırdı: ~ 

- Ben bu defineyi us.maktan ar· 
tık vazgeçiyorum. 

Öbürü yalvarır gibi bir 8e81e: 
- Peki ama, niçin? Paraya ihtiyar 
cımız c.kiuğunu bilmiyor musun? Bu 
sefa! .... ı biran evvel kurtulmamız 

için ba l~ineyi bulmamız l&zmı. 
Talltikata elkoyan 

bilmiyor musun? Bu sefaletten biran 
evvel kurtulmamrz için bu ldefineyi 
bulmamız lazım. 

Obürü yine dik kafalılık etti: 
- Hayır. Olmaz • diye bağırdı. 
Bunun üzerine genç olan arkadap· 

na bir tokat attı. Birbirlerine 'küfret· 
mcğe başladılar. Yanlarında bir pala 
vardı. İkisi birden palaya saldırdılar. 

Yaşlısı palayı almak iizere iken gen
ci onun perçeminden yakalayıp geriye 
itti. Ve palayı kapıp sırtına hızla in
ldirdi. Bunun üzerine ben korkumdan 
evvela, donakaldım. Sonra arabadan 
atlayıp kaçmağa başladım. Fakat ıe'k
ıen yiiz adım öteye gidince arabamı 

kaçırmasınlar diye durup onları seyr
etmeğe batladım. Kavganın çok sürmi
yeceğini tekrar banpcaklamu umur· 
yordum. Ne gezer? Genç çok atik bir 
Jcydi. Palasını bir iki idefa adamcağı
sm boynuna vurduktan eonra yine saç
lanndan kavradı, onu arabadan çekip 
yol üzerine attı ve üzerine çömeldi ka
faaım kıtır kıtır kesti; gövdesinden 
ayırdı. Ben ne yapacağmu p.prmıt

bm. Buz gibi ter döküyordum. Kor
kumdan bağıramıyordum da. "Acaba 
ne yapacak timdi?,. diyordum. Vaka· 
nm biricik gahidi bendim. Acaba bana 
da saldıracak mıydı? Heran kaçırağa 

hazır, tetik bir halde birkaç dakika 
bekledim. Fakat o ne kaçtı, ne bana 
Uldxrdı. Büyük bir aükfınetle 'kesik 
bap, ıol elile aaçlanndan kavradı, pa· 
la.sınr sağ elinde tutuyordu ve yava§ 
yavaı tarla arasında uzaklaşmağa baı-
1adx. O zaman, bir yerde debelenme
den yatan baısrz gövdeye, bir giden 
adam baktım. ''Bu herif kaçarsa bu 
adamı herkes benim öldl.irdüğümü sa
nacak. İyisi mi şu mclunu takip edeyim 
ve tutturayım,, dedim, dü§tilm arkası-
DL 

AVASLILAR DEHŞETE 
DOŞUYORLAR 

Cinayetin şahitlerinden pehlivan ığa 
da şunlan anlattı: 
''- Bu adamın kelleyi kestiği yer, 

bitim Avas köyüne 3-4 yüz adım ya
ldmdır. Tarlalarda kadın ve erkek iıçi
ler çalrşıyordu. Herif onlann arasın
dan, sanki kuzu kafası ta§ıyormuş gi
bi sakin sakin geçmiş. Fakat işçiler, 
bir elinde 'kanlan damlayan bir kelle, 
bir elinde oluklanndan kan sı.zan bir 
,_taıan tqıyaıı adamı görünce boz-. 

kırk köy delikanlısı ~ahve önünde otu· 
ruyorduk. Bize doğru gelip; 
"- Aman ağalar l Herifin biri ak1am 

kesmiş, kellesini götürüyor,, diye yay· 
garayı bastılar. Tabii insanlık hali bu. 
Hemen işimizi gücümüzü bırakıp arka
sına düştük. Herif bizden beş yüz adlm 
ileride gidiyordu. Yanmuzda çakı bile 
yoktu. 

Birdenbire üzerine hücum etmekten 
çekindik. Fakat peşini de bırakmadık. 
Hemen bir at bulduk, deliltanlılanmız.. 
dan birini karakola koşturduk. O bi
zim kendisini kovaladığımızı farketmi
yormuş gibiyıdi. Hiç umurunda olmu
ycrdu herifin canım. Birkaç yüz adım 
daha yürüyünce A vaım ötesindeki 
Ferhat paşa kemerine doğru saptı. Bu 
sırada zavallı bir harmancının az kal
~m ödü patlıyordu. Zavallı, böyle bir 
belfuun geldiğini nereden farketsin? 
Çalışıyormuş. 

Birdenbire eli palalı ve bir elinde 
kanlı bir kelle taşıyan zebani &ibi bir 
herif karşısına çıkıvednce sıfırı tüke
tivermiş. Fakat katil ona bir fenalık 

yapma<lı. Yalnız bir agaca asılı su ko
vasından ellerini, yUzünU ve palasını 

yıkadı ve yine geniı adımlarla uzak
laştı. 

A vaslı pehlivan, sahici pehlivana 
benziyor. Sözün burasına gelince ya
nmw:da duran arabacıyı igaret ede
rek: 

- Hani, Allah bilir ama.. Ben bu 
adama bir aaldıraam, btçağmı bir bU· 
küşte elinden alırım. Fakat o aralık bu; 
"- Bu herif galiba deli. Arabada 

öldürdüğü adamla pek tuhaf ıeyler ko
nuşuyorlardı. Bir küp içinde saç aya· 
ğı varmı§. Aksaraylı hoca Abdullah 
verirmiı. Onun büyüıile cinler mani 
olmağa kalkışmayacaklarımt ve hui· 
neyi bulacaklamuf.. 

Deyiverince bana da bir §Üphe gel
di. Herifin böylesi nerede göriilmilt
tür? Hani ta'ban<:aaına asılıp .. al sana,, 
diye bir kurıun sıkıverir mi aılaverir. 
Bizim k6y, Davudpap krJlaunm. ar
dında topçu atıı mektebinin yam ba
şındadır, Katilin Ramiye doğru ilerle
diğini görilnce çabuk yilrilyiltlU bir 
genci arka taraftan kotturarak onun 
önüne çıkarttık. Bu genç Rami kara
koluna giıdip meseleyi haber verdi. Jan
darmalar kendisini yakaladıklan ~ 

man fazla debelenmedi. Fakat ellerine 
kelepçe vurulmak istendiği zaman: 

"'- Ben ellerimi kilitletmem 1 • diye 
saatlerce bağırdı durdu - nihayet üze
rine hücum edildi. Jandarmalar, canla
rını tehlikeye koyarak, fi~ek sürdüler; 
"- Davranmal yakarız! 
Diye bağırdılar. Fakat eline kelepçt 

geçirilinceye kadar bir hayli debelen· 
di. 

NASIL BiR '.ADAM BU? 

Mütehaaaıslar, bir adam ne kadar 
kuvvetli olursa olsun, tek baıına bir 
adamın boynunu kesemez diyorlar. A· 
caba böyle bir kanlı iti başaran fU 
adam nasıl bir aidamdı? Çok mu kuv
vetliydi? 

