
MAYIS ıeaa 

YIL: 2t•a 

>ayı: 72es-1aas ISTANBUL - Ankara Caddesi 
Posta kutusu: 46 (fstrınbul) Ot • , . . 

iskenderuoda kayıt muame
lesi dün başldı 

Telgraf adresi: Kurun • Istanl>ul 
Telef. 21413 (Yazı) 24:370 (idare) 

Fırat 

Yarın 12 sa 

Sayısı heryerd 
100 para 

Antakyada propağanda · 

taştı 
Erzincanda dokuz 

köy su altında 
Çubuk çayı da yftkseldl 

yüzünden kanii vakalar oünkü · şiddetli ~;si;;;; 
Maliyet fiatı 

Hükumet hayat pahalılığına karıı mü· 
cadeleyi İf programına esaslı bir mad· 
de olarak koymu§tur. Bilhassa et, ıüt 
gibi gıda maddelerinin satıı fiyatlann· 
da mümkün olduğu kadar ucuzluk te
minine çalı§ılıyor. Bu maksat ile ge• 
çenlerde htanbul belediyesinin yağ fi
yatlannın maliyeti üzerinde tetkikat 
yaparak ıöyle bir neticeye varıldığı 

gazetelerde yazıldı: Belediyede müte
hauıslar normal olarak tereyağının ma• 
liyetini hesap ctmiıler. Bir kilo tere
yağı 20 kilo sütten çıkıyormuş. Yağ· 
cılar aütü top<lancılardan 7 kuruıa al· 
dıklarma göre halis bir kilo tereyağı 
kendilerine 140 kuruıa mal oluyormuf. 
Demek ki yağcıların mallanm yüzde 
on beı, yirmi kar ile satabilmeleri için 
lstanbulda halis tereyaimın kilosu en 
aıağı yüz altmıı, yü:ı: yetmiı kuruı ol
mak lizım&'eliyor. 

Halbuki hakikat bundan çok başka· 
dır. lstanbulda halis denilen beyaz te

.__...._.aıu- nWİYllt f İy,alınGan ela •tait • 
)arak 100 lnanııa bar aablıyor. 

Bu İ.f nasıl oluyor da böyle oluyor? 
Her ıeyden evvel baait bir ihtimal ola
rak yağcıların yağlarını ucuzluk reka
beti ile satabilmek için birtakım ecne
bi maddeler ile kanıtırdıklan ve an
cak bu sayede maliyeti 140 kuruta çı· 
kan tereyağ)an 100 kuruta kadar sat· 
tıklan hatıra geliyor. 

Acaba bu ihtimal bir hakikat mıdll'? 
Eğer böyle ise mallarını ucuzluk re
kabeti ile sürebilmek için yağın kalite· 
s"ü boa.11 yağcılann bu hareketini a· 
fır hır •1.1ç olan.1.....,örmek ve ona göre 
ceza kanunun~i adli terru11ab kuv· 
vetlendirmek la:zımdrr. 

Fakat bizim fikrimizce belediye mÜ· 
tehaaaıslannm tetkiklerine atfedilen 
maliyet fiyatı hesabında dikkat edile
cek bir nokta vardır. Bu nokta da ls
tanbulda sahlan yağlann hepsi lstan
bul civarında istihsal eden ıütlerden 
yapılryormu, farzedilmeıi ve bundan 
dolayı maliyet fiyatına girecek olan sü
tün de lstanbuldaki ıüt satı§ fiyatlan 
Üzerinden hesap olunmasıdır. 

Vakıa lstanbulda sütün toptan sa· 
tı! fiyatı 7 kuruı ise de Ardıhanda 50 
paradır; memleketin muhtelif vilayet
lerinde tetkikat yapılacak olaa buralar
da sütün toptan olarak 3 kuruı ile 5-6 
kuruı araamda değiıtiği görülür. Is· 
tanbulda satılan yağlann ise yalmz ls
tanbul civarında istihsal edilmediği 
memleketin muhtelif yerlerinden bura: 
ya Y•ilar getirildiği malUındur. Şu hal· 

ASIM US 
( Sonu Sa. 6 Sü. 5) 

............................................... -....... . 
Son Cinayetler Münase

betile Bir Anket 

Kıskançlık 
cinayete hak 

verir mi? 

