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••• 
it. 1 Al k Lehistanla Litvanyanın t1yuş-
''8 ya manyaya arşı ması sulha hizmet etmistir 
lngiltere ile anlaşınca daha 
serbest hareket edebilecek 
londra müzakerelerin cereya
nından memnun görünüyor 

~lln . Roma aksi mı'.::b~:7~.;~,(A.A.) - Havas Ajaneı Almanya Ce-
Salahiyettar siyasi müşahitler, A • b • İ 

' ktme yaradı? vusturyanm ilhakı keyfiyetini, Çckos- nevreye ır no a it ı lovakyaya karşı bir darbe takip etme- d. a Ya, ital ya - A1- diği cihetle, İngilterede kabine buhra. ver 1 
hı.. niyle muhafazakar partinin ikiye ay - Cenevre, 21 (A.A.) _Alman hükfı-
't 13 n do s ti u gv un• rılmasınm katiyyen önüne geçilmiş ol- mcti Milletler Cemiyeti genel sekreter. 

duğunu beyan etmektedirler. liğine bir nota göndermiş ve Avustur-da n magv: U p Ayn.i müşahitler. harici siyaset ba.. yaya, hükümranhğı ha.iz cevlet sıfati-
kıqundan İngiltere hükfımetinin vazi- le mevcudiyeti nihayet bulmuş oldu -

Ç ı " ( { 1 yetini şöyle tesbit etmektedirler: ğundan, artık Milletler Cemiyeti aza. 
• ı - Çekoslovakya meselesinde, ln- sı devlet tclfikki edilmemesi icap etti-

1( giltere hükumeti · Alman isteklerini ğini bildirmiştir. 
tatmin c~ek maks~dile, Alman _ Çek Cene\Te, 21 - Milletler Cemiyeti 
hududunun hafifçe tashihini kabul et- Genel sekreterliği, Analus hakkındaki 
mesi ~e Südet Alrnanlanna rnuhtari - Alman notasını almış olduğundan Al
yet vermesi için Prag hükmeti nezdin. manya;-ı haberdar edecek ve bu nota-

~il 937 yılı 1 tzlyanın Almanyayı 
" • leıırneai, Almanyarun halyayı öv
~ ile aeçti. Bütün Almıtnyada Mu
t...~,.. o ıiddetli alkı,lar tutulurken, 
~ ~iki clemokratlan tehdidinin 

- sö.teritini yapbr.Oildiğine 
du; ama Almanya bu aJkıjla· 

~~,. tüıi ~ akı1>~ti mefhl l>lr 
~e hazırlanmakta idi. 

"' l.u yüriiyüıün başlayacağı ıün
~ lt.ıya, ıeçen yıl Çemberlaynin 
~r' •thiı "anla,ım için konuımaya 
~ teldifino sarıldı ve "hemen 
·~ diye ıırar etti. 

~ r daha dünkü hadiseler_ Her
lu....""' _hatırındadır. Çemberlayn, Edeni~ 
~ rağmen konuımayr. baıladr. 'lai h, bu konutmalann bir anlaıma 
~ tt.:qini ıezmiıti. 

>ı , 11e bir anlaıım, Almı.nyuun 
~ 'rı',.den biT kere daha u~alclaı· 
~ deınelc olurdu. Böyle b:r halı~, 
~ Projenin ıimdilik doıyaamda 

O.. ••nclan beıka bir ıey olamaz.dı. 
~ ~çin Hitler, her türlü diplomasi 
"- L ~ı ve nezaket kaidelerini bir ya• 
~"karalc, bir ıün ansızın Şuıniıi 
... I te.radene çağırdı; ona buıı~e yıl
~Yaya dayanan Avusturya po1i
~ 1 heme .. bırakarak, iktidan naı· 
'loıyalizme terkini emretti. Avuı
'- .. !ecteraı tanıölreıi Viyımaya dö
~ looQwırnez bu emri yerine zetirdi. 
~"-1 ıoayaliıt mahkumbrı hapis
' .. den çıkardı; ıiiTgünle.ri :rurdla· 
~dürdü ve kabinesine onfardan 

ltit} _. aJdr. 

. (Sonu Sa. 4 Sü 5) yı aza devletlere bildirecektir. 

Tekirdağh 
Parlslen geliyor 

Tc1drda~lı Hii~fa 

(Ya.:ısı 10 1ıutıcu sayfada) 

Eski ingiliz krah 
Hlll e mUraeaal etti} 

Es1.-i lngili: Kra1ı 
(Yazısı 4 üncü sayfada) 

Emniyet mUdOrlUğUnce alınan tetblrler 

Çocukların trenleri 
taşlamalarının önüne 

geçiliyor 
Otobüs ve oto
mobil şöförieri 
sıkı surette kon-

~ er böyle bir h.:":!°.1{ete l:c.nr ver· 
~ lta)yaya haber vermemi,ti. Her 
"'-t ~ bittikten sonra verdiği malu· 
~ 'ae. ltaıyaya bir kara habtt ıibi 
~ .lltqıtu. Hitlerin makndı JMydan 
~ 1 talya demokrat devletlerle 
~ •• dan önce büviik projenin tat· 

'-'tı ~hap bitmeli idi. f l d •ı k b k 
~&ırada ltalya için bir t~k çare ro e l ece - e -
~iti. Hitlerin Avuıturyaya verdiği '/ • • t • 
.\' tatbikine engel olmaıc. Ha'buki C l e,., n V Q Z l !J e l 
'~. Baıvekili bu b&tbike baıla· 
"-..::~ tatbiki tamamlayacağına da aö.ı 
~ti. On":Jn için Şuıniıe hemen bir 

AL-· Yapnı.a11nı tavsiye ettiler. 
~ ... ~ ırkından olrr.anın ıururun• 
1-t; ~de Avuıturyalılrk gururu ib 

Şutnir bu telkine hemen uydu; 

SIN 
(Sonu Sa. 4 Sü.. 3) 

İstanbul zabrtasmın değerli vo 
genç mildilril bay Salih Kılıç zabıta 
tcşkilA.tını bir yandan takviye oder
ken bir yandan da şehrin seyrlsefer 
işleri, bekçilik teşkilAtının asri bir 
hale getfrllmeslnde de büyilk adım 
lar atmaktadır. 

(Sonu: Sa. 4. Sü. 4.) 
Emniyet Müdiirümiiz 

Bay Salih Kılıç 

!Jipodromdaki DlJl bekçisinin kızı 

Almanya lsp~nya 

kunmıyacağına dair 
Franko yakında 

harbı kazanacak ve 

ingiltereye 
teminat verdi 

Gönüllüler 
geri çekilecek 

At ııstııryadaki Na.."'ilcr gibi çaıı.,tıbı 

söylenen Macar Na..""i -parttsinin 
'

10kluhcu;., ıırmas1 

BaşveJcil ve Rariciye Na:ırı ile "bera
ber •ııa::iyeti gözden geçiren Fransız 

11ariciyc Nazırı B. Poı Bo1ıkur 

Londra, 21 (A.A.) - İngiliz gaze.. 
teleri Litvanyanın Polonya ültimatu -
munu kabul etmiş olmasından dolayı 
memnuniyet göstermektedir. 

Litvanya tarafından kabulünün Lon -
drada ferahlık uyandırdığını yazıyor. 

Deyli Telgraf, sulh davasının küçük 
bir rnuvaffakiyet kaydeyled~ğini teba
rüz ettiriyor. (Sonu: Sa. 10 SU 4) Taymis, Polonya ültimatumunun 

Toprak bayranıı 

... .. , ~-...- --
(Ya.:ı.sı 9 m1cıt ooyıfamı::da) -

C,.iiffktin peşiHden: 
Sekteden ölen devlet 

Avusturya gibi yedi milyon nüfusu olan en eski bir devletin yinni 
dört saat içinde Avrupa haritasından silinip gitmesi hala herkese bir ruya 

ıibi ıeliyor; birçoklan buna bir türlü inanamıyor. 
Bu hadiseyi ıu suretle izah edebiliriz: insanlar naııl doğarlar, büyür. 

ler, bir gün ölürler ise manevi birer §Maiyet olan devleUer de öylece doğar
lar, büyiirler ve nihayet ölürler; onun için bütün bu canlı mahluklar için 
muhakkak olan ölüm de devletler için tabii aayıbr. Madem ki devletler 
için ölüm denilen feY tabii bir akıbettir; insanlar arasında ilk sık görülen 
kalp sektesinden ölüm devletler için neden mümkün olmasın? 

Unutmamak liznngelir ki Avusturya devleti ta 1918 seneaiıiclent.e 
ölüm döteğinde yabyordu. Yirmi sene ıüren bu ağır ve müzmin hutük· 
tan tonra cançekiıme devrinin de yine uzunca bir zaman süımeti bıhmin 

editiNli. lıte aadece bu tahmin doğru çıkmadı. Kalp aekteainden siclenlere 
mahsuı bir ıürat ile ıiyaset dünyaımdan tarih dünyaama irtibat edivacli!.( 

Böylelikle hukukudünl tarihinde ilk defa olarak kalp seldetinaen 
ölen bir devlete misal oluverdi! ... 



Kuleli vakası 
Bir keş·f ve bazı tahm:n er 

1 
Sl11~11f l~rr.111 • 

ısvıçrenın 

korkusu 
IDizdariyedeki cinaY 
Kat·ı n, karısını zina halinde ya
kaladığı iddiası doğru de~il 1 

Karısı Zehra Ue 1 mühUrlenmlatJr. Tıbbi ad1fYe ~ 
kaynatası Huan ı;a- cektlr. 

VUfU öldüren ve ua- EROiN YV'IAN BIB ....... ; 

YAZAN Sadrı Ertem 

Blr mUdd.ettenberl 1avtçre ordu
sunun bilttln hudutlar berinde ma
nevralar 7apmakta olmuı lt.alyan. 
lar tarafından hiddet Ue karşılan
dı. Bu hadJsenJn ehem.mJyetJ daha 
si7a.de Alınan7anm Avustar1a71 u. 
bak ettlA'f. ve Avrupa tarkmda Le. 
H8fanm da Utvan1arı lfgale hazır
lanır gibi bir vazl7et aldJlı bl• 
sıra1a tesadüf etmiş olmasındadır • 

taaı qçı Mebmedl Sabıkalı eroiDcllerdea To1"' 
yaralıyaıı g&l'IOD E- ....... _,, 
m1n d\ln ikinci latln- Muhittin evvelki gOn V ,,,. • 

!imde blr kitap var. Kitabın adı 
.. Kuleli vakası hakkında bir a

rqbrma" ctır. Kitabın müellifi Türk 
Tarih Kurumu Sekreteri Ulug lgdemir
dlr. 

Ulug'un mütevazi bir mukaddeme i
le takdim etutt eseri lki büyük mezi
yeti tebartlz ettirmektedir. O!gun bir 
1&f&ID& tevazuu ile bqmı yükseklere 
lraldırmak istemeyen bu eser, bir defa 
Jl}maz, Otenmes, metotlu bir çalJ§ma
nm ti. kendiaidir. Bir hakikati söyle
mek için ne kadar klSte bucak kan§tır
mak, ne kadar yorulmak ve ne derece 
abırb olmak lhmıge!diğinl Ulug kU
çllk ci1dl ile lsbat ediyor. 

Palavranm aUBUp daima hakikatin 
konuıtufu bu kitapta hakikatin: cid
di tetebbuun gflleryllsll, cana yakm m. 
aaklılı derhal hl81olunuyor. 

Metot., §&§Dladan ve yorulmadan ve-
8İka!an 08tUate yıtmak, bu ldtabm bi
rincl meziyetidir. Fakat onun uıl id
dia ettlfl. ortaya koydufu meeele 1860 
Kuleli vabamm ideolojik cephesini ta
Jlndlr. 

AbdDlmecldl tahtmdan indirmek I~ 
..Uyet turanıa.n bbılm beylllr tarihçi· 
Jerlmf-. ve bu devre temu eden ya
'-ncr muharrirler dalma bir .. Mepııtl
Jet mukaddemesi" AJllUf1ardır. 

tnug'un tebuils ettirdi~ nokta bu 
'llDlyetln yenilip kartı dllpedtıs bir 
lrtfcl hareketi oldufmıu tebarlls eWr
mftldlr. 

Aad menbalara tmMdn bqbla • 
n tarafından edlnJlmft kan11tlere latl
nat eden kaynaklara lnanm•nm fecaa· 
tini de bu lrltabı okuclulrtan 80lll'& yll.-
• yb blaetmemek mllmkOn delf!dlr. 

N1ce, nlca heybetli, bDI, fem, ftrü. 
h, redingotlu, k'110§lu, kunduralı, az.lzl
ye fcı.11, Wema tavırlı veatkalarm gen~ 
Ulug'un eabırh ve kaynaklara inen 
mesafıl lkıllnde pembe bir hicap taba
kasına gömUldUklerlnl ve bu meselede 
artık aUkfltu tercih edeceklerini anla· 
m&k ta mllfkW değUdlr. 

tezi gayet sanhti. Prens Metenıilı 1841 
aenesinde lstanbuldaki Avusturya se
firine gönderdiği bir telgruta, Babıi.
liye nıısihatler veriyordu. Bu telgrafta 
şeriati ihmal etmeyiniz, eeriate tAbi o
Junuz; Avrupalılqmaymız, diyordu. 

Kuleli vakası maznunlardan biri
aın ifadesinden sarahatle inlaşıldığına 
göre Türklyede Fransa ııüf uzuna kar
şı yapılllllf bir komplo idi. Vakayı ih
das edenlerin zihinleri de ancak şeriat 
mUdaf aasından daha ileri gidemezdi. 

Acaba bu it <hl politika tahrikleri 
bakmımdan tetkik edilse, eefaretlerln 
memlekette sarahaten faaliyette bu
lunduklan zamanda cemiyein bası a
rasında çok ntlfuzlu olan ve tUrkçe ~ 
kumak yazmak bilmeyen, tımumı 

rumca atan Arnavut Cafer Dem paşa
nın Avusturya f aaliyetiyte bir allkı-
11 göse çarpmu mı T 

Elebaşı diye g&rterilen Şeyh Ahmet 
efendi, Namık Kemalin llqoeadan bil. 
dirdlllne göre, mahkhıl,eti eebebini 
seneler geçtikten 10Dra da an••mım~ 
lardır • 

Bu Şeyh Ahmet efendi, ,abacı tah
rikltm teriat namına kurulmue mOte
uerp bir perdem defil midir? OnUD 

taueubu, heyecanı hattl amlmlyeti 
ba davanın eefl ,eklinde glSsl1kmeelne 
eebep olmUDJf mJdır7 

İsviçre ötedenberl be)'Delmllel 
bitaraf bir memleket olmakla b9ra 

her kendi mllll müdafaa l~lerlne -
ehemml1et •erir. Onan l(ln ATl'llpa 
nın baKtlnkl kantık vulyetJ l(lnde 
İsviçre askerlerlnJn kendi hudutları 
llU1rlnde manevra yapmalannda bir 
fcvkalAdellk aramak batıra gelmesı 
o halde bu bal acaba neden dela)'l 
ltal7anlann canlanm lllu7or? 

Acaba lmçrelller Alman tmc;re. 
si, İtalyan tsvtc;rest ve Franııqz tsvtç.
rest dire iç lmmn olmasma pre 
memleketlerinin 'komı,n devletler, 
bllha11.q Almanya ve İtalya tarafm 
dan pa7Jaşılmumdan mı endlte edJ. 
Vftr? 

Ve ftal7anlar da tsvtçrelllerln 
endlı,elertnl hl•ettiklerl tçln mi hld 
detlenJ7orr 

A. U. 
_....._ 

Çek Almanları 
HOk 1lmetl sıkıştır

mak fMtlyorlar 
Çekoalovakyadald Almanlardan mu • 

h1m bir lrnmımm lideri olan Henlayn'm 
son nep-ettltf beyanatta, bllt11ıı Çek Al
manlarını Çekoslovakya aleyhine fJ§lor
tacak mahiyette g~rUlmektedlr. 

1839 tanslmıt, 18158 mWıat ferman- "Taymla,, gazetesi Pral muhabiri va-

tan liberal blr takım hukuk temin edl· llyeti fGyle anlatıyor: 
yordu. Fakat bu bakulrtan t.tlfa· "Çekoelavokyadald Almanlara blta • 

tak dairesine veril - meydanında lllphell bir ~~ ,,.,-
ml§tlr. gırken çevrUn:Ut Uzert araıı--._.-. 

Genç mUddeiu- ellndeld eroin paketini aısma -_ _. 
Muhittin zabıta nıeıaurJ&rl ~~~· 

mumJ muavinlerimls-
Haydarpqa butıhaneslne - -""' 

den Bay Fehmi ta- mldeai temlslenerek yattula _.-
Talaldkatı Japaa ..tmdan geceli gtın-

d çıkartılmı~. rr 
geno mOd elu- dUzlU devam eden Bundan bqka TaJmtmde ~ t.M 

mami m•vbale- tahkikat aona ermlt. - .~ _. 
btkalı Refik de 71bl1n1111f ...---

rlmbdea Ba1 katilin kanlı bıaçğı 
Fehmi ile birlikte istintak miktar eroin bulunın111tur· 

bikimliğine verilmlıttir. 8 YAŞINDA BIB çoc1JS 
Bay J'ehml tarafından yapılan tabld - IWl'UDA BlJL1'ND1T __ _.. 

kat, katilin iddlaaı ve cinayetin Uta tek- Ayvansarayda MollaaPI ~ 
U itibariyle çok kanfık g~rilnen cinayet oturan altı yqmda BurbaD ~ 
tamamen a)·dmlannµt bulunmaktadır. maksadlyle bot bir anada ~ ff//" 

KaW EmlD, kanar Zehra Ue uatul ttı salıılarla örtWU lnJyDya dllllll°"~,.. 
Mehmedt Ust katta yatakta koyun koyu- yadmı lfltenler derhal ~~~=-
na yat.arken sördiliUnll iddia etmft, et- Jllll)ar, Wdn 90CUk ~-
nayetl bu yüzden f§ledJğtnl aöylemfftl. KUMAŞ ÇALAN yANJ'SSl<I_., 
Tahkikat bu iddianın doğru olmadığım ~ 
göstermektedir. J(admm bOtUn elblaele- Zeki ve Recep adında iki ---
rt sırtındadır. Bundan bqka daracık bir dUn Mahmutpqada Mehnledbl Jile , 
odada Mehmedin karyolası yanmdald dükk&.nma giderek, kumal aıınak cfll":_ 
bqka bir karyolada da babam Muhsin diklerini aöylemltler, tezglhtal'ID tll 
yatmaktadır. Oda da perde Yoktur. dığı kumaşlara bakarlarken ıteeeP ~ 
Uınba yanmaktadır. :Myle bir vaziyet- top kınnqı yavqça paıtosUD1dl flfl 
te zina mevzubaha olmamaktadır. saklamıttı:r. Koltp altının p.11'1 ~ 

Ancak Eminin kanamJ yakan katta ştıkhıUğt ytızllnden farkedllerek ';.,t' 
Mehmedin odaamda ~rdUID tesblt e _ nan Recep ve artadatı Zeki. dlS ,,. 
dilmi§Ur. Yaralı qçı Emin bu husuata asliye ceza mahkemeetnde yapıllJI .,,,r 
eöyle demiftir: ruşma sonunda 8 pr ay mtıddetle ~..., 

se mahkillıı edilerek derhal te'fldf cıt-" 
.. _ Babama çay plflrdlm. içtik. On· mqtur. 

1ar qatıya indiler. Çocuklar Ye lht.bv a 
ffllaeybı Ç&VUf yattıktan eonra Zehra 
tekrar geldL Bana dert yanıyordu. B1: llıtıaat l11leri: 
llrlda içeriye anmm Emin girdi.. • 

de edenler Tllrkler delildi. ÇQnlrtl Tir- ben Henlayn'm netrettljl beyanname, Tahkikata ve Eminin ifadesine psre, 
ldyede Tllrklerln liberal habttan latl- Çekoeloftkyadald bltllıı A•man•an. il- katil akfam U.tO kapıda Mebmedden pa
fülerl için lrurulmuo ekonomik Dl- JUi DOk&al DU&rlan ne olma oı.wa. ra aldıktan 80lll'a otele ptmemlt. eo • 
am1an ,old:a. kendi pUtJ9lae Utlbak etınejl ta"Vllye e- kaklarda dönOp dolqı1U1, on buçufa 

PARA BORSABlllfDA 

Dlln lıtanbul borsasında b~~ 
tertip Tllrt borcu tahvlllerl 1 
den, lklneı tertip TUrk borCU ~~ 
lerl ıt.ıo 4en muamele g~ Bu fermanlann neticesi olarak on- diyor. Henlayn partW maymm 31 ine doğra eve gelmi§tir. 

lar istikraz yüklerini tqıyorlar. krr kadar aza kaydetmekte devam edecek- Kapıyı açmak 111tem1f. arkadan dr • 
tülUkleri yeni nizamm eeerl anıyor- tir. Bir taraftan brottlrler neıretmek .. gUUl oldutwıu &6rtlnce yandaki tahta 
tardı. ÇUnkU onlara vaadolunan refah- tedlr ld, tberinde aGrWen blr saat res- perdP.den qara1ıc içeriye slrmll. kum· 
tan bl~ biri temin edilmemişti. mi, eaatin 12 79 bet kaJclıimı g&lter - nı Mıemda &6rmeytnee balıoedekl ap-

Böy?e bir zamanda. böyle bir hava mektedlr. ca ÇlkDUf, orallan Mebmedbı oclM'N 
içinde me§!'Utlvet hareketi tahayytll Kamaflh, Alman Çlftd p&rtlsl Hen· baknut karm Ue uı:t.uını sGrmtlfttlr. 

Bundan bqka Sl•as ıı:ırzuru~ 
vtllerl 95 den, Anadolu tah "' 
41,10 dan ıı:rsanl tahYlllerl 91,6 .,,, 
ulan çimento tahvllleri 11 dea _ _., 
amele g8rml1f, bir tnglllı ll.._, 
merkea bankası tarafın.dan SSO 

etmek mll~ldlldllr. Böyle zamanlarda. layn'm beyumameelne kalak asmıyor. Emin tansı ne utumı bir odada &6-
1880 Ku1eJJ vakasmda elebqı Şeyh bayle tartlar lc;inde gavrl memnunlu- Bu parti menauplan, A'1118turya Ue Al- rtınce, bir müddet evvel tçert a1mma. 

Ahmet efendidir. Ommt birkaç pqa. ~ parolası ancak teriat olabilir. m&ll.)'UllD blrl811D811Dl •~tle ınaktan dolan ldDln de telllrlle b8ytlk 

ru• teıblt edllmı,ur. ~ 
Dlln latan bul bonaatna L09 

dan gelen telgrafta bir fngllll 11':f 
sının !8,68,5 franktan, dotar fi·,. 
den muamele gördDetl 'Onittırdll 
359 dan aatrldrtı blldlrllmlt~ 

lrirkaı: zabit, bir de bqı ihtllll ateeiy- ~da. Çek hllk6meU De tetrl- bir tehevvür ve lmkançbta kapJlmlt, a-
le yanan, fakat lhtilll derken lrticd [ 'J I t t 1 t ld meal de devam etmeli tercih edl - LAtan .... a..- ine-'- "'-"'-•ca ,..ebme-t a -:ı Op 110 1 11r, htVl' Jer lar. Ancak 6-.ı -v-6Y• .-aa --.u. -
ft8Ita o an Au~ efendi. Ve nihayette- MOl'ıtmtareler yor • IQ IU'tla ki. CekOlloftk- din odaemı ıtrmll. 1wmna Oo bıçak 
l'latl kurtarma,a umetmle topu 'topu ya ekalllyetlerlnln vutyethıbı bir aa ev- aaplamJIUr. Bu mada araya Mehmet cl-
40 kişidir. ftrldJe l'Alamtv 8lrQIH•ı vel kanunla dtlse1Wmeslnl latemektedlr- rince, Zehra kocaamm elinden kurtula-

llldf lel)la bir ~ati~ mukadcJe. Blrllilmlmı ydlJk /eıaeı konsr-1 19 ler. Çetoslovakyadald Alman Ciltçi par- rak aşağıya ~ Emin 8ç bıçak dar-
... ayılmumı, ben hiçbir VMlbya n11aa 1938 ..ıı ctıntı mt H de CaPJof· tisi, ook sürmeden Çek partisine bir ka- beli de Mebmede salladıktan sonra a -
....... t ederek defil, fakat Tllrldyenfn landa Etibba odUI lalonunda yapılacak- nun teklifi sunarak IU taleplerde bulu- pğıya kaçan kansının peflııden kot _ 
tanslmıt devrlnd~ki iç ve dJf politika· tll'. Btlttln mMlektqlarm plmeleıtnl nacaklardır: mut. ODU tqtıkta yakalıyarak OD Od bı-
mu mantıp uygun buJmııdun. içim- anıJanmmla dllerta. 1 - Stldet Almaıılarmm Çekoelovak- çat darbesi ue cansıs olarak yere ser-
de bir lllphe ftl"dı. Bu ftlphe buan KARAGÖZ HAKKINDA ya nıllletl Ue ayni derecede telAkkl e -
lllldm tarlhçl'ere, b&Pn kendime karp dilmesi. miftlr. 
1111" eephe tetkll ederdi. KONPERAN8 2 _ KWttırel, ekonomik, ve IOa)'al al· GtlrtUtaye Zehraıım babam UyanJIUI, 

...__ _. 
1 

Bu aktt.m aaat U0,30) da ıamın. L-m bı-ı.1 .... d &o "riln ka~•u- tı -~...namıt po itlkumda merkes ilk· yuette ve mahalll i§lerde A1nwılarm amıı ııı--u ıe;mı gu ce ™ -

Jet .. _ Gnll Halken merkes salonunda tlnl rin tı1ın Emin b da bir b-'-
UA9 politikadır. Bu devirde devle- kendllerlne mahsa idareleri o1muı. se e 8 lfo una ı_. 