·BakırköyUn, devamlı bir dikkat ve 
titizliği göze çarpan çok temiz ve f c
rah jandarma dairesine girince, hadi
seye el koyan müddeiumumi muavini 
bay Ubeyd ile karıılaıtnn. Koridor va
kanın §ahitleri ile dolu idi; 

- Katili görebilir l'niyim? 
- Görmenizde bizce hiçbir mahzur 

yok. Fakat hayal kmklığına uğraya

caksınız? 

- Neden? 
- Bir palada kafa keseçek adama 

pek benzemiyor da. 
Bu &rraıda, levend endamlı bir yüz

başı koridora çıkmıştr. 

HEYECANSIZ ADAM! 

Gözlüğünün temi% silinmit camları 
ardından zeki· bakıılar atan gözlerini 
bana çevirerek; 

- Çünkil.. - dedi • pek ufak tefek 
bir ıey. Bir~ok kanh kavgalan yakın· 
dan takip ettim, harp ettim, bir adam 
ne derece kuvvetli clursa olıun bir 
başka adamı diri ıdiri yere yatırıp kıtır 
kıtır ke•emez. Öldürebilir §Üpheaiz. 
Fakat kellesini cesedinden ayıramaz. 

Mağdurun şöyle bir iki defa debelen
mesi dahi bu feci İ§i başaramamasına 

sebep olabilir. 

Bıı hadiseıde maktul herhalde •-Jceı 

kafamı!,, der gibi iırtüatü yatımı 'f'eya 
yere ıdtııüme b&)'Slımt olacak. 

ba§I!lUl refakatinde, nuarethanenin av
luya bakan, demir pamıa1dıldı pence
resine yanaıtığmı zaman Bakırköy 

jandarma 'komutanı yüzba§ı Durswı 

Ataaoya ve milddeiumuml muavini 
Ubeyde hak verdim: 

Ne çelimsiz bir ıeydi yarapl 
Bakırköy heyecan içinde. Karakol 

kapısı meraklılarla dolmut- Davudpa
f& - Bakırköy - Topkapı müicllesi için
deki köylere biltUn giln dehıct saçm:ı 
olan sanki o değilmi!J gı'bi, 'kundurala
rını çıkarmıf, yatağa uzanmıt. auıü 

mışıl uyuyordu. 
Heyecansızbğm bu derecesi ne kGır

kunç I 
Bu cümleyi, ~ saat sonra jan

idarma komutanı da aynen tekrarlıyor
du: 

- Bu derece heyecansız insan g~ 
rülmemiştir doğrusu. Ta§ gibi. 

Müddeiumumi mua\"İnine sordum: 
- Ne kanaauesiniz? Vakada taam

müd var mı? 
- Var gibi. Fakat tahkikat henüz 

bitirilemediği için sarih bir ıey söyle
yemem.. 

- Bu hadiseyi de mefbut cüriim 
aayınak mümkün olmayacak mı? 

- Meşhut cürmün mükemmel bir 
nUmuneai bu. 

TABiBi ADLI SALiH HAŞIM . 
SöNMEZ NE DiYOR? 

Va)tayı psikanalitik balamdan ele 
alan tabibt adlJ, doktor Salih Hqim 
Sönmıc.ıdcn bu meıelenin nasıl izah 
edilebileceğini öğrenmek faydalı ola
caktı. Doktor fikrini §Öyle bildirdi: 

- Burada telkin altmda yqaya ya
şaya phsiyctini tamamile kaybetmit 
bir ailje ile karp karpyayır. Maktul
den bahsetmek istiyorum, kumandanla 
muavin gayet doğru e6ylediler. Bu A· 

yıf katilin bir adamı tek başına yere 
yatınp enıeıinden keımesi, prtlar nor· 
mal olunca o kadar gayri kabildir ki 
bir mucize aiddedilebilir. Tahkikat mak
tulün üfürükçü Abdullahm bir ne'fi 
manevi esiri gibi yqadıfmı g&teriyor. 
Onun evinde ,.apyor. omm. nefesi ile 
şifa bulabildiğine, onun muska.lan ile 
ha.zinei define butundufuna inanıyor. 
Bu muskalardan birkaç tanesi U.tUnde 
bulundu. Binaenaleyh maktulün cezbe 
halinde bulunmur, lraideaini esaıen 

kaybetmiı bir adam olması ve blr elin· 
de yatagan tutan bir adamm. uldmp 
dan mUtecssir olarak detlıal uyumaaı, 
kendinden gcçmed batıra ıelebiilr. 

Katile ıelince.. Bu adam lenfavl mizaç-

lı, çelimsiz bir ıey. ifadelerde, arabada 
bir ağız kavgaaı yapıldığgıdan bahıe
diliyor. Bu adam asabi olsa hayldi infi
ale kapıldı diyelim. Fakat asabi değil 
ki.. Mesele henm ufak mikyasta bir 
muamma halindedir. Maamafih ben de, 
müddeiumumi muavini ile jandarma 

kwnandaıu gibi bu badiaenln. muhtelif 
bakımlarıdan tarihi adltde u görWmilt 
cinayetle kanpk ruh mı•ammıJan ile 
dolu bir vaka ayılması icap ettittne 
lwıiim. 

• • • 
Acaba bu kanlı hadiıenin sebebi n .. 

dir? 
Bir Ifakat hamının iaml geçiyorı 
Atk yüzünden lmkan.çlık mı? 

Bir Emine ablanın adı geçiyor: 
Şer~f ve haysiyet yllzilnden almmıt 

'bir intikam mI? 

Bir define arayıcrsmm defıne ara
maktan sarfınazar ettiğinden bahsedi
liyor: 

Acaba para hını mı? 

Bütiln kayıtlara ve dikkatlere rağ

men hala muska yazan bir ii(ürükçll 
Abdullahm maktul Urerinde bir bliyük 
manevi tesiri olduğundan bahsediliyor: 

Acaba cinayet mistik bir sebepten 
mi do!du? 

Bir taammüd mü? -
Bir ani infialin eseri mi? 

Bütün bunlar timdilik bir muamma.. 
Ortada tek hakı"'kat jandarmanın ha-

diseye uamt süratlc mlldahale etmit 
olmasından ibarettir. 

(1) "İdris ağanın lflYtanlarr, , de· 
mekt~ maksadı; büyl1 ya.ptnn. Ba.
~ma cinleri, perileri m\ISa.llat ettim.,, 
demek olsa gerek. 