1 

Sevgiden doğan cina) e tlerin ö
nüne gcçllcbllmesl i!;ln bir a\·u
lratmt• bdmlara fft:da ecıa , ·eril-
mesini istiyor. 2 ııri sayırada 

·------................ "' .......... -. 

Dörtyol, 2 (A.A.) - Ana~olu A. 
jansmın hususi muhabiri bildiriyor: 

Bugün Antakyada ~ntJh_ap. ~ropa.
gandası yüzünden oldugu bı~dırılen i. 

_Atatürk ile_ Çukurcuma hamamı 
Japon imparatoru nı sular bastı ki vaka olmuştur: 

Harbiye nahiyesinden Eti Türkler
den •'Alevi,, Şeyh Mahmut, Antilkya
nm Saray ''Hükumet,, cadde~inde türk 
aleyhtarı bazı aleviler tarafından so
pa ile başından yaralanmıştır. 

Yine Antakyanın Orhaniye mahal
( Sonu: Sa. 6. Sil. 4) 

Ce:al Bayar 
An karada 

Atatürke tazimlerini 
arzeltl 

Ankara, 3 (A.A.) - Dost ve mütr 
tefik Yunanistana yaptığı ziyaretten 
dönmekte olan Başvekil Celal Bayar 
ile Hariciye Vekili Doktor Tevfik 
Rüştü Aras refakat ve maiyetlerinde. 
k' ~vat Jk. birlikte bugün Ankaraya. 
gelmielerclir. 
Başta BUyUk Millet Meclisi Reisi 

Abdülhalik Renda olmak üzere iç iş· 
lerl Bakanı Parti Genel sekreteri ŞUk
rü Kaya, Vekiller heyeti, Riyaseti-

(Sonu: Sa. 6. Sü. 4) 
cumhur umumi k~tibi Hasan Riza, 

Büyü k eğlence-
01 müsabakamoz 

iki ylldız birbirini 

No12 

ve Bitler arasında 

Ankara, 3 (A.A.) - Japonya lm
paratorluğunun doğumunun yıldönü
mü münascbetile ReisicUmhur Ata
türk ile lmparator Hiriohito arasında 
aşağıdaki telgraflar teati olunmuş. 
tur: 

Majeste Hirohito 
- Japonya imparatoru -

TOKYO 

Majestenizin doğumunun yıldönU
mU mUnasebetile, en hararetli tebrik
lerimi arza. müsareat eder ve Majeste
nizin eahst saadetleri ve J a.ponyanm 
refahı hakkında. samimi dileklerimin 
kabulünü rica eylerim. 

K.ATA'l'ORX 

Kemaı Atatürk 
~----..--Tilrliye ReisicfLmh.ıım .

AN1t.A1U 

Lutufki.r telgrafmdan dolayı EJme. 
JAnsmıza hararetle te§ekkUr eder ve 
§ahsf saadetleri ile milletinin refahı 
hakkında samimi dileklerde bulunu. 
rum. 

HtROHlTO 

Ankara, 3 (A.A.)' - Alman millt 
bayramı dolayısile Reisicümhur Ata-

'(Sonu: Sa. 6. Sa. .ı> 

..... ..-.. --......... ..... --··· 
1 

j Aşk 
dolandırıcıları 

Hususi polis hafiyeleriyle, res
mi zabıtanın, önce bir milaabaka 
halini alan, sonra da mll§terek 
çalşnası He meydana çıkanlınış 
bir cinayetin gayet meraklı esra
nnı anlatan heyecanlı bir polis 
romanı. 

