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Değeıli bir eser karşısında
Tarih Kurumunun yeni
Belleteninde neler var?
Mecmuanın, memlekette mühim bir boşluğu

doldurmakta olması memnuniyetle
karşılanacak bir keyfiyettir

Türk Tarih Kurumu tarafmdan 1937 I bıraktığı arkadaşlarınm, başladığı eseri
yılının başmdanberi çıkartılan Bellete-
nin 3 üncü ve 4 üncü sayıları bir tek
nüsha ve zengin yazıları muhtevi ola-
rak çıkmıştır. Böylece Belletenin bi -
rinci cildi tamamlanmış oluyor.

Bu kıymetli yazılarla dolu eserden
profesör Bayan Afetle Husrev Saminin
birer yazısmı da, dünkü nüshamızda
nesretmiştik.

Belletenin yazılanmn zenginliği ve
tenevvüü hakkmda bir fikir verebilmek
için, bu sayılarm içindekileri kısaca zik-
redelim:

Prof. Afet, T. T K. Asbaşkanı — Mu-
kaddes Tabanca (fransizca tercümesile
birlikte).

Husrev Sami Kızıldoğan — Vatan ve
Hürriyet = İttihad ve Terakki.

Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılıoğlu —
Arşiv vesikalarma göre yedi ada cum-
huriyeti.

Fevzi Kurdoğlu — llk Kırım Hanla -
rının mektublan.

Dr. Arif Müfid Mansel — Preistorik
boyalı keramik kültürleri.

Halil Etem — Biyografya; Stanley
Lane - Poole.

Wilhelm Brandenstein — Etrüsklerin
ve Tirenlerin en eski tarihine aid dil
tetkikleri (almanca metnile birlikte).

Dr. Osman Şevki Uludağ — Bursa ku-
maşları.

Profesör Bayan Afet, Belletenin bun-
dan evvelki sayısmda başladığı Atatür-
kü D'ıriler'ken serisine, burada «Mukad-
des Tabanca» başlığı altmda devam et -
mektedir: Simdi, Erkânıharbiye Kola-
ğası Mustafa Kemalin, Suriyeden bir
fırsat bulun Selâniğe gelerek, kendi -
sinden yardım umduğu bir pasanm ata-
letini ve korkaklığım müsahede ettik -
ten sop"a. Pamda kurduŞu ihtilâl ko -
mitesinin Makedonya şubesini bir avuc
a"kada<=ile birlikte nasıl kurduğunu öğ-

Yazının baslığmda bahis mevzuu o-
l^n <=iî îı, komite kurulunca, basta Mus-
tr'a Kemal bulunmak üzere arkadaş -
lann üzerine vemin ettikleri ve bövlece
senbolik bir kıvmet kazanmış olan Hus-
rev Sarpı'nin tabancasıdır.

Atptürk inkılâbımn ilk adımlanm
büvük bir salâhij'et ve açıklıkla anla-
tan ve bu hususta en sayani itimad olan
bu orüinal ve kıymetli makalenin, fran-
sızca tercümesile birlikte çıkmış olması
memnunivetle kaydolunmalıdır. Zira,
Atatürk ve inkılâbımız hakkında Av -
rupada vazılan en ciddî eserlerde bile,
bu meselelere dair verilen malûmat,
ya vanlış veya kifavetsizdir.

Husrev Sami Kızıldoğanm Profesör
Bayan Afete ithaf olunmus olan Vatan
ve Hürriyet = İttihad ve Terakki adlı
yazısı, Profesör Afetin Selânikte «Va-
tan ve Hürrivet» komitesi şubesinin ne
tarzda kurulduğuna dair verdigi tafsi-
lâtı teyid ettikten sonra, Mustafa Ke -
malin Sama avdetinden sonra. geride

tarık Boğazı ve buna hâkim bulunan în-
giliz müstahkem mevkii de lngilizleri en-
dişeye düşürecek surette mevzuubahs bu-
lunmaktadır.