...._ -'lb fi._._ -veralte 4o0entlerlnden Sabri Baad --'--11• lh+I·-- ""'"·- .. __ _ .... - at, ~ve kl1ltnr hareketleri 3 - Almanlara yapılan hat.alarm ta- ~..,,. ...,._ J .... 
0 
.. .1• ......,....,, onun 

dlp1omufnln emrine girmiştir. Slravu,gtl tarafından KaraKGs bak mlrl. da arkaısmdan yetişip, onu da yutan 
Tamlmat devrinde Omranb memle- kında bir konferans nrlle<-.elrtlr. kattaki aofada yere sermiştir. 

Jletl tnımandatan Rus, fngtllz, Fran- Projeıkllyonla karagGze alt bl~k HİND MUsı,ttMANIARİl.ıE HiND. Emin, lHdtırmek dzere ustası Mebme-
m, Avuaturya ortu:nda banlara ID'I sahneler cöeterllecektlr. Ltf t ~ÇARPIŞTI dl aramıpa da qçı Mehmet. &f&lıdald 

De ayak uydurmqtur. Hlndlstanın Bomb&J tehrt cıva. facia cereyan ederken yaralı bir balde 
Çartık, gayet cıezrl taleplerde bulun- YENi SEYYAHLAR rında mU.lOmanlann Mubarrem a)'t don g&nlekle IOkaP fırlamll bulunu -

muştur. Bu ayın 27 sinde Letiıya vapurlle merasimi ve Hlndulann Roll dini yordu. 
Bu talep'er hırlativantann mOmw 600 tnglllz. 28 zinde general fon tHrenleri esnaamda her iki din u.. Tahkikat net!ceıdne ~re zina haUıı-

ktareye, istiklfile sahip olmalan teziM Ştoyben vapurlle UO Alman 1e7ya. llklerl arumda tlddetll bir m&cade- de yakalamak iddiası varid olmamakla 
istinat ediyordu. bı gelecektir. le olma,, 30 kiti 1aralanmı,tır. beraber bdmm ~ çamqırlarmdan biri 

Tllrktye çarlık Rusyası taleplerini ----------------------------------------
mafl4p c:ıktıfl muharebelerden eonn 
tahakkuk ettirmiştir. tngl'tP.re Os
manlı dev!etlnln mukadder aktbetfnf 
yakla,~mnaktan c;ekfniyor ve zaman. 
zaman Frnnsa ile i~lrl'~ yapıyordu 

l'ransanm latedi!i fUydU: 
Osmanlı memleketinde ffe yarar UD

mr hıriatiyanlardJr. Fakat bu unsur
lar da keneli ba~lanna, TOrk,er olmak
llZID bn•ratorlufu idare edemez!er. 
Halbald Fransa menfaattan bakımm • 
.Aaa lmparatorlufun ayakta kalm~ 
llmndır. Bunun içf n hıri!!tlyan uu 
IU!'1•t'.ı mtısavat veri'l"'eltdtr. 

l8St muharebeıstnden ft Parlı mu
ahedesinc!en acmra 7n.n!Ht Vf' tn~1tere 
wtthat davumt.:11 f-nır ~f••rr'flrdı. 

Res: mıe h6cllsaıer 

KURUN 
ABONE TARiFESi ,tt' 

llemlelrel #tttl ,.iti 

lrlnd• "'''"" Aylık 95 156 
3 ayhlt 280 425 " 
8 ayhk 47$ 820 "' 
Yıllık 900 teoG ".ı" 

Tarifesinden Balkan BlrJill lçfll '
ohm kurut dll,Olilr. Poat• blrlllf ... ~ 
meyen yerlere •ydı Jd•it befer' 
aammedlllr. r'-

Abone kaydını bildlıu -ktuP ~ fff' 
ırat Ocretlnl, abone pınm1• 9()111 -"' 
bankl ile yollama ikretlnl ıaare ~ 
Ozerfne alır. ,; 

Yeniden 5 abone yazan ff7I 5 •ti' 
birden yazılanlıra. mekteplerle k3f 
tanna ayrıt'a tenaflAt )'8pılır. 

TQrklrıtnln hr.r poala mtrhıl_. 
ICITRIJN'a altont 110:ılrr. 

Adres dellılirme Dereli 25 ltu .......... 

BUGONKO' HAVA 

Yurdun Kocaeli, Ege, ort• .,. ~ 
Anadolu mınt.kaJarında bna uptlJ~ 
ler mıntakalarda buulutha ıevmfft ~ 
Karadenla k17darından cenub•, diJel' ~ 
takalarda ,ımı1t istikamette orta it~:_.., 
te esm1$tir. Dlln lstınbulda ban ~. 
yelle bulutlu idi. ,,Jlll!, 

ROzdr ttm.a lııtibmettnden a.t .. 
hızlı eKmit. ...a U de la:ı)'ikı 7W .. 111' 
metre, suhunet en yüksek 17.S ve ,. 
,nk de 5,J 1anticrat kaydedilmittlt • 

15 YIL EVEl. llJGUI ,,ı 
Ru Kenekl bahriye bDtçemla tl,st'o fi 

lira olarak kabul edilmı,ur. Bu .,.,. 
YaYUı tamir olun1eat ve bir de t 
hlr ahnacaktır. 
A~ea 'Turwnd, Berk S."'91. 

Slvrthlur, Sultanhl!l91', PQk'8vkel 
Ü' toıpllolanaua • ....., ecWl9ollll!lll! 



1 Şehir Haberleri 1 
....... _ _ _ _ J} * 
Et ucuzluğunu temin için 

şirket kuruluyor 
tlıır tııeclislnin fevkalAde bir 
t lltısıncta belediyenin et tlcare
aPablJmesl ıcin mlllt bir banka

' 
2
60 bin lira kadar istikraz yap 

~a SalA.hlyet verilmişti. Bir 
~ ettten~rl lş bankası ile cere
r ~en rnuzakereler neticelenmiş
~ So bin lira üzerinde banka ile 

illa Yapılmıştır. Bu paradan 
ltıJu olan miktar icap ettikçe 

bı •'ktır. 
~ter tarattım kasaplar şirketi 
~ lb.ecUsi de dUn bir toplantı 
te iV. heledlyo Jle müştereken bir 
, ~ kurutmasına karar verllmfş. 

'8anıar şirketi de bu şirket 
L 

2
So btn lira ayırmı!'tır. Yeni 

'et k ı b asaphk hayvan getirtip s-
&11'1 t>lyasasında satacaktır. 

'd 1•Yede lstanbullular bugün
~en Çok daha ucuza et ylyeblle
~ tdır. 

ı-'lt!TEHASSISJ BELEDiYE 
~t 'l'EMASI~RA DEVAM 

~ EDİYOR 
~..:aradan gelen lsviçreli silt mil

~ ''' belediye ile de temasa geç 

'"· l\tütehassıs belediye iktısat 
~ lnUdtırUnden lstanbulun sut, 

da edebiyat kolu fizik, fen kolu cebir; 9 
nisanda edebiyat kolu cebir, fen kolu 
fizik, 11 nisanda edebiyat kolu kimya, 
fen kolu geometri; 13 nisanda edebiyat 
kolu kozmoğrnfya. fen kolu kimya, · 

Bütün bu imtihanlnr öğleden önce ya
pılacaktır. 

19 MAYIS BAYRAMI 
19 mayısta yapılacak idman §enlikle

ri programlan Bakanlık ta.rafından ha • 
zırlanarak bütün okullara gönderihni§
Ur. Şenliklerde yapılacak hareketler ge
çen seneki hareketlerin aynıdır. Şehri
mizin idman bayramı programını ve 
şenliklerin yapılacağı yerleri tesbit et -
mek üzere ilbay mua\'ini Hüdatnin baş
kanlığı altmdl\ 28 martta bir toplantı ya-
pılacaktır. 

KOl' OGRETMF"-V KURSLARI 
Köy okullarının öğretmen ihtiyacını 

kargılamak üzere her yıl açılan köy öğ
retmeni yetiştirme kursları bu yıl da a
çılacaktır. Bakanlık bu kurslar için bir 
talimatname ,·ücude getirmiştir. Tali -
matname hükümlerine göre kurslar on 
yJl devam edecektir. On yıl içinde bir 
yılda 3 bin üzerinden otuz bin eğitmen 
yeti§tirileccktir. 

PROFESOR RAYllENBAH ~ YOğurt vaziyeti hakkında et-
& tarsna.t almıı,tır. Universite profesörlerinden Rayhen-
~,. Asrın Silreyya belediyece ya. bah önilmilzdeki ders yılı başmdan itiba
' tetkikleri anlatmıştır. Müte- ren üniversiteden ayrılacaktır. Profe

: burada kaldığı mUddetçe be- sör Rayhenbahm Amerika üniversite -
are \·e ticaret odası ııe bu mesele siyle bir anlaşma yapmıştır; Amerika -
«~il.da Yine görUşecek, Ankaraya ya gidecektir. 

'blll zaman Dahtıiye VekAletine 
Ulun süt vaziyetinin nasıl ol-

bıtllırnı geleceğini anlatacaktır .. 
~ber taraftan sUtçnıer cemiyeti, 
' lllda snt satışının yola kon

t ~lrarında bazı çareler gl)steren 

91 l>or hazırlayıp belediyeye ver. 
~dl. Belediye, bu hususta mll-

111ca tetkikat yapıldılrndan 
~~r cemlyetfnlıı raporu hakkın 

ı. ~;vap ve noktal naı.ar serde
''tlr. 

hltt GAZLARA KARŞI HÜDA 

ıt, lı'.\A VESAİTİ GELDİ 
~tl~a hucumunda şehre atılacak 
lllt gazları toplamak Qzere ro. 

ı11: Olan vesait seferberlik mU-
~a Une gelmiştir. 
~1~11lda bu vesaltl kullanacak 
~r için bir kurs açılacaktır. Bu 
~ ternfzllk amelelcrl tle itfaiye 
ıı.1

1 
c1evam edecektir. Belediye 

~,ıııtt işleri mUdUrlUğUnce her ka
~'lt il Onar amele şimdiden ayrıl
\tt,'"· 

tbtyE CAMİLERE BED AVA 

ltl? 'l'J.:nxos VERECEK 
fııı~\teşrne sularının kesllmeal et
'-ı a belediye ile evkaf idaresi 
la~llda Devlet şurası vasıtaslle bir 

~~ı,. illa Yapılmıştır. Buna göre be
~,'° e Catı:ı.nere terkos suyunu beda
~Dı~recek, icap eden tesisatı cami 
~l'tıı arına kadar yapacaktır. Caml-

tçındekl tesisatı da evkaf tda
~e~al>acaktı r. 

toJ~ıettı:ve ve evkaf bu tesisata alt 
t. 'I' eı- hazırlamaya başlamışlar
~ •u~alsaı bittikten sonra kırkı;eŞ
'ltt arı kesilecektir . 

isveçin Ankara 
e!çisi 

B. Vinter yeni vazı .. 
l es ine başlamak üze
re memleketlmlzden 

ayrıldı 
lsvcçin Moskovaya tayin edilen An -

k::ı.ra elçisi B. Vinter Ankarada Cumhur
reisimizle ve hilkümetle vedalaştıktan 

sonra dün şehrimiz~ gelmiş, akşam üıc
ri Istokholme doğru hareket etmiştir. 

Uç senedenberi memleketimizde Js -
veçi temsil eden B. Vinter, TUrkiyeye 
kargı te,·eccühU ile tanınmış ve, bu te
veccühü aynldıktan sonra da muhafaza 
edeceğini, bu dost memlekete karşı ala
ka ve sevgi göstermekte devam edece-
ğini söylemlgtir. 

B. Vitner, Jstikholmde bir müddet 
kaldıktan ve hariciye nezaretiyle temas 
ettikten sonra doğruca Sovyet Rusyaya 
hareket edecektir. Bugline kadar Sov
yet Rusyada bulunan Isveç elçisi B. 
Stefren de, lsveçi temsilen Ankaraya 
gelmek Uzeredir. 

B. Vinter, Ankara.da bulunduğu mild
detçe, iki memleket arasında milnaseba
tm, siyasi sahada olduğu kadar iktısadl 
sahada da göze çarpacak derecede inki
gafma gayret etmiş bir diplomattır. 

Son defa Nafia Vekilimiz B. Ali Çe-
tinkayanm Isveçi ziyareti de bu mesut 
ınilnasebatın ehemmiyetli bir ıHdtıkkl 
mUnasebatın inkişafında ehemmiyetli 
bir merhale olmuştur. 

Sabık Isveç elçisini dün akşam vilii.yet 
erkil.nı, lsveç konsolosluğu erkaru, şeh
rimizdeki Isvcç kolonisinin ileri gelenle-

~a~t,tıc EYI~ERİ YAPILACAK 
~lııı\ •rköy ve Bey kozda birer te
lt, e\'t Yapılmasına karar veril
~la ~l'oJelcrinln hazırlanmasına 

~lıl~1 11 rrııştır. Bu temizlik evlerinde 
~ eııı ri uğurlamışlardır. .,.. h Yatmasına ve yıkanması-

"'ah Yeni elçinin önUmüzdeki ay içindo Bus kısımlar bulunacaktır. 
k.. --o-

~ 
~ct YOKLAMALARIN GUNU 

l( TESBtT EDiLDi 

~lllr Bakanlığının liaelerde ikinci 

\ ~-~~laraınalara beş nisandan itiba
~ ~ı muvafık bulmu§tu. Imti
~ Yazılı kıaımlıı.rma ait eorgular 
'- <ı~ ~ lararından tesbit edilerek bU
~ llllara bildirilmiştir. Bu tesbit 
\ •~·e töre dokuzuncu sınıfta 5 nl.san-

'"'l>li 
~ Ye, 7 nisanda cebir, 9 nla&nda 
~ '"'~ 11 nisanda tarih, 18 nisanda 
~:~ Uçtıncü s'nufta S nlaa.nda ce
~ ~da kimya. 9 niaanda tartb, 11 

tlıtk, ıa nisanda coğrafya. On 
"-ırta 15 nlaanda tarih; 7 niaan-

gelmesi bekleniyor. 

Fransadaki 
casuslar 

Çaldı k tarını bir lt al
ya na satacaklarmış 

Paria, 21 (A.A.) - Cenubi Fransa
daki casusluk işi hakkında buraya ge
len malfunata göre, başlıca iki mücrim. 
Bastid ve Ustr daha 8 şubatta tevkif 
cd ilm işlerdi. 

Bunlar mahrem as!.ı:eri vesikaların 

kopyesini çıkararak bir İtalyana sat -
mak istemişler, fakat lta.ıyan bunu 
reddederek hükUmeti keyfiyetten ha • 
berdar etmiıtir. 

3-KURUN 2% M A R T 1938 

Hitlerin Programı: ara 
elegeçirmek. · 

• 

Bu programın üç merhalesi 
bulunuyor: Sar, Ren ve 

tahakkuk etm·ş 
Avusturya 

Fransızça Pa -
risuar gazetesin • 
de Gabriel Perö 
imzası ile çıkan 
bir makalede Bit-
lerin, programı -
nı tesbit ettiği 

''Mücadelem,. ese. 
rindeki merhaleler 
gösteriliyor ve 
bunlardan şimdi • 
ye kadar tabak .. 
kuk ettirilenler i . 
şaret olunuyor. 

Makalenin bir 
hülasasınr veriyo· 
ruz: 

Hitler bir iki 
gün, hatta bir iki 
saat içinde Avus. 
turyayı ilhak etti. 
Hadisenin böyle 
çabuk olması, ha -
reketin §İddeti 

Bitler programı

nm tahakkuk e • 
den merhaleleri: 
1 - Saar; ! -
Renin te'lı..-rar M. herkesi hayrette 

bıraktı. Halbuki, kcri.le§tirilmesi ; 
".Mücadelem,, ese- 3 - A vusturyanm 
rini açıp şunları okumak kabildir: 

"Alman olan Avusturya büyük Al -
man vatanına iltihak etmelidir. Bu ba
zı iktısadi sebepler dolayısile olacak 
değil. Hayır; bu birleşme, iktısadi ba. 
kımdan hiç faydası olmasa, hatta za
rarı bile olsa, vücuda gelecektir. Ayni 
kan, ayni imperatorluktur . ., 

Hitler bunları 1923 te yazmı§tı. A -
vu.sturyayr iJhak ederek bu gaye ta . 
hakkuk ettirilmiş bulunuyor. 

caret siyasetine de bir son vercceğız 

ve müstakil arazi siyasetını tesis ede. 
ceğiz ... 

"A vrupada yeni arazi dediğınuz e\ -
vela ''Husya,. dır, sonra da ona hudut 
memleketler.,, 

lşte, Almanyanm yabancılardan a -
lacağl toprakların Rusyanın parcası 

olacağı kati olarak söyleniyor. 

BEŞlNC1 MERHALE 

Müstemlekeler: Hitlerin "Mucade • 
lem,, eserine göre Almanyanm km' e
ti Avrupada arttmhnca "müstemle -
keler alarak da büyümesi kendıliğin
dcn imkan dahiline girmi!i olacaktır 

AL:\1ANYANI.. T AVUSTURYAD.ı\N 

ELE GEÇ!RDlhLERl 

Almanyamn, Avusturyayı kendine 
ilhak ederek kazandığı şeyler söyle 
hülas:ı olunabilir: 

Arazi: 84000 kilometre murabbaı. 
Nüfus: 7 milyon. 
Buğday: 2.300.000 kental 
Yulaf: 5.029.000 kental 
Patates: 22.281.000 kental 
Şeker: 6.267.000 ken\al, 
Demir: 1.891.000 ton. 
Liğnit: 3.100.000 ton. 
Bakır: 131i.OOO ton 
Bundan başka, A vusturyanm yüzde 

38 ini orman kaplamakta.dır. A vııstur
yanın iktısadi hayatında odun ihrııca -
tının büyük bir yeri vardır. . 

(Entra11cijan) 

ilhalcı ( Anş1ıl.'1)· Almanya hııdııtları 

dı§-ınd.alci Alntaıı'larm bulundıığu yer -
ler: A) Çckos1-0va7;yaila ve Lc1ıistan
da: Alman Bohemyası ve Şarki Silc:
ya.; B) Jtalyada: Cenubi Tiro1; O) Le. 
histmıda: Danz\ğ vo Posranya: D) 
Yugosüıvyada Cenubi Stirya; E) Bc1-
çik.ada ôpen; F) Fransada Al.sas Lo- • 

ren; G) Danimarkaiia.: Şlesviğ; II) ,=-e------A--1---'-a--n--
Litvanyada: 1J[ emel. 1 1 r nı 

Altta, sıra i1e: Versay muahcdcsin. • 

cLensoııralci Almanya; AvııstttrıJa~~l- ta vv ar es 1 
UMUM! PRENSİP: YALNIZ ALMAN dıktan soııra bıtgiin1~ii Almanya; dıgcr 

MİLLETİNİN .MENF AA T1 Almroııa,.m ozihmdi#rlar.ı ~r.lt1r."'lllff:_ Sek J z 
Bitlerin kitabından: "Falanca. hal dıktmı sonra Almanyanm a1aoağı ~C-

sureti bizim millet için, bugün veya l_k_ı·ı. ____________ _ 
yarm faydalı olacak mı, yoksa zaran 
mı dokunacak? lşte asıl ehemmiyeti 
olan mesele budur.,. 

''Hiç bir parti, din, insaniyet düşün. 
celerini göz önünde tutmıyarak hare
ket etmek ... ., 

Yani, Bitler için ne felsefi umde 
vardır, ne de muahede. Hareketleri 
hakkında hüküm yalnız Almanyanın 

menfaatidir ve buna ulaşmak için, yi
ne kendisinin dediği gibi "her vasıta 
caizdir,,. 

GAYE: NÜFUSA KAF! ARAZİ 
ELDE ETMElK 

Bitler kitabında: "Yalnız kafi dere. 
cede arazidir ki bir millete yaşama ser
bestisi verir.,, 

Bunun manisı §udur: Nüfusu fazla, 
arazisi fakir olan Almanya, milletini 
beslemek ve yaşatmak için 18.zım olan 
araz.ıyı bulmak mecburiyetindedir. 
Bunun için lazım gelen bazı şartlar 

vardır: 

1 - Hükümeti değiştirmek. 
''Mücadelem,. kitabına göre, Alman

yayı mahva sürükliyen hükümeti de -
ği§tirmek, sonra millete yeni bir ruh 
vermek, kuvvetli olduğuna inandır -
mak I§.zımdır. 

2 - Almanlara milli &Uurlannı ka
zandırmak. 

Hitler, bu şartlan tahakkuk ettir • 
dikten sonra, arazi elde etmek progra
mına geçebilir. Fakat bunun için de. 
eserinde yine bazı merhaleler cizrniş.. 
tir. 

BİRİNCİ MERHALE 

Askeri kuvvetin tekrar elde edilme. 
si ve Alman siyasetine istikl9.l kazan
dırılması. Bunlar tahakkuk ettirilmiş
tir: 

1935 martında Almanyada askerlik 
mecburiyeti kondu ve silahlanma i§i 
başladı. 1935 şubatında da Saar alın. 
dı, 1936 martında da Ren işğal olun· 
du. 

lKlNct MERHALE 

Kaybolan arazinin tekrar alınması: 
Bu arazi icabında kuvvete müracaatle 
alınacaktı. Bitler, eserinde, Almanya. 
dan ayrılan araziyi unutmamaktadır: 

Danimarkada Şlesviğ, Lehistandaki 
Koridor, Yukarı Silezya, Belçikadaki 
Öpen ve hatta, onun tabiri ile. "Fran
sanm çaldığı,, Alsas Lören. 

ÜÇÜNCÜ MERHALE 

Bütün Almanların tekrar bir araya 
toplanması: Hitler, Rayiştağdakl son 
nutkunda da memleket haricinde on 
milyon Alman olduğunu söyledi. Bun
lar A vusturyada, Çekoslovakyada ve 
lsviçrede bulunmaktadır. Avustury.a -
daki Almanlar bugün Almanyaya ıl -
hak olunmuştur. 

DÖRDÜNCO :r-,IERHALE 

Başkalarının topraklarını ele geçir
mek: Bunun manasını Hitler izah edi
yor: 

Alman toprakları bütün Almanları 
bir araya topladığı zaman, onları bes
Jiyemezse başka toprakları almak için 
mil'etin hakkı olacaktır.,. 

Hangi topraklar? 

''Cermenlerin Garbi ve Cenubi A\•
rupaya olan akışlarını artık durdura. 
cağız ve hedefimizi şark olarak alaca
ğız. Harpten evvelki müstemleke ve ti-

Jstanbullu 
- ,\ ! Çh ili geçlt zannetmlştlm .•• 

rekor birden 
kırdı 

Berlin, 21 (A.A.) Beinkel markalı 
2 motorlu bir deniz tayyaresi dun 2 
bin kilo faydalı hamule ile 2000 kılo
metreden fazla bir mcsaf eyi saatte 329 
kilometre süratle katederek ilk 1000 
kilometre esnasında 331 kilometreyi 
bulmuş ve bu suretle 8 dünya rekoru -
nu kırmı§tır. 

Bu rekorlar şunlardır: 

500, 1000 ve 200Ô kilo faydalı hanm. 
le ile bin kilometrelik rekorlar. Hamu
lesiz 2 bin kilometrelik rekor. 5 yüz, 
1000 ve 2 bin kilo faydalı hamule ile 
2 bin kilometrelik rekorlar. Göring 
deniz U:ıyy:ıresini inşa eden Dr. Hein· 
kel ile tayyarenin mürettebatına bir 
tebrik telgrafı göndermiştir. 

-o-

11 ablusdan ita/yan 
asheı leri döndü 

Roma, 21 (A.A.) - Libyaya gön· 
derilen ihtiyatların terhisi Hk defa o
larak bilfiil tatbik edilmiş ve Libyadan 
Piemonte, Calabrio ve Sicilya vapurla. 
riyle gel~u birkaç bin asker Napolide 
karaya çıkmıştır. 