Bugünden itibaren 
Kesilip kitap yapılabilecek forma 

hallnde gazetemizde bqlıyor. 
! .................... _______ _ 

Ha,va hücumuna karşı 

.. 
»--

~ --v 

Ma~kcli it/alyc ne/crH zehirligaz talimine hazJrlQtı.ırlarJoen •• 
XIUlft ~~fanu.zda) 

.Şehoodebaşınm 

H iti r 
Dün gece Romay 

mu vasalet etti 
Kralla bir arabaya binerek Klrlnal 

sarayına misafir edildi 

C,ÜffkWı peşinden : ............................. 
Esir turlu Ditmiyen mesele 

Milletler OcmiyetJ. bu ayın dokuzunda Cenevrede roplanacak. Bil _. 
lantıda HabeşfstAn meselesi konuşulacak. Belki Habeşistan •111111111'/ 
olup bittikten sonra yeniden konuşulması da niçin diye 
bulanabilir • 
Vakıa HabeşistAnın İtalyanlar taratmdan işgali işi olup bitt.I. 
Habcşlstnndan açıkta kalan imparator Halle SelAsiye)i. gedndlr.ild 
bir iş bulunamadı. V c l\filletler Cemiyetine karşı ttJ.ra:r.dan l'lllırseClllllı! 
dl. Bunun için Milletler Ccmiyetlnin muvakkat blr zaman ttla -~· 
sJp bir maaş bağlamak mukabilinde imparatoru l.mparatorllill.: 
kından vazgeçirmek ve ondan sonra Habeştstandald ttaJy
llnl tasdik etmek istediği söyleniyor. 
Bu proje bir bakımdan makul bir tcsvlre sureti görlllebJllıtı ••~ 
Jer Cemiyetinin l"azttesl Habeşlstamn istJ.klWnl korumaktı; O.iiıll• 
bütün gayretine rağmen bu l"azifeslni başaramadı. Habeşls~ lıııııli•=~ 
llnl kurtaramayan Milletler Ctımlyetlnln l.mpararora olluıa 

mU7.ayaluunndan kurtarma.'!lı yine btr şeydir. Bah1181l9 maltet ••N 
katnndan kurtulan Halle Selbiye do gfü•dlıtl IJfllle mukabil 
torluktan istifa cclerck ?tilllctJer Cemiyetinin emri vakii ... 
mcslno yaı'dım etmiş ve ccmiyetı,n manen ha71l7etlnl k 
~ 



- -

- -- ~ --BATAKLll(TAN 
İMDARATORİCELIGE 

Son cinayetler dolayisile bir a 
•-•••• .... ••• ... ff• ... 11•- at .. ıt•waıu .. mouae o t o uwıaw il cıs swMeN 

1 ıskançlık cinayete No. 21 Yazan, Kadlrcan Kaflı 

Teodoranın ince sesi yükseldi; 
- Dikkat 1 .. Çabuk kaç 1 •• hak verirmi? 

Gece Hipodromun kapılarmda beldi • 
J9!l halk arumda bir haber dolqtı: • 

- Slrokkoe taybolmut ! 
Coia buna bumamıyorda. 
Erteli Sl1D Aateryom her 7.8man1rf 7e

rt1ıe oturduğu zaman a;özlerl ııe. yüztl 

IOlgunda. 
Onun bu hali Teodoraşa vahfi bir hu 

veriyordu. 
Komediler, cambazlıJrlar rutıele HY· 

redildi. Vah§l Jıayvan kavplan pek 86-

allk pçtlğl halde ne homurtular oldu 
ae de imparator locasma dotru 16vUp 
ayılarak Gteberi atıldl • 

Teodora her pmanldndeıı daha ~ 
alqJandı. Bunun sebebini halk töyle 
llaylanJordll: 

- Hep b8)'1e oyna: •• 

~ edamlan 11&1& llhrlD, en 

- JWlerbae adar, lıer tanımı an • 
,. ..... - deJdlrı;,a bdaı' tbılldl ftll
... Bir t.lnma a&'e tula lldlme.a J& • 
lllDl8DJordu; GUDkll ADdrea da feD& bir 

llılal delUdl; batı& blrbt kGglk -
... ..ter bile Jrepnmıp;ı. SüaDı 111 • 
ılcll IH hentı. laluıeye ~ 

Battl balk aramda tGyle IG)'li1m
lll" .. ftl'dl: 

- Beyle tanmmem11 bir lllrt1dblb 
brlmma cı"-•Jr SlrokJa lclD JdlGIJr· 
llttlr. 