Şöyle ki, General Franko'nun her iş-
te ve meselede tercümanı efkârı bulunan
General De Llano Cebelüttarıkın yanı -
başındaki La Linea şehrinde Franko'nun
ordusuna mensub 5000 kişilik bir kuvve-
tin yaptığı geçid resminde, sırtında Al -
man ordusu ünıformasını taşıyan bir Al-
man muhafız kıt'anın refakatinde söyle-
diği nutukta, demiştir ki:

«— Cebelüttarık esasen bizimdir.
Vaktile İngiliz haydudlarından bir çete-
nin hainane hareketile elimizden gasbe-
dilmiştir. Şimdi canilerin ve korsanların
melcei olan bu yeri de yakın zamanda
kurtaracağız.»

Bu sözler Cebelüttarık ahalisine ho -
parlörlerle işıttirilmiştir. Franko'nun
Londra ajanı Alba dükü bu nutku in -
kâr etmemiş ve lâkin daha hafif kelime-
lerle söylendiğini iddia etmiştir.

Cebelüttarıkın daha 1713 senesinde
Utrecht muahedesile îngiltereye aid bu-
lunduğu tasdik edilmişti. O zamandan-
beri îngiliz împaratorluğunun bir cüz'ü
bulunuyor. Hatla denilebilir ki Cebelüt-
tarıkın ele geçmesi İngiliz împaratorlu -
ğunun meydana gelmesine imkân hasıl
etmiştir. Ayni zamanda Boğazın emni-
yette ve lâyıkile mahfuz bulunması sa -

onun idealine uygun bir sekilde inkisaf
ettirdiklerini ve hatib Ömer Naci ile
yazı sahibi Husrevin, fikirlerini yava-
cak bir gazete çıkartmak üzere Parise
çittiklerini anlatıyor. Pariste o zaman-
larda ayrı ayrı çalışan iki grup vardı:
Birinci, Prens Sabahaddinin, diğer Ah-
med Rıza Beyin grupu, Ömer Naci ve
Husrev her iki tarafın fikirlerini ve ça-
lışma tarzmı tetkikten sonra bazı şart-
lar dahilinde Ahmed Rıza Beyle bera-
ber çalışmağı tercih etmiş ve böylece
birleşmek üzere olan Selânik Cemiyeti
ile Paris grupunun bundan böyle han-
gi ad altmda çalışacagı uzun uzadıya
münakaşa olunduktan sonra. Terakki
ve İttihad adı, Selânikli arkadaşların
vatan uğrundaki feragat hisleri neticesi
olarak secilmiştir. Fakat 1908 inkılâbım
yapan asıl unsurlar Atatürkün varattı-
ğı «Vatan ve Hürrivet» in evlâdlarıdır.

Profesör îsmail Hakkı Uzunçarşılı -
oğlu, «Yedi Ada Cumhuriyeti» ne dair
etüdünde, îstanbul arşivindeki vesika -
lara dayanarak 18 inci asrın sonu ile
19 uncu asır başmda doğmuş, fakat öm-
rü uzun sürmeden ortadan kalkmış o-
lan bu devlet hakkında simdive kadar
neşrolunmamış kıymetli bilgiler ver -
mektedir: Mısırın Bonapart tarafından
işgali üzerine Osmanlı devleti Fransaya
harb ilân etme&e mecbur olmuştu. Bu
harbde Rusva ile îngiltere, Osmanlı -
ların müttefiki bulunuyorlardı. Rus ve
tngiliz donanmalan, Osmanlı donanma-
sile birleşmiş ve îngiliz gemileri Mısır-
daki Fransızları abloka etmek vazife -
sini deruhde ettikten sonra Ruslarla
Osmanhlar, evvelce Venedik hâkimi -
yeti altmda bulunan, fakat Venedik
cumhuriyetinin Fransızlar tarafından
istilâ ve zaptı üzerine Fransız hâkimi -
yetine gecen Korfu ve diğer adalan u-
zun ve çetin muhasaralardan sonra ele
geçirmişler ve böylece; Korfu adasile
diğer adalardan müteşekkil olmak ü-
zere, Osmanlı İmparatorluğunun hima-
yesi ve Rusya Çarlığınm garantisi al-
tında bir (Cezairi Seb'ai Müctemia
Cumhuru) teşkil olunmuştur. Müellif,
cumhuriyetin dahilî teşkilâtının kale -
me almmasmda, müzakereye memur A-
dalılardan müteşekkil murahhas heye-
tinin teşkiline ve umumiyetle hıristi -
yan milletler üzerine hâmiliğini tesis
hususunda Rusyanm çevirdiŞi entrika-
ları, daima arşiv vesikalarmdan mehaz-
larını göstererek izah etmektedir. Ya -
zmm sonunda cumhuriyetin bandırası-
nm renkli bir tasvirile Rusya ile ak-
dolunan muahedenamenin, bandıra
hakkında bir arz tezkeresinin (Ücüncü
Selimin el yazısile, bir iradesile birlik-
te) ve Yedi Ada Cumhuriyetinin müh -
rünü ihtiva eden bir metnin fac - si -
mile'leri bulunmaktadır.