Anadoluda 
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A~KARADAN . ktmeyaradı? Çocuk1arın tren erı . 
italya, itaıva: Al- taşlamalarının önüne Buhran ve mu- ' 

vazene vergile
rinin indirilmesi 

Layiha bir müddet için 
tehir edildi 

Ankara 21 {Telefonla) - Mü,·a. 
ıene ve buhrnn vergilerinin birleşti 
riluıesl ile kazanç Yergisi Uzerlno 
teksif \ e hasıl olacak vergi üzerin. 
don muayyen bir tenzil yapılması 

haklnnda Maliye Vek!Ucti tarafın. 
dan haztrlnnan kanun l~yihasıııın 

Eilyilk Millet l\IcclJslne sevki bir 
mtidclet teehbiirc uğramıştır. 

Bu lt'ıyfhanm İcra Vekilleri heye
tindeki mUznlrnresi sırasında bazı 

vekiller böyle bir tckllf ve tenzllc 
gitmektense mevcut vergilerin biri 
üzerinde bir tenzil nisbetl kabul c. 
emmesinin dnhn doğru olacağı mütn 
loasını serdetmişlerdir. 

Meclis mahafillndo serddedilcn 
mütalealar arasında böyle bir vergi 
tenztllnden her memur ve mUstahde 
minin kazanacağı cilzf bir l<flra mu
kabil devletin varidat bütçesinden 
birkaç mUyon fc<'lnk~rlık etmekten 
se bu tenzflfıtm, ileride daha csns
'h bir tarzda yapılmasına tn.Uken, bu 
Yıl tehiri fikri de vardır 

Vektller heyet i 
toplandı 

Ankara 21 (Telefonla) - Vekil
ler heyeti, Başvekil B. CeHl.l Baya~ 

den dolayı istifa ctwlşUr. Bu istifa 
hUlcuC.metce kabul edilerelc yerine 
Ziraat br.nkası umum müdürü B. 
Kemal Zaim, Zirn.at bankası umum 
müdUrlllğUne de Merkez bankaSJ 
müdür muaYini bay Nusret Mltatrn 
tayinleri tasvip olanarak yllkse'lt tas 
dilrn arzolunmuştur. 

IıO ... r.DRADAJtl MÜZAKERELER 
'\'E BAZI NEŞRlYAT 

Ankara. 21 (A.A.) _ 1ngllter ede 
bulunan ibankacılarımızm yaı>makta 
oldukları temaslar ve !bunl ara UU
lınk etmek Uzerc gönderilen maliye 
vekaleti nakit işleri umum mUdUıil
nnn harck"ti münasebetlle lstanbul 
gazetelerinde neşrolunan havadis -
lcr ve lfade olunan rakamlar haki
kate uymamaktadır. 

Yine İstanbul gazetelerinde vergi 
tcnzllfne ait çıkan havadisler de bu 
cümledendir. 

Herşeyln olduğu gibi, zamanında 
efklirıumumfyeyc arzını şiar edinen 
hUkümetlmiz bu neşriyatın tashihi
ne Anndolu ajansını memur eylemiş 

tir. 

NAJUT İŞLERİ MVUüR t 
IJ()l\"1>.RA YA GİDİYOR 

Ankara 21 (Telefonla} - Maliye 
Vokdletf nakit işleri umum mUdilrU 
B. Hntld Nazml, IJondrada mlllt ban · 
.ka ınUdUrlerimlzin İngiliz malt mo.
hafllf lle ynptıl<lan müzakerele r iş. 
tirak etmek üzere, bugün Ankara.
dan hnreket etmiştir. 

lKTISAT \ .ElULt GE IJl:'OR 

Anknrn 21 (Telefonla) - Kızının rm riynsctınö~. bugün, meclisin top 
l t d 11 t B k .1 rahatsızlığını tedaYi için bir mUddet an ısın an sonra mec s e, nşvc ı 
.... d t 1 tı <n,rvcl Vlyannyn gitmi~ olan lktısat 
vuasın a op nnmış r. •· ~ 

Vekiller heyetinin saat 16,5 dn. Vcldlimiz B. Şakir _Keseblr. ~ iyana 

b · 1 b t l t kt 1 dan harelrnt etmiştir. Çarşamba gU. a.ş aynn u op an ısı geç va e 
kednr devam etmiştir. nli gelmiş bulunacnktır . 

Frankonun mümessllf Eı,çıı~EntN o:ı;oMontLL.b'Rt 
Ankarcı 21 (Telefonla) - Ecnebi 

Hariciye ile temasta elçilik erkdnının, geU rdikleri oto-
. nkara 2l. (TcJeronln) Balkan mol>Uleii'n gtimrlllc.reısml Jıaklcnda 

konseylnfo Ankara toplantısı gUn- fil kan.un l!fihaeı hu:gün meclls büt 
lerJndo memleketimize gelmiş olan, ce encümeni tarafından mtizakere 
I<'ranko hUknmetinin 13Ukreş mUmes edilmiştir . 
sili VekMellmiz ile temasa geçmiş-, Bu l~yl haya göre, ecn ebi el<:lllk 
ttr. erkanınııı getirttikleri otomobllle r 
Merkez bankası mü- iki yıı lı:u11anı1d ıktan sonra satııdık 

dilril Jst ifa etti 
Ankara 21 (A.A.) - Hususi su

rette haber nldrğ1mızn göre, Cuınhu 
riyct Merkez bankası umum müdilrü 
B. SalAhaddin Çam, sıhhi sebepler. 

SOv e 

ları veya dcvredlldiklerl takdirde 
ı;ilmrük muamele vergilerinden is. 
tisnn edilecek, fakat do.ha önce dev. 
redildlkleri takdirde muhammen 
luymetlerlnin yUzde otuzu n lebetin
de bir -.·crgiye tabi olacaklardır. 

~ek lifi 
ingiltere efka rında ne 

~esir bıraktı 
DeyJl Niror gazetesi Soryct Hari \ 

ciye komiserinin gayri mütecn' lü 
llli lleUore yaptığı toklit lınkkındn 

İngiliz htikQmetini hareketr> davet 
ederet ~öyle diyor: 

"Vakit kaybetmeclcıı biı" araya 
gelmemiz lft.zımdır. So-. )'et l:Inriciye 
komiseri Li.tYlno.f. gayri mUteca' lz 
devletlere bir dnYctna.me gönderi -
yor. Teşebbüslerimizi istihkar eden 
Jerle dost olmağa çalışıp <lostlanmı 
za yardım etmeği reddeylemek şek
lindeki köt.ü siyasetimiz dolayısile 

dllştUğllmllz ,·aziyetl muza.kereye çn. 
ğınyor. lnglltcre hUkumctinden bu 
daveti hemen kabul etmesini rica 
ediyoruz. 

Milttehit bir demokrat cephe vü. 
cuda getirelim! Vakit knybetıned"n 
bu gayeyi lstihdnr edelim. 

ederek ·ve taşrdrğı yük ü takdir ede. 
rel-. kablUyctli kimseler! kendi yar 
dım ına çnğırmak suretile yUkilnü 
hafifletmesini rica ederiz. Böyle bir 
harekete girişmesi zaaf' ifade etml
yecektir .. 

Başvekil, bugünkü tereddüt dev. 
rc>sinde, hn.diselcr hakkında doğru 

hüküm vermiş olanlarla serbestçe 
istişare etmiş midir? 

Bugün vukun gelon lcrl vaktlle 
tahmin etmiş olan kimselere kulak 
vermiş midir? Hniz olduğu ekseri· 
yeti göze almamak ve fırkasını 

memleketinin menfaati için unut. 
mak cesaretini gösterecek midir ? 

Kısnca, acaba Mister Çem~rlayn 

daha geçen gtin madetllğl gl bl " de
mokrasiyi muhafaza için mücadele 
edecek., midir? 

Muhalcf.et partinılzin liderinin 
..ıh·am Knmarn&ında söylediği gibi 
demokrat memleketler kuşadılınış • 
tıf. SevkülCCl şi bakımdan ve manen 
zayff nıe klc düşürülmüşlerdir. 

Eski ingiliz krah 

Daha bekliyece'k willz? 
Dostlarnnızı tanımakta ne kndtır 

gecikecek ve bizi mahvetmek iste. 
diklerini açıkça ı;öst.eren dU.5manla. 
rımıza boyun eğmekte daha ne ka.. 
dar devam cdecCl~lz? 

Temsil ettiğimiz -çe uğrunda mil 
yonlarca kişinin öldüi:;ı mC'd<'niyPtl 
mahYetmek istiyorlar. 

Jll r kere daha söyliyelim Başve

kil Çenıberla)"nin şahsına hürmet 

Hitlere müracaat etti 
Paris, (Hususi) - Pariste bulunan 

Vindsor DUkU, Viyanadaki yahudi 
dostlarından bazılarının serbest bıra
kılması için Bitle.re müracaat etmi§. 
tir. ' 

Eski İngiliz kralının serbest hıra -
kılmasını istediği dostları, Baron Lui 
Rocild ile Dükü bir kaç kere Viyanada 
tedavi eden meşhur boğaz mütehassı· 
sı profcs&! Noyman'dır. 

Hitlerin, bu müracaatı ne suretle 
telakki ettiği henüz belli değildir. 

man dostlugun- • • 
dan mağtOp geçıhyor , 

ÇI k tı ~rouyrau: .ı iıscllk) emnl~t m ildürlUgU ~u.11.ıt ., 
Seyriseterln emniyet v.e selAmetl almrş, tren hattı il~n~~ 

il noktasından evvelce alınmış ·oıan çocuklu evl ere .bekçiler .,.. if//f' 
tebligatta uluna.rak treDl ·--~ 

tedbirler son günlerde sıkla-vtırılmış -1 ;sa 1911""' 

ev tarafı ıı Anc1 •)'f&maaa> 
martın on birinde, Anııtar.jrald.-ı tüç 
ciiıı ...,.. yapılacak bir plehiaittıa .reyJe. 
rini lmllamm.ya davet .etti. ıBu plebisitten 
'tnliknit, ta'hii, arbk hiil11lm· !ehdai' p.. 
mİ! ~ memleket içinde 11e""-tçe ~ 
y ete ıt.flamrı olan nuyonal ~t 
elemanlıınn Almanyaya iltihak ilin arı-· 
cakJacr :ycıllu k:ç.amakb. 24 ,.,_. lradar
lki Av.ustmy3blan plebisite ittinikttea 

menetmeıkey'iiyeıi de bunu &"Ö.bırir. Çün-
1!:: N '..,., n T1Uİzlnİ nihayet 24 ppnah 
a...ki cenÇli!: ::.:-.'.lunda kök aalmı.ıbr. lDa· 
lha :yUbn yaJtailciJer, ayn bir tarihi ve 
kölaü l:tir ıtradiaiyonu olan AvuıtU?')'ll

r.m A.vusturynlılandır. 

BôyJe ıbir 1Plehiıit yaprla'baae idi; 
r. :ubakkak anşlus aleyhine netice vere
cekti. Böyle bir .neticedense Avuıtur· 
yalılar kadar ltalyanlar snineceklerdi. 
Çünkü an§lus kabusu, hiç deiı1se, böy
le tam 1 nıilh:lerle pazarllklar yapıl· 
makta iken ltalyanrn üıtüneı bütün 
P.ğırlığı ile baımayauktı. lngı1iz:Jerle, 
bunun netieeti olarak demokrat cleVlet
Ierlo uyuıulabı1irae, utik yalnız lmlacU 
o!an Almanya lııir müddet için 'hareket 
ten kalacaktı. Uyuıulamazaa, ~yle bir 
netic.e tnakkuk etmeden anc:e, Alman
ya. ile de bqlayacak olan kanatmalarla 
tın1lua ifinde bari bir tmm .ganmtiler 
sağlamlaeacaktı. 

Ama, iıto ffitJerin sert :ba.rek~ bu 
hesapları altüst etti. Şufl!İgİ Vi;-ana 
federal ıanaölye konaimdmı koTchı; 
yerine kendi adamı Sayı tnkuartı se
tirdi. Bundan 90Dl'as~ oyun tuafı ..k-
11.nmaya bile Jimım &Öriilmiren J4st· 
lu-dir. Sayı lnkuart, muhtemel bnfık. 
hldarm önünü alrriak iddiaaı ile Alman
)'•dan asker istiyor. Amr Mitlerle &e. 
raber A .. usturyaya giriyor. Ertesi ttü
nü yine o Sayı lnkuart, "Avusturya 
AJmanyaıun bir ..i!ayetidi?-,, diye hir 
kanun çıkanyor; her f8Y' olup bitmiı
tir. 

Bütün bu hengame içinde bncli teh
di.dinin kötü akibetlerine uğrayan Mu· 
ıolininin elinde, Hitleri"9 Jelclinddti 
acaipliğinden dolayı bağıı dileyecek 
kadar acele yazdığı bir mektupla, "MÜ
solini, bunu unutmayacağım,. diye çek.. 
tiği teklifsiz: telgraftan hatlra. bir ,ey 
geçmemi,tir; ama ftalyanm bugün do
ğu • kuzey smınnda 70 küsur milyon· 
iuk bil' kom:tu peydahlanrveuoiıtir. 

lanmamuını blldlrmJv-f· ·- . .-ıifı. 
tır. Şlmd11e kadar muavlm!lz olarak k ...... 

gata .riayet etmlyen !ÇOC11 .• ..1.vlfl' 
idare edllen emniyet art.ıncı şube ne kınlan cam paraıarıı3ileuır-_,. 
mnanr muaV'lnliğlne emnlye't mUfet tt gibi ayrıca kendllertni5ell 
tlşlerfnften bay l\:lltraatıı 'taY.tn t!tllJ. 
mlş, bntllsl nı'tlteye bql11.mı$tlr. alınacaktır. •' 

1stanbu1un tşlek "Yerlerinde, "BIVll il undan ıba.şk&. MUJ'if ıııl _..., 
~e 'flnlformah po1isler1e tertibat -alın ne de lr !teskere :3"~ ~ 
mıştır. Bunlar otomobil ve otoblll orta, ise ıt.aleblllerlne b~ .., 

ınt ,.._ı: _,. 'b! k t 1 a.ltm- murılllnılerl tara.tından ıı .. ~ 
şoförler ua.uıu r on ro ihtarda bıduınılmur ı:.nısum• :.--
da 'bııluntıuracatdar, belediye ve %a. 

brta yasaklanna 'ayk1n IJıal'ekette 1IllŞt1r. . ~ 
bulunanlar hemen yakalanJ.P emnJ- BEK(lll...ım:tN iV.AZl'l:~, 
yet mUdfu'lüğ\lne ge'tirilec~klerdlr. Emniyet mü4Urlll& ; .. ,.ıs 
Bu $ lbller !binat emn:tyet muatırU za.bttaya. lnuaveııet :aok ~ 
t*atınaan gföilldilkl en sonra "'ui- lUzumlu bir meslek olduftl ~ 
yetlerlnln te'tkilöne ,geçTiecekUr. 'ttn:I ıtqtmakta.dır. .Ntte:ttlD _...ı.ı• 

Emniyet mOdtlrRlfU eorarıeın telı- inziba.t.ı nokta.amam 80ll ııırıı.ıa 
rtn '6m:nıyet1 ı:nokta!mdan ıoolt "Y'nk.- da zahıtanrn idarul altma ~ 
sek lr meslek olduğu kanaatinde- bektllıerln b\lyük ıfl\yt1a!&n 
dlr. Ba '}'11Jden ae a. meslekte ':yU. tur. üııt f!IJf' 
kunu, nh:amlara ırtayet.Jı.:lr, dtlrGsl, Halen btaıibu1da blu• 7 ;,,ıl: 
insanlardan gayri eşhuın ~avcut halle bekcJsi Tardır. ıı:n-109 , 
bulunma.mut 1ca-p etmektedir. ler kaymakamlıklarca ~, 

Ştmdtye kadar ~aman uman kon yor du . Gec;en sene bUtnn ~ 
t rollerden sonra ~ .. aıtt ıı.a.kllyeyt bir mÜa7enede.n ceçlrllmif. t ~ 
kultanaıılarm meaullyeti unutarak ı 'Ve hastalıklı olanlar çııcanl•~ 

lerlne uzun boylu. l'fiçltl .tO uluorta hareket etukleri görtllmiif. 
genç unın:ırJar almmlfbl'· _ .:Zt6lf 

~- ~ ~ 
E m niyet müdUrlUğü bu harekeU._ Emniyet mlldtırın.... ~ 

re meydan verilmemesi için otobn.s :muayyen bir maaş Ternmesl ~· 
ve otomobil şoförlerini yukarda ahn St e trafmda tetkikler :yapaı~ ot'' 

Raleıı ayda 10 Ura &la.n be~ ..... 11 
dığını J&zdığımız teclblrlerle dalmt ,. ,... 
bir kontrol altında. bolundurmnya ğa gibi 150 lfra alan bekçi ~ 
karar vermiştir. Son birkaç gün zar drr. Bütün bekçilere haııgf ... df' 
frnda çevrilen şoförler emniyet mu. de. olursa olsun a7da 35-

48
,.. 

aruında bir maaş Tulla:ıell 
dürJUğüne getirilmiş, sonra serbest 
bırakılmıştır. nUlmelı:tedir. ~ V 

~tlSrierin eokakiarda yarış et- KaymakamJrtlardan bir ~ 
leıı ne"ti:<Iar para U>pla'J~bfi rJ' 

meler l, llttbaıt hareketlerle mQşterl :muştur. DfifUniilen ilk eetil ~ •• 
s:a~rrmaları . belediye yasaklan. ~--.. 
na riayet etmemeleri resmi ve sivil zada toplanan paraların ~ 
memurlar tarafından görUlünce he. alındıktan sonra paranm 

0 ~t: 
nıen kendllerl yakalanacak hangi bekçileri arasında mDtMa<fi1911,.., 
mıntakad& olursa olsun muhakkak simidfr. Maamaflh ba bentlt )I' 

emniyet mUdUrHlğil.ne gönderilecek- değildir. Asıl mesele betç!l•~i 
ledlyedeıı maaş almaıannuı tir. ~ 
dir. 'il' Bundan başka şoförlerin belediye 

talimatnamesinde yazılı bulunan şe
kll Ye kıyafette giyinmeleri de te. 
min olunacaktır. 

Emniyet mUdürlUtü otobüs ve oto 
mobil şoförlerinin vazife ve meauıt
yetle rinl idrnk ederek şehrin seyri. 
geter intizamını bozmayacaklarını 

Umit etmektedir. 

Emniyet müdürJUğanUn eo:11r 
manlarda. yoluna koymakta 01 

işlet' bunlardır. ,.r 
Aldıfı tedbirlerin ltabetiol otl" 

mlşteld misallerle cördtılGIOU• 1,1,rt 
kan emniyet mtıdürUmüıOD bG fi' 
de muva.ftakJyetle başaraedru• 
nıyoruı. ~ 

Şimdi ltalyada herkes düıünüyordur: ÇOCUKLAR TRENLERİ TAŞJ~A- iltalya Alm~ 
de diplomaa:~~ta=~ ~ 

Hitlerin "Brenher snumn a1n111yaca· MAYAOAKLAR 

ğım,, sözüne ne dereceye kadar aüve- Anadolu •e YeşllklSy hatlannda 
nilebilir? Bu sözün hanK"i taril.c ve geıtp giden katarların tr~n yollan. 
hangi hadiseye lcadar hükmü nrdtr? na tesadüf eden evlerde oturan ~ 
Ancak iıte, bu ıöze, giivenilae ele gü. cuklarla sokaklarda oynayan cocuk 
H11ilmae de, güvenilmiı görünmekten ıar taratından taşa tutulduğu görOI 
b111ka ne yapılabilir mn~tllr. 

ttalya yan resmi kommanterlerinin Pek ctrkfn olan bu halin menl için 
haklı olarak itarel ettiği gibi, ya de-
mokrat milletJme uyutulamazaa arada -

1 .. ı-k d 1 ~ d ld zete birden, bugiln i spanyada iki A manyanm gun u oıt u15 .. a e cm 
. . . ? 8 " I!!'- d ti =-- .. - tarafın, mütareke için, mUzat:erele-

mı cıttın u g'\a'I - os u"' .... onıru 
belki uzablabilir, belki .daha ümit ..,.. re giriştiğini haber vermektedir. 
. . 1. la '---,_~ la .._ - Fakat bpanya sefareti aşafrdatl 
ncı rea ızaıyon rm UIUUln n vtı.f ı~· 

kad 1 b·ı· tebliği neşretmelltedlr: terene ar uzab a ı ar. 
Şimdiki halde fU bir ı..kibttil': haJ. "Bazı gaıeteelr, cumhuriyetçi ts-

ya, ltalyan • Alman doıtluğundan panyanın aatıere bir mütareke akd
mağlup çdmu,tır. etmek imkrtnını derplf etUğlnl yaz. 

s1N matta.dırlar. İspanya e~farett hakl
tate istinat etmeeyn b11 haberleri 

CUMHUR1YETÇ1LER YAKISDA 
TA:\IAMU~E M~\ÔLÜP OLACAK! •• 

katiyetıe tekzip eder. ,, 

ııJyetir.dedir. _ ~ 
2 - Fransa ınf9ele&inde, ~ 

h~eti Ren. hududunun ıuınsr· 
devam etmek uml:odedir. )it )lfl 

Fakat SUdet ıneseleemm ~ 
sebebi olanuyacağı hua\dUflda ~ 
ile Çekoslovakyayı ikna emıek ~ 
diyte ÇekMlovakya. lehinde. -_.kil 1 

taahhUttere girlsmeldAm çelciJl!llP" 
d~. ,. ~ 

~ - lfa4ia '"~' ""' 
AakUmeti, fimdi oeNyon ~~~il' 
~ıl6td.t1oi aeri ~·~- " 
)aya yemdm nikbin göriin~~ 
m~elerm iyi bir net~~ 
ma.sı say~, Mvnoztnt, ~~ 
karşuında, daM büyiUc bir 
aerbe.stiri e1de etm~ oJao01dd'~ 

Parls 21 (Hususi) - Ovr gazete
sinin yazdığına göre, İspa.nya nasyo 
n a.llstlerlnln Aragon cephesindeki 
taarru zlarını idare eden İtalyan ge. 
neral Be rgontsolt ile general Fran
ko, cumhuriye tçlleri çok yakın blr 
zamanda tamamlle mağhlp edecekte 
r int Httı erle Muıolinlye temin etmlt 

Göz ve kukalar i<:in haldlı:t ve bedJ! bir ziyafet... •

11 Haıkı:~:~:rmarrtt Benjamino Gigli'r11 
lerdir. 

Fakat, İtalyan genera li Bergon~ 
soll nin cephede ağır yaralandığı ve 
vazifesini başka bir kumandana 
torketmcsl tahminleri b°'a çıkarmış 
tır. 

MUTAREXE MÜZAKERELERi 
BAŞLAMIŞ! 

Londra 21 (Hususi). - Btrcok ga-

Gllıcl Vlynnatr yıtdn; GEltALDtNE KATT ile beraber ~11rdilf 

KALBiN SES~ 
En muhteşom ve en fazla muslk111 filmini takdim e4J7or. • 

b!r meTZlJ, g1lzel opera havaları. çok netıı şartıJar., 
11Aveteıt: Paramıomıt Jmnal dln)"a bavaclfslerf 
Yulerlıılzl enolden aJdm nız. Telefon: .f13U 



;......_.:_ _______ ..-.;====~-B·-.· Fazlı Ollecln 
.............. I llO 

OSMAN OFLAR 
YAZANı Kenen Hulosı 

'-._Dtıı ba1atı ta.rtn• beni • ı lamıclaD blrcSeıablre ul&klqmuıacta 
- laaıa gOUlrmete HTketmlftl: cartp btr korka da>·•nııta: ba kor. 
~-:: dntı Olmanoflardan aıalr ka bitin anaıuna ratmea. k111 
~-.ı 1'em tekrar lterlertae dOD- Gratenka ile meıcal olmaktan onu 
~dakikalar. onlan, daba yeal menedlTOr; ve belki 4• Ham Oema. 

llleaeler arumda ıererelı nofa dolnı gM&r8)'ordu. Halli O.. 
tınat bulacatım lçtncH. maaona konqmak, neler oJ111or, 

"811, blltlln bir hafta. kocası bunu anlamak! .. Ç'llnkl Yunt O.. 
L-...orıan bqka hto ktmH ne ko- manoı kllçlk kardetlnln m11Uak bir 
~1&rak 1aınıshtını unatmara ıerler htuedecellnl blllrdl. 
~it olan Zehra Olmanof bu. O.manoflardan benim de uıak 

-._. talıammlll edecekti. Şu ka. ,..adıtım bu bir batta alba,..tlnde 
~ 'ttr kl bizzat Zehra Osmanof da blltlll Olmanoflar glbt a)'1ll merak 
.....= _reı&tetlnt takip eden batta nt. loJnde oldatum bir dakika idi ki 
~de her vakit olduğundan da- kapımın vuruldutunu tıtttım: Ye 

- Jorulmuştu: yahut kocus. ayni dakikada, her vakltkl tt11a41 
""*'=nda, batta benden bile uzak ile Gnıeenta kendlıl nı birden bin 
"f it ıtınlerln. Usertnde, aaa1l içeriye attı: 

'-tr bırakacaf191 mua1ene et. - Sise, bir haber! dedi. 
' latırordu. Zebra O.manof ştm- Ve hemen, cevabımı beklemeden 

'-adar bunu yapmıt delll mir- tıkemle)'l yanıma çekti; 16Slerlmln 

~yu söylemek IAzım geltrae 
• Japmamıttı: çUnkft Oamanof
daha lçerlerlne girer gtrmeı 

nt kocası Ahmedln delil O.. 
fların içinde bulmuotu. Yani ........... 