Dd aralıa meJdua GlktL ~ 
alNDlerdea bir tmmı Slrokko8ma pr
t*ten ~ lna11dılar. Bir im
•da: 

- Biz c!emeCllt mi? SlroklrOI tenustıl 
tUD!yor! 

Dediler. 
Prulqolar ha~: 

- Yapmı IÜallJ IOrllaL. 
Ve halk onlan pPıca alkqbyardu. 

Arabalar b'll "1rtlltil arumda Sfendo-
ae7e doğra dGrt nal tlaıl atıldılar. 

Alldrea ._ atim dawaDIDJltL Onde 
PIQorda. UçODcQ dolıpnada at bqı 
oldaJar. AlterJ09 llSyle dtltlntlyorda: 

- Yaman ıstlr01orl .. Tıpla 8lıokkc&.. 
:Ü, Strokkoıl olaJ'dı! 

DemetıV-. rellbı JUDI& PtU: 
- Ba .aracl eter strokko91la 79tlt

..... .... keııdllldlr. 
...... -~ aftan ....... 

.... BedrM dikkat k81DdL Araba 
llımü de 1* ln•nm ~ 191DeJr 
J91lll. baqı, 1uml lftıldlr. Bqlrelan· 
- ......_,u- taraftan ftrdlr. 

Mil halk baDlan dt}fODmlyorda. o ba 
•11'11 lllrlcGnllD safere )'Ülattlfim 

...... ~ Gartllmemlt ... ,.. 
llttl ba- .Aealıa Jdmdl. Deredea plmlt
tlf StlrtlcWUiQ llUll ~t Bitin 
.. aplana cevaplanm etnmmek lh· 
.,_ cmJua cleUoe bir he1ecaıı vertyor
ila. 

Sfeadlı11enln &atladea altmcı defa da. 
~ ADdrea bmm aJamıyarak hl· 
ns ~dmca IÜalll atlrilcU onun aolundaa 
la tarafa kaydı. Bu mada Andreayı p 
mek IGID de ufa baktı. Aııdrea yaptJlı 
JUIJll aaJanuıtı: atlan blttın bvveU • 
Je Jmbaçlarkeıı mavi stlrllcUye g8re dav
ftlllllak için 'bllmJ o tarafa cntrdL Dd 
- -- bir &il kafll)qtı. Alldrea ,.._ 
• fJllmu bir hJııle mmldandı: 

- Slrokkoa! 
Ve dlıctnler P9l8dL 
8abllı llrllcO pek &ıe pemlfU. 
PrulDoJarm buamaklarmda herku 

llQ'alrlenmıpı. Aatel')'09 aGslerllll dart ao
•: Vaetolarm 10G defa Sptnayı do· 
imla drflc0dn'1 IOymak, llÜ&lmdan 
~ istiyordu. 

ADdrea mıan &ıllnden geçerka kolu 
--balırdı: 

- Ba Slıokkoetur. 
Veaetoıar &1&7 ~ Halk AA

._,. llbk ve J'Uhalar ~ 
~ etnfmdakllere, ı.tıra ı.tı

a blrtatlm em.trıer verdi. Zatea Qak· 

..... ola Pruılaotardaa 1ılrNa •• 

dua lala merdlftıılere Jı:ottular. Pontl
yakoe tel ısezmlttl. Her ne suretle olur· 
aa ol8un ilin açJia vunıJmama11111 iltl

JOrda. BlrtalmD emirler verWaoe Veue· 
tolar da meJ'C)ana sülırddar. Bu sırada 
aakallı IUrUctl Katizmının lSnUnde k6 -
ptıkUl atlanm phlandırdı. W fırka a
damJarmdaıı • &ide olanlar blrlbirlerl· 
ne girdiler. Teodoraıım lDce aeel hayla· 
nglarla kılıç ve bıçak pkırtılan araam
da yilkaeldl: 