Kuruna abune 
olunuz ve edininiz 

ispanyada Cinde 
Cümhuriyetçiler Çin kuvvetj 

Kaybettikleri yerleri geri alıyorl 
ve silratle ilerliyorlar 

Valensiya., 30 (A.A.) - Valensiya 
mebusları, geçenlerde şark cephesini 
gezmişlerdir. Mebuslar, bu cephedeki 
ordu kumandanının mütalealarmı ve 
vermiş olduğu malfımatı ihtiva eden J 
bir rapor haZirla.mışlardır. Bu ku- ~ 
mandan, dtiliPll&nm son altı giln zar. 
fı:nd&ki zayiatını sekiz il! on bin mik
tarında tahmin etmektedir. Barrak8 
mmtakasmda. 22 kilometrelik bir cep 
hede 30 bin kişi harb edemiyecek ha.
le getirilmiştir. 'MUkaleme memuları, 
şark cephesinde hakiki bir Majino 
hattı teşkil edilmis olduğunu beyan 
etmektedirl'3r. MilkalP.me mernurlan, 
yüksek kumandanlık heyetinin hattı 
harbe çetin muharebelerle dövilg:me
yi itiyat edinmiş ve maneviyatı yük
sek efradı sevketmiş olduğunu beyan 
etmektedirler. Uç fırka, diişmanm on 
dört fırkasmın mUsademesine kahra
manca karşı koymuşlardır. 
DUşmanm bu ~phede taarruza geç

miş olan bu fırkaları ve 500 bombar
dıman tayyaresine ve altı avcı 

tayyare filosuna malik bulunuyordu. 
Mebuslar, bu üç fırka için •'Madrft 
madalyası,, istemişlerdir. 

DÜŞMANA AGm BiR DARBE 
Valensiya, 30 (A.A.) - Ebr'deki 

CUmhuriyetçilerln taarruzu dUpna.
mn şark cephesindeki tasavvurlarına 
kat't bir darbe indirmiştir. 
Dilşman tayyarelerinin mühim bir 

kısmı, Ebr'e sevkedilmiştir. 
Cilmhuriyetçiler, Kastellon ve Ko

diyel mmtakalarmda harp etmekte 
olan krtaatın mukavemetine mttzahe
ret etmek ti7.ere Teruel eyaletinde mu 
ka.bil taarruza geçmişlerdir. 

CUmhuriyetçller, Frankocularm 
yapmış oldukları taıı.rruzla terke mec 
bur etmiş olduğu l!levldllceyşt mevzi-

Dahiliye Vekili
nin nutku 

(Ü Bt 1PM 1 ıtncide) 
Zaten memleket hukuk ve hududu

nun konınması için kendisini müda
faaya mecbur olduğu gün sefe~l~k 
nfzammda. hizmet almıyacak hiç bır 
kadm ve hiç bir erkek yoktur. 

Jandarma her hangi bir yerde mu
harebede bulunduğu vakit kendinden 
evvel geçenlerin kahramanhklarmı 
tekrar edecektir. Gerek cephede, ge
rek cephe gerisinde muvaff akı yeti te 
min edecek unsurlarsmız. 

Atatürk rejimi bu memleketi, bu 
cemiyeti kurmuştur. Siz de polis kuv 
vetleriyle birlikte onun hassas ve yıl
maz koruyucusu olacakıımz. 

Mülki vazif eleriniz sayılmayacak 
kadar çoktur. Munzam olarak adli 
ekonomik, mali bir çok vazif elerlniz 
vardır. Bu vazifelerini tayin eden ka
nunlar ve niza.mlardır. Sizin için en 
doğru yol, genç arkad&flll dediği gi
bi kanunlan oldufu gibi tatbik et
mektir. Askerlikten aldığınız disiplin 
intizam, ~ref. haysiyet esa.slımnı U· 

nutmayınız. 

Jandarma subay okulu mezunlan
mn adlannı bildiriyoruz: 

Selim Salmaner, Ta.ha Sengezer, S.. 
bahattln özçetin, Ali Ulgenalp Mu· 
zaffer Börekçi, Şükrü Salgen, Nejat 
GUnerl, Zekeriya Kantekln, ZUlı.tU 
Gökçeeren, Hayri Erdeniz, Muhittin 
Yetiş, Ramiz GUven, Osman Tekir 
Hüsnü Çağlayan, Nermi Kartay, Zi
ya Olcaytuğ, Hüseyin Uluçevik, Fikri 
Pekalın, Abdulbari Çalışlar, Sedat 0-
cal, Hasan Oncal, Hurşid Kahraman, 
Sa.ba.hattin Günay, Fehmi Kirici, Be
lim Arkan, Melih Kucmen, Bahri 
Dörtkol. Reşad Özbarlay, İbrahim 
Yılmaz, Tahsin Onal, Hakkı Kocak, 
Şerafettin Onol, Selim Yucerdin, Hil
mi Algatay, Abdülkadir Urun Nev· 
zat Altay, Orhan Budak, Hakkı Te.
ven.d Ferid Oğuz · 

Dahiliye Vekilinin nutkundan ıon
:ra gençlere diplomaları bizzat Mare
şal Fevzi Çakmak tarafından verildi. 
Mektep mildürU Mareşale, talebeye 
karşı gösterdiği bu iltüatmdan dola· 
yı teşekkürlerini bildirdi. 

Davetliler ve talebe, salonda ham· 

leri yeniden iggal etmitl 
hutjyetçiler, Manzanera 
da Frankocularm Uç ta 
~Uşlerdir. 

ÇlNLtLER DE .ı.uı:~-:. 
T!inan, 30 (A.A.) -

BI bildiriyor: 
Çarşamba akşamı Çin 

Şantun'dald Yeeien. ç&nol 
sien şehirlerini geri al 
nun Uzerine Tsintao • 
da.ki demiryolları bir çok 
tahrip etmiştir. Kiansu 
muharebe şiddetlenmi§tir. 
ki Çin krtaatr şimale doğrU 
tir. 
JAPONYA EN 1Yt ORD 

XULLANMAMJŞ 

Londra, 30 (A.A.) - Çl1l 
tinin siyasl müşaviri Sft' 
Vayt, dUn Ollford'da aa
harbln amelt neticelerinden 
Japonların bUyUk devlet o 
tile malik oldukları siyasi 
kayootmeleri olacağını ve 
mn komünizme kargı 
gerik! olmak haysiyetiyle 
kıymetin mühim surette 
mlş olduğunu beyan etmi 
demi§tlr ki: 'Maamafih Ja 
muharebeye en güzide fit. 
yarısından fazlasını so 
ğunu unutmamak IiznndJr. 
ile Amerikanın kat•t bir ~ 
caklan gUn her halde gel 
iki hUkfımetin Londra ile ?ıt 
malt vesait ve mena.bilıı.in 
n1n, gerek İngiltere ile 
menfaatini 7.8.man altına a 
Japonyayı içinde bulunduğu 
l!ttan çıkarmağa hadim o 
hususunda emniyet kesbetuı 
eder.,, 

Girit 
Tamamen 

Atına, 30 (A.A.) - H 
tına ajall8m& bildlrildlil 
şehrin mahreçlerinden bl 
eden bllerle Jandarmalar 
blr mUaademe olmuştur. 1'0 
ralanmıştır. 

DUn akşam saat 19 da 
mamlyle dağıtılmış veya 
dUmtş bulunuyordu. 

Girit valll umumisi 
Başveklle gönderilen tel 
öfrenlldJfine göre, bUeriJI 
arasında Fona tdaresindell 
llslanndan dolayı uledll 
Hanya belediye relsl Mu• 
vardır. 