• beraber iki karde,ının ve -'il-- lonra Yuvanna Mlhallovtçln 
ttllr. Halbuki, Zebra Oemanof 

•ili yaşında blr adamı terelb 
: onun yanı başında bir ata

~ıeılnde oturur gibi otaracak 
''-sblr tef dtltlnmlyerek ve bD

"ıuıarından usak bulunarak 

~at Zebra Osmanof daha llk 
kadan itibaren buna fırsat bu
lllıttı ki .. Bulamamıttı ve etm. -11 tene nlhayetlnd" kabahati 

nde bulu7ordu, Çamkoru 1e. 

ttııe belki bfınlm''l detti. koca. 
ı\eraber çıkacaktı: Te hatta dln
eee blle ona tecrtlbe edecek, 
•on"rın lçln4en çoklı» çıkardı

' ikisi yalnrı baeuıa nasıl 
allı.,.;.atu-.••ılea .,...,.. 
Şu J>.•lde Zehra Oamaııof ko-

;~lll tabiatını henllı yoklamamı .. 
~ dtıtllncele.rlnln buruamda 
·~!Yft.. ve bitin dört aenellk dldln 

ile ratmen, Halll H Ya.ut. 
~ kocuından daha ılyade anla
!jf btıtmedlyordu, niçin! ÇQııkl 

lenedenbert kocufle detti iki 
~ 'tile meegul olmuttu: onlara 
~ .. t te:vı btuyor: fakat, bu iki 
~ arasında kocuı Ahmet Olma 
~etfoluıımamıt beyas bir nok
~ 1tııde Zehra Oamanofa reni bir 

halinde gOIOklyordu. 

1' ~~il lolndlr ki tren fellketlnln 
... ftalıt yorgunlulunu Zehra 

f kocasının yanında •eçlr
İateını1t1: Oamanoflann ıımctı. ,, ..... ~ ..... 

ar ku1Janmadrklan Te avlu-
-~~ rtlhayetlndekl mettflk iki 
~~ betti de balayı dalrlka1annı -s:•k!. Zebra Oamanot ora1a s; ken tendi kendine bu tıml 

t; Ye dltlyordu: bata11 ee1a
S lfaıbulrt Pe•teden Karnıbada S •ıı en ~lr dotttndGll '81 bu 

llll1dlt 

~ kan kocanın Oımanof. 
S uıa'c bir bafta)"t nuıl ceclr 
ll l'hıı bllttın OamanofJar clbl ben 

•ratı:: ediyordum. Burada, bOtllD 
•onar diyorum; Te hakikaten 
11lerat ediyorlardı: bllb .. a 

lllba1et1nde ikisinin de ara-
"-R•lmek ıuıamunu du1mayı .. 

itam ve Yuıutu ... ırtmıttı. 
fit dakikalarda aralanndaJrl 

._..,,.,,....,. birdenbire Ahmet Oamanof 

larayı merak etmek için lrımıl 
a baııam"tı: fakat bl(blrlıl 

&c:tla 'fnramıyordu: a~ıta w

içine baka baka: 
- Ne llmlt edlyonunus bakalım; 

diye llAve etti: ne oJablltr?. 
Grueenkayı görtır görme• herllal 

de yeni bir hareket olabllecellal 
dllıonmlf ve kendi kendime blrt0k 
defala bu ıualt eormaıtam. Ne 
olabllir! Kafamda oamaaonar ale1 
bine 7apılacak 7enl bir komplo ile 
Yuauf ve Halilln barışmalarından 

itibaren anuı Yavanna Mlhallovlçtn 
celfflne kadar her ıe1 imkan için
deydi. 

- Zannederaem dedim, Abmet 
Oamanofla kanaı 1 Ukatlanndan çıt. 
mıı olacaklar .. 

- Tamam, dedi; 1aJnıı pek oka
dar detti: ablam bu tece heplmlsl 
davet edl)'Or. 

Ve derhal. Zehra O.manotun btr 
hatta nlha1etlndekl ba ilk hareke. 
tini tefsire g~Um? Kendi keadlme 
bana 1apmQ'a mecburdu, 41)'0rum? 
Mecburdu; ~uktl Zehra Oema
nof ne kadar bUyUk bir stıkünet 11-
teftiij Mem. ·~ ....... .,.., Pi
manoflann ona YenUklerl tabiat 
bu defll miydi! Ve blçblr Yakft de 
lc;erlerlnde kendi tabiatını luını._. 

mak haklmlfllnt tamamlle elde 
edeml)'ecektl. Belki Oamanonarm 
arasında blrcJOk '8Jlert onlara ka
bul -ettirecek, takat birçok terleri 
de kendisi kabul edecek.. Neler?. 
Meıell Oamanonann dedlkodulan 
arasında blızat yaşamak? Ve ora
dan kurtulamP.mak.. Nitekim, bir 
hafta aonuncla dolrudan dotnıra 
Oamınonarm lçfne dönememekte 
beraber on1an (&lrrmalı lU111mun11 
duymu•tu? Ve bu hareketi bir ihti
yaçtı! Oımanoflarla konuşmak IJı. 

tlyacı .. 

( A rhn ''"'" 

H•ıırn llıalpın 
Ailtlıll yandı 

DQn aaat on bette Buadtyede Baldat 
caddeılnde Şqkmbalckalda Kuzu soka• 
jmda milU mtıdafaa vekili ıeneral Kl
mmm 2 numaralı ld5p8nden yangm Qlk• 
mlfW'. Yangm derhal ~kl telefonla 
Kadddly ltfalyeelne haber vertlmlt. ye
di claklb IOlll'll Kaddt6y snıpa k8tlle 
pleret yangnu ll&ndtlrmeye batlun• -
ırr. Yahus ki5fk tamamen abpp olcla -
lundan itfaiyenin bGUln pyretbıe ral • 
men Gat bt tamamen yanm11, ~il, 

bu ybden c;rta kat da tutupnqtur. YaJ
ıus alt bt JnırtanlmlllU'. 

Katkte t.amlrat yapılıyordu. Yalh bo-

ta stlrlllmek lcln budakaJr prlmla l&M
buıl ile )'akıhrken tahtalar tutqmq, 
yanpa bu Ybclen çtlmuftır. KGP yirmi 
bbı liraya algortabdır. Efyalardaa bir 
kısmı kurtanbnJftır. 

•.., Ham kendi ılllb oda. 
c!clotaışırken Yusuf altın bara. TEŞEKKCR 
a, tıpkı ~ehra Oamanotun Etimin duçar oldub uUUC'enD ha1'tab-

"1atttııt ctbl Oruıenka ile me.. tının ıednlsl h111 ,unda K•dık6Y8ncle 
>'Ol'da? doktor emekli hfnbatı bty Oıerln sarfel. 

...,_ Orutenta Köılertnln Ontınde. till ihtimam ve ıa:rreı cidden faYHlet 
....... Mlh il ı ı d k ı tiknn oldulundan mumafleyhe ilenen 
...... · a ov ç on ° us, 7lr- ıeşekfcltr Ye mtnnettttrtıJılftı aunanm. 
::'""~ 'kad•r enet Karnabad p&-1 

• Ut ttördtlH dnlerde ol. _s_e_hı_r_"-""'-"°'-"_mo_k_1"'_'_11_A_d_11a_n_r._.a_r11_ı_~ 
'-Clbl eanlanmQ'a bqlamıttı? 

lt& &ra 811'& Oll11 7anın& ~atı. , 
lroa11•a' ltl111m11a11 1ttı• du-

• Jtakat, 7'ne Tmt Olma-1 ................. 
Hl Rlı!Va aht>nfJ ola· 

,.,.. 11e ealnlnla 

.ıezetemlze beranatl 
i~mir tamamiie 
türistik bir mın

taka oluyor 
Ankara, (BUIUll lıluhabirbals • 

den - Birltac ,ondenberl tebrimt.de 
balanuı ve !mire 
ait lfl• balrkmcla 
hWdbnetle teınu 
edm lmılr Valial 
8&1 J'ud ıDJeQ ve 
8eledl,e relal Beh
tet 0. ba tatı• 
I'& dnam etmekte. 
dlrler. J'aaUJetlerl 
•&mirin mulıt.e. 
Uf lflsi bakklllda 

B. ,,,,. Qllep Bay J'ud G8leQ • 
- mal6mat rica ettim; .... tanlan 
8&,rleclt: 

Bfr Fransız gazetesinin şayanı 
dikkat bir makalesi 

"Alman istilasını 
Türkiye durdurabilir,, 

DDnkD posta ile gelen Parls • Orlent tr•· 
zeteslnde ıa şa1anı dikkat makale oka· 
naımuıturı 

- Lmlr ve clw tmiltlk JOIJa. rranmga ''ParimrJan,, aueteei Ke-1 aı (1> adJ 'VVlllll bu ll)'U&1I tekrar· 
n iti. ehemmiyeti ~ h..S maUlt TlrkiJeldD. cihua 111.)'u! muva- lamak llltl)'OI'. Z.manmda akimi bqı. '* blnmJa baJlecHJJMk icap edi1W • RNllnde oynadıtı bGJllk rotil ve 1at. na topıım .. fMnennl edilir. 
da. Bu baun 1lylhua bugtln Millet vetbıl bariz bir eekilde pteren bir Fraıısaya gelince, 18 mcı urm Ju. 
llMHalnde bulunmaktldır. Nlfla Ve • baflMlrale deteetmJftlr. riati)'all Fnmuı, Katolik kl1f...tntn = ~ ~~ 8lr bılrikatl ifa eden ve aJDl .. büyt1k lrm o1uı o rrama kendtatnt 
bir tekilde itin . halli için cUrekt1fler mında pek b&lr1ı olarak mllU gururu. kurtarmak için ne J'IPIDllb! o gQnkl 
ftl'llllttlr, VillJ'etln tudlke aımttitl musu. okfıyan bu pyam dikkat maJm.. Fransız mall)Wl de bugtbıktl l'nmD 

leyi naklecliJ'Ol'U: maliyesi gibl berbaddı. Pula o1arat 
~ projelinde bu yollar için ~ HJlugl1nlrtl bldlaeJere bakınca batı- orduau mue alamQvr ft dDpnın br
bllaleN 181' wrllmlftlr. Btltçemls ay • nama 16 mcı uır geliyor. O devirde ııamda bftyWc bir mukavemet ~ 
Mil kaba! olmıdup takdirde &ıtlmb.. Alman imparatorluğu k&J'll8mda Fran- mlyordu. Fakat mllD duJp1ardakl L 

deki mali .. ~ ba JOlJum tap... sa kralı .Birinci l'ranaua delice bir ce- ut her mafl6blyett.en IOlll'& Frana:ra 
1111& • m8ldmlerlnden bqlınacaktır. l&l'8tJe barbedl10I' düpwı toplarma tekrar dirl1eeet kudret b&heedeblliyar
mç tUphella 1lmetge almacak yt!Uek &t U8tUnde .ımz;.., w defa yarala. du. 
tedbirler bunu taım,e edecektir. myor bir 8eferlnde atma bir gllle i. On altına amda, Mlcariltlm 200 

bmir ve civan eül medeniyetJerln ' , 
bl ~ 1s1er1nt llneltnde ta tti- labet ediJOI", fakat Pavt de em clOltll- bin 1dflllk orcıuuy1a ı.tlll eden .,. 

I' ~... ~ası fil aman 1U abrlan JU&bill-: Vi ...n..n...n.n ile - .. ~ın. "· 
barile ve bir çok tabil ıfblelllfi bakı- .. Her teJi b.ybettllr. l'abt ;;.n_ pa:-~; .;;;;.aa ;.: 
mmdua da bir t1lrlmı mmtabm oldu- mbıl mubafaa edlyoru. TDrk" le blrlepaıek, bitim A'Vl'Up9da 
fmıdan lnkillfa pek mtlaittlr. HattA Ve bu f8J9f Dfl8ildea..;. lDtibl e- nefret uyandırmak demekti. BllJlt · 
bu ehemmiyeti tmılrin bugUnldl 1hra- derek bugUnkt1 ll'ranmlar& u1qtı. bir dl 
cat limanı olmak bakmnndıa hat. ot- ___ , __ -•--'·-· &a.&.11.ıa.11--1-.1 plomat olan J'rm, l'ranaJ! 

~ .--.ı-, ·-..... ~1111 kurtarmak tatecll 98 dlDl bir tanla br. 
dafa ehemm.119ttea Uattlııclllr deaM ve htlrrl,et ideaUeriDl korumak için ratıp, harici al--'- ut defa )tik bir mlbaJtia edl1m)f oJmu. __ 3-

tt.K TABSIL 111 ,._. aman mtleldeleJe hulr4lrlar. nazari,e vuederek 8Ultuı Sll1eJmaa1a 

hmfr ~ ilk tahail if1er1. !:n~ deUee uJcbrmaktu da = =~ ~ A: 
ne bUyftk ehemmiyet vercUllnl tftl • 18 mcı uırda İngiltere dtlnp alya· • bnytlk btr hilparatorıuk kurmak w 
harla eöyıtyebtJiriz. Selefim General IUDlda aşalı yukan bugllnJdl roHbdl kuvvetiyle diğer devletJerl eelr ecl&
~·~:.c 1!!*9•nwfa.~~" olP o,a..-. r.- Jrrü elit...,. reJı: hakJanm cllnemet fBt.ecBll •. 
~ie UK tab8t! le1 lleJm aeneT:.. bir dille lngilia krah Seldslncl Hemi· 
çinde Ud katlı eemere vermeğe bql... nin milaberetlııl istiyor, ve Alman man • ehıem olan mUftleDeJ'l ~-
11Jl.br. Bu iyi yoldan bütçenin lnlde&- lmpaartoru Şart Ken m'1tAtvul bir l•~unl Stllqmanla tmalıdJiı mu.· 
Cı nlsbetlnde y0ı1bı~ktlr. 41lle tııgllb kralmm 16tuflarma mtl.. bedeyle, bJrincl l'nmaa ,.mm larl

hmfrtn ilk tedrfat fhtıyacmm y0z. rac&At ediyordu. ıs aıcr uır diploma- kente mtlcadele etmem1t. daha futa. 
de eebeni bugtln kareıtanm11 bulun - tik puarbklarm ve ittifakların uny- ımu yapmıftJ; bu muabedey)e o, uır. 
mutadır. Bu miktar kma bir zaman. dı. Garbm her hWrilmdan lngtlterenln 1area, Franm donanmumm Atdenl> 
da yU.se Jtbe dolru gidecek ve vtJA.. mtıaheretlni arıyordu. bgiUz arma-
yet ktmcUslnl kurtarm!I olaca'kt.Ir. emdakl "'ldmi mlldafaa edenıem efen. deki hlktmlJetini temin etmlttf, 

Banlar balrkmda bir fikir ftnbU • dl odur,. ıian bir hakikatti 98 8lldsln BugtlnJdl tnglllz 98 l'rm diplo. 
mek lcin okuyan çocuklarm aayumım el Benri buan Franayı, buu da matıan onun aln1b afyuetinden ll-
M.000 oldafuu ft ~bin ytDd< /.. lm""'''ayı tutuyordu. Fakat aekfslncl bam alınahcbrlar. Bitler ~· 
lnrtnım adece maadf l§Jerlne tahata Heminln 6l0m0nden eonra fııcilt.ere nm Balkan t.tilllmı durdurmak ~. 
olundufunu aBylemek klfldtr. bu 8IJUllllll pek pelıah Meclf, Kale- bugUnkfl Tllrkl)' on1arm NAne mat. 

N0FUs 11' AZLALAŞIYOR yi kaybetti. (lMS) terlkl obnabcbr. mtJer Ahnan:,aya, 
f.zmlr vlllyetl tktmdf durumu iti • lngntmt bugtln, ltaıya ve Almanya fBmtu ıo ..,. ..,,.,., 

barile çok iyi bir haldedir. NUfuau da, ne temulara girerek terasl polltlka· (l) Poltiqw de fMlloll1e 

dtlJl1lda • çok artan naendeketlerbı- --------------------------ldne muadil bir artma ldabeti ile ~ 
den gtlne Jlbell1Gr· 

Bu vul,.tle ima bir samanda ta • 
hür DOfaa )'l1bek ve mtllılm bir ~ 
kam olaclimı mlbaJAPya bpıhna • 

Ollrllp dllfllntllJll~: 

Sağhk hakkı, paradan UstUndUr 
dan lddla edebWrlz. Çok tlhm•n ede - YAZ. AN: C\.• G eza-1 n 
tim 1d lçlbacl umumi talırlrde W ,US ~ -
blnclen ful& bir ntUma ,.mm tmı1r Gueteleltl ... .....,, iM _,.. 
tehrinlD cemetmlf oJaatmı a&'ICI • ... ...... '* .......... y.-. _... 
jiz. 

8u rabm, Boca, Boncm. pbl ,. • 
km babalanl& oturup !mirde it ya. 
panlardua ayndır. ~ t8pbe9la bu U.. 
•balarla beraber Jektn claha çok 
ytlbellr. KUlhıbtmaadl da utma 
blabeti ~ hiç bir yer JOk • 
tur. 

YAKINDA S1TllA llASTALIQJ 
KAI.)(IYACAK 

- lsmir VlllJetl atlık Mlmnm • 
dab çok iyi bir durumdadır. Devlet 
eliyle her tal'lfta llbna mltadelellne 
bllytlk ehemmiyet ftri1trek çaheı1dJlı 
glbl yine Nafia VekAletlmls BllytUc 
MenclerM, ~ BalmQ&y, w bunlara 
tlbl lalar berlacle kurutma ve .W.. 
ma tedbirleri........ buDlan gnı:lme 
bqlamıttır. 

Bu itibari& çok ma bir amanda 
artma bıltı!Jlı a&'llnm1J9Cflllne ve 
bunun tamamen unutuJacalma bal 
bulmuıyorm. Bqb. beledi butalık -
tar da lmlrde yok glbldtr. 

Bama ..,._ da en kalabalık eebrl • 
mis olan lmtrin lçtifl 98 lmDudılı 
mJana •"'tlt ile ...... dltlet ,. 

,._._tıwf?lllı> 

ealaft atlr .. MI lılr mlıılldlll ....,..... 

idare etlledll, - .W- eleldılldl 
...... UeUell ......... "...,.meni
.................. ile ............... 

.. 1 
O.wl ...................... ,.. 

.... ata. .... .... .... ,, ... . 

......... .... .... ,.... feubl - ,_. 

.........,.. dır ı lılr •r• .._ '*,.....,. ....... ,..... '*,.. ... 

.. .... ......,... l'üat ......... .. 
olchllllm llrmıtlldell ......_ .._.,... 
........................ ..,. 1 

lllJdel •tlrlar ..... de lllh• ille '"""' ......,., .. .....,. .,.. .,. n.,...._.....,.aa. ........ ... ............ _ .... ..,.,... 
..... 9 ..... ,.,...,.... u.... ..... .... ..... .................. ,....... 
.. te1leıt ..... ip .... lıllr, 

.. -.to1sllfü•>r'+...._ .... 

.. flla.JI 11\'CI~ 9llldlreeell nm'-hr 

....__, ldflMle pn ıanJa fılı:lllr. 
r ......... ""8llae. ............. ............................... ....... .... .... ,...... ......... 

.. o z1a .... ....., .. ,, ....... ... 

.... Mııl,.. •• ··- .... "',... 
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1 - KURUN :z2 M i\ n :r 193a 

1 Bir günlük lıakiki hir zabıta lıikô.1Jesi 

Yedi yılanlı 

cadaloz 
C ORC Zigler, üç gündenbcri Şik:ı

godalti apart.ımanından dışarı 

·~mıyordu. Ekseriya yatakta. kalıyor, 

r "-;;ına kad..ır .,;ektiği kalın bir battaniye
nin aJtında kendi kendine konuşuyordu. 
Konu~mak arzuıılyle yatıyordu adeta .• 

\'iyecck, içecek ve uyku ihtiyacı kaybol
muştu. O, yalnız konuşmak istiyordu. 

Hnftalıırdanberi çetenin diğer azasiy
lc konuşmu~tu. Çetenin diğer auuıı, ba§
ta ihtiyar bir kadın olmak Uzere onu bir 
zaman silkünetle dinlediler. Sonra çene
sini tutmasmı ihtar ettiler. 

Corc Zlgler uzun zamandanbcri çete 
ile beraber bulunduğu için bu emrin ne 
demek olduğunu anlıyordu. 

Vaktaki arkadaşlarına artık bir kelime 
bile fazla laf etmiyeceğinl vaadcderck 
onlann yanından ayrıldı. Çete azasından 
biri şöyle dedi: 

- Corc'a bir hal oldu. Deliriyor gali
ba!? •.. 

Aralarındaki ihtiyar kadın, ocak kena
rındaki koltuğundan kunıldıyarak parlak 
kahverengi gözleriyle çete efradına DÖY
Je bir b:ıktı: 

- nen size söyleyim Corc'a ne oldu
ğunu. dedi. Corc cesaretini kaybetti. 
(Bir mUddet sonra §U sözleri söyledi.) 
ve si:.: çocuklar, hu vaziyet kar§ısında 

bir !JC3 dil3Unmek. yapmak mecburiye • 
tindesfnlz. 

;thtiy:ır kadın, Corc'u temizlemek la -
ımgeldiğini kasdedJyordu ... 
Corc arkada§lanna sakin olmağı söz 

vcrdiğindenberi kimseyi görmemişti. 

Çünkü herhangi kimseyi görse, konuş -
mak istiyecektl. Onun için evde oturu -
yor, kendi kendine konu§Uyordu. 

193-l senesi martının 20 sinde, yine 
yatağında t:ıanmış, kalın battaniyesinin 
nltında konuşuyordu. Dışarda. karanlık 

\. karlı bir gece uğuldıyordu. Corc, b:ıt
• ıniyesinln altından ~öyle mınldamyor -
r!u: 

- Buraya b:ıkrn çocuklar... Banker 
Bremer'i ne kadar kolaylıkla kaçırdık 

değil mi? Bil tün "B:ırker çetesi,, ve "İh
tiyar Sinsi., otomobıldc bekliyordu. Ben 

e ....... Bu sırada birden telefon çaldı. 

Corc Zigler derhal yerinden fırlıyıırak 

tclefonun başına koı;tu. !11te nihayet 
konuşacak biri çıkml§tı. 

Telefondan şöyle bir ses geldi: 
- Corc Zigler sen misin? Co, derhal 

lokantaya gelip kendisini görmeği ten
bih etti. MU.ınkiln olduğu kadar çabuk 
gel. Ne kadar zaman içinde gelebilirsin? 

Corc Zigler heyecanla cevap verdi: 
- Co'yo. söyleyiniz. Şimdi, bir dakika 

içinde evden !;ıkıyorum. Doğru orıya ge
leceğim. 

Derhal yıkanıp giyindJkten sonra, Co
nun işlettiği lokantaya yollandı. Girdi. 
Co ile kar§t karşıya geldi. 

- Söylo bakalım anbap. Ne \'ar? Ne-
ye çağtrdm beni? 

Co fi&§ırmıştı ! 
- Kim çağırdı seni ·z 
- Sen birisine telefon ettirmedin mi? 

Derhal kalkıp buraya gelmemi istemiş
sin? 

- Ben kimseye telefon ettirmedim .. 
Dti adam, derin derin düşUnerek bir 

mUddet binbirinc baktılar. Sonra Co: 
- Bu ciddi bir vaziyet olabilir Corc 

dedi. !çeriye girerken kl!-PI civannd~ 
dolaşan kimse gördiln mu? 

Corc: 

-Hayır, dedi. Dıearda hiç kimse 
yoktu. 

Sorun birdenbire l'liksek sesle gUlc
rek: 

- Aman sende, dedi. Unutnhm şunu. 
Cel bir iki lr.adeh atnlım. 

Birkaç dakika !Ollra Corc Ziglcr, lo -
k:ıntad:ın dışarı çıktı. Kıır lapn Jnpa ya
ğıyordu. Bir l&hz:ı kapının önünde dura

rak etrafına bakındı. Us gölge kendisine 

doğru ilerli~ordu. Bu Uç gölge ~ • 
deki kısa tüfekleri omuzlarına kalıllltta 
!ar. Corc bağırmnk istedi. Fakat dili da
mağına. yapışmış gibi idi. Bağıramadı. 