Sevgiden doğan cinayetlerin önüne geçilebilmesi için 
bir avukatımız kadınlara fazla ceza :verilmesini istiyor 
Son gUnlerde Juakaııçlık yUzllndeıı - Serbeıttyt maalesef kadmlanDm 1-------------

tlattllte birkaç cinayet fllendl .. Gazete BUillltimal e~rlar. Böyle olunca da el· Kırk Alman gazeteci 
llltunlarmda eok lm& fUdaJarla rutJa- aayatleJ' totaıu'· HalbuJd 18rbe9U bmnı 
D&D ba cllıQetlert. llleriD4e duruJacü lcap ettlnDes. J'asla HrbeitQI .... şehrimizde 
içtimai bir dert saymak •...m. kadın, içtimai nizamı lhW edecek bir Dün, batta Almanyanın rtaml ıue-

Seytlıala, Wıwtm ftd bir kin ve in· lwUetblla 8'1r cemmı dUtQalbM el· teai .. Volklıer Beobahter,, inkl olmak 

- Çabuk kaç! .. Durma! .. 
tlkamla neticelenmeıini ÖDÜile geçilmez, b4Jtte koc:aamı cinayete 11evkedecek hal- Uzere 40 muhtelif Alman ıazete ve 
tedavi kabul etmei bir hutabk mı •1· lere m81du ftl'llles. ,. rnecmuuınm muharfrleri Romanya va· 

Halk çılgın bir HVİDO lçlDdeydi. .itte 
oyanlann en heyecaıılm be1lun11tı. Şlm
dideıı yere dllpaler, kanlar içinde lav-

mali! IAL&JUnlN AIUFIN FlstBLEBI purile teluimiae ıelmitlmllr. 
Cdcmca ve her pyden fazla ıevllen DeferU avukat- Alman mealektaflar, toplu bir halde 

ranınJar, inllyenler vardı. Km& ft ld 
tarafı lrealdn Jı:ıhcJar bavada kıa Pm • 
oekler cDereJr Jntyor, CUP~ 

bir lnlum blrıb tUfltr Urpertlol 11 • JU'llllldaa B. Sa- Ballran memlelretlerhade ..,.Uta çık-
kllde, ıeven tarafından parçala1'mUt Wıattbı Artt: mq bulunmalctadırlar. Dün, öileden 
inan ruhunun teeım odllmiyen bir bu· - Evet, dedli sonra ırup halinde ıehriminn pyanı 

SüallJ aürtlcU bunlarm hiç birini, lalı• 
talıb IDldır? laltancJıktan doPn dikkat yerlerini ıemıitler, milzeler ve 

Kanun ve nizamların seme alama4Jll cinayetler tçtbnal bir ça11ryı dolaımqlardır. 
ki ne duyuyor, ne 4e aertıYordu. O• .. 
deoe Teodonya l>alu:1Mlu ve Teodora· 
Dm ll8llDl duyu duyma. atlanna lrırbaQ 
..u.dli Aııt)'oJdo9 bpmmm kemeri al· 
tmda lraybo1clu. 

ba blllerta belrlelerl mt..ıı-lnM ba .. derttir ve qk dedi- Akpm lUeri, Alman bafkoneolosu 
lunan avukatlar ne dU.Oni11orlar? • OD • llmls çok kuvvetli tarafmdan bu gazeteciler ıerefine T~ 
1ar ld, cemiyetin hunrmıu bçıran1arm bir butaırlm dolur- btllyaıı otelinde bir dyafet verilmit-
anutanelllilıtlari elbette bu latim&I del'- dala h&dJ9elerdlr. tfr. Ziyalett,, ıobrimizdeld Alman ca· 
dl ve devuau bUlrler. Atk ve '"*8nçlık sete mUmeailleri Alman kolonillnclen 

Veut.olarla Prulnolar 1Rı seter hl • 
JIC)dromma dller' kaplarmdu dllm ~ 
IJ;Jarlar; llJı:aDı llllrQctbda llttlll tanfa 
~;halk da ODiara ........ 

J1b01Er nsÇENJN JUld lnwnlan, dQnya ku- B. SalUıattln budan buJunmUftur. 
En ptlrbltı lfle- nı1alr blg bir kanunun lSııODQ alamıdtlı Alman gazeteciler bqiln uat on tıç-

rl bir dedektif. sl· neticelere dı1Udemlatlr. Seven!ıı, km- te ayni vapur ile Umannmzdan hareket-
bl aydm)atmat lem aaaam cinayet lllememeid ictn tedbiri le Yımanlatasıa cfdecelderdir. 