Bundan sonra, Deniz Lisesi öğret -
menlerinden Fevzi Kurdoğlu, İlk Kı -
rım Hanlarının Topkapı sarayında bu-
lunan yedi mektubunu fac - simile'le-
rile birlikte neşretmektedir. Osmanlı
devleti tarihinin birçok karanlık nokta-
sına ışık verebilecek olan bu mektubla-
rın hepsi Fatihe hitaben yazılmıştır.

Doktor Arif Müfid Manselin, «Preis-
torik boyalı keramik kültürleri» hak -
kmdaki yazısı, 1935 eylûlünde Lenin -
grad'da toplnan ı ücüncü Enternasyo -
nal İran san'at ve arkeoloji kongresin -
de Türk Tarih Kurumu adma okuduğu
tezin, arada geçen zamanda yazılmış e-
serleri ve yapılmış keşifleri gözönünde

şeklidir.

inkişafı

Fransa, harb ihti-

maline göre hazırlık

yapıyor
IBaştaraft 1 inci sahi1ede'\

Millî Müdafaa Nazın, memleketin
hava taarruzlarına karşı korunmasmı te -
min edecektir. Hazarda memleketin bü-
tiin zenginlikleri bir teşkilâta bağlanacak
ve harb halinde bunlardan istifade edi -
lecektir.

Lâyiha, kütlelerin seferber hale geti -
rilmesi ve herkese miisavat dairesinde mu-
amele edilmesi prensipine sadık kalmış -
tır.

Harb bir menfaat membaı olmama -
lıdır. Vesaiti harbiyenin tedariki tazmi -
nat talebine hak vermiyecektir. 40 ya -
şmdan aşağı olan meb'uslar, tamamile
askerî mecburiyetlere riayet edecekler -
dir.

Hükûmet, yüksek millî müdafaa mec-
Iisinin yardımile harbi sevkedecektir. As-
kerî harekâtın sevk ve idaresi askerî bir
şefe tevdi edilecektir.

Tek bir kumanda heyeti mesclesinin
büyük münakaşalara yol açacağı anlaşıl-
maktadır. Projede eşhasm ve emlâkin em-
niyeti, iki meclisin ve icraî kuvvetin Pa -
ris haricine nakli derpiş edilmektedir. E-
yaletler dahilindeki millî seferberlik, va-
linin nezareti altmda yapılacaktır.

Konyada bir cinayet
Konya (Hususî) — Şehrimizde kanlı

bir cinayet işlenmiş ve bir demirci ka-
sab bıçağile öldürülmüştür. İlk tahki -
kata nazaran hâdise şöyle cereyan et -
miştir:

Karakayış mahallesinden demirci
Ahmed oğlu Hasan Hüseyin, Nadire ad-
lı umumî bir kadınla konuşmaktadır.
Mehmed oğlu kebabcı Ahmed kalfası
Kalenderhane mahallesinden Ahmed
oğlu Kâzım ve arkadaşı Nehrikâfur ma-
hallesinden Mehmed oğlu ekmekçi Mev-
lûd de ayni kadmla tanışmaktadırlar.