Derken gecenin sUküneli içerisinde Uç 

adet silıih patladı. Corc olduğu yerde 
Sllllıındı sonra yilzUslU yuvarlandı. Ol -
müştü. 

Bu cinayet, zabıtayı harekete getir
mişti. Derhal Corc Zigler·in apartrma -
nmıı. girdiler ve araştırma. yaptılar. 

Corc Ziglcr, konu§tuğu kadar da yazmış 
bir adamdı. Odasında bir ailrü evrak 
ve hatıralar bulundu. Bu hatıralar vnsı
tasiy:e, Anıcrikn haydutlarının en azılı 
olanlarından teşekkUl ctml5 bir çetenin 
csran meydana çık t: 

H ADlSEYl bütün tafsllatile a:ı:a

tahm: Evvclll Keyt Barker is -
minde bir kadın var ki 1925 senesinde 
kocasından ayrılmıştır. Henüz yirmi ya
şına varmamııı 7 tane erkek çocuğu var
drr. Keyt Barker bir adamla daha evle
niyor. Sonra bir gün bu ndamm vücudü, 
kurşunla delik de.:ıik olduğu halde bir 
hendekt<:' bulunuyor. Keyt Barker'in 
haydutluğa ne znman başladığı hakkında 
kimse bir şey bilmiyor. Fakat şurası 

malüm ki, Hesman, Fred, Artur, ve 
Loyd ismindeki oğullan rlişte vardıkları 
ıı:aman Barker onları haydutluğa ahı;tır
mıştır. Fakat bunlar, haydutluğun bütfin 

.
1 Am~rikad-; çeİei;~:t,ı;;r-bT;;r tf;I 
: mizleniyor. Aşağıda vakasını an· 
~ ıatacağımız Keyt Basker isimli bir 1 
i cadalozun yedi oğlu ile birlikte 1 
i idare ettiği çetede, son seneler 1 
j içinde son ferdine kadar temiz· 1 
· lendi. Çetenin son günleri, efradın-! 
dan birinın bütün suçları itiraf et- I 
mek gibi bir asabi buhran içertsi-
,ne düşmesile başlıyor... i .......................................................... _ .......• _._. ......... 

daha soyuldu. KP.yt 
Barkcr, Corc Zig
lcr isimli bir haydu
du daha kendi çete
sine a.lml§tt. 

Derken Keyt Bar
k.er, adam ve çocuk 
kaçırmak yolunu 
tutmağa. başlıı.dı. 

1lk defa olarak Vil
yn.m Hrun isimli bir 
oıilyonerin oğlunu 

kaçırmı§tI. Onu 1933 
')enesl haziranmın on 
beııinde gUpe gUn
iüz. kaçırmışlardı. Ar 
kasından fidyoi ne-

eşiıı1 f8 ... 
ve onla.nn çeteye ba§ tğıneın • il' 
tenilen fidyei necatı venneınel~efl 
tiyordu. lstenilen fidyei necat, bU 

iki yüz bin dola.rclı. ~ 

Fakat çete bir türlU bulunatJlO tf'. 
Bremer, çetenin elinde tanı Uç b 

kaldı. ~ 
Keyt Ba.rker, banker Breınerln Si" 

rinin bağlı tutulmasını eınretıni§tl- ıjft 
mer sargının gözlerinden çıkarılına" 1 

çok yalvanyor: "Açmız. Kör oıacJlll" 
diyordu. 1" 

Bankerin ricasmı Keyt ]3arket'
8 d1' 

dirdiler. Kadın çete ref81, önce ~ 
reddetti. Sonra bazı haydutıarııı _ _,p 
Uzerine gUnde bir saat kadar prJ,... 

gözlerinden çıkarılmasma razı oldlJ. •• 

Yazan:-------

Hikmet Münir 1 

Corc Zigler, Bremer'in muhafııJ.11" ,.
rasmda bulunuyordu. Zaten b11 ~~Alt 
teferruatı da onun hatıra defter1JP'· 
almllll§tır. ır 

·--- Bremer'in ailesi her eeye ratııı~ 
tenilen fidyei necatı vennde # 
bulunuyordu. Fakat §imdi de ha~ _ .. 11 • 

bu parayı almaktan kortmağa ~ 
mışlardr. Zabıta takibini arttırınJI• ~ 
fenalQ.3Ull§tı. Pararun kendilerin& . ~ 
rnesi için yapıla.n blltUn teşeb~ 
yaklaşmak istemediler. Bu i§in ıçeı.;,. 
de bir tuza.k olmaamdan pek en'"dlt~ 
yorlardr. Bu mrada açıkgöztln bfrf ~ 
ya çıkarak kendilerine parayı ge ~ 
ve bankeri götürmek için vaaıt& s· 
teklifini ileri 8\lrdll. Bu teklif ~b;., 
dildiyse de, vasıta olan adama ~~O 
itimat etmedikleri için onun het' ~ 
harekltmı gözden ayırmadılar· ,ti 
i!I gördüğü sırada makineli ıote,ıblll' 
mUcehhez olarak kendisini otoıııD 

me§'um yollarım öğrenmeden kanunun 
pençesine düşmilşlerdir. Fred, hırsızlık 

d?layısiyle hapsedildi. Artur bir hasta -
haneye baskın yaptığ't sırada gece bek
çisini öldilrdilğü için ebedi hapse malı -
küm oldu. Çok silrmeden Loyd, suç Us -

tunda yakalandı. Ve on sene yatmak ü
zere lıapishane~i boyladı. 

Fred, ICeyt Barker'in on gözde ço -
cuğuydu. Binaenaleyh onun tahliye. edi
leceği zamanı beküyordu. 1931 senesin
de Fred tahliye olundu. Annesinin evine 
gitti. Yeniden faaliyet başlamıştı. Ken -
dileriyle birlikte Alvin Kapris isimli bir 
sabıkalı da bulunuyordu. 
Ke:rt Barker, birgiln oğullan, Alrin Kar-

pis ve iki diğer muavinle bir toplantı yap
tı Bir bankaya giden parayı soyacaklar
dı. Bunu tatbik ettikleri sırada Frcd'in 
karşısına iki polis çıktı. Fred polislere 
nteş emrini verdi. Biçareleri vazife ba -

smda öldürdüler. 
FEÜ!at bu cinayet, zabıtayı büsbütün 

asabileştirdi. Akabinde birçok yerler 

cat istediler. Biribiri ardınca da ölüm 
tehditleri gönderiyorlardı. Nihayet mil
yonerin a.ilesi, baş iğdi. Ve Keyt Bnr
ker çetesine yüz bin dolar vermek su
retiyle oğlunu geri aldı. 
Şimdi Keyt Barker bütün bu aldığı 

para ile gayet gUzel giyiniyor, mubtclü 
şehrin büyük otellerine, sayfiyelere gi
diyor. Kocasını kaybetmig bir miras yedi 
dul sı!atiyle dolaşıyordu. Fakat muhte
§em otellerin salonlannda. arkaya öne 
ııallanan hasır koltuklarda oturarak ör -
gi1 ördüğü sırada miltemadiyen etrafı 
gözden geçiriyord'J. Çünkü, zabıtn dai
ma onun peııindeydi. Ele geçmekten 

korkuyordu. 
Hele Vilyam H:ım'm oğlunu kaçır -

malda, zabrtnnm bütiin dikkat ve takibi
ni kendi çetesi üzerine toplandı. Ukin 
kendi hesabına asıl kozunu oymyamadı
ğrnı smuyordu. :Nitekim bir gün boyalı 

saçlar ve bağa çerçiveli gözlükle, çetesi
ni çağırdı. Kendilerine çehrelerini tanm
mıyacak §ekle getiren plastik ameliyat 
yaptırdı. Şimdi Edvard Bremer isimli 
bir bankeri kaçıracaklardı. Keyt Barker 
kaçırma vak'asının bütün planını tertip 
etmişti. Plan, bankerin hususi ahvaline 
göre hazırlanmıştı. Onun işine gittiği, 

döndüğü, gezintiye çıktığı saatler, hat
ta sigarasının nevine kadar tcsbit etmiş

lerdi. 

takip etWcr. ~ 
Şimdi Keyt Barker ele gcçınnif ~ 

ğu 200.000 dolarlık fldyel necatııı _J 
mi planlariyle meşguldil. Beri ~~ 
zabıta, efradı otum kadar \~ 
çeteyi eni konu muhasara.ya alnl~ f' 

Bir gUn onlardan Bolton ve Gl~ 
simli ikisini Şikagodaki evlerinde b _,,, 
lar. Bunlarm ikisi de esrarke§ti· 1 ,r 
!andıkları eırada yine esrar çeJcb'orl 

dı . ~~ 

Kola.yen yakalanmamışlardı. :g&~ 
vurulduğu sırada ateıı açmağa te§6~ 
etmişlerdi. Neticede Gibson ölü ~ 
elde edildi. diğeri teslim oldu. Ci '.,,;!_ 
zabıta.nm bir diğer müfrezesi bir d' 

B ANKER Bremer her sabah, genç apartımana baskın yapıyordu. Buracf' ~ 
.kızını otomobille mektebe götü- Keyt Barker'in oğullarmdan birisi, ol' 

rlirdU. 1934 senesi kiı.nunusanisinin 17 muha.kcvemet göstermeden tesllıl' ..At' 
sinde, yine kızını mektebine bırakmış du. Onun sayesinde, annesinin \'C ~~ 
otomobille kendi başına dönüyordu. Yol- §i Fred'in nerede olduğu öğrenildi'.....!. 
da Uç ndnm kendine bazı işaretler ynp- ridıınm Okla.vaha 11ehrinde buıuııw~ 
t1. Bremer otomobilin penceresini aça - !armış. t,tl' 
rak bu adamların ne söylediklerini işit - o TURDUKLARl apartmanIP e ef)' 
mek arzusunu gösterdi. Birdenbire ba- birdenbire polis otoınoblll , 
şma ağır bir §ey indirdiler. Bremer bir sarıldı. Osırada §Chri hafif bir 1115 ı.ı:, 
müddet sallandı. Sonra kendinden ge - kası sarmıştı. Bu sisten istifade ~ 
çerek direksiyonun üzerine dü§tü. Bre- polisler, binaya. sessizce yaklaşrtı?01 f 
mer'in kafasına vuran Keyt Barker'in Fakat çok sürmeden Keyt Barkerı ~· 
oğlu Freddi. Sonra o ve diğer arkadaş- liste kuşatıldığını pencereden gard11

· 
ları Bremcri direksiyonun yanma ittiler. oğluna hitaben: 
Kendileri otomobile atlayıp yola koyul- - Fred, dedi, şuraya bir bak! ııt' 
dular. Fred ba.ktı. GörUncn gölgelerin e 

Arkalarından bir diğer otomobille çe- rinde tUfek taşıdıklarmt farkett.i. 
tenin geri kalan efradı geliyordu. - Polisler, dedi. ...~ 

Bu sefer ki adam kaçırma hadisesi Ihtiyar kadın derhnl teslim otınP 
eskisi kadar kolay cereyan edemiyordu. gibi bir budalalık gösterml§ti. t<." 
Zira zabıta, Bremer ailesine sokulmuıı - Silfı.hlnra sanlalnn, dedi. onıaı1 
'--~~~~~~~~~~~~~~-------1 

KADIN ve MODA 
O~ıürnüzdcki yaz ic;in plaj kıyafetlerinin dalıa şlnıdfdon h.un'

lundıJ.,.'lm yazmıştık. Ililhns ·a Hind, c.<ıkl Mısır \'C Yunan luyafctıc
rinden ilham alan hu seneki pllij clbisclorlndc rcnkfoı.• de, yeşil, 
kırmızı, san gibi gfü; alıcJdır. Ilurn<ln bunlanlAn iki nümuno görtl• 
J'Ol'.SUDUZ. 



. Otuz yıldızla haşhaşa 
......................................................................................................................................... 

Genç kızların sevgilisi 
Robert Montgomeri 

1-taftada yirmi bin mektub alır. 
111 evine davet eden 

Ildız neler lk rem etti 

-!ıObert, Mongomery'i kadınl<.ır ihti • 
hldı otomobilli, tayyareli, yatlı bir 

ı olduğu için çok severler. 
atG '&tni bu yıldızla Gulver Citv·deki 

fbt~Onun Matbuat büroJu :. fi ta • 
~ ~ıtı. Bir Türk gazetecisi oldu • 
1tr lÇın diğer artistler gibi bu artist
,&!~ ~nimle alakadar oldu. Kendisile 
""'14ftliğümde: 
~" Demek siz: Türksünüz. Haya • 
~ İ~k defa bir Türk görüyorum. Bu 
1- ıçin unutulmaz bir hatıradır. 

~:tfinıde uzun seneler çalıııyorum. 
,~§larım arasında hemen her mil

llı.a .b~ri bulunurdu. Demin söyledi -
n.n~bı bugüne krı:ıar hiçbir Türk He 
-.:.:.._14fıncmiıtim. Bilseniz ne kadar 
~unum 

,.!0 bcrt Montgomeri, ne kadar sem -
\ k •c mütevazi bir yıldız t Stüdyo -
~~nııtıktan sonra bazı yddızlarm 
~.-~eri ziyafetlerde de bulunarak 
t8.. .. 1•ıle uzun uzadiye görü§tÜm. Bu 
.;,-·14fıneJer neticesi beni bir gün ken -
'ti 'li 

l'l.c d2'Vet etti • · 
'tııt~ ~ve gelineni~ çok memnun olu -

•• dedi. 

rı.. l!olivut ziyafetleri sabahlan ve • 
t~ Zira film İjıltrinde ~ahianl:ır 
tt\ leri :ve yorgun döndüklcrindne 
~ ~ııce yatarlar. Sinema yıldızlan tıp. 
~ r mektep t31ebesi gibi ertesi güne 
t\t tolunu akşamdan ezberler ve bu ıı• 

-..d.ı raisafir kabul cderr:zlt".r. 

~ı.ttn hiç bir ıinema yıldızı resmen 
~ i~tcciyi evine davet edemez. An

llıU~ hususi tekilde olabilir. Yıldız 
ille• at verirken stüdyosunda bulun • 
'il ot lbecburiyetinde veya empresaryo
ttti'l .. ni (Publieity Manaıer) in ncza -

at~ltındadır. ı 
,~fir kabulü sabahlan saat 7 de 

1 
l'ıı. tı.ı için ben de bu saatte artistin 

'
11.Yol tarzı mirnarisinde yapılan mü

~ ıı evinin kapmnı çaldım. Japo:ı u. 

' ltapıyı açarak yaı..t olduğumu 
~ tuhaflaıtı. 

~ Uuıklaı.ıtırıncıya kadar mücadele 
..,;e~· 
lı: 61Z. 

~Y1ece polisle, çetenin bu iki azılı 
l. 

1 
arasında mlithlg bir muharebe 

~arı, 

~bı;anrn lideri evvel~ bqlıyarak ka

~-- lcadar gelmiş ve açmalan için \'Ur-
llı. Içerden ihtiyar kadmm sesi : 

'~e istiyorsunuz? 
~ ~l!ııta memurlanyu_ Eviniz dört 

' n ku§atılmL,tır. Kurtulmanıza im -
,~olt. Elleriniz yukarda olank birer 
~ dı§an çıkınız. Size bir şny yapma-

llıt ılı: 1nr Keyt Barkcr çılgınca haykır-

~ Cehennem olun. 
ra oğluna dönerek: 

;- "leş etsene ulan. 
,:at daha evvel polisin ateı.ıi başla
t~ek ... ~aklneli tUCeklcr, bunaltıcı gaz 
~ 1 rı. otomatik tUfekler ve tabanca
~~t~ bombardıman ediyorlardı. Barker 
rtı. 'l'ur de bu ateae mukabele ctmektcy
t~ E:!k ve tabancaların gUrUltüsü bU-

lıı lehrı uyandırdı. 
~U tıYar cadaloz bunaltıcı gazın tesiri le 
'lııı ~rek aten etmekte devam edilme
~ ~ınredlyordu. Fakat nihayet zabıta
Clı\11ıı •\Jr§unlan duvardan nüfuz ederek 
~tt. lncl'un vücudUnU buldu ,.e yere 

~~·t Barkcr, yere dil§erkcn: 

'iıl'a.ndun Frcd, dire bir ses çıkardı 
~ ve_ harekeUıiz kaldı. 

ı~I' d donmü3 ve ona bir adım kadın 
~ lcıııışu. Bu suretle kendisi de pen-

ect .. ıı 
~"1tt - giren kurşunların hedefine 
~'tınış oluyordu. Bir an lçindo vUcu-

- KDrtıvizitinizi verir misiniz?,, de· r 
di. Sonra evin bir salonuna aldı. 

Bu salona girdiğim vakit etrafı me
rakla tetkik ediyordum. Burası bir sa-
1011 değil. aceta bir yemek odacı halin. 
de idi. Ker.di kendime düşünerek ar • 
tistlerin misafir kabulil sabahları ol • 
duğuna gör: her halde bu davetin zi -
yafet kabilinden bir §ey olacağına hük. 
mediyordum. Netel:ım ki öyle oldu. 
Robert Montgc.mNi ile karısı Elizabct 
Ailen tıpkı yeni evliler gibi kol kola 
odaya girdiler. Bir kaç dakika görüş
tükten sonra hazırlanmış bulunan kah
valtı sofrasına oturduk. 

Bana karşı bu artistin gösterdiği mi
safirperverlik cidC:cn unutulmaz bir ha. 
tıradır. 

Bir artistin ne kadar takdire mazhar 

clduğu aldığı mektuplarla ölçül-:i: Re> 
bert Montgomery'nin aldığı nıektup • 

ların adedi haftada yirmi bini geçmekte-
dir. Bu mektup!arın yüzde yetmişi l 7·22 
yP-şlarında bulunan hzlardan geliyor. 

Robert Montgomory'nin gayet basit 
bir hayc:.t yaşadığını oturduğu evi gö -

ıünce anladım. H!zmetçi öteki yddızla
rınki gibi parlak giyinmemiş. Kansı 

Elizabeth Allcn'de sabah tuvaleti ga. 
yet sade ic1i. 

Kahvaltı masasında Amerikan usulü 
domates kokteyli ıçiliyordu. Mevzu ta
bii memleketimize intikal etti. Robert 
Montgomery anlatıyordu: 

- " Bilir misiniz ki, Türkiyeden bu
güne kadar aldığır.} 500 e yakıtı mektup 
beni ne kadar ml"mnun etti. Hepsine 
ayrı ayrı ccv.•p verdim. Türkiye 'ye 
gitmek arzusundayım. Yalnız arti!.tlik 
mesleğimde buna şimdilik imkan bula
mıyorum. Fakat oiı gün gelecek ki si. 
nema aleminden ç~kilmeğe mecbur ka
lacağım . İşte o zaman büyük bir fırrnt 
elime geçm:ş ol~ak. Avrupaya geçine<' 

:r.'"mle!cetinizi de ziyaret edeceğim. 

Hobcrl Montgomcrı 
son senelerin en sö1-
cle yılclızJnrından IJi -
ridir. Halta gcçcnlcı 

de Huz,·cllin Bcyn1 
snrnymdn \'l"rilen bir 
ınüsnmcrcyc sinema -
cıl:ır birliği tarafın • 
dan yalnız o gönderil 
miş ve Ruzvclt genç 
:\'! ld ızn bilhassn ilti
fat etmiştir. 

Turan Azizin yap -
lı~ ı mülnk::ıtta Rohcrı 

\fontgnmerlnln hıı -
ı;usiycllcrlni nnlatı -
)Or. 

Robcrt Montgomcry iyi tt-nis oynar, 
otomobil ve tayyaresini kendi kullanır. 
Ayni zamanda iyi bir denizcidir. Holi
vut yıldızlarının kendi aralannda ter • 
tip ettikleri bir tenis müsabakasında 
bulundum. Bu müsabakada Robert 

Montgomery altıncı defa ola. ık üstüs
te kazanmt§ ve hayli C)}kıtlanmı§tı. 

~KURUN 
il c;UNDELIK SiYASi GAZETE 

QuetemlZe cımCkrllen yazılar, guet~ 
1 ,. strmek için tM, u.rfmm ~~ ,,. 

ute) kellmea' )'Ullm&lıdlr. 

K&rf1Wr &ırUyen okUrl&r. melıtuplal"tM 
•O 1ııunı1ıuır pul koym~lı:ırrıar. 

l:Suı1mı)'uı vıwtan gen gOndumeJlten 
IDJlll•tlb roU&nm.ıl mektupwm tçtne 
konulan paral&."'tD ttaybotmumdan, tuu 
olarak çıkan )'8Zll&rdı&D dolayı. dlrektôı 
ı ilk. ll!tllne eoru .,rgu atmu. 

Gllnll geçmf~ sayılar 10 1..ıı~ur : 

Uaı.etemh:dr çıkaD rantarta rftllmlerbı; 
iter bakJn -.ıt kaııdlılt tcıacllr. 

r 

Son haftanın Dünya h6dlseıerı 

Alman motörlü kıtalarmm Anısturyayn glrl~int gösteren \ 'C Alman mecmua
lannda tıkan bir resimle Almanyaya ilhak edilen A'-usturyanm bir tabfat 

man znrası .. , 

Lehistan tarafmdan §lddctll bir ültimatomla normal siyasi münascbetlcrln 
iadesi lstenllcn Llh·anya dm·letinin rci icuınhunı ı\ntanas Smctong kamı ye 

üç oğlu lla bir arada ... 

' '" aşağı on kunşun birden girdi. ve 
'lt Ilı 111 doğurmuıı olan kadınm ce11e-

t!1'fnc l11Varlandı; gitti. 

Bu görüıır.clerden sonra Robert 
Montgomery b~ni yatına ve otomobili
ne davet etmiş ve birlikte resim çıkart
mak ıuretile nezaket escsleri göster . 
mi§tir. 

lnglltcrl.'nln ana\'atan ''e Akdcnb flloları g~c.n hafta Atlanttktc bUyUk \'C m8şterek bir manevra yapnılltır. Resimde 
Hu mane,.,.ya i!}tlrak edfln Zlrhblardan Telson, Malaga ,.e Vanplt görtllilyor .. M 
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Sahte şahad at- S 1 K ZLI 
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nameilemekte- a avano 
Vahdet Glllteldn be girenler Bir polis hikayesi 

Ağır cezada sorgula· ÇEViREN: lbrahim HoV1 eo 
r1oa devam edildi biı' 

Hem§el'im: l 
- Anhyamıyorum, diye devam etti. 

-··
SAF HAVAT 

Bir pr.zar gtıntl öğleden sonra, an -
nclerinlıı ö.iilmündenberi ilk defa, ba
balarının bir kaç arka.clqı geldi, ia -
kambll oyununa çağırmıglardı, oyuna 
lan, kendisini başka yerdeki bir la -
kambll oyununa çağınıu§lardı. Oraya 
giW. O gilnden sonra artık çocuklarile 
beraber haftada ancak yanm gün b&§
bqa bulunabiliyordu: pazar gUnU öğ -
leye kadar. 

- Annenir.den ayrıldık, yavrularım, 
dedi 

Sonra oradan geçen bir arabayı çe.. 
virdi, bindiler. Dördünün de hiç sesi 
çıkmıyordu. Paula: 

"Annemden ayrıldık mı? diye dilfU· 
nUyordu. Bir eeııedenberi ayn değil mi
yiz zaten? yoksa maz&.rlıktan her dönU. 
şU.müzde ondan yeni mi ayrılmı§ olu • 
yonız? madem eimdi mezarın başın -
da bir heykel var, mk sık çiçek götür
memiz lAzım . ., 

Ağır ceza mahkemesi uün öğleden 
sonra biri 20 diğeri 21 yaşlarmda Hü -
seyin ve Bahaeddin i81mli iki sabtek&r 
gencin duruemalarına ba§ladL Bunlarm 
suçlan uhte gehadetname, ilkokul öğ
retmeni diploması ve hukuk fakültesine 
glnno evrakla.mu çalmak ve tahri! et
mektir. 