-11-
mOcac!ele etmeli ~nm IUlh bir üıkim da JOktur• 
keı.cUslne zevk edin· (~ "'.,,...... bir ab beJl knlldlll 
mit 8lld mtllt&Dtllt vakft onu polla menetmelldlr) diye bir 
avukat BDanet Tek- byrtbr Jd aDOa1r dllqetla &ıln'1 alabl
çeyi, bir dava doça· Ur. l'üat, polll, her py blttlltten IOD• 

8uQdan cıJren altm 1'1Jrl0 katırlar P- 111111 79111 bir 11r ket- n btlll 11Jı:ı'N11•Jırle ....... , •• 
u Pcm~ l&ra1Jll& lldl1orda. fetmek lltlyeillere Sordum: 
~ her tarafı binlerce -1& mab'U8 bir dikkati• - Aile t~ tıealrl var mıdır? 
parb;yordu • ~ edeıba ..,._ - Dbltte ftldlr. Bence aile terbiye-

Yollarda bil& dec!IJı:oa JalUt celdlen nt ettim. Blrtot a· 81111 blılDd ,aa. a1iDak icap ecler. Da 
ve c1GvUtea umeıer ~ Dl· 11111met TellO& ketlerdl ......... llbl c1na79t1w, dala& 111114e cüU111r ne-

Karadenizde Yeni Bir 
Mayin 

DUıı İstanbul Deıüs ticaret m0dllıı-
1ll1Uzıe ce1eıı bir telgrafta, ŞDe ile E
nili araamda bir mayın ıörWd616 bil
dirilmittir. Maymm dolu o1muı muh· 
temel oldulundan Denb ticaret milcltlr
ıtıp keyfiyetten bOtBn acenteleri ha .. 
ebrdar etmiftir. 

relrler ve kemerler altmd&ll aıddelere rta lmdldm• ,.--. her 10ralaa IUall ttcell lflelllr. •-------------
IOIPD il* dBJı:lbıtllerl Mlfllllyor; 8'l • cnapm ~ JIDmlet TeJroe: - KwbnÇbk vaJralumda ıMJrMer • 
"1tıt ~ MJlıta.~•-' ..... 9e11 •@ ırrn .... tutalı ııw-.. ..... eew•w ·•~••• ı -... .................. ..,,. ..... .__ 
tmuJanm ~ tet, fallat bana 10rmaym.. tamm Ilı pbaen nutl dQ§Uneblllnlnil ! ABONE TARtl-'ESl 

Arama yan bruıllkta: Dedi; ve derhal telldl IGzlerüıe ken- - OJdlımemeUdlr. Jtanan, liDa eden 
- Çülliıı !. dlll ceftP 'f'Udl: bdm1aia cea tert.tp etmfttlr. Eler er-
Dtyeıı bir •• )'lllreellyorda. Sema ~ - SG)'letmecleıı de bıraJı:mamam Jd.. kek ''DamURDll temblemek,, slb1 bir ft· 

la1r QÜll kb' an bir kale ellDdeld ....- Bil muhavereden 10ar& ICll'Clülanma kire laldp o1*rü ctnayet 1lliyorla, na • 
leyi kaldırıyor; arlrellnda lllWılr l8Jda IUlkl cevaplarml evvelce bamrlumt stbl mu. iptidai tDIUl cltıl .u&hla temla • 
on upkJa bir aedye glSrtUtıyordu. Zengin .&yledl: ıeıamu. Bu kabile mtlcadelelerlnl andı· 
bir Uk:c:ar, bir kumada vça btl10k -8a cinayetleri ikiye ~ il - nr. anant lfl•rken. 11$ball dOttln • 
devlet memurlarmdali biri, evindeki dl- llllMlırl- Blıt ~ umatıak oltmı· mek »._,ır. Nllıqet lreau (qk) di
vana kunılmuo libl. rahat ve matrur JIClllmr anladlktuı _,. h hlllla ver- )'8 bir 18Y taımDıyor. AeJd hldilede bir 
~ dlll kinle ltlen.ea ci11a7etleri dllerl 18· (tabrtlı:) olarak kabul ediyor. ve cezayı 