Demirci Hüseyin, Kâzım ve Mevlû -
dun kadmla alâkadar oluşlan üzerine,
arkalarından atıp tutmuş, buna içerili-
ven iki cahil de, gece evine gitmekte o-
lan demirci Hasan Hüseynin yolunu
kesmişîerdir. Demirciyi sol kulağı al -
tmdan ve iki küreği arasmdan kasab bı-
çağile vurarak öldürmüşlerdir.

Trakyada umumî

kalkınma vaziyeti

General Kâzım Dirik
etraflı izahat verdi

Ankaraya gitmek üzere, mezunen
şehrimize gelen Trakya Umumî Müfettişi
Kâzim Dirik, dün, Perapalas otelinde
bir muharririmize, Trakyanın umumî vazi-
yeti hakkında beyanatta bulunmuş, ez -
ciimle demiştir ki:

«— Trakya için söylenecek çok şey
var. Bunların en başmda sıhhat isleri ge-
lir. Trakyanın dört vilâyetinde dört sıh-
hiye kursu açılmıştır. Bu kurslardan yeti-
şenlere sağlık koruyucusu admı veriyo -
nz. Bunlar kurs belgesini aldıktan sonra,
sekiz on köyün sağlık koruyucusu olarak
vazife görmeğe başlıyorlar.

Nisan sonuna ve nihayet 15 mayısa
kadar, dört vilâyetin kursları tamamlan-
mış olacaktır.

Trakyanın ziraî durumu gittikçe inki-
«af etmektedir. Göçmenlerin gelmesi, bir-
çok varlıklara kavuşması, Trakyanın
toprağı ve kültürünün verimi üzerinde çok
tesir etmiştir. Saya denilen Çin fasulye-
sinin ekimi de göçmenlerle beraber başla-
mış, ve Alpullu şeker fabrikası, bu işler-
de de nâzım rolü oynıyarak, köylere mü-
him miktarda cins tohum dağıtmış ve
mahsulün alıcısı da gene kendisi olmuş -
tur.

Yetmiş beş merkezde, büyük ve küçük
fidanlıklar tesis edilmiştir. En iyi verimi,
köylerin kollektif fidanlıkları teşkil edi -

yor.
Trakyada hayvancılık

tutarak tadil ve tevsi edilmiş

Boyalı keramik kültürlerinin
hakkında ayni zamanda gavet vukuflu
ve vazih bir hulâsa mahivetini alan bu
sentetik yazıda, Dr. Arif Müfid Mansel,
boyalı keramik kültürlerinin bir tek
kaynaktan çıkarak, Önasyaya, Mısıra,
Mezopotamya'va, Anadoluya, Egeye,
Tuna havza^ina... yayıldıklannı, müs -
terek kavnagın ancak orta A^vada ola-

ni ve bu kültür dgi^aları hâmi-

yesinde îngiliz
bulmustur.

împaratorluğu inkisaf

Şimdi Almanlarla îtalyanlar îspan -
yada kendi hesablarına çalışıyorlar. E -
ğer îngilizler Mussolini ile Hitler'in İn-
giliz sermayesi menfaatine de çalıştıkları-
nı zannediyorlarsa Cebelüttarıkın bile
7'vamı gözlerine aldırmalıdırlar.»

linin Türk milletleri olduğunu, en son
arastırmaiar netice^i elde edilen del'l-
lerle izah etr^ektedir. Yazının sonuna
konmu": olan İran, Fmd;«+an. Bülücis -
tan. Me'ooo^mva. Rimalî Mezopotam-
va, Ffl'«Hn, Mısır. Yunanistan ve Girid

i&i re ri"ilen: bu yerlerde inki^af
olan kültürler ara^rdaki müna-

hiçbirile bir karabet arzetmemektedir.
Binaenaleyh Etrüskler, İtalyanm eski
yerlilerinden değildirler.