Mahkeme cvvell HUııeyini aıorıuya 

çekti. Zayıf uzun boylu ve esmer bir 
genç olan Hüseyin Kadıköyünda otur -
duğunu, bir çocuğu bulunduğunu, rea
men nlkilhlanacağı gUn tevkü olundu • 
ğunu söyledikten sonra: 

Günlerce, haftalarca, aylarca hatta bir 
sene bu hatırayı unqttum, aklımdan 

siliyor gibi oluyordum. Derken, sular 
kararınca bekliyen bir kadın, veya bir 
kaşıktan bal damlarken ve yahut da 
bir tabakta erik put.ası gördüm mu 
hatıralar tekrar ve daha kuvvetle can
lanıyor kafamda. Kendi kendime: 

Oda. bo§tu, takat etten yaP":cıeo 
dağ parça.sının bir beyuli.nID /.Y • 
uza.klagmakta olduğunu gördilıd· kJdıll 
dınlık bir noktaya varır varınaı bOytll 
yüzüııil çevirdi. Bu tombul ve sont' 
bir yüzdU. Kadın bana bakU· Si' 
gUç i§itilir bir sesle •• bayır. ~ ~ 
seni tanımıyorum. Seni ıiındiye 
hic; görmUş değilim··· . lJOl-

Bunu söyler söylemez de. ~ ~ ~ 
maca öksUrUğüne tutulmtıe 5•-• 

Mekteplerin açılması Paula için bU
yUk bl r hlı.dlse oldu. Öğretmen Tolnay 
geçen sene neyse yine oydu ama, ço -
cuklar değivznlşti: daha bUyUmil§ler -
dt. Birçoğuna da g*nsenP.klnden baş
ka meraklar gelmişti: biri vardı pos
ta pullanna meraklı idi, şimdi boyuna 
balık avından bahsediyordu, tatilde 
balık tutmasmı lSğrenmlşti çUnkU. Te -
nt. ,,ynamumı bilen biri vardı, timdi 
football'a deli oluyordu. Bir tanesinin 
babur ölmllf, ba§ka bir mahalleye ta
pımı§lardı. 

Paula arkad&§larmdakl değlıikliğin 
,.a1ııtz içlerinde, dil§Unce!erinde ve 
·huylarında olmadığruı da gördU. Biri 
nr §imdi Paula'dan bUyUk görllnüyor, 
halbuki geçen sene ondan kUçUktU. Bi
ri daha var, sac;larmı ala brout kestir. 
mi~. ha 1bukl evvelce ortadan ayırırdı. 
Sonra, şi§M&nlıyanlar var, zayıfltyan. 
lar var. 

Mektepten eve gelince, Paula ayna
nm karşısına geçiyor, yU.zUnde yeni 
yeni çizgiler arıyara.k, kendi kendine: 

"Ben de değigmiı miyim acaba?., 
diye soruyor. Sonra kendi kendiııl yok
lıya.rnk: 

"İçim de değtemif mi acaba! diyor. 
Ne var oonde defiıik ! " 

Kendisinde yenl ve eskisinden fark
lı bir şey bulamıyor: kendini Haziran. 
da ncyr.e yine öyle hissediyor. Biraz 
mütc-c3air olarak: 

"Neye ben herkes gibi değişmedim? 
diye düşünüyor. Belki olduğum gibi 
kalmak daha iyi?,. 

György beste sınıfına geçmek i~ln 
girdiği imtihanda ümit ettikleri gibi 
muvaffak olmuştu, şimdi büyük bir 
hevesle, derslerine ciddiğ bir şekilde 
çalışmnğa başlamıştı. Çabama mevsi
minin tekerleği bUyUk bir hızla dönU· I 
yor, gUnleri ~let!yordu. Tekerleğin hı
zı artıyor, hareket fazlalaşıyor, h!dl • 
aeler, insanlar, eşyalar ya eskisi gibi, 
ya yeni bir eekilde birbirini takip edi
yor. Nihayet bir gUn birdenbire bir 
eeY patlıyor ve ne varsa he~i param 
parça oluyor: bUtUn dUnya başka bir 
§ekle giriyor ve her aey başka, yeni 
bir manl alıyor. 

Annelerinin ammnnnn flk yıldönQ • 
mti cumaya geldL Györzy'le Paula 
mektepten iki saat izin aldılar ve n· 
at ona doğru, babalan Ue beraber ,ta. 
bit Klara da beraber, mezarlığa gitti
ler. 

Annelerintn mezarının UstUnde bir 
heykel vardı: beyaz mermerden oir kıı
dm, başını arkaya çevirmiş, eliyle al
lahaısmarladık diyerek gidiyor. Kadı. 
nm yUzU .. hayır, kadınm yUzU anne -
lerlnin yUzU değil, fakat bUtUn heykel 
tamamlle o. Babalan bu heykeli oğul· 
lannm haberi olmadan diktirmişti. 

Paula heykele. göz1eri dolu dolu ba 
kıyordu. György, yUzU o mermer gib; 
bembeyaz, hl~ sesini çıkarmadan. öy
le, dunıyor~u. Klara heykele uzun u -
.ıun baktı. bir ren~i ath. bir yUzU kıp
kırmızı oldu. Al~ak sesle: 

- GUzel, dedi, l!IOn derece gftzel! ... 
mvallı bayan! ... 

Sonra, birdenbire eliyle babalarmm 
kolunu tuttu. Baba 'arı mezarın önUn . 
de başını iğdi, sanki çocukların meza
ra koyduktan ktrttnzı gU11erin yarısın• 
almak istiyordu. Klara yava~"a ~kil
di ve elini a~a~ indirdi. Cocuklar bu . -

Beyaz heykelle kırmızı kırmızı çl • 
çekler gözlerinin önUne geliyordu. t -
çinde bilyUk, temiz bir ferahlık duyu
yordu. Hiç teessUrü yoktu. Orada, o 
gUr.eJ heykelin ve güz.el çiçeklerin al • 
tında da, gökyUzUnde de anneleri ken
dini her halde n.hat hiseediyordur eli· 
.,.e dUşUnUyordlL 

"Kendini rahat hisseder, ~ biz 
onu seviyoruz ve hiç unutmıyacağız. .. 
YUzünUn çizgileri gözilmUzUn linUne 
gelmiyor. gördllğUmUz bir eey bize 
annemizt, bir gülümsemesini, bir hare. 
ketini, sesini hayalimizde canlandır -
mıyor ama, yine onu seviyoruz biz, biç 
unutmıyacağız da.,, 

György de, Paula da mekteplerine 
gittiler. Eve geldiler, yeme-k yed!ler, 
konuştular, der8 çalı~ılar. Herkes yi
ne esktden ne yapıyorsa onu yaptı 

Sonra gece oldu, yattılnr. Erte8l sa • 
bah-

Cumartesi sabahı idl Çocuklar kalk
tılar._ banyo odasında her gUn.kU elS
eelerfnf bulacak yerde, bayramlık la. 
clvert elbiselerini buldular. Matmazel 
Klara her zamanki vaktinde kalkmış, 
ev f3lerille uğraşma.ğa başlamıştL Ço
cuklar kendisini göremediler. Paula 
Juliska 'ya BOrdu bu bayramlık elbise -
ler niçin böyle diye. Kız omuzlarını 

kaldırdı: 

- Bilmiyorum, dedi, matmaz.el öy. 
le söyledi. 

Sa:ıt yedi buçuğa geliyordu, kahval
tı onları bekliyordu, onun için faz1a 
konuşnmadılar. Saat tam yedi buçukta 
yemek odasına girdikleri zaman ba • 
balarile Klarayı masaya oturmuş bul. 
dular. Babalan siyah elbisesini giy
mfşU, Klara da llcivert elbieesinl 

Çocuklar l~ri girince ikisi birden 
ve ayni harekP.tle hemen ayağa kalk
tılar. Babalan bir öksUrdil ve l!e8i tit. 
riyerek: 

- Çocuklamn, dedi, bugUn mekte
be gitmlyecekstnlz. Sizin için daha 
evvcliei gUnden ben izin aldım. 

lki ba§ memnun bir halde, yukan 
'calktı, iki c:ift göz. merakla, babalan
nm ve matmaz.el Klaranm yllzUne çev. 
·ildi. beklemedikleri bu haberin Bebe
btnt öğrenmek l!tiyorlardı. Bayramlık 
elb'seler, baba1armm siyah elbise!i. 
Klaranın ıactvert elbisesi ... ne oluyor
du bövle? ..• 

Babalan biraz durdu, BOnra devam 
etti: 

- Mektebe gitmiyeceksiniz, çUnkO 
bugUn bizim için bir bayram günU. 
(Tekrar durdu. Sonra birdenbire ka • 
rar vermiş gibil <:Unkü, bugünden iti
baren... yeni bir anneniz var sizin! 
(Klarayı göstererek) şimdiye kadar ... 
<:ok sevdl~inlz Klan.! ••. 

Sözlerinin ehemmiyetini daha fazla 
arttırmak, söylediklerine katlğ bir ha
reketle tam bir kıymet ve manalarını 
vermek istiyormuş gibi, Klaraya dön
dü ve alnından öptü. 

iki hareketin far'tmd9. "1d"1"r ve gay-

Ondan sonra olan Paula'da en karı· 
şık hatıralardan biri olarak kalmıştır. 
Senelerden sonra bı.:nlarm ancak pek 
azını, bazı taraflarını hatırlıyordu. 

Yalnız hatırlıyordu ki babasmm o söz. 
lert ve K1arayı alnından öpmesi llzert 
ne vaziyeti anladıktan sonra kendini 
çığlık atmaktan tutamamı5 ve l{lara
nın kollanna at?larak, onu öpme~. bir 
vandan t!'ll' ..... ı•je, bir yandan ağlama -
ğa başlamıştı. 

rilhtiyartı't birbirlerine baltblar. 

- Ailenıln mali va.ziyetinln bozulma· 
~ Uıerino tahsilime devam edemedim.. 
Halbuki Univemtedo okumak istiyor • 
dum. Arkadaşım olan Kam.il adında bl -

rinden çalıjmak üzere kitnp istedim. 
Verdiği kitaplarm araamda kendisin.in 
lise olgunluk ıehadetnameai çıktı. o za. 
man aklıma derhal bunu keneli adıma çe
vinnek fikri geldL Ofar mayii ile ka -
mil admı silip Jtendi admu ve Antalya 
lisesi kellmealoi de yenl lise ocldinde 
tahrif ettlm. Sonra bunun bir nü.abası· 

nı Beyoğlu ikinci noterinden çıkararak, 
yedek aubay okuluna girmek üzere u
kerlik şubesine verdim. Fakat yaptığım 
bu S&hteklrlıktan pişman oldum; evra· 
km takibüıden vazgeçtim. 

Rela Refik Omay suçluya fiiyle bir su

al aotdu: 

- Bundan bqka hukuk fakWtesi de
kanlığı kaleminden de Kenan adında bi
risine ait fakUlteye girme evrahlarmı 

çalmıpmu; bu kAğJUar aizln evinlzde 
bulunmq. Buna ne diyeceksinlı? 

- Vakıa benim evimde bulundu ama, 
bunlan &§lrDUf değilim. F.rıver adlı bir 

arkadalımla blr panaiyonda oturuyor • 
dut. Sonra ben n.fp.nlanmca. nipnlmım 
ovine çıktmı; kenc:Uabıden kllai\larnu . ı. 
tcdim. Bu evrak verdiği kitapların ara
smda bulundu. 

Reli: 

- Ehlivukuf bunun siılıı ellnlzle tah· 
rif edilıni3 olduğunu söylüyor. 

- Yalan. Ben tahrif etmedim, bu dlsr 
lomadakl tahrifat pek acemicedir. Ben 
yapIIU§ olsaydım, daha dikkatli yapar, 
kendimi ele vermezdim. 

Bundan sonra rel.a diğer suçlu Baha· 
eddinl sorguya çekti. Bahaeddin: 

- Hüseyin benim ölen karunm kar
deşidir. Bir aene evvel li8e imtihanla· 
nna girmek tlzere Iatanbula geldim; HU· 
aeyin ile bulWJtum. Bana imtihanlara ne 
diye gireceuın. ben sana bir oehadet • 
name uydururum, dedi Başında tlniver
alte kasketi vardı. Kendi.sine uydum, 
bana bir gehadetnaıne verdi. Sonra bu 
ıehadetname Ue yedek subay okuluna 
girerek be§ ay okudum. 

Mahkeme, phiUerl çağırıp dinlemek 
tızere duruomayı ba§ka blr güne talik 

etti. 

MVSTEŞAR TETKiKLERiNE 

DEVAM EDll'OR 

Şehrimizde bulunaıı gUmrilk ve lllhl • 
sarlıır vekılletl mUsteşan Adil Okuldq 
dUn de DCbrim1zdeld tetkiklerine de\'al'D 
et:ıni§, sabah öğleye kadar lnhlsarlar i
daresinde meşgul olmut, öğleden sonra 
gUınrllk baş mtıdilrluğtlne gelerek gilm

rllk başmUdUrll Mustafa Nuri ile gUm • 

rük l§lerl etrafında bir mUddet görüş -
rııUttür. MUııteoarm tetkikleri hafta ıso
nuna kadar devanı edecektir. 

Beuoblu 1 inci aulh hukuk hakimllbfn • 
dtıı: 

Koı;tl oAlu MlhoJin hazine veı;alre aley 
hine açtıAı lzolei ~uyu da,·asınrla mfichlei 
aleyhlcr<1en Feriköyünde kuyulu hal! ön 
ı1okok 43.45 No. 1ı hanede mukim iken 
h:ılcn lkıımell{Ahı meçhul bulunıluğu an. 
loşılıın Sofik kızı F..ğsnbete emlAkl milli. 
yeden cenp 1ıeldi~lnden ve keşif icra 
edilerek rapor verllıtlAinrlen bahı1ile ııtı. 
nen on beş 1ıiln mfühletle ı:nyap knrı:ırı 
tebli!Unc kortır ''erilmi$ olılıılhınıfRn mu. 
ha'<tme RiinU olan 7 / .t/938 ~aat 1 O rla 
m:ıh'ctmeye hizztıt veya bilvtkiılf' llf'lmt>. 
nlz mı•ıı'lfT'l!'l"I Jtı;!.'ll'"ı knrarı m:ıkıımıno 
kaiın olmak üzere illın olunur Mezarl:ktan r.ıktrkt .. ., oonra. baba . 

· lan, dU§Unceli bir halde: (Devam ediyor) .(V. P. 2313) 

- Bir gün gelecek onu tekrar göre
ceğim diyordum. sürdü, öksürdü. ' 

Hemşerilerinizi sevmiyorsuııtıJ P O 7.8.man, bu kadmı görmek iştiyakı, 
arzusu ile yanıyordum. Ve, ağır bir 
lavanta kokusunu duyunca da, korku
yor, işte buracıkta, neredeyse karşıma 
çıkacak diye UrkUyor ve engin bir he -
yecan beni a1<'v alev yakıyor. 

liba, dedi'Jl. bl • 
- Ben, beni genç iken ~· ~ • 

len biç kimseyi sevmiyoruDl• dıyt 

Yunanlı arkadaş: 

- Onu görmeğe can atıyorsun, son
ra da korkuyorsun, şaşıyorum, dedi. 
Ru~ yoldaş mırıldandı: 
- Ben pek~ll anlıyorum. Korkma -

emm sC?bebi, hattrasma karşı olan kıs. 
kançh~tan ileri geliyor- Ve rahatsız ol
sa da, sıkılsa. da bu tatlı h:ıtıraamı bü· 
tün varlığiyle ayni tar.elik ve canlılık· 
la saklamak istiyor. 
Hemşerim başını salladı, ve: 
- Hakkın olabilir, dedi. Amma., bu 

hissimi l~yıkiyle anlatamıyor, dile ge. 
tire'lliy~m. 

Kapıdan o garip l!vanta kokusu ge
lince, genzime dolunca f ırlayrp geçen 
kadının kim olduğunu anlamak iste • 
dlm. Yapamadım. Olduğum yerde çivi
lenerek köpek gibi zangır zangır tlt • 
redim. 

Yunanlı arkadaş sesini yUkseltti: 
- Haydi hep ber:ıber gidip kadınm 

kapısını çalalım. Ne ~çek olduğunu 

görür görmez belki iflah olursun., 
Ben söze karı~ım: 
- Fakat bu kadm, hemşerhnln ara-

dıV,ı kndın olamaz. 
Rus yoldaş bana baktı ve: 
- Olam3Z mı? .• diye söylendi. 
Hemşerim batını salladı ve korku • 

yorum, diye mınldandı. Sonra, bana 
dönerek Yosef Vitek, bana bir iyilik 
yap kardeşim, git kadının kapısını çal 
ve sor bak kimdir? .. 

Dedi. 
Cevap verdim: 
- Pek~li .. Madem ki i!tiyorsun. 
Yunanlı yold~ manatı manfilı gille. 

rek: 
- Belki ye.lnu: değildir, diye gö.ıil

nU kırptı. 
Aldınş etmedim. Kalktım, bir deste 

imkambil kAğıdı getirerek masaya fır. 
tattım.. 'O çUnilz hele bir kol çeviriniz, 
geç k(1.lmam •• dedim. 

vn 

Kapmm öntinde durdum ve kula~ -
mı verdim. GörilnUrde misafiri oldu • 
ğunu gösterecek bir hareket yoktu. 
Yatnrz, bo~azı. göğsü yırtılırcasına ök· 
sUren birieinin sesi geliyordu. Elimi 
kaMınp kanıva vuraca~· sırada. kal. 
bim h1zlı hızlı l"arnma.~"1 baş'adı. Zira 
havatimde gUzel bir kadmm yüzU can
lanmıştı. 

Yava~ça kanıva bir iki defa vurdum. 
ÖksUrUk kesildi. Ayak gesleri bana 
doğru vRklaştr. Bir ses bağırdı: 

- Kim.:ıir o? •. 
Cevap vermeden evvel biraz dUeün • 

dilm Ve ani bir muzip hisle: 
- Lehistandan bir hemşerl... de -

dim. 
Ortalığı bir sessizlik kapladı ve ka

pı ardındaki kadının hiddetle birbiri 
arkasına: 

-Defol, bas git. Kır boynunu! .. di
ye kUfUr ettiğini duydum. 

Kalbim yine şiddetle çarpmaya baş. 
ladı. Çünkü bu oyunla yüzünü göre -
mediğim kadının bir sırrnu öğren • 
mi§ oluyordum. 

- Müsaade ediniz de geleyim, diye 
yalvardım. Kapı komşumuz bir f urun. 
cuyum. size ne zaranm olacak ki! .•. 

Bir scssiz1ik daha oldu. Bir anahta -
nn kilitte döndUğünU duydliill. Ve ka
pı açıldı. ' 

vap verdL ~ 
Bunu söylerken sırtındaki ts ıco ' 

attı. Ve ortalığı ağır bir lAvaD ~it ' 
kusu kapladı. Odaya bir göz ti~ 
dim. Bir köşede. tir.erinde bir eoıııııll 
fincan ve fincan tabağı, ve b~ 
ekmek te bulunan bir masa ~ ın• dl 

Yine bu masanın tam 0~ de d• 
kilçilk bir lamba, ve b~ .ö~~. !3it' 
bir bal kavanozu yerleştırı~ı§ etfet • 
muamma, gizli kalmış bir et)'>: k i~ 
miş insanlar gibi derin deriJl 

çektim. " "" 
- Vaktile çok güz.el olduğıJD 

söylediler. ıu: 
Kadın, şakrak bir kahkaha a . te f.ı 
- Delikanlı, dedi. Nutkuna }lıÇ ~ ' 

yi başlamadın. Bununla. beraber• ıdi11". 
zün ayni hakikat. Vaktile ~ 
S9.na bütün bu münasebe~ 
kim yumurtladı?. . llll' rf 

- Bunu, şimdi bllyümilş olan 
cuktan duydum. 
Omuzlarmı silkerek: ~-
- Çocuklar böyle geyden ne 

larmış, dedL tJ1 
- Sana fişık olan, seni içten ~ 

ven bir çocuk .. Sen ibti~ ~ 
bir ueYtn asli. olamıya.cağJDI a# 
l§ığm zalim parlaklığından c;at 

gölgede kalan bir sedire oturdu.~ 
sü açıktı ve lô§lukta bembeyas 
nü yordu. dJ1' 

- Bana !şık olan bir çocuk!.~ 
tekrarladı. Saçmalıyorsuıı. Sell 

ismimi bile bilıniyorsuıı.· ot" 
- Doğru, dedim. Sana . ~ dil· 

çocuk da bilmiyordu. o Leh~ ~' 
larında yaşamadL Bir gece, ~ ~ 
lübene gelmiş, sen de ona bal ue 
pastası vermişsin. ,.ti' 

Bir milddet oturduğu yerde b ıl1'' 
ketsiz kaldı. Sonra titremeğe ~ gr 
rak, eşarpmı aldı. Tıpkı ayaZ b ))it 
cede soğuktan korunmaya çatı~ ilJIO 
kadın gibi ağır ağır çıplak g~ol" 
s:ırdı, sonra uçlarını da boynuna 
dı ve: J' 
-Kapıyı açmamalıydml. diyt 

dı. - Korkma, diye onu ~kbı ~ 
Ben o çocuk değilim. O, ya.ndalt ~ 
da oturmuş iskambil oyniyor.ad;pı 
hulya!arınm doğru çıkıp c;ııan 
anlamak ic;in buraya gönderdi· 

- Hulyaları?.. ~ 

- O seni, daha hMa hayaunı%1 te ' 
güzel bir hayali, h:ıtırası ol~1~ 
lakki ediyor, sular kararınca tıed..,,ıt' 
bir kadın görllnce, ucundan bal 1' 'f""' 
yan bir kaşık ve bir t.abakta eri 
tası görünce, kendi kendisine: ~ 

- Bir gün gelecek, onu göre~ -
diyor. Ve bu ietiyak, hasret ~e 11"' 
yor, kıvranıyor. Fakat ağır bit t ~ı 
ta kokusu alır almaz da korkuYo is':_ 
o zaman işte burada nerede !!" 'ft 1' 
cek. görünecek, diye dUşünUYor 
yecanmdan tir tir titriyor... ıctf .ı 

Boğazında tuttuğu elini çe ' 
tıpkı Yunanlı arkadaşım gibi: -~ 

- Beni görmek iştiyakl1e ~ 
halde korkuyor ha? .. dedi. 

Başımı salladım. Ve: ı&-' 
- Bu gece, bu garip ve ağır ~.,. 

tanızın kokusu, odarnt7.8. yayılıııctt "
pıyı açıp sizi görmek istedi. !ak~ 
pamndı. Titriyerek oturdı,ığıl 
büzUldü kaldı .. dedim. _u~, 
Kadın başını kederli kederli ,lı 

(SOfl'I 

ş 



Kırkağaç 
Şehire getirilen elektrik bütün 

ltıt1t ~ 
köylere dağıtılacak 

tıııı) agas, (Ku-

~d~ - Şehrin 
~ Ilı ıle g~esi • 

ltfrik 
Ct( ettirmiye--
~treccdc mu • 
b el bir elektri

~:ııip bulunan 
tıı bç, 'Eğenin 
~tırlu şehirle -
t;r,,..ll biri haline 

'<ll§f 
ltııı ır. Sc.n sis • 
tılcıı Ciha::ı ıh ti va 
it tesisa C!::~ htin , sadece ~ . 
'1 . . ışıkJandırd- -
tı ~~ı~ değil, muhitte sınai ve zirai iş- §ebbüs halinde bulunduğunu derhal 
t tctj ~ilde de kullanılabilecek bir ha- kabul etmemiz lazım gelir. 
l(tı ı:llırı:Ştir. Şehre ( 1500) metre mesafede bulu-

ttc sat Vekili Şakir Kesebirin son nan "Bakırköy,. ne uzatılmağa başla • 
~tı '~ahatinde Kırkağaçlılar bu te- nan elektrik hattı, tedricen diğer köy· 

~ tlc:ile mutlal<a göstermek imka- lue teşmil olunaı.:ak. sıra ile coğu ve 
,.._:~Şiar ve muvaffak olmuşlar . s:mal taraflarındaki köylere ·~ık verile
Y.ııık·· "t:J·;.. u şehre yetip artan •.:ereyan cektir. Bu arada kazanın (bira) lık ar· 

!'.. .. ın· 
~ Ça 1 başka uhalarda dahi kullan- pa yetiıtirmekle meşhur olan (Gül -
'ıı bi releri aranılryordu. Eu çareler- r.ebe) isimli nahiyesine de bol miktar

c r tanesini lktısat Vekilinden tc • da cereyan verilerek orada da bir is -
~~rtı~lerdir; Vekil. !Chir haricinde tasyon meydana getirilecektir. 
~~ 11§ olan elektrik fabrikasının Kırkağaç köylerinin ışığa kavuşma· 
"liıı· il., işlerinde de faydalı olabile· ,., öyle zannedilir ki mahalli bir hadise 

1 d ... 
~'a( U~ünerek kazaya hükumet mali halinde kalmıyacaktrr. Bunun, Manisa 
~tı 3 tane harman makinec;i gönder- valisinin nazarlarından kaçnuyacağına 
~tı;~adetm1~ir. 11c ı~ık verme çığırının vilayetirı diğer 
~ ~ Urı Kırkağaç halkına kilc..,atı on Y.azalarına da sirayet edeceğine kati 

ııruş .. • d . . • 
~ uzenn en t§ık verebılen be - t.azarla bakmak ıstıyoruz. 
~ cf3 Ve bu belediyenin cidden değerli Hepsi birer servet kayııağı olan Ma-
tc ~~ Celal, yeniden baz:r te~ebbüs- ııisa kazaları bu sahada Kırkağaı.:ın 
t tirı§miştir: köylere de ceryan ver orneği ohbilecek mali ve maddi kuv -
't1rtıe~leketin hangi semtine git - veti haizdirler. Bu tabmi:1imiz tahakkuk 
hcuc~tnk I§ığına kavuıznut köylerin ettiği takdirde Türkiyenin en ışıklı 
~ llın yüzde ikiyi geçmediğini gö- memleketi Manisa vilayeti olacaktır. 

t ~· Vaziyeti böylece düşününce Fakat ilk şeref hissesini Kırkağaç ka-
faç belediyesinin mühim bir te - zanacaktır. 