Mussolini P 
ya cevap v 

Roma 30 (A.A.) -
Papanın ırkçıblı takbih ve 
bu meselelerde Almanyayı 
mcaine teesaüf vadisinde s6 
duğu nutka cevap vermiıtir· 

B. Muıolin~ harfiyen .;;1 
tir: 

"Biliniz ve bütün dünya 
ırklar meselesinde ileri gitısı 
edeceği%. Fıtisınin herhansi 
ıeyi veya herbatıKf bir leyi 
miı olduğunu söylemek aa 
bir ıö.z satfetmektir .. 1 

Rus - jap 
Hududunda 

Yeni bir ha 
Moskova 30 - Tan aj 

yor: 
29 Temmuzda Saat 16 d• 

k\tmetlnin aon defa hakaıs 
larda bulunduğu Hasan ,alil 
da'ld tepenin §imalinde, iki J 
çu müfrezesi Sovyet hudud 
ve Hasangölü civannda1d 
kilometre ıarbinde diğer bir 
.calc tqebbüa etmiıtir. 

Sovyet hudut muhafıJ 
tedbirler aayeainde, JapO't 
askerleri Soıvyet aruiaiD 

tardedilmiıtir. iki taraf-



Ad iy de tayin ve 
terfi list 

Uk hukuk lı:ıklmllflnıe terllnn Çatalca ce. 
zn lıtık imi Se)!ullnh Sakır, yedinci derece 
Çerkeş hukuk hlilmnlıRine terfian o yer 
hukuk h:il.inıi J.titlü Tnmerdl, yedinci 
derece Bnı tın hukuk hrıklmli~lne terfian 
Q )er hukuk lı kimi IJ:ımdi Kökııy, yedin
ci derece Al ncık JınklmllAlne tcrfiıın o 
yer hnklml ı.rum Kııro:ıll, A)oş IWkimllJi
nc terlınn Ne\şehlr Azası Yusuf Bahri 
Knlgı~ız, Sıırıkamış hllklmliğine terfi. 
an Snrlılkıırahisnr ıizn ı Reşat Akkuş, l'e· 
nişelıir hukuk h ıkimlıf.!inc terfian Bıılıke. 
sır Aza ı Ali Hıın Dııloğlu, Çine htıklmllJi
nc terfian l rla ceza hAkiml Tc\'!ik Top.. 
oAlu, B lıkt>slr sulh htıkimlil!ine terfian 
l\astamonu zası Mehmet Nafi Yılmaz, lem 
'tlZ m hkcmc 1 rııportörlOJ!üne terfian An· 
koro zo ı Uıtru ) üecol;lu, Burdur sulh 
MkimlılJinc terfınn Holıı llznsı Fc\'z.I Oz· 
l alçın, )edinci derece Jstanbul sulh hA. 
klmlitllnc terfian Jstonhul sulh htıkirnl 
Ccl:iletUn Taşpınnr, yedinci derece Si
lifke ceza hlıklmll~ine t ı fian o yer ceza 
hiıkinıl Emin Cncuo~lu, Gilmüşhacıköy hA
kımlı~inc tcrfinn Orh:ınrll h"kimi Hasan 
Dıkm n, \'t'zirkllprü 1ıukuk h~klmliSinc 
tcrfınn o )er fızn ı Muhtar Atomal, )edin· 
ci derece Akşehir rclsliğıne terfian o yer 
reisi Cemil Tokuz. \ ozı:::ıt ulh MkimlllU· 
ne terfian ı:ımolı ccuı lıtıklml Fehmi O
nat, Prn:ırbn ı h iklnılığine terflnn Kanı
mür el b kıml Şükril Dlilck, yedinci de. 
rece SılnTi 1ır.kımlığınc terfian o }er hA· 
kiını Dcn·iş Gundılz, Erzunırn ulh hAklm· 
llliln<' tt'rfiıın Erzurum Cıuısı Jlnkk1 :Clgcn, 
ne, eli <'eza Mklmlı{!lne terfian Kırşehir 
lizıısı J.(ilfii Erdem, yedinci dcrt'ce Corum 
hukuk hCıkiınlıAinc terfian o yer hukuk 
h ·ık imi Sı:ıml Onurnn, Gliriln ?ıf. umuml
lığlne terrinıı Kula l\f. umumisi Hakkı Tun
çny, Ccmlşkczck h:ıkimliRinc tcrrııın no.
lu hl. '{!. muııvlni Fııhrl HalkOl'ı yedinci 
derece Adapazarı M. ıımumililtinc tcrrinn 
o Hr l. um,·umı~ı • ·u ret Tunçer, Bür
h nhc l\l. t•mumılığıne l<'rfınn natıkcslr 
\f. U mu:ninl Hilmi Cılo ullnrı, lcdınci 
der cc t tanlıul :'il. l'. b rnuın inliğıne ter· 
fıan o l er b mu ,. ini Siinuhl Ars:ın, ye· 
dinci dcrt'cc Tr hzon JıOklııılil!inc terfian 
o Hr h kimi Rahmi \ıılı, }cdınci derece 
Corum sulh b"ıkımlıl!inc terrinn o yer suUı 
hliklnıi A\nl Danışknn, }edinci derece ls
tıınlıul ~ıılh hllkimllAine tcrfinn o yer sulh 
htıkiml Rauf DJ.edar, Sc~ llı;nıl hrıkimliAine 
tcrfiAn Emed hAlCfml Fchm Allınay, )'e

dinci dcrl'<'C l ııınbul sulh hllklmllRine ter
fian o '.\er hllklml Ccvot Erkul, yedinci 
derece Akhisar hiıklnıliğıne terfian o yer 
hukuk hııkiml Snhrl Ak ö~ck, }edinci de
rece J tonbul 6Ulh h:ıkimlığınc terfian o 
~er sulh lılikiml Salahattin J>cmlrclli, ·e
dinci dercC'C I>örı1ol hlikimlığinc terfian 

0 >er h'ı imi Tr\ fik f znl, Dh rfkl hlikim
Jiğınc terfian Sı\ as !ız:ı ı H:ılıt Yololan, 
)edinci drrccc l\arncno;u lı 'ıkimlil!ine ter
fian o ) er h kimi Fahri Dılı;in, l edinci 
dcrrcc Kem lı\ c h ıkimlı~ınc terfiıın o l·cr 
h"ıkiml Şcın rdılııı O bckoğlu, )edinci 
derc<'c \ 111-nrcı ulh lı kınılığıne ler!lıın o 
)er sulh lı:lLa ııi lh ıı Sidal, )edinci dere
ce J.lıl huri{ ı 1ı:ıkiııılıAınc terfian o 1·cr 
Jıl\klnıl 11 fol Anıl, J lınAlı crza hftgimli. 
~ine ırrr an Ar.\on ·ııMı Ceını t'ııııl, )C

dın 1 ılcrt'cc An mur hllkınıllı;lne terfian 
o )er h11kiınl. •. rıı Ör.eklem. )edinci dere
ce Dafrıı lıııl.uk h'ıkıınlı ınc terfian o yer 
l ukuk 1t•kıml khnıt'I Oıll"n, yedinci de
rN•c Btırd ır lıırkıık h!lklnıli{ıint' lt'rfinn O 

yer hukuk hdklml Saffet Gürknn, Emed 

• 
S i 

hAklmlıline terfian Seyitgazi hAlrfml Edib 
Berkit, yedinci derece Bursa icra hAklm· 
Jlğlne terfian Bursa icra htıklml S:ıml Ak· 
yaman, yedinci derece hmir sulh hlkim. 
liRine terfian o yer sulh lıdklml KAzım 