2 — Etrüskler, Anadoluda ve Egede
bir müddet kalmış olan Tirenlerdir.
Dilleri esas itibarile aynidir.

3 — Dillerinde Anadolu. Ege ve Girid
ile münasebeti gösteren bir takım un-
surlara rağmen Tirenler Anadolunun
en eski ahalisinden değildirler.

4 — Malûm olan Anadolu dillerinin
hiçbirinin, Etrüskçe ve Tirence ile ka-
rabeti yoktur. Binaenaleyh, Tirenlerle
küçük Asya milletlerinin herhangi bi-
risile bir karabet tesisi imkânsızdır.

5 — Tirenler, küçük Asyanın şimali
şarkisinden gelmisler, fakat menşeleri
Orta Asyadadır. Çünkü dilleri Türk
dillerile bünye bakımmdan çok büyük
benzerlikler arzetmektedir. Bünye ben-
zerlikleri ise coğrafî ve etnolojik şart-
ların ayniyeti veya hiç olmazsa benzer-
liğile izah olunabileceğinden, Tiren o-
lan Etrüsklerin Orta Asyadan geldikle-
rini kabul etmek icab eder.

Son olarak Konya savlavı Dr. Osman
Sevki Uludağın «Bursa Kadifeleri»
hakkındaki yazısını okuyoruz. Müellif
esas kaynak olarak Bursa Mahkemei
Şer'ive sicillerini almı=;tır.

Bursa, Türklerin eline geçtikten bir
müddet sonra. Türk dokumacılı^mm
bir merkezi oldu ve 16 ncı asırda en
vüksek mevkiine erişti. Bursanm ipek
ve kadife dokuma tezgâhları ve kumaş
bovacılığı yalnız Osmanlı İmparator -
lu?unda değil. fakat ecnebi memleket-
le^de de ün aldı Bu san'atla me^guli -
yet ehil olmıyanlar eline bırakılmıvor
ve istihsal devlet tarafından sıkı bir
surette kontrol edilivordu. İhtikâr ve
sahfekârlıktan eser voktu. Fakat 17 nci
^sırdan itibaren yolsuzluklar, hükûme-
tin haksız ve manasız tedbirleri (1755
te dokumacılann elinden perdah man-
vaiannı almak çibi) hile ve vabancı el-
lerin ise karı^ması bu süzel epd'istri -
pin ma''TiTolmasına çp^eb oidu. Yazinın
sonuna. Bursa kadifelerinden 12 çü'el
nümunenin resmi ko^mu^tur. Bunlar
Elen Ziraat Na^rı M. Benaki'rin. kendi
hususî mü^esinde bulunan k^d^elerden

Dün işlenen feci cinayet
Bir genc, kaynatasını ve
karısını bıçakla öldüıdü
Cinayetin sebebi, kıskanclık ve geçimsizliktir.

Akrabasının evinde yakalanan katil bugün
Adliyeye teslim edilecektir

Evvelki gece Sultanahmedde Dizdariye
mahallesinde aile geçimsizliği yüzünden
bir cinayet olmuş, genc bir aile reisi, karı-
s m ve kayinpederini bıçaklıyarak öldür -
müş, bir arkadaşını da agır surette yara -
ldmıştır.

Bu feci cinayet hakkında tafsilât şu -
dur:

Sultanahmedde Dizdariye mahallesin -
de Çeşme sokağında 37 numaralı evde 28
yaşlarında Kastamonulu İsmail oğlu E-
min.karısı Zehra ile birlikte oturmaktadır.
Eminin üç, beş ve sekiz yaşlarında olmak
üzere üç çocuğu vardır. Emin, Divanyo -
lunda 122 numaralı ahçı dükkânında
Mehmed adında bir arkadaşile birlikte ça-
lışmakta, kazandığı para ile ailesini ge -
çindirmektedır.