~anisa valisi yeni in
~aatı gözden geçirdi 
4tatürk bolvarı ve Şar klubu 

binası bitmek üzere 
~· (Hususi muhabirimizden) -

' hir bandosu belediye müst.ah -

0~den müteşekkildir. Tam te§ld -
\lar il b:ındo mUkemmcl alafranga 

'1ıt ~ ~lı:naktadır. 
la:ı evındc her on be§ günde bir 
la aırc toplantılarında ve verilen 
~:J.a hariçten caz getinneğe iht.i -

1 lrnıyor. Gönderdiğim fotoğraf, 
ti bir arada göstermektedir. 

~l'lı~IJt CIXA l'ET iŞLENDi 

ri geldiği söyleniyor. 
DEl"I't~RDAn KAZALAm 

TEP'l'JŞJ~ ~'IKTJ 

Ilimizin yeni ve çalışkan defterdarı 

Cevdet §eol kazaları teftişe çıkmıştır. 

Geldiği bir iki ay içinde muhtüne ken
disini pek sevdirmiş olan defterdarımız 
hayır işleri te~wkktillerinden KIZJlay 
kurumunun bn§kanlığına da seçilmiştir. 

llimlz maliyesini tam bir düzen altı-

na alan defterdarımızın bu hareketleri 
vilayet işlcrindo iyi sonuçlar 
başlamıştır. 

P RTI OCA.KLARl. 

vermeğe ~ ırcı kazasına bağlı K!Lracahisar 
~ \>'den 307 doğumlu Halil oğlu lsmail 
(~kto kadar köy kahvesinde otur-

8o11ra evine slderken önü ke - ilimizin muhtclü semtlerinde açılmış 

1 .vo Mustafa o.ı;ıu Silleyman elin- olan parti ocaklarmn kadın ve erkek 
~'fto ile göğsUnü nişanlryarak ateş 
~ fialUi nğırca ynrnlıvarak öldür .. 

~-~ aga teşcbbfüı P.dcn Silleyman 
~?'ttııı'ı.r tarafından • yakalannu§ ve 
:~ teslim edilmiştir. Cina»etin a
da ıneveut bir münaleret.trcn ile-

birçok nıa. kaydolmuı:lardır. Her akşam 

ocaklar nğııa kadar dolmakta ve mem
leketimizin hayır!İ i§lerl Uzerinde görü
şUlmektf'dir. 

S.\LIHLIDE FECi BiR Ol,U!ıl 
Salihli kazasının Poyraz köyünde tUy

fSonu 10 un.cu sayfada) 
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Toprak bayra 
Dün büyük bir neşe içinde -1 

Merasime civar köyler aha 
ve yüzlerce davetli iştirake 

Diiııkii Toprak Bayramında yapılaıı 
geçit rrsminden nıuhtelif intibal:ıı : 
Okul talebeleri goçiyor; Ziraat mektc
bi>tin önibıde hatipler söz söylüyorlar 
?:c aşafiıd-11 köyliilerin de -iştirak ettiği 
oyunlardan bazılan1ıda talebeler ve 
h~lk bıiyü1: bit .~cvinç içinde eğleniyor. 

Dünya Toprak bayramı Yeııilköydeki 

ziraat mektebinde civar köylerin .iştira
ki .. '~vkalade parlak bir merasimle 

dün kutlanmıştır. 
Beş yüze yakin davetli ve yüzlerce 

köylünün hazır bulunduğu ba~-r.ım bUtiln 
gün neşe içinde geçmiştir. 

Bayrama belediye reis muavini B. 
Rauf, meclisi umumi azasından Safiye 
Alın, Refik Ahmet, Feridun .M:anyaı:1, 

Mustafa Aşkın, orman fakültesi dekanı 
profesör B. Mayer Vcgelin, profesör 

B. Mazhar Diker. B. Esat Muhlis Oksal, 
profes-Or Tevfik Ali Çlnnr, doktor Asaf, 
Ziraat mektebinin en eskilerinden B. 
Strati ve daha birçok tanınmış kimseler 

g-elmişlcrdir. 

Merasime saat 12 de kolordu mızıka
sının çal"·~ lstiklfıl marşı ile başlan -
mI§tır . .Marştan sonra Ziraat mektebi 
müdürü B. Vehbi bir ııöylev vermiş: ez

cümlo ~unları söylemiştir: 
"21 mart günü tabiat yeni filizlcn • 

meğo ba..5lar. BugUn çok eski ~ağlarda 
muka<ldc~ ı.ayılır , -o kuUulanırdr. Bugün 
21 mart bütün uhıslann kabul ettikleri 
bir bayram, Toprak bayramı halini al
dı. Jler yıl bu mukaddes toprağı \:C bay
ramı onunla kucaklaşarak, köylü kardc,;
lerimlzi J.."'Utlulnmak için bütün ~chlrlllcr 
knlara dökUlmcyl bn~ ödev ayıyorlar ... 

B. Vehbi, davete gelenlere teııekkür 
ettikten sonra i§bölümünde ziraatin 
mcvkiini uzun uzun anlatmış hükümeti -
mizin ziraata verdiği önemi belirtmiş, 
sözlerine §ciyle dcvillll etmiştir: 

"- Yurdnmuzo anl'Ak ztraati vo top
raklanmm sennek saycsindo parlak bir 
gcleceğo kanışturabl1lrlı. Ulus ekono
misinde bcilr('n bu Jrnn·etll cepheyi se
zen Cumhuriyet idaresi \'O onun uzak 
görUşlil Ulu Onderl, Türk köylüsünü 
~ok geri çağlardanbcri ezen &şar ,·er~i
!inl blitçeo;indon kaldırmak suretiyle ile

ri ~ötürdü. 
Cumhuriyet hükfuncti diğer yandan 

z.Irruıt ve köylü!ilinun kalkınma işini bir 
memleket mosclcı;l olarak ele almıştır. 
htanbul Yilliyett ,.e onun yorulmak bil
mez ,-ıılh•lui saygı ile anmayı bir borç 
bilirim. saym nlimh: Muhiddin Ustün
dağ, ı .. tanbullul:ını, bilhassa zlraat~i)('rc 
~urur , ·eren Bii~·Ukdcrc ~ubuk fidanlığı 
\'e cnstitü'lünü. fi('ykoı ağaçlama fidan• 
lığı , ·c Halkalı t:ı,·uk~uluk müe!.~scsi

nl kurarak örnek ola(':\k eserler me~·da
na ~ctlrcll; lsf;ınhnhın hlrçok köylerini 

ağaçlu ndmlı. 

Tiirklvc Cumhnri~ c i , .o onun Ba;:ka
nı Atatilrk. hü;1·ük bir topluluğu ~ırtçi 

ol:ıu Tlirklycnln kalkınmasının her cy
ıJ~n iincc bu mühaN'k toprağı y·orm:ı -
dan, 1.nm:ınınıızın son sl'!tem maklno 'o 
iilctl<'rlyh• lşlctcbllecck zengin bir köy

lü topluluj:.unun yaratılma'ilylc kabil o
lacnii;ına inan ~ö!iterml:,tir ... ' 

Mektep müdUrllnden sonra lstanbul 

1111ıınıınrııı1111ıııımıırıı1111111ıııııııı:ıııınıııuııııtıı1111ftı111111Ht~ 

Toprağa 
kaside 

Ey, senede bir yün dinlenmeye 
bırak'ma1:1a sana olan şifkran bor
c:ımuızu &lem.eye r.alıştığımı-:: top
rak! 

Sen bizim her§C'IJimi::sin... bi=i 
bcsliyen, d<nJuran, giydiren, yaşa

tan ve nihayet 1.ııcağında ebediyen 
saklıyan yine sensin. 

Çeşit {'e§İl yiyeockler, rcrık rcn1' 
çiçekler, güzel mcyvalar senin üs. 
tihıde yetişir. içinde rahat rahat o
lıtrdııüıwıuz emler, şehirlerimizi gü
zcllc§fircıı nıanmrclcr, bizi medeni
yete ula.~tıran fabrikalar senin üs. 
tiinde lamılur. 
Kederli aıılarınıızda bize neşe, şata. 

ret veren yeşil çayırlar, güzel or
>nmılar, engin 11/u'lılar yine scnfo 
ilstfhıdedir. 

Biitiin bımlcır1a yine senden başka 
bir §ClJ olmıyan güzel vat.anımızı 
l1ir kat da7uı gilzelleştirir, kalpleri
mizde vatan scvgısini büsb-iitün art_ 
tıhr, fazlalaştınrsın. 

F'akıat ey Ti1r7: toprağı! Senin bi:
ce bunların 7ıcpsiııden daha biiyii'k 
bir hususi!fClin, ölçiilmcz bir ·1ı.-ıy

ıncti11 rar: Diinyanm en biiyül• i11-
sanı, mcmlc7;clle tc1:ııik ve moWrlii 
zi.ra<ıtin Mnisi gözbcbcğimiz Ulıı 

Önderimiz Atatii.rk de yine senin 
iistiinde yaşar. 

Aziz toprak! 
Sr:nin bü11iik varlığım takdir ct

rııiyen1 seni asırlarca ilımal eden es. 

:6iraat odası reisi B. Necnti Gonenc r 
söz almış ve güzel bir nutuk söylc>mi -

tir. 

Ziraat od:ısı reisini müteakip zi. at 
mektebi son sınıf talebesinden B. Mc h
met Erman heyecanlı bir söyle\ vermi: -

tir. 

Mohmcl Ermnnm sözlcrind<'n bir kıs
mını aynen nhyoruz: 

"Bugün, her dakilm lizcrindc uğr:ı5tı
ğımız didindiğimiz, sırtını kazıdıf,rımız 

toprağı dinlcnmeğe tcrkettiğimiı ~·<'gfı

ııc gündür. 

Rurnda, bn ulvi ~h önünde biz toı•· 

rıık çocukları onun ba)-rammı lapmal:, 

onu konusmnk için toplandık. · 
Her m lck her hfıdisc~i kendi ~öz

lüğü ile sörlir ,.c araştırır. ımııctıcr bi
riblriylc çarpı.sırlıır, boğu5urJnr, ) üzlt'r· 
cc, blıılcı·cc .•. rnllyonlnrcn C\'lütlnrını im 

uğurda fc(J.-ı ederler, yol• ederler. Ilun· 
dıı. kn.,t, bunda \ilkü c ki 1aril1i hadi•<-'· 
le istisna cdi1irsc, bir fi\ uf toprnğııı 

hir yabancıya vr.rllmcmcsi, hir :nıı~ 
topral,'ln üzerinde titrcnmesidir. 

ilk hayat topralda filiz 'erdi: illi iıı

san ondan me,·cut oldu. J;ugiin onu ;1 o

ğlırnn bayatnnızm <lC\·amma ~ahı,,~ oruz. 
Ne mutlu ey Tllrk Jiiiylüsü ı;;nn:ı. ki, 

hinlcrcc yıl c\'vel, bütün in :ın lrutlcl<'
rinin Jtay\'an ürlHcri gibi peri5an olnrak 
yatt:ırlığı de\ rede bu nna toprağı ilk is

li;\·cn, ondıın ilk fay<lalanan bir ecdadın 

O.- (Ull{cıı sayfııuı çcviri11f:), 

1111ııını11t"111ıı~ııınımını1m1nıınıını11ıu 

ki devir arlık tarihe l•anşnıı§t1r. 

I1 er §C1Ji yapmaya muktedir olan 
Cumlıııriyct idaresi) senin va;iycti
nc yabancı lrolamc.::dı ve nctcl-."im. 
de litılma<lı ... Şimdi sana ait 1xmun
larla, sana ait işlerle meşguldiir. 

Sem artık miistcrilı olabilirsin. 
Se1ıi dil§iincn, seni seven Cumhu

riyet idaresine uc biz::at seninle tığ. 
raşmı Atam1za senin bir mihıtcsibin 
sıfatile sarsılmaz şükranlarımı su
narken, biit "in hayatmca sana arl:cr
daş7ık cdeıı Aziz Tiir7: l(öylüsii ö
nünde scıy§ı ile eğilir, iistündc r.rı 

biiyiik çiftçi Atatiirkil yaşatan Ey 
Türk Toprağı, semi biitiin tl!lrlığım. 
la takdis ve tebcil ederim. 

!\"ECATl GÖNENÇF,R 

ıııııtt ııııı 1111111 ıııııuııııı ıın ı ıııııı ıuııııııınıııııııı ırnıııuııı llı.ııı ıı,ıı ııı 



-- -

ıo-KURON 22 1\1 r. r 19ss 

\ "'~:.:~,:: .• ::,: :.~., •• ~ l lllfllli; Alm~~::~!sın 
finc :ır:ımak iı:ıcrc şchrlnıi:ıc gclmiştır. du ~d urabı· ıı· r Nazım ismini tnsıyan hu adam hir rcfi- I ' ~:~ize Yaki Ol;'tll bcy:ınntııufa dcrııhlir üsabakada - 5inci aayıfad/1in d.eoom -

"Bu definenin ·yerini sörlcrcmcm. Fn. ı 
kat Di:ı::ıns :ı:nın:ınındnn kalm:ı bir hazine. azanan ar yalnız "kay.bett~ araziyi :ia.tle etmek 

~miyor, fakat üstelik cihanşümul 
bır na.syonal sosyalizm düşünüyor. A. 
wustueyaya hfiltim olan Bitler, p.rka 
aoğnı y:Utilyii§Un • esasen Bismark ta
raf mdan işaret edilmiş olduğıt veçhi
.le - cAlmnn milletinin gayesi olduğu 

:kanaa.tinaedir. Onu 'iki kuvvet durdu
rabilir: Sovyetler Birliği ve 'l'lirki~ 

yf mulıtcvidir. fçindcki sen et bir hük(ı. 
mele kfıfi selir.,, 
Naıım, bu <lefinenin ~·erini h:ıb:ısıııın 

hir gece rOy:ıd:ı gördüi!ünü söylemiştir. 

Arnavutluktan gelen define arayıcısı isti. 
da ile vilayete müracı.Htt ctmış definesini 
oramn'k için miis:ındc i temi Ur • 

• Dcyli Tclgrar gazetesi muh:ırrirlcrin
den "Pctcr Buro,, nıım mii tearile fıkr:ı. 

1:ır l'tıuın D. Ohriyen chrimize sclerck 
Anlcarayıı gitmişti. E'-vclki sun 1ckr:ır şelt" 
rlmize clönen lnsiliz muhat:rlri şcreTinc 
malbu:ıt umum müdürlıiğü lst:ınbul mcı
harriri B. Neşet Alny hir zlynfet vermiş. 
tir. Kendisi "lıeynelmilel fikri h 'birliği 
ndıncla ::\filletler ceml~-:etlnc hnıJlı l>ir ıc:.'. 
şek.kül hcsnbınn ynhnncı memleket grızc 
tecılerilc k!iltürcl s:ıh:ıd:ı tcm:ıstn hulun. 
makta ve ynzılnr ya1mnktaclır. 
~ün nl:ş:ım memleketine dönm01tilr. 

Şehrimizde l'knlllyctlerc ait evkafın 
idaresi için işten onlar miitcvellilcr ln:!.-in 
c~ileccktir. Y:ıpılan mürac:ı:ıll:ır ıı::ı;nrı 
~~k~:ıte nlın::ır:lk nyrılnn müteYellilcr şim 
dı .ımUhan edilecekler, sonra ,·azifclerlne 
tnyln olun:ıcnklal".dır. 

"' ÖnOmOzdcld llnzirnn oyınd:ın ftih:ı. 
ren otomobil ve kamyonlort1.ın nlınmdktıı 
o?n~ pJAkn resimleri lrnlkarnk yerine hen 
.z.ının beher galonuna bir miktar resim 
7Iavc etlilcecKtir. Benzinin her galonuna 
w:ıpılacnk z:ımln, kilo 'lıaşına 4,5 kU'rUŞ 
alınması muhlemcldir. 

• ı.Büyilk hin:ılorın .·angın tcrtib:ıtınn 

~ar:şı fcnp etlen v:ıs1tdlan tedarik etmesi 
ıcln hclcdfye yeni bir tnlJmdtnnme hazır 
lnmağn 'bnşlnmı,ıır. 

• lslnnbul musiki sanalkiırları cemiyeti 
şc~rin d:ılmt bir senfonik orkestraya ola~ 
ihlt;}'llcı_nı clüşüncrelt seçme snnotkl\rlnr. 
dan murekep bir leşekkill vüeud:ı setir 
mec{i karnr vermiş ve bunun için füışvc.. 
11ilctc mO:ı:ıc:ı:ıt etmiştir • 

.c: Il~k!lmet, tarifelerin tasdiki hakkını 
m:ıh:ı lın en lJiiyük mlilldyc mcmarlar.ın.. 
dan. alarak doğruca Dnhıliye Yeklıletinc 

ı.:erı!mcslni diişünerek bu l oldn Dahiliye 
'e~.ıletlncc bir prQjc h:ızırlnmıtşır • 
. Jl.:~ıs:ıt Vek:ill'li Ilandırmrı, .ntud:ıfl\ n 
lıınan ıd:ırclcrile ı;nir Jlm:ınl:ırın kulln
nılm:ı~'llc:ık h::ılc gelen mcfruşntmı yenile 
mcğe l:.ırıır ·ermiştir. 

~ l>iı!'d!innü senet oımeklerlik sıhl1l~·e 
m~ ~' ":. n~u:ı\•lni Dr. Nilınd. Nnitle sılıhnt 
n•ı:rlıırliı ınC' :ayin ~dilmiştir. 
. * Al:l'lrir Yekı11cti, Dede! mntb:ıasında 

hır şmm trş!,it;ııınm, iki posta halinde 
c:ıhŞtJrılnın• ıııı Jrnrnrlaştırmıştır B 
ten ı · · ) · unun 

ı nı ıçın I cdct mnıhaasmın s:crmnyc 1 
CO~·ı!lılM•:ı[;tı r. 

(ı B' ··d . . ır ııııı ;ıctlcnbcri şehrimize gelmesi 
hckknen lwıçreli profe ör J>itt:ırd l 
ki ,.~ h · eYVC 

.,un Şl! rımlzc selmiş ve ann akşam 
An~mrnyn tmrc'kct etmiştir • 

Auupnda scynhnt etmekte olan sabik 
Amerika Reisicumhuru Huvcr Finliindi. 
yndnn lsveçc seçmiştir.. 
~ c: __ lsYCC 'kralı Güstnv, tenis oynarken 

gozunc ı;elen bir top dnrbesile gözliinünün 
camı km.ı~ış, lnrılıın cam <la göz k:ıpn. 
ğı~ın bl:ını kesmiştir. Ynrnsı hafiftir. 

Dcnızb:ınk umum müdürü Yusuf z· 
Öniş d_ün de tetkiklerine devam eı~r1 
liman ıışlctmc direkUirlüğfine gelerek Y~ 
l>llıın iopbnlıyn riyaset etmiştir. 

DOKTOR 
Kemal ô 2 san 

Operatör. Ürolqğ 

Galn.ta - Karnköy - Abdullah ef. 
lokantası k!U'§ısında Gnliçi Han 

He.rglln l.5 den 20 ye kadar 
Telef 011: 4nss 

çoeıığ-1.lSUD. 

Dngüıı 21 mııı't. Bunun ma.nUSJ "''Jl na u , .,. on 
ny zc.rfndo uğm§h;:.,.,.,ız sırtın •• 

zıa - .. -·· ı 11.~a· 
ıgunız topnıh'I hir ,gün ilinlcnm -

lıuakmak .. Onunla uğra nnlann to ı Ggc l.arBk p u o-
- onun bayramını lmtlulamak onu 

aııma.ktır. 

Tek blr telime no u~:hnn lam fi 
JizJ 

b..... nn ı -
~ektir. 

21 mart Cumhuriyetin toprak idealini 
lA:tatil"''- ... ~ ' "" :.a.urkiyeslnln tıırim ülkiiS""dü 
21 rt blr 

11 
r .. - mcmlcl>ct topluluğunun tolı-

lugnna i5Rre'ttir.,, 

S5ylcvJcrden sonra. gCQit xesmi bn.§ln.

~· Çdk ;gllzcl tertjp edilen geçit ı cs
mı .lhtızır nlım•ınlar :tarafından b"' •. k 
bir alfilm il tt\"ll 

• 9 takti> cailmi!'ı, nyncn gcçıt 
resnu i51me ne ~-
Ynrmı snat bdnr sUren ;m"- · 'L' ter . ı.;uısım ..,ı .. 

• • 'ibitmez '.)'emCk yonmzy..ir. lBn_yrımın 
eden 'bUtün 'liiler ımekteb" 

niis:ıfirlerl oJ&rak aZırlanmış, :kendile: 
ne emek verilmiHtir. 

'.2'cmektnn sonra davetlilere .mektebin 
milı:eBf. tcmsatı ı;afilrilmi!,I, .köylüler 
mmı oyun1arla geç ı.ııkt:c kadar eğlen .. 
nrlr51 erdir. 

Çocuk suyfnmızda verdiğimiz ikin 
el hediyeli ı:ınl\sn.bakanııı doğrusunu 
dUn bildirmiştik. Doğru yapıp kaza
na.nlnrın isimlerini de bugUn ilt'ın 

ediyoruz: 
Dil knt! Hediyeler cuma.rtes1 ı.sun 

lerl erilir. Taşradakilere ,posta le 
gönderJ1ccektir. 

Galatasarny maliye memuru !Fik-
ri YurdözU 'kardeşi ltıdvıı.n ÖzgU -
ıustafa Çerencc1ll rma.rangoz iI'ent 

mnhalle BozUyUk - i\bdulln'lı lKaSlm 
ba1ıkçı so1ı:alt nurama 31 'Pendik _ 
Beyoğlu, Talimhane, Taksim apı:ı;r

tımanı 53 Fatma X.aran - özokta.Y 
Gnzller cad. Rana sokak No. 3 lz.. 
mir - Ua.mza Tanrıkulu 'Yenlçarşı. 
da tahtalı Ali oğlu Amasya - MU
ne,•vcr Aydın: Fatih Altay Rüştü cf. 
sokak No. 6 - Yuca ülkil lisesi 7 in
ci smıfda 233 Aydın Nemli -!Bakır 
kl5y Karta.1tcpc ~:vntye sokak 3' :No. 
evde Mu1<bll lDlnc - .llayrl !I'amay 
Taksım orta okulu No. 220 - alı
kesir a.skorı 'Yollama. l\I. oğlu ı:R. Sil
er - Aatğl1 Çilinglryan Taksim ll'ar 
labaşı frrJn sokak To. 2'6 - M.emet 
Gedik nn:lbur :cmnglrle'tfte No. 3 ell
lo Ncslm ÇifUfk Ecllrne - ınev-let 
UcmıiryollaTı llnyda1:paşa tesellüm 
.şefliğinde Mu'b.lddin Gecen - Mar
din orta olrnlu 8 .A. şubesinde 2ü4 
No. 1ı AbdUlko.atr 'Wükael ".Ma.r<lln -
Gnlnto. mUaevi birinci ilk karma oku 
lu Al bert - -mUsevi lisesi Sllyo So
yalı - Bakkal H. Atay eme :Arlf lkı
zı Zehra ö. TUrk- Emin Tando~an 
beşinci sınıf öğrenicilorlnden Ge1en 
dost - SUrmene merkez ilk okulu 
No. 445 A1i 'Yazıcı - iBeya'Zlt, Mer
can tıcılar 64 No. lı Coşkun Kıral 
berber ömor LUt'fl vasıtasile .LUtfl 
J.,ükscl - Trıhtnknlc arkasr No. 7 fr .. 
rıudn Halil Önlrnn - Vitali Nesim 
'McnaM ~trkett Hayr.lyo 57 'No ı 
vnırnrôa. büfeci - Kabataş erkek lf
scst 4-U şul>esinden H88 tınnet -
Sabih Şendll Aııadolublsar Xandllll 
cadesi 56 No. bay Celfll Dikmen köş 
ktl. 1stnnbul - Neşide Şendil .Anado 
luhtsnr Knndllli cnddesl No. 66 bay 
Celft.l Dikmen kö~kU - Suıtantepo 
büyUk yokuş No. 9 Zebra. ır.ansu 
(ÜııkUdn.1· kır. orta il sınıf _ Rul.sar 
27 inci ilk okul - Nlı;antaş vali ko
nak cndclesl Yavuz a.partıman No. 2 
Ozeıı özmen - Simav orta okul S. 1 
No. '172 Oğuz Oyal - Manifaturacı 
Hasan oğlu Rliat Ok~·az :J'arsus -
Üsküdar biTin<.:1 orta okul 6tnıf 3: C. 
No. 569 Lebib Aydın -:Sulta.nahmet 
Knsabnsakal Dalbastı sokak No. 7 
1nci Mutlu - IB~yazıt Vezneciler 6 
met ilkokul sınıf 4 B. Ş. 184 No . .Ab
du1lnh :Oodnn oğlu Yaşar Dodan -
Uşak orta okul S. ı. şube E de 34 
liakltr Yalcıner - Sabiha Ozdoğan: 
Burdur, mUtekait millklye kay.ma
kamlarınclan Ozdoğa.n kızı - ElAzığ 
Tunceli komiserlerinden ve 6 met 
okul sınıf 2 den 1026 Şo:ı.·.ki oğlu Şa.
hnvcıttin Demiray -- El!zığ T.11ncell 
polls işynrlarmdn.n !zotUn Fırat .kar 
deşi Nc:ı.·zn.t .Fırat_ ~ozgat piyade 
alay Br. M. oğlu .Fikret 'Memiş. 

l>cı·amı )'ar.ın 

Tür.kiye cumhuriyeti, ittifakmm ha
ıriktilAde ağırlığmı, stilhpenerlikle 
gar.b terazisine atabilir. Fransa., bu : 
gUnkü modern U'ürk ordusunmı .Bal. 
kanlariia. ve .Akdenizdeki büyük kuv
wetlni gözönUne alma.ya mecburilur. 
Sadece disiplin :ve cesaret bakımından 
askerleri daima aünyanm e:ıı birlncl 
a8ker1eri olduğu · çln d~l, faka't bq-
1a.rnu1a bir Gazi Mu.Stafa Kemal, :16 ım
cı asırilnki lngiliz Jaıi:lı se1dzinci Hen
rfoin: ''Kimi mUdafaa edersem cf en
di odur!,, §Cklina&i mağrur §ia.rım 

şarkta tekrar alabilecek bir Cumhur
reisi Atntllrlt btilunduğu i_gin ... 