Akşit, yedinci derece Tarsus hukuk hA
klmlfRinc terfian o yer hukuk hAklml l'ıhı
znf!er lıgl, Serik hllklml!Aine terfian An· 
tnlya ftzası Folk Esen, İskilip ceza hllklm· 
li~ine terfinn Yozgat Azası Hıfzı Akıncı, 
yedinci derece Diyarbakır ceza tırıklmll. 

ljine terfian o yer ceza hrıklml Mehmet 
Arıkan, yedinci derece İstanbul sulh hA
kim llğine terfian o yer sulh hfıklml Muh
lis Thın:ıy, Jstnnbul sorgu hCıkimliğine ter
finn Jstnnbul o{tır ceza Azası Sami Erdem. 
yedinci derece Balıkesir sulh hftklmllllne 
terfian o yer ulh hCıkiml Nuri TOmer, 
yedinci derece Denizli sorgu hAkimllline 
terfian o yer sorgu htıklml Jbro.him Apay
dın, Seferihisar tırıkimliAine terfian Uşak 
sulh hiıklml Fehmi Jnol, Maraş ceza hft. 
kimllı;tinc terfian Adana lıznsı Necip Uslu; 
Uşak sulh hliklmll~lnc terfian Gerede ecza 
hftkiml ŞükrO Soykan, Torbalı hnklmlil!l
nc terfian Ayn$ hfıldml Demir Kalkoy, )•e.. 
dinci derece İstanbul sulh tırıkimliAine tcr
finn o yer sulh hlikiml Kadri Sezen, ye
dinci derece Kilis hukuk hnkimliiUne ter. 
finn o yer hukuk lıiiklmi hmct Şen, Bursa 
Jı:lklmli~lne terfian Jsınnbul ftzası Ali Mu
zaHer fü ronos, yecllncl derece Slvr:ihl
snr hrıkimli~inc terfian o yer hAklml Faik 
Köstcncllno/jhı, yedinci derece Akcndd 
hfıklmllAlnc terfian o }er tırıklml Refik 
Ilclür, yedinci derece Ankara sulh hAklm 
li#ine terfian o yer sulh bliklml JIOseyln 
Sapmatlı, l'Cdlncl derece Baş M. U. mu· 
nvlnliğinc tcrfüın baş M. U. muavini Ktı· 
zım Akyol, yedinci derece ElAzUt M. u. 
mumlliltine terfian o yer l'ıl. umumisi Nu
ri Erenler, Bilecik M. umumlll(\lne Ce.. 
belibcrckel M. umumisi Fahrettln Uiıuz, 
üçüncO sınıf adliye mOfettlşllAlne Artvin 
hakimi A1l Kemal GöAOç, QçOncO sınıf 
ndlı> e moreıllşll~lne l\fonlso l\I. umumisi 
nırııt G ıllO, Ocüncn sınıf nclllye mOfettlş· 
lığine nıl clk M. umumisi mısamettln E· 
rolllu, <küncil ııınıf odlh e mlifclllşllllne 
fskilip hukuk hllklml Kllzım Tura, Kırklar 
eli kadastro htıklmliAlne kadastro hAklm. 
!erinden Hfiscyln AYnl Onnecl, Edirne 
kndastro htikimliğine Dursa kadastro hft. 
kimi Mustnfn UHfll Set.er. 

45 lira maaılı memariuellere ler/i e. 
den/er: 

Sekldncl derece Afl'On AzalıAına terfian 
o yer bası Kadri Tabak, seklzlncJ derece 
lstıııbul sulh hAkimliJlne terfJın o yer 
sulh hllkiml Mfinlr KoscınihııloJlu, Seki· 
zinci derece ltnılr sulh lıtıkimlilUne ter· 
lion o }et sulh tınklml Adem Seyfettin 
Balkız, sekizinci derece lstonbul sulh hA
kimllı":lne terUan o yer sulh htıkiml Rc~it 
Nomcr, sekizinci derece nandırma ceza 
lıdklmllğlne terfian o yer cczn hAkiml Ne
cati Kükcrl, Balıkesir nznlıl:lınıı terfian 
Haymana htıklmi Vehbi Tetik, sekizinci 
derece Güriln hukuk hAklmllAlne o :rer 
hukuk h!ıklml MOmtaı Ytlmozojlu, seki. 
zlnci derece lstonhııl sulh hA1.:lmllJlne 
tcrfinn o yer sulh hAkinıl O man Tevhid 
l\ocıılınlknıılı, Orhaneli lıtıkimliğine ıerfi· 
an Dozcaadn hAklml Sadık Ulu!, sekizin· 
el derece Antnl:ra Azalıltına terfian o yer 
Azası İkbal Arkun, sekizinci derece De. 
nlzll lıznlıJına terfian o )er Azası Osman 
Fe,•zJ Altıok, srkh:lncl dcrere İstanbul 
sulh h{ıklnıll/:llnc terfian o l er hliklml NI-
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Vapurlar 
BUGON KALKACAK VAPURLAR 

Saat Vapurun adı GltllAI yol 

12 Eı~ Gara deniz 
9.30 Ta:t')·ar iz.mit 

10.30 lzmlr İzmir 
9 Kocaeli lmroz 

8.30 •rrok Mudanya 
22.20 Trok Mudanya 

GEl.ECEK ,rtı.ı>URLAR 

8 Kemal Ayvalık 
12 Konya İzmir 
12.30 Üiıen iludanya 

Kendisini Hozvelt 
zannettiren adam! 
Amerikanın en bUyUk muharrirle

rinden biri olan Tcodor Drciıer geçen 
giln Parisc gelmiştir. Fakat, ogiln Pa

rla İngiliz kral ve kraliçesini karpla· 

makla meuuldü, sokaklardan otomo
bil geçmiyordu. 