Emin ile Zehra, tatlı bir hayat yaşa-
maktalarken Eminin çok kıskanc olması
genc kadını üzmeğe başlamış, hemen he-
roen hergün kocasile bu yüzden hâdis o-
lan kavgalardan
sabreden Zehra,

bıkmıştır. Bir müddet
Eminin gündengüne

Trakyanın hayvancılığına gelince:
Bütün Trakyada şarbon hastalığile mü-
cadele edilmektedir. Mücadelenin üçün-
cü yılındayız. îki sene sonra, yani 1940
senesinde şarbondan eser kalmıyacak -
tır. Ruam hastalığı da kalmamı^tır.

5erefli çiftliğimizde bir Tay büyüt -
me deposu tesis ettik. Taylar, o kadar
güzel yetişiyor ki, daha ilk yılın hayvan
sergilerinde 4 0 - 5 0 lira gibi yüksek
primler kazanıyorlar. Bu sistemden köy-
lü istifade ediyor, ayni zamanda hay -
Vancılık ilerliyor.

Ziraat Vekâleti, îstanbulun süt isjne
nâzım olabilmek için înanlı depolannda
500, Lüleburgaz Devlet çiftliğinde 500,
Alpullu şeker fabrikasının Sarmısaklı
çiftliğinde 300 ineklik ahırlar açmağı ka-
rar altına almış ve icab eden emirleri ver-
mistir.

Trakyada göcmen sîyasetile beraber,
Sıhhat Vekâletinin sıtma mücadelesi
derhal başlamış ve her tarafı sarmış bu -
lunuyor. Bu sayede epidemik hâdiselere
rastlanmamaktadır.

1938 programı daha geni« bir ölçüde
devam edecektir. $imdiye kadar 15000
göçmen evi yapılmıştır. Önümüzdeki se -
ne içinde 5000 ev yapılması için icab e -
den tertibat almmaktadır.

Kültür işlert
Trakyanın en ferahlı cephelerinden bi-

ri de kültür işlerinin ileri gidisj ve çok ge-
nişleyişidir. Az zamanda pek çok mekteb
yapılmıştır. Köylünün kültür hareketine
bağlanı«ı görülecek bir hâdisedir. Kültür
Bakanlığımn eğitmenler kursu ve eğitmen
okulu açması büyük neticeler vermiştir.
Geçen sene, Edirne, Karaağaç, kursun -
dan çıkan 100 eğitmen, 100 köye dağıl-
mıştır. Bu yıl, 15 gün sonra başlıyacak o-
lan eğitmen kurslarına 250 çavu« kabul
edilecektir.

Trakyanın nüfusu, güngünden art -

hiç sebeb yokken kıskanclığmı arttırdığı-
nı görünce artık bu adamla yaşıyamıya r
cağına kanaat getirmiş ve 25 gün evvel
Kastamonudaki babasma bir mektub

îstanbul savlavı Bav Halil Etem,
1931 de öimüs olan büvük îngiliz müs-
tesrik bilgini Staniev T,a"e - Pool<='ün

Kısa bir makalenm smırlarmı a<;ma-
mak zarureti, bizi her vazıva ancak bir.
iki patır hasretme^e mecbur
mafih, bu bir, iki söznn de

. Maa-
Belleten

havatını. eserlpr''ni ve ilme vanti&ı hiz-
metleri kısa, fakat veciz bir dille an -
latıvor.

Onu, Wilhelm Brandenstein'in «Et-
rüskler ve Tirenlerin en eski tarihine
aid dil tetkikleri» takib etmektedir. Mü-
ellif, hem türkçe, hem almanca çıkmış
olan bu yazıda, filolojik tahlillere daya-
narak şu noktaları tebarüz ettiriyor:

1 — Etrüskçe eski İtalya dillerinden

3. 4 ün nekadar kıymetli ve yüksek se-
viveli b'r muhtevava malik olduğunu
fföstermeğe muvaffak olacaŞmı ümid
edivoruz.

Belleten. Türk Tarik Kurumunun
kendisine ralı=ma mevzuu olarak aldı-
*ı bütün ilmî sahalara aid ara^tırmalar
:h+iva etmektedir. Ya^ıiann. hem mü-
te>>a<!'3isları, hem de Türk entelektüel
tabakasmı alâkadar edecek mahiyette
olması ve binaenalevh mecmuanın
-nemlekette mühim bir bo«lugu doldur-

maktadır. Yalnız göçmenlerin gelişile a-
lâkadar olmıyarak doğum miktannın o
nisbette artmış olması, bilhassa memnu -
niyeti mucibdir. Nüfusun artmasına, mâ-
ni olan fiziyolojik ârıza ve zaruretlerin
ortadan kalkması, refahın tedricen avdet
etmekte olması, bu neticede başlıca âmil
olmuştur.

Trakyanın ekonomik sahadaki kalkmı-
şı da tetkike değer mahiyettedir. Kredi
kooperatif teşkilâtının kuvvetlenmesi ve
satıs kooperatiflerinin harekete geçmesi,
Trakya halkının mukadder inkişafa doğ-
ru yol almasını kolaylaştırmıştır.

Trakyanın her tarafında imar hareke -
ti devam etmektedir. $ehir, kasaba ve
köyler, biribirine muvazî şekilde imar e r
dümektedir. Belediyelerin su, elektrik,
mezbaha ihtiyacları, şchir ve kasaba plân
ve haritaları temin ve tanzim olunmak-
tadır.

Birçok yerlerde, büyük köprüler ya -
pıldığı gibi, Nafıa Vekâletinin beton as -
falt şosesi, 160 ncı kilometrede Lülebur-
gaza varmıştır. Yolun Edirne hududu -
na doğru insaatı devam ediyor. Bütün as-
falt yol, ağaclanmaktadır. Bakıcı teski-
lâtı, Nafıa Vekâletince temin olunmuş -
tur.

Kö'y kalkınması, davanın en büyüğü -
dür. Bu hareket; tek bir köy haric kal-
mamak üzere, bütün bünye üzerinde te -
sirini gösterıyor. Köylü bu mes'ud hare-
keti benimsemiştir. En çok imece kuvve-
tine sarılmak ve orta mallarından köy
sandıkları hesabına ekip biçmek, parala-

yazarak vaziyeti anlatnvş ve onu îstan -
bula çağırmıştır.

Kayınbabamn hararı
Zehranm babası Hasan Ça\Taş mek -

tubu alınca hemen şehrimize gelmiş ve
kızının yanına giderek vaziyeti tetkik et-
meğe başlamıştır. Kainbaba yirmi gün
damadı ile beraber oturmuş, kızının ha-
kikaten sıkıcı bir hayat geçirdiğini gör -
müş ve artık iki gencin birbirlerinden ay-
rılmalanndan başka bir çare kalmadığını
anlamıştır.

Bundan beş gün evvel Hasan Çavuş,
boşanma işi için lâzımgelen muameleleri
ikmal ettirmiş ve Zehrayı çocuklarile bir-
likte alarak Beşiktaştaki bir Janıdığına
gece yatısma gitmştir.

Emin, karısı evden gidince yaptıklan-
r.m yersiz olduğunu anlamışsa da iş işten
geçmiştir. Çünkü ne karısı ve ne de ka-
yınbabası delikanhnm tekliflerine kulak
asmamışlardır.

Nihayet evvelki akşam Hasan Çavuş-
la kızı Zehra Dizdariyedeki evlerine gel-
mişler, yemeklerini yiyerek oturma oda-
snda öteden beriden konuşmağa başla -
mıjlardır.

«Kızımla alâkan kalmadı»
Tam bu sırada kapı çalınmış, ve Emi-

nin sesi duyulmuştur:

— Kapıyı açm! Ben geldim.

Hasan Çavuş kapıyı açarak dama -
dına şunları söylemiştir:

«— Artık kızımla bir alâkan kalma-
mışür. Yakında boşanacaksınız!»

Emin yaptıklarına nadim olduğundan
yalvarmağa başlamıştır.

«— Üç çocuğum var. Yapma, bizi
banştır.»

Hasan Ça\uş, bu yalvarmalara kulak
asmamış, evin kapısını damadının yüzü-
ne kapıyarak yukarı çıkmıştır.