Y&Jlanm cıaamılanna um11 ola Jı:WcJr .. ...,..U lledlae lfleııeıı ~ lmaea talaftf ecUıor'· J'Uat bu da tabii 
ve mblı Jll1acleler, ama mmaJrlanm il- K.mlreachk IU clemeJrtlr: Cok •vdllt; ftll. olanlar lclndlr· '!'oba, ller Hftllln 
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SAF IHIAVAT 

Tiren böyle çığlık kıyamet kopan is
tasyona giriyor, duruyor. Etrafı iki 
sıra asker çevirmiş. İstasyon binası ı
§ık içinde. 

Klara anne, Paulanm kendisine u
zattığı elini tutarak, vagondan aşağı
ya iniyor. YUzü sapsarı. Bir tek lakır
dı etmiyor. Dudakları titriyor. 
Schwester'le Janos daha evvel indiler. 
Ama, baron nerde, bavullar nerde, 
garbiğ Avrupa nerde kaldı? .. 

KARA BAYRAM: 
Sabahtan akşama kadar, geceye 

kadar, babaları istasyonda, Viyana
dan gelen tirenleri bekliyor. Vakit va
kit eve telefon ediyor: acaba geldiler 
de ben görmedim mi? diye. Böyle bir 
günde insanın istasyonda beklediğini 
bulması kolay bir iş değil I 

Üzeri cam örtülü gara bir tiren gi
riyor. Bir tiren de dışarda duruyor. 
Bir iki tiren daha var, onlardaki yol
cuları istasyon binasından bir iki ki
lometre uzakta indirdiler. 

Tarif el erde gösterilen tiren vakitle
rinden hiç birine inanmak kabil değil 
Kimsenin de katiyyetle bir şey bildi
ği yok. Herkes tirenlerin ne zaman 
geleceğini gittikçe ş~ırıyor. Bazan 
yolcuları yan taraftan çıkarıyorlar, 

ibazan arabaların beklediği asıl kapı
dan. 
Şimdi tirenler birbiri arkasına. geli

yor. Biri kalkıyor, biri geliyor. Sonra 
bir tane daha. Beş oldu. On oldu. Bun
ların hemen hepsi askeriğ tiren. 

Sonra yarım saat, bir saat geçiyor, 
hiçbir tirenin geldiği yok. Yalnız bir 
tiren geliyor, uzakta duruyor. O tire
ni bekliyenlerin hiç biri bundan bir 
şey anlamıyor. 

İstasyon hep gürültü kıyamet. Her 
tarafta endişeli endir.ıeli lakırdı konu
§uluyor. Şurdan bir mızıka sesi geli
yor. Biraz sonra kesiliyor, sonra tek
rar başlıyor. Öteden düdük sesleri, de
mir gürültüleri, uzun uzun homurtu
lar geliyor, boğuk seslerin on misli 
fazla aksi duyuluyor. 

Babaları nihayet bir sırada oturu
yor, tekrar kalkıyor, dolaşıyor, lokan
taya giriyor, bir lokma bir 5ey yiyor, 
yahut, bir bardak bira içiyor çıkıyor, 
eline bir gazete alıyor karı§tırıyor, e
ve telefon ediyor, cebinden telgrafı 
çıkarıyor, belki yüzünden defa bakı
yor, sanki yeni bir şey okuyacakmış 
gibi. 

Telgrafı dün sabah değil, evel'si 
sabah göndermişler Berlinden. "İyi
yiz, - diyor, telgraf ta - ibugün Peş
teden hareket ediyoruz.,, bundan baş
ka bir §ey yok. Ne kadar bakarsa bak
sın, hep o: eve gelmek üzere Berlin
den hareket etmişler demek. 

Babalarına bu bile kafi geliyor! öy. 
le büyük bir müphemlikten, öyle ke
mirici bir endişeden kurtarıyor ki bu 
telgraf onu! Klara anne, babalarının 
eve gelin diye gönderdiği o ilk telgra
fa cevap olarak bir mektup yazmıştr, 
ondnn sonra bir daha bu tclgraf a ka
dar haber alamamıştı babaları onlar
dan. 