Amerikalı romancı da, otomobille 
giderken, poliı kendisini dUrdilrtillil· 
yor. Teodor Dcciıerin buna çok canı 
canı sıkılıyor. "NUfuzunu0 kullanmak 
istiyor. Bo-zuk tivesi ile, Fransızca ola· 
rak, polise: 

- Ben Ruzvcltln arkadqıyım, di

zameddln Ozdenlı, ıeklzlncl derece Is- yor. 
tanbul balılına terfian o yer Azası Nazmi Bunun ilzerine, derhal yollar, roman 
Orga, sekblncl CJcrece BoJloılıyon hukuk cmın önünde açılıyor. Sonradan anla
hAklmllAine terfian o yer hukuk bAklml §ılıyor ki polis memuru onu Ruzvelt 

21.50 Trak Mudanya 

Zlyneddln Serim; sekizinci derece Konya sanıruı. onun için mllaaade vennif .. 
sulh hAklmliAinc terfian o yer ıulh hA· 1-::--:---------------
lclml Vahid Oıtmen, sekizinci derece Se- Yarından Sonra 600 Seyyah 
ylrtkcnt sulh hrıklmllltlne terfian o yer 
ıulh hllklml Znhtn Aykan, sekizinci de- Geliyor 
rece hıanbul Aıah~ına tcrrlnn o yer ftzaııı Ağustosun lldncl gUnU §ehrimlze 
Suad Vural, ııeklzlncl derece 1mılr Azalııtı- Roma vapurile 600 Amerikalı seyyah 
na terfian o )'er tııosı Abdur:nıhmnn Dl- gelecektir. 

rln, Bıı)burt ecza tınklmllj!!lne tedlan DOz· Diğer bir vapurla da 200 Amerika-
ce ceza hiiklml Sadık DcğlnnencloJlıı, se- ı ah 
klzlncl derece İstanbul sulh hl\klmllAlne 1 seyy daha gelecektir. 
terfian o yer sulh hliklml Cevat Sermed, Birinci vapurda Aınerfkanm bliyUk 
seklılnct derece bmlr sulh htıklmllAlne tUccarları ve sanayicileri bulunduğu 
terfian o yer ht'ıkiml Salih Eren, Bahce gibi, iklncl vapur tamamen genç A
hllklmllfllne terfian Acıpnynm hukuk htı. merikan talebelerini getirmektedir. 
kimi Besim Yılmaz. sekizinci derece Js- H iki 
tanbul sulh hnklmlllllne terfian o yer sulh er l!!eyyah kafileei de şehri-
hAklml Muhiddin Perman, Gaziantep ceza mizde bir gUn bir gece kaldıktan eon 
hiiklmllAlnc terfian Hendek ceza hAklml ra Akdenfzin diğer memleketlerine 
Solp Gn,·elioğlu, sekizinci derece lstanbul gideceklerdir. 
sulh hllklmJIAlnc terfian o yer sulh hAkfml 
Alt'ıcddln Kirman, sekldnci derece Trnb· 
zon sulh hfıklmllAlnc terfian o yer lttıklml 
Gemli Bllman, sekizinci derece Yozgat 
AzalıAına terfiıın o yer l\znsı Sabri Cıtak· 
o~lu, seklılncl derece lstonbul M. umumt 

mua\'lnllllne terfian o yer M. umumt mu. 
avlnl Cemalettin KöscoAlu, Yeşilova sulh 
hA'klmllğlne terfian Ne\ !lehlr l\za muavini 
Rasim Akyokuş, sekizinci derece Söke ce
ıa Jı(ıklmlilUne terfian o >·er ecza hl\klml 
Hilmi Tnzer, sekizinci derece Saimbeyli 

hl\klmliğine terfian o )'er hakimi AH Te
kine)', sekizinci derece Mudanya M. umu· 
mlliAlnc terfian o yer M. umumisi Bnsrl 

Özkan, sekizinci derece Erhan hukuk htl· 
kimliğine terfian o yer hukuk Mklmt Rı
za KuvırcıoJılu, scldzlncl derece Ktltnhyn 
M. umumi mUIYJnUttne terfian o J'W M. 
umumi muavJnl HDnD Eıerdem, 1ekl
slncl derece DJ)'lrbalnr cen hAldmlillne 
terfian o )'er ccu hlklml Aşir Aba, -. 
'.klılncl derece Kula halılıoa terfian o yer 
Atuı 11)'111 UAuz, sekizinci derece Rnn· 
dıra hlkimlliUİıe terfian o yer hnklmi Ke
mal r:.cevll, sekizinci derece Adııpaıarı 
sulh hftklmlltılne tedlnn o )'cr sulh hlklml 

St>.ztıl Ulusoy, sekldnct derece Çanakkale 
Jlzalığına terfian o yer ftznsı Hamdi fylgOn, 
Niğde Aznlığına terfian Borçka sulh htıki. 
mi Osman Nuri Kolantor, sekizinci dere
ce l\c~nn ceıa hllklmlUUne tetllan o yer 
ceıa hAklml Bahri UıunhasanoAlu, GöL 
k6y ııulh hAklmliAine VezlrkliprO lza mun· 
vlnl Cemal Ataç, sekizinci derece Berga
ma ecza hllklmllAlne terfian o yer ceza 
hAklml Abdurnılıman Slncar, aeklılncl 
derece İslonbııl tızalıAınn terllnn o yer tıza. 

sı Nefi Demirllhoca. ıcklılncl <terece lz
mir ııulh hnlıdmllAlne terfian o yer sulh 
lıfıklml nchçct TOrlco)'. 

(Devamı Yarın) 