Fena halde hiddetlenen Emin, sessizce
uzaklaşmış, bir müddet ötede beride do-
laştıktan sonra tekrar eve gelip gizlice
içeri girmiştir. Karısı ve kayınpederile
a^kadaşı Mehmedi evin alt katındaki o-
dada konuşurken bulan Emin, birdenbire
i;eriye girmiş ve derhal karısmın üstüne
at'ıyarak Zehrayı tam 13 yerinden ya -
ralamış ve cansız bir halde yere sermiş-

Katil .Emin

yerlerinden yaralıyarak öldürmüş, arka-
dası ahçı Mehmedi de gırtlağından yara-
bd'ktan sonra yatakta yatmakta olan üç
yaşındaki çocuğunu alıp evden çıkmış,
kaçmıştır.

Zabıta katilin peşinde!
Bu sırada devriye gezen polis Nevzad,

bir evden acı feryadlar geldiğini duyun -
ca sür'atle hâdise mahalline koşmuş, yer-
de yatan iki cesedle bir yaralıyı görünce
karakola malûmat vermiştir. Yaralı Meh-
med hastaneye sevkedilirken ev muha -
faza altına alınmış, katilin aranmasına
başlanmıştır.

Geceyarısına doğru Beşiktaş merkezine
Gsman adında bir adam giderek demiş-
ir ki:

«— Bizim evde bir katil var. Hemen
yakalayın.»

Cinayet sür'atle bütün merkezlere ha-
beı verildiğinden polisler meseleyi anla -

Sİar, Beşiktaşta Ortabahçe sokağında
68 numaralı eve giderek katil Emini ya-
kalayıp cinayet tahkikatını yapan Alem-
dar nshiyesi komiserhğine teslim• «tmiş -
erdir.

• ffSttl kaçmış?

Katil Emin çocuğile doğruca tramvay
yoluna çıkmış, bir tramvaya bindikten
scnra Beşiktaştaki akrabası Osmanm e -
vıne gitmiş ve biraz oturduktan sonra da:

«— Akşam eve girdim. Arkadaşım
Mehmedle karımı başbaşa gördüm. Da-
yanamadım. Bu bıçağımla karımı öldür-
düm. Mehmedle kayınpederimi de yara-
ladım.» demiştir.

Katil Hasan Çavuşun öldüğünün far<
kında değildir.

Osman, bu sözler üzerine karakola
giderek Emini yakalattırmıştır.

Dün sabah nöbetçi müddeiumumî mu-
avini hâdise mahalline gelmiştir. Emin
ifadesinde, aynen misafir gittiği evde söy-
lediği sözleri söylemiştir. Katil bugün
adliyeye sevkedilecektir.

tır.
Bundan sonra kayinpederi Hasan Ça-

vuşa da hücum eden katil, onu da birçok

îzmirde maliye memurları
arasmda sağlık koruma

sandığı
İzmir (Hususî) — İzmirde ücretli ve

maaşlı maliye memurları arasmda bir
(sağlık koruma sandığı) teşkil olun -
mustur. Nizamnamesi de bitirilmek ü-
zeredir. Sandık, Defterdarm riyasetin-
de şube müdürlerinden mürekkeb bir
komite tarafından idare olunacaktır.

Her aza, av başmda, maaşından çok
küçük bir para vererek sandıktan isti -
fade edecektir. Sandık, kendi azasının
ve onun aile efradmın bütün sağlık iş -
lerine bakacak, hatta icabmda para ve
gıda vermek suretile de yardımda bu-
lunacaktır.

ması da avrıca memnunivetle kaydo - rını köy ıhtıyadarına sarfetmek, 1 rakya

lunmağa değer bir kej'fiyettir. için bir rejim olmuştur.»

BERLİN Lavpzıg sergısini ziyaret edenler 25 fennıg mukabilinde res-
mini dercettiğimiz mitralyözle 30 defa endaht edebilmektedirler.

Orijinal Boyut : 7 * 57 cm