Tekirdağlı 
P,arlsten geliyor 

Paris, 21 (:A.A.' - ~dolu Ajan • 
sının hususi mubabiri bildiriyor: 
. Parla, ve Londrada. ma&lar yapmak 
üzere gelen Tekirdağlı HUseyin, bura • 
da iki maç yaptıktan ve menacerinln 
Lioııdrıı.dnki teşebbüslerinin .neticesini 
boş yere :haftalarca. bekledikten sonra. 
memlekete dönmeğe .karar vermig ,.e 
Köstence yoliyle lstanbula hareket et
mi5tir. 

.Ayın 22 inci salı günü Romanya va
puriyle İstanbula. varacal'"tır. Hareke_ 
tinden bir iki saat evvel Londradan 
döru:m Meneceri 15 gün sonra Mançes
terde göril§nıek üzere ~jman aldı -
ğını söylemi5se de.pehlivanı avdet Jca,. 
ra.rından caydıracak hiç bir garanti 
göeteremediğlnd'!Il Te}ili11ağlı yolcu _ 
luğunu tehir etmiyerek trenle Kösten
ceye hareket etmietir· 

Manisa valisi 
(DOkıuzuncu trtı!flfadn.n devmn) 

ler ürpertici blr yanma h!iiiaeSt olmue
tur. 

Mehmet kızı 30 ya§larmaa. Fatma ev
de kbmıenln bulunmaatğı bir Siraila l!ln

rası tutarak ocağın 'üzerine dUpU§ ve 
muhtelif -yerlerinden yanmsvtır. ~ldığı 
yarnlann tesiriyle iki buçıik sut 110nra 
ölen Fatma muayene edllmi§, yapilan 
taHkikatta bir knriit olmaWğı görtllerek 

dcfnin'e rıihsat verllırilıtfr. 
V,\Lt l'ENt INijAATI TEFrlŞ 

'ETl'l 
IJUnHme ynpilan Atat(lrk btilvarmı, 

Şark klObiiUll, -elektrik 'Bantral'blnal:ı ve 
şenrin umıyollarma anmen agaçlan ve 
stadyumu yanında fen heyeti olduğu 

halde ilbaynmz tefül buyurmu§larihr. 
Atat.llrk bulvarmm hıpatı hummalı 

bir sln'Ctte devanı etmektedir. Henüz 
yol derinlc.§tirilerek toaviyesi yapılmak
ta.dır. :Ye.kında asfalt dôeomenaine bq

lanace.klır. ~ar JdUbll inpatı da ilerle -
m.tnUr. Ustu kapmımak üzere olan bina 
yakında bitecektir. 

Elektrik santral biıı3m da bitmek U-
zeredir. Şehre bu yıl ' da binlerce ı;am, 

B. Fazlı OUlecln vo bltpt~ .ağaçlan dikilmffitlr •. st.ad,yu
mun zeytıolcrln 1YCDmok üzeredir. 

gazetemize beyanatı 
( (j inci sayıfada.n devam)u l:::==:ıac,,, Doktoru ,.. 'JI 

mn~am tc5kiliı.tınm teyek1uw.ına. :ve ı· Necati p AK.~,· t 
basıretine horıtluyuz. .Mülhn.katmıızda. ~ l 
an suyu temiz olmıyan yer yoktur lı Hastalarını herııün sabah aeat 

Zirmtt vaziyeti lzınirin ı.iktısadi i~~ il lO dan akınm 19 ~ ka~r kabul eder. 
ri hıış.ında clıemmiyctJi ôir yer 1'tut 1 Salı ve cuma gunlen saat 14 ten 
ımıı.lrtndır. BniYcilık .ze...,'t· ellik·. • 18 e kadar paruızdır. 

o ' ., m ' pa - Ad • K -•-·· T"' mulq~uluk gibi n)Tl f;\ll>Clerle 'burilar res. ar-oy une1 ıneydam, u 
ar:asmdn bilba.Bsn b i!cılık in . B Ter&aııe caddesi ba~rnda No. 1/ 2 ·: 

~ kişafmı e ..... ~ ......... -....... -.::::::=m::r.:=ııtt~I 
yiiule yüz ikmal etml§tir. .. ...... _ ........ - .... - ... ===::• •---=='-

!Her gün biraz da.lıa inlö.Şafa. doğııı • -
gifümlcr ide mcvcutur. Devlet ile- Göz lF.11 ekim D 
rln .her1Jirine a)TI nyrı ehemmiyetler Or. Şllk rO Ertan 

Cağaloflu Nuruoamaniye cad. No . .s 
Tel '22566 (Dr. Osman Şerefettin 

• apartımaıu 

Ycrmis, 'bunlnrm himayesi we hasta.lık-
1nrın todn:ı.is1 için mmt.nlrnmn:da .ıens. 
titüler agrnıBtJr. Vileyet de ikenai lbiit-
9es.inin lkn'biliye'ti der cesinde bu Yfik-

.siyusey n.ynk uyfüırma.ırt:aaır. ..-~---------11 

MACARISTA'NIN NAZİ ;ŞEF!! 
DE ~VUSTURY.ADK!LER 

GlBİ ÇALIŞIYOR 

tAZmmı.ya arafm'dmı ?..t~ 
ilh.cikı, ort.cı!Am:upanrn her taroJııKdll. 
o14v.gu gibi, ~ccm'UtmUla mtıhim 4 

kı.,ıerdlıJ'ğU"r~lMactıii:ftatım ~mull 
eo81.Jali8t~ ·O?.on 'fO~~ .. 
19i,, i1.e «~~ ~ 
~ıı. 

~u.(lqpe§teihn 1'M14i~ gjt}'re, 
ge.çmı aım 71arıdmmitoio o~ ff'll"· 
tt'linm ~Ji FcStlittç ~ ~18T a
T<mxaa ~Q.Mtlil'btr ~ ~mt.<§1 
'80~ilit1cr emitife: "Hatn.! Ah -
maki Hltkrin !lşt.ıği.!,, "Berlimı, Ber • 
iline!, diye bağlrmt.~lnrd.ır. / 

-
Radyo merskJ 
saJğın balıod~ 1 ~ fı:mit, '(Hususi ınuhAbi~~ 

Vilayet -umumt meıc.ltai topllfl. e jO" 
bitirdi. 'Ve halk partiınidıı 'bt~Ze '/}' 
kantasm8a verdiği veda si,afeb 

ğıldı. ~ 
Ziyafette 'Valimain n~ ~ 

veren azadan Baro reisi 13•!.~t1 W 
Pek, vilayette yapılan iyi ve~ 
let-i 'tebarı:iz ettirdi; köy '1ca ıl 
verilen ehemmiyeti §ükıanla $!\ ~ 

Vitlyet 8aimt enclimeıt ~ 1i'f 
esli ara Rifat Ylice, Salih 1Ç ~' 
Enver Balkan, 'Yusuf Öz1'Aı-. , 
let. ieocaClinin yeni -teıbit ~ 
çcai t949,S7S liradır. 
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iV APUR DERDİ 
HALYOCUND~: ~ r 
Bu aütunlaraa "biraz aa. 3Gl_,d'. #I' 

kaydettiğimiz köduin ezelı v>r I'., 
m nltı;Y'.et .halledilecek bir rı-f f..' 
miJ bülu"ıi~. Uğur .isUDli ,kaht'~1'1' 
henil% i;,lemekle beraber, a~~ 
pr,, '"ptını da trmit ~ 
~J]tlr· ~~ 

Almanyaya sipariı edi1t:1'. ~i;:. 
mu ,gelirae, bunlardan bitis1~ tp' 
tıattma ..,.nıauiı memnurilrd 
nilmiftiı'• ~oı' 

JI'ayyar :vllPnnı her tiitl~ tııs ıı" 
ve istirah. :ti «midir; ızn,itlil~ 
rcketten -pek ımmnun ve ııs 
dirltt. 

HAMiT GECESi: "' 
Ölümllriün yıl dönünıü. ~~ 

Jl'Ük Türk §8iri Hfunit içiıı ~ ~ 
ir rcee hantJamaktamr· a~ '

sinae, 1in1U <pin.'mirin ııayad ~ 
lcri hak1anôa mUuhabeld ~ 
iir1er o1nınac:ik, E§ber.dd ·ııi'f' ,_ 
cmsil eClilt•.:Cktir. Hamit ~~.tel 

11nUkemmcl Olıııaa isin ~. 1'CV'-
1kll dlunmuıtur. 

RADY:O MER.\Kl: • tali" 1"' 
nnitte :.radyo mcTÜl bı.t ~ 1"' 

:ıinde. Bütçesi mu.ait otan, 
01 

• b1l ~ 
men herkca -radyo alıyor. Gergı. \JI tJY 

hariycto bu ..a.tırlan ~ 1'~i61!' 
olmaauıt1r. ~e olacağı da yok~~ 

Fakat, aağ olsunlar, dostla~ 
yolan n.r. Yalmı: bunları11 
,!ikiyetl de nr: 11 ..e il''. 

Pazar eünlcri, saat .11 def\ 
1~-~aP 

dar elektrikler sönüyor. tatil ~ 
de, radyo dinlemek zcvkirtdefl ., 
oluyorlamUJ. -~ ,-

lzmit bclet1iyesin1n bu ,.oa-ı 
kate '&lacağuu unıarmı- _.-d: 
tZMtr.rE YENl lll GAZ~ 

bmitte nilinevver flen.çıer ~ 
'Utönu,. iaimll biT menü~ ,....-~ 
mm hiü.Jm ~ hazlrlilCtıaı' ~· 
ft biran önce ~lmıPın& utıil ~ ~ 
triliYGI'.· (Kötfcz:) cbill1d'I• ~-~ 
•uaiyü we ihti~ları u~~~ 
mıa ge.sir~i ~ ttmaıılh11' fili"" 
:autu otac4ı tçUı ıen~ bir ~ 
ce1tt1r. 

OTOBUS ~EFERU"Eld: ~ / 
l.hıriit - ~puan - Jiv~--

1Düxe çpelerinin !Vill,ct ~\;d ~ 
Allı bir ;pkilde dn_Ja.11 ilıt -~ 

zerin8e yeni dtodbll ift ~ ,.,., 
;Jeri batlamlftn'· Sc~ w· 
.ıörmektdir, 



'-......, __________ __,... ____ ,...._ 

ÇAPRAZ 1.--c-O_R_S_A--.ıl!.' 
~elime bulmacası 2 • 3 · s 3e 

Yeni bulmaca.ımz 

9 

~ Va lık 
~!.farı 1938 taıihll 113 Uncll sayısı 
\ 1 Sırrı, Yaşar Nabi, Turgut Ak.kaş, 
~ lia.yrt Eğcli, Muammer Necip 
~1 "-vnı Candar, Recep Ihsan, Rc§at 
\~ ' Bakf Suba. Oğuz Dağ'lmın makale 

' ve şiirleriyle çıkını§ur. OkurJa-
la.\.'8iye ederiz. 

~JdCID~ ........ -...... am ........................ . 
.... U • IUllJIUUI •&at f.&r•t&ıtr• ıu 

,.AnALAn 

'Dolu 
bO • Martı 
1~7 ~od 

9.J 2 ... Penp 

~ 'IA7 
2'J utııar 
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lstanb11l Bdedi,,esi 
')rhir Ti11otroları 

Saat 20,30 da 
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3 perde 
nzıın: Pıncltll Horn 

l'lirkcesi Fahri Kulln 

OPlmEı: 

Saat D da N.\Slt GECF.St 

Enn·r.Ruı. SADi TEK 
.,.,, • .\ THOSU 

lliı-lt Modern 'J n. kiye 
:ıı b ll" vcnıuacılığır.ın çôk muvaffaki
lııc~r esen olan C&lodem Tilrldyo)nin _ 

~ li ~Yl8l Muharrem Feyzi, Peyami 
~seytn Cahit. Orhan Mlthat. Ce
~ n, Aka Gilndtlz. Zeki CcmaJ, 

~ Sesim gibi tanınınıo in\zslarm 
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AKTÖR KIN 
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) 11dt ~ n1erin tar hl 
~ btı Gun,, neı3rlyatından olup de • 
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Kapalı zarf usollle eksiltme llAnı 

Yozgat Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Sorgun kaza merkezinde inıa ed.Jecek (27014) lire> (6) kuruşluk keşif 

tutarlı ilk okul binasının ( 11500) liraya tekabül eden kısmı kapalı zarf usul ile 
eksiltmeye çik.arılmı§tır. ı 

2 - Bu i§e ait şartname ve evrak şunlardır: 

A - Eksiltme şartrur.nesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık ~ıleri genel şartnamesi 
D - Yapı iıleri umumi, fenni şart namesi 
E - Hususi prtname 
F - Keşif hülisası, tdahliti fiyat ve metraj cetvel: 
G - Proje 
istekliler bu evrakı N<iia Müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 28 - 3 • 93G Pazartesi günü saat 14 te Daimi Encümen oda. 

sında yapılacaktır. 1 
• 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin % 7,5 hesabile (862.5) lira mu· 
vak~at teminı.t vermeleri ve Nafia Veka letfoden musaddak müteahhitlik ehliyet. ı 
namesini haiz bulunmaları lazımdır. ı 

S - Teklif mektuplan 3 üncü mad dede yazılı saatten bir saM evveline ka. 
dır Encümene getirilerek eksiltme ko misyonu reisliğine makbuz mukabilinde ; 
verilmelidir. Posta ıle gönderilecek mek tupların tayfo edilen saate k,adar gelmiş 
olması ve dıı zarfın mühür mumu ile iyi ce mühürlenmesi ieabeder. Poı;tada ola-
cak gecikmeler kabul edilmez. (1426) 1 

1 

Sayın Bayanlar; 

İdeal nıclcklcr gibi göz nunuıuzın. yetiştirdi~riniz kız cTlAdınızm i.ipnıeye kıyamat'lığnUZ gl1 1"' 
nn.klnrı. pembe duclnklnrı, cildinin billur rengi on dört yaşından sonrn clahn güzelleşeceği s:erde ~ 
nış yıwa':' solnınrn bn~!ar. 

işti hası kesilir, dudakları uçuklar, gözlerindeki 
- -

parlaklık gider, vücudunda sivilceler, lekeler s•_: 
-

kar, herşeye karşı bir tiksinlik g-elir ~ kilosu <!t --- -
şe, ufak bir sözünüzden kırılır, hiç yoktan ağlar; --- -----· -

l 'nnuuuz bu ıztırnplnrla yirmisine hasar, ,·ücudunun, cildinin bu gayri tabii halini nıablı;: 

1 

M'zdiı'memck ,.c güzel gürünmek ister. Derhal kremler, pudralar, rujlar; nllıklar me7dan alJr· S.. 
lrnt nctJcc hic;. Zntcn hasta olan cildinin mcsamatını bir alay ilAc;larla örterek b\isbDtttn sıJıJıatlılbl bet 
kırazmıı Amil olur. nu sonsuz fclAkctler nereden geliyor? .. İşte bu medeniyet asnnm Umf, tenıal 
hnkllmt gibi bunun dn sebebini meydana koydu, korunma c;aresini öi;,rrettl ve tekerrüründen de ~ 
mcsnl tııttu. J>ikkntinlzl rica ederim; ya,·nılıırınız eks<,rlyetle on dört yaşında Adet görmeğe başlat' 
ğil mi? l':'tc o zaman iptidai şekil olan bezler, pamuk tamponlardan çekininiz, korkunuz!.. 

Bu tehlikeli usuller dakikada milyonlarca mikrop yetiştiren felAket fabrikalandır. Bu ~ 
Itır tcnnsül ftznnızda tekessür ederek knn dnmarlarmızn geçer ve mütemadiyen zehirlerini akJt.a 
cHclinizi, tnr:n·etinlzi soldunır. Genç lii'..rinizi öldürür. 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Ltter
kezinden: 

lnşası Haziranda bitecek olan -Çocuk Kurumu sineması • 20 Nisan 
938 çarşamba gUnU Kurum binasında açık arttırma suretile kiraya veri
lecektir. Talip olanların ve tafsllA.t almak istiyenlerin Ankarada Çoculc 

:Esirgeme Kurumu Genel merkez muhasebesine müracaatları (1531) 

1 
Ankara caddesinde 

1 

kirahk dükkan 
Vakit yurdunun altında (ölen Fransız kitapçısının) yeri ve arkadaki 

depolan kiralıktır. 
B"·le1tirilmck sııretiyle ISO metre murabbalık bir mesaha elde edilebi· 

lir. isteyenlerin Vakit yurdu idare memuruna müracaatleri. 

............................................ 1 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
6. nci keşide 11 Nisan 938 dedir. 

Büyük ikramiye 200.000 Liradır. 
Bundan başka 50.000, 40,000, 

ikramiyeler vardır. 
Biletlerinizi ayın yedinci gününe 

foatiniz iktizasrdır. 

lslanbul asliye .'I iincı"l l111f..·11k mahke. 
medndcn: 
Halıcıoğlu fabrika sokak 16 No. lı hanede 

mukim Şakire tarafından kocası fımir 
.,L;hisar Sem oteli müsteciri Mehmcl yıı. 

111nd:ı '·eyn Jfolıcıoğlu fabrika sokak 16 
No. <l::ı Kadrinin yonınd:ı oturan Ali ıııı. 
ıni :ıleyl1inc 03:i/15G6 No, ile :ıçtıfh lıo. 
sanma davasından dol:ıyı gıyaben fcra 
kılınan mahkeme neticesinde: tnranıırın 

nralarında müşterek hııy:ıtın çekilmez bir 
hale getirecek derecede şiddetli geçim. 
sizlik bulunduğu ve kabahnlln de kocada 
olduğundan kanunu medeninin 134, 138 
'e 142 lael maddelerine tevrikan tararııı. 
rın bOl}llDM&larma \e mQdtJealt"yh Jlil. 

25.000, 20.000, 15.000, 1 O bin L'.ralık 

kadar byilerinizden <Jmanız kendi men-

minin bir sene müddetle evlenmemesine 
\'C kryfiyclin doğum kütü{:!iine kııyıt ve 
lesciline ve O ynşındıı Osmıın nam çocu. 
Aun \•elü) eti ne,·hctinin ann tarnCındnn 

istimal edilmek iiıere :ın:ı ~nnınlln ibkn. 
sıno mütedair 14 / 0/ 93G tı:ırilıin<le verilen 
hiikrııü havi !l3Ci/ !IO:J sayılı ili'ını nıüıldel. 

ıılcyh Jlilminin ikametsiıhının meçhul ol. 
nınsınn mebni hukuk usulu mııhkemeleri 
kıınunun 141 inci maddesine tevfikan 
il:ınen tcbliı:ıi tensip kılınmış ,.e bir su. 
reli ılc mııhk<>me clivıınhı:ınesinc talik edil 
nıiş olduğund:ın tarihi ilfınd:ın itihnren 
( 15) .ıün z:ırfıncla Hilminin temyizi d:ı. 

\'il eclebileccıtl tebliğ mnkıımınıı kaim ol
mak üzrre llı\n olunur. (\". P. 21987) 

~evglll Bayanlar; Bunlardan korunmak, yuvanızın sa•" 
delini slKorta etmek istersiniz değll mi? Dalma Adet Z8" 
maolarınızda ( ll'EMIL) kullanınız ve ciğerpare evlAtlatl" 
nızı da kullanmaya alıştırınız. 

Her Eczane ve bUyllk tlcaretbanelerde blzmetıaıze 
hazır bulunan 'FEMIL ve B A G 1N1 unutmamanızı sağlı
ğınızın, yurdumuzun saadeti namına tekrar rica eder ~e 
sonsuz hUrmetlerlml sunarım. 

Hiirmetki1rınız Eczacı Ki1zım Can 

------------------------------------------------------~ Beyoğlu bfrlnci ıulh hukuk JtaJd ZA Yl - içinde dava cvrakile bir kulu 
olan çant:ımı Kuruçeşmcden sonra Bebek 

tramvayıncfa 18 mart cuma günü zayi et. 

tim. Getirenleri memnun ederim. 

lstanbııl IJalıkpa:arı Kanaathan 11 avıı 

kal llamdi Uşaklı 

ZA Yl - G525 numaralı şoför ehliyetna. 

nıemi zayi ellim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. (\'. :\o. 24988) 

Koslantin 

ZAYi - Sülc)maniyc askerlik şubesin. 

den aldıjiım terhis tezkeremi zayi ettim • 

Yenisini çık:ırnc:ığımdnn eskisinin hükmi\ 
yoktur. (V. ~o. 24989) 

Toplıane 12 ııunıaralı llı:ır bey apar. 
lımnnı Mahmnl oğlu llnlil. 

ZA \'I - 4 /1 /938 lıırihli ,.e 923259 

4859 ııum:ır:ılı orman fokiillesinc ait tc. 

ıninat makbuzu zayi olmuştur. Hükmü 
yoktur. (V. No. 24990) 

/ştavri Paşkalidls 

Dr. Ihsan Samı ~ 

r~~~k.?!ı,~1!, I 1 ~ ı .. ır .. :e taze agıdrr. Olvanyo-
1 lu Sultan Mahmut tilrbeosl. No. 113. 
, .................... ~i 

lılanbul asliye 1 inci lic:aret mahktmt. 
sinden: 

Zühlü Sabit tararındnn Faik ile Unka. 
panmda Yavuz Sinan kazancılar 21 No. 
<la İranlı Haydar aleyhine 038/37 dosya 
numarnsile açılan alacak da,·asmda müd
dei:ıleyhlerden şimdiki oturduğu yer bel 
li olmayan Jlaydara tebligatın ilanen ya. 
pılmasına mahkemece karar \'erilerek 
muhnkeme 25/4/938 pazartesi sanı 1' de 
talik ve da,·etiyesi de mahkeme divanha
nesine asılmış oldu~undnn mumaileyh 
Haydarın belli günde mahkemeye f{t'lme. 
si veya vekil göndermesi Jüıumu llln 
olunur. (V. P. 23l0) 

den: .. ~~ 
Sadettinin, nvukal Orhan ~:·~~

ki Bedir ve Hupter ve Mefba~ 11 ~., 
ne nçtılı izalei şuyu davası:cıi~ 11~ 
müddeialeyhlerden Sevki B e ......... ~ 
Kalamış BaAdat caddesinde. ı~ııe 6' ; 
haneye davetiye gönderilınlf ~Mil 
disinin gösterilen adresi terk .,.,ı~ 
yevm ikametgAhının meçhul bili "j,i 
şerhile mübaşiri tararından UsoJOıl ,ıl 
iade kılınması üzerine bltlale:ıoe" oO _Af 
ve miUeakip maddeleri ınuci 1 teP"'"; 
gün milddetle ilAnen tebliP uıuodl';. 
mahkemece karar nrilmiş old rtbf°' ~ 
hakeme günü olan 7 /4/938 

1
)o dl ~ 

sadif per,embe günü saat ı t ..,- ti 
deialeyha Şevki Bedirln bfısa1~, 
Tek:\le mahkemede bu1unm•5~ iJjlt 
liğ makamına kaim olmak oı 
nur. (V. P. 24993) 

Sahibi ASDıf us -" 
Neşrt~at müdUrtl Refik}.. 