Günlük--. 

~~~.!oıoc:=O===--il 
Soat 18.30 Jlnfif mQzlk: Tepebaşı Bele· 

diye bahçe inden naklen, l9.15 Nezihe U
yar Te arkndoşlıın tarafından Tilrk musi
kisi Ye halk şorkılorı, 20.00 Saat ayan: 
Grcnvlç rasathanesinden naklen. Keman 
konseri: Llko amar, PJyanoda Boyan Sabo. 
l - Sonat Briyant: Darbella. 2 - Sonatın 
D\·orak. 20.40 Hava raporu, 20.43 Omer 
Rızn DoArul tarafından arabca söylev, 21.00 
Sani R)'nn: ORKr~TRA: l - Puçlnl: Ma. 
dam Dntcrfiay. 2 - Ruhen lnyn: Romans. 
S - Rozen: Te dBnsnn şe le pupe. 21.30 
Cemal KAmU ve arkadaılan tarafından 
TQrt musikisi Te halk ıarkıları, 22.10 MO· 
alk ve Tar-yete tepebaşı belediye bahcesln
den naklen, 22.50 Son haberler Ye ertesi 
gilnOn programı, 23.00 Snııt ayan: SON. 

Alemdar Sinemuı 

fKI FJLM 

Halk Kahramanı 
Kral Eğleniyor 

EGE TiYATROSU 
TEMSlLLERl 

Nuri Gene :ve arka. 
da~lan 31 Temmuz 
pazar akıamı Yeniıe· 
htr Aile bahceslnde: 

KASIRGA 
Sabriye Tokscs'fn 
ln:rmetll konseri 

Bizans /mpara· 
torluğunun 
Tarihi 

- KURUNun Jdtap .ooklln4e roman tefriksaı -

Bizan.! mev::uu 
UZ'" yıllar Ot/"1 

ayn ten-ik v6 ıe

tcbbU edilmtş bir 
nıevzu olduğu ha~ 
d6 bugün bil6 ay
duıltıtılmam4 bir· 
çok tara{lan var
dır. Tm:fik }'etim· 
liofflu tarafından 

lisanımra Çl'1ıri· 

len 1Ji:•m3 lmpa· 
ratorluyımu?t ta
rihi adlı ktt p 
bu mıdmlntılma
mış taro{lan trs
bft etmekte ve bfi
tii n Hl ZFJ 1uı ta ri1ıt . 

M temmı edr'Trk 
Şat ki A tıtıtpa im-
paratnrluqımıın 

bın senelik oul.·u
atım rı.mavc et· 
mcktedır . 

Pıyalt yilz ku-
ru~ olup lım ki-
taprıda b11lım11r. 

Toptan müranaat 
mahalli: - lstan
bul, Vakıt l'urdu. 
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~e drrdıfı mllthlş bir hiddet kaaırga111 oekllnl al· 
mıştı. 

- Bu no budnlnhk, dlyo s6zUne devam etti 
Mister Hutton, medeni bir fnean nasıl dUşUnUr, 

no yapar, nasıldır? •• Böyle bir adamın telAkklsl 

nedir? .. diye bir an olsun kafa yormadın mı? •• 

Dikkatli bak bana, 'hende insan öldürecek, boğaz· 
hyncnk surat var nıı? .. Anlndım, hanımefendi, 
hayalhanelerinde Şö) le bir dram oynattılar .• ırn. 
lt'lerl, kcndllerlno öyle Aşık, öyle Aşık ki, Adeta 

kara sevdaya tutulmuştur ve utrunda her tUrlU 

deliliği raı)ar •• Siz kadınlar, insanların dcltceslne 

se' melerlnln bir yalandan ilınşkn blrşey olmadığını 

ne zaman anlıyncaksmız? .• BUtun istediğimiz, sa

kin, dağt'laf;asız, hlr hayat, ömllr sürmektir. Fn. 
knt siz buna meydnn \•erir misiniz ki?. Ne gezcrr •• 

Bilmem, hangi şeytana uydum da seninle evlen· 

dlm. Şakanın dn. bu kadar aptalı olamazdı hanı •• 
Yalancıktan, malancıktan seviyorum, fllAn diye 

rol yapnrken, bir de ne göreyim, seninle karı ı{o· 

en oluvermlşlz. Sonra, karşıma geçiyor da, göz· 

lerJni bilgiç, bilgiç kırparak, benim katil oldu

ğumu söyllyecek kadar ileriye varıyorsun .. Yooı •• 
Buna tahammuı edilmez doğrusu! ... 

Mister Eutton kapıya doğruldu. Çok fena 

sözler söylemişti. Bunları s6ylemescydl daha iyi 

ederdi ama ... Hayır, hak etml~ti. Dışarıya tıktı 
·ve kapıyı çekerek kapadı. 

ts~ren!nce az kalsın kUçUk dfl1nl yutacaktı. 
Ve birden ayakları ı~a erdi. Aleyhinde bir 

komplo hazırlanmıetı ve komplo tıpkı glttıkce bU
yUyen, dal budak salan muazzam bir hattılstıva a· 
~l\Cına bcnzeyördu ve bu a!aç, uzanarak, kıua
narak kendisini sarıyor, bağlayor, bağlayordu. 

Bir mesele vardı. Peki, bu zehir ne zaman ve

rllmlşU? •• MUtehassıslar, zehlrln ölOmden 8 'Hya 
9 11nıı.t evvel alınmış, yutulmuş olduğunda birleş. 
mlştller. Orta lılzmctclsl, Klnra sorguya ceklldl. 

Klara, verdiği ifadede, hanımının kendisini ~ağır· 
chğını, gft'llp llt\cını getirmesini ıöyledlğlnl, Mlı· 

ter lluttonun, "sen gitme, ben getiririm" dedlftnl 
ve tekbaşına eve glrdlğ1nt hatırladıfınr beyan 

elli. 
1 

O fırtınalı gecenin, beyaz suratlı, manalı ıu. 
rntıı kahramnnı Mis Spens de, hizmetçinin ifade· 
sini tasdik, tekit etmiş ve Mister Huttonun, bir 
earap bardağına dökUlmUı. llAcı karısına getirdi

ğini llAve etmişti. 
Mister Huttonun hiddeti, sabun köpll~ gibi, 

daha dofru11u; duman gibi U(:tu. Aldı mı yerini bir 
korku, bir inkisarı hayal .... 

BOtOn dellller aleyhindeydi. Hldlse, nihayet 

bir kAbuetan başka bir ı,ey delildi ama, her ter 
kendisini itham edecek bir şekilde kurulmuı, dil· 
zenlenmişti. 

Soföt de, bildiklerini açıl• vurarak, ttı1 Gatil. 
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TAi illMll>ii.ZlbiilllbERE Matbuat emekdarları 
İ§çilerin hasta, malul ve ihtiyarları menf 

Büyük Gardenparti ve Müsa KARSI 

CILllll. IJliPER 
6 Ağustos 938 Cumartesi akşamı Saraybu 

gazinosu alafranga kısmında 

Caz;, saz;, milli oyunlar, varyete numaral 
müsabakaları ve z;engin program 

11 An 

"Matbaa işçileri Birliği" İ§bu müsamereye 
i;tirak edebilmesi için duhuliye ücretini gaye 
yaptığı gibi fevkalade ehven surette bir de büfe 
eylemiştir. 

Biletler Cı:ılialoı\lu yokuşunda Birlik merkezinde satılmnkıadır. 

DüşkUnlcr evine lUzumu olan ve hepsine 2750 lira bed 
dilen 1100 metro şayak açık eksilt meye konulmuştur. şa 
nesne şartnamesi levazım mUdUrlUğU nde görUlebJllr. 1stekJil8 
lrnnunda yazılı vesika ve 206 lira 25 kuruşluk Be teminat 
mektublle beraber 12 - 8 - 938 Cuma gilnU saat 11 de na.t 
de bulunmalıclırlnr. 

Hepsine 29 lira 50 kuruş bedel tahmin edilen Beyoğlll 
lığı anbarında bulunan slmltcl came kAm kU!e ve buna benze 
mak üzere açık arttırmaya konulmu ştur. Şartnamesi levası 
ğünde görülebilir. İstekliler 2 lira 2 1 kuruşluk ile teminat 
ya mektublle beraber 8 - 8 - !l38 Pa znrtesi gUnü saat 11 de 
mende bulunmalıdırlar. ( 

Şirketi Hayriyede 
ı Ağustos 1938 Pazartesi gnimdcn itibaren: 

l - Mesai saatlerinin değişme21i Uzeıine 4 Temmuzdan iti 
yap1lm1~ olan tadil ve ilaveler mUlgadır. 