Klara anne o mektubunde: "Anla
mıyorum kocacığım, diyordu, niçin a
lelacele buradan ayrılalım, niçin yaz 
bitene kadar kalmıyalım ! burada her
kes rahatmda, gülüp söylemesinde. 
Kimsenin muharebeyi aklına getirdiği 
yok. Sonra sağlam bir yerden temin 
ettiler. Mesele bir tedip hareketinden 
ibaret kalacakmış. 

"Beni bir tarafa bırak. Güneş ve de
niz havası Janos'a öyle yarıyor ki! A
ğustosta geldiğin zaman görünce ta
nıyamazsın. Ağustosta geleceksin, ta
bii; övle k:mırl:ıştırmıştık. Yakınd 
i'3allah görüşürüz,,. 

Bu mektubu okur okumaz babaları 
b~mı ellerini narasına almıştı. Sanki 
başı dönüyordu. Zira Sırbiya ile şarki 
Prusya arasındaki ilk çarpışma da 
tam ogün olmuştu. Avrupa alev içinde 
idi, herkes biliyordu ki dünya nazik 
anlar geçiriyordu. 

Büyük bir umut kırgınlığı içinde: 
"demek yalnız? diye düşünüyordu. 

Demek yanında kimse yok ona tavsi
yede bulunacak? Hartlein, Cocus. Ax
berg, diğerleri ne oldular acaba? .. 
Dxnyadan insan ne kadar uzak olma
lı ortada bir Avrupa harbi olduğunu 
görmeyip hadiseye tedip hareketi de
sin?!,, 

Bu mektup gelmiş, bir daha bir ha
ber çıkmamıştı. Ondan sonra gönder
diği o iki telgrafa bir cevap gelme
mişti. 

''Belki almamıştır,, diye düşünmüş 
ve kendisi gitmeye karar vermi§ti. 
Gidecek, onlan alıp gelecekti ama ne
reye gidecekti? artık hiç bir yabancı 
memleket için pasaport vermiyorlar
dı. Hele Belçika ya hiç vermezlerdi! 
Tiren de pek seyrek vardı ... Sonra, ya 
Ostende'den daha evvel hareket etti
lerse? Nerede rastlıyacaktı onlarara? 
ya, Allah göstermesin ama, orada ka· 
lırlarsa ? ... 

Şehirde şi§irilmiş, mübalftğalı şa

yialar dol~ıyordu: harp başlamış, 

zenginlera, masum köylülere eza cefa 
ediyorlarmış. Bu haberler yalnız en
dişe vermekle kalmıyor, insanın umu
dunu kesiyor, sabrını tüketiyordu. 

Hele Alaman ordularının ilerlediği 
Ye Beuçikada harp başladığına dair 
haberler geldiği ogün Berlinden tel
graf gelmeseydi Andrassy caddesin
deki evde kim bilir nasıl bir ölüm ha
vası esecekti! 

Babaları o kısa telgrafı gözleri ka
rararak okudu. llk duyduğu his öfke, 
hiddet, umut kırgınlığı falan olmadı, 
Allaha karşı bir §ilkran hissi duydu, 
içinde büyük bir saadet hissetti: çok 
şükür karısı, çocukları sağınış! Ber
lindelcrmiş; Berlinde demek evde de
mek, yani emniyet altında bulunuyor
lar! OgUn Berlin<len hareket etseler, 
yarın Viyanadan geçerler, Peşteye ge
lirler. 
Babaları bu düşünce ile ertesi sa

bah hemen istasyona koşmuştu. 
Temkinli, sinirlerine hakim bir a

damdı o. Hislerine, aklına gelen her 
§eye uyup ruhundaki müvazeneyi kay
betmeuli. Bu hisler ve aklına gelenler 
öyle basit §eylerdi ki hayalden ve fa
raziyeden başka bir şey olmaları ka
bil değildi. 

Demir bir irade ile, bütün dikkatini 
ta yakinindeki şeylere toplamıştı: et
rafındaki