2 - 16,25 de köprüden bir vapur hareketle Mcşiklaş, Kaodl 

n, Kanlıca, Çubuklu ve Paşabahçe iskelelerine uğrıyıırak Beykoıa 

(Bu BCfer Cumartesi günleri yapılmaz). 

3 - Saat 16 da köprüden Harem ve Salacağa giden vapur 15 
ra hareket edecektir. 

4 _Köprüden 16,10 da Yeniköye kadar yapılmakla olan 146 
ferin 5 dakika sonraya alındığı ilan olunur. 

Z AY l 

Muhammen bedelleriyle miktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki gurup 
malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek şartiyle 12.8.1 !)38 ruma günü 
saat 10,30 da Haydarpaşada garblnası içindeki satmalma komisyonu tara
fından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

İstanbul Bankalar, kasa Te gişe
lerinin atide gösterilen saatto açı
lıp kapanmasına mUttehlden karar 
verdiklerini, muhterem milşterile -
rine ua.n ile şeref kesbcder. 

Adi gUnler: Saat 9,30 dan 14 e ka
dar. 

CumartC'sl: Saat 9,30 dan 11,30 a 
kadar. 

Sel ri~efcr merkezinden nlmış olduğum 
4167 sicıl numaralı şofor clıli'.\'etnnmem 
ıle ııiıfus kfığıdı \C korne ,.c knzoncımı 
zayi ettiğimden hu kere yenisini nlaca
Aımfl:ın skilcrlni hükınu olmadı~ı il n 
c ıııur. - 4!/67 sicil şofor Mrlımcl onlu 
~eııki l'olacan. (26307) 

Z AY l 
1065 num:ırah :ırnlı:ıcı ehli~ et ,.e kazanc 

ve hcvsirin kan k(ı~ıdım z:ıyi ettım. 
Bu işe girmek isteyenlerin kamı nun tayin ettiği vesaik ,.e her guru

bun hizasında yazılı muvakkat temi natlarlylc birlikte eksiltme gµuu sna

tlnc kadar komisyona mUracaatları H\zı:ıpclır. Bu işe alt şartnameler Hay
darpa ada gar binasındaki komisyon taraf.ıudan parasız olarak dağıtıl-

Bu e' kat 1 Ağustos Pazarlcsln· 
den l.ıaşlıyarak 15 Eylül Perşembe 
(dahil) gUnüııe kadar devam edile
cektir. 

Yenisini nl.ıeoğımcl:ın eskisini lıükıııu \Ok
Itır. - lllrlrk llnsaıı ı~ıkrr. (2631 l) ................... ~ 

maktadır. --------Z-A_Y_t _____ _ 

1 - 1 adet arabalı merdiven mu hamın en bedcll 1035 lira, muyakkat Hopa nüfus memurluğundnn almış ol. 

~§~ IHl<e!KDmD 
llr. Şükrü Ertan 

teminatı 77 lira G3 kuruştur. du{iumuz nufus leır,kcreleriıniri zayi ellik. 
2 - 19 kalem muhtelif cins ''O eb'attn el ile rnUteharrlk tulumba ve Ycnısini çıknraceğırııızdan eskisini hukmu 

olmadığını ilan ederiz. - llopa AbaC"lah 
tefcrrUatr muhnmmen bedeli 1028 lira 90 kuruş ve muvakkat teminatı köy alwlisinden ilacı Ali oylu llalil ve 

Cağaloğhı Nuruosmaniye cad. No. 5 
Tel. 22566 (Dr. Osm:tn Şerefcttin 

apartımanı 

77 lira 17 kuruştur. (2860) karısı. (26310 
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ı.e tüy dikti. Mis Spens ile ekseriya öpüştuklerinl 
görmii"tli. Madam Huttonun öldüğü gün de, onları 
otomobil ile gezdirmişti. Bunları nasıl görmüş, 

nasıl biliyordu mu? .. lJikiz aynasıııdan veyahut da 
gözünün ucu ile onları seyretmişti de, ondan bili· 

yordu. 
T::thkikat durduruldu ve o akşam da Dorls 

müthiş bir baş ağrıslyle yatağa girdi. Mister 
Hutton yemekten sonra odaya girince; karısını 

ağlar buldu. 
- Nen vnr cicim? ... diyerek karısının yatağı

nın hlr kenarına ilişti, ve saçlarını okşamaya baş. 
Jadı. Kadın uzun mUddet cevap vermedi Ye llutton 
da onun saçlarını fıdeta mihanlkl bir hareketle, 
belki de gayri şuuri olarak okşamaya devam et
ti, hatta. arada sırada eğlenerek, çıplak omuzunu 
blle öptü. 

Hallf'deceğl birçok işleri vardı. Neler olmuş
tu~ .. Peki ama, bu mel'un dedikodu, nasıl olmuş
tu da, böyle tam ve noktası noktasına bir hakikat 
şr>kiinde tecelli etmişti? .. Emily gfıya ars.enlkten 
zehirlenerek ölmüştü? ... Boş. imkAnsız şeydi bu? .. 
Olamazdı? .. Allahım, daha neler görecek, nelerle 
karşıiaşacaktı?.. Kırılan kırılmış, dökUlen dökül
mllştll. Birden karısının şiddetli blr hıçkırışiyle 

kendisine gf'ldl. 
- Benim kabahatim .. Hepsi benim kabaha

tim... dtı:ord1' Dortı, ıenl eevmemellcUm. Seni 

- .KU1tU.Suıı kllup şeklinde roman tefriksaı -

JOKONT GttLttYon ~ı 

soYmeğe asla razı olmamalıydım. Allahım, k şkl 

dünyaya gelmeseydim. Anam, taş doğursaydı be
ni... 

Mıster Hutton, bir şey söyleyemedi ve yatak
taki f P.caat ıııt::mboIUne sessizce baktı, baktı. 

norls gene söylendi: 
- Sana.bir şey yapacak olurlarsa, kendiml 

öldUrüriim. 
Ve birden yataktan doğrularak, Huttonu ya. 

kaladı. Kollarını gcreblldiğl kadar, sevdiği adamı 
itti, ve yUzünU sanki o bir kere daha görmiyerek
mlş gibi, şiddetle, ihtirasla seyretti. Sonra, gayet 
uysal ve içten gelen bir şehvet galeyaniyle onu 
kendisine çekti. Boynuna sarıldı, bütün vücudlyle 
ona yaslandı ve derin bir ihtiras hamlesiyle sarsı· 

la sarsıla: 
- Senin beni bu kadar sevdiğini bilmiyordum 

Teddi şekerim, söyle, neden yaptın hunu, neden? .• 
diye inledi. 

Mister Hutton kendisini karısının kolların

dan kurtararak ayağa kalktı. YUzU kıpkırmızı 

kesildi. 
- Karımı öldürdüğüm kanaati sende de yer 

etmiş gibi görUnUyor. Çok tuhaf .. Beni ne zanne 
diyorsun? .. Sinema kahramanı mı? ... diye söylen· 
di. Hutton gitgide itidalini kaybediyordu. BUtUn 
gUn geçirdıği, hel ecanlar, kalp çarpıntıları ve 
ıaşkınlıklar şimdi hepsi dertop 0Jmu9 ve karııına 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa neşre. 
dilen Bizmu 1 m 
paratorluğu tari 
hi ile 66 cilt ta 
mamlanmışhr. 

Başlı başına u 
bUtün ilim seve7ı 

leri doyuracak a~
rr•. ·c I qi(~pl ola-: 

bu kütii7ı1uıne "° 
çindB iktuırıdi, , 

debi ve ilmi me-_, 
zııl.ar Qzerine yo
zılmıt en vrni ı · 
taplan bulurs~ 

nuz, Terciimeu.., 
Tılrk okuyucw 
nnın çok vak,.. 
dan tanıdığı ~ 

si11etler tarafı• 

dan yapılmuıt•,. 

J<ıtaplnrı toptı. -
ve muhtelif ,erik. 
ri perakende c•'4 
rak al.anlara t w. 
~ltit yapılır. ~'1-
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tanbul - V alrit 
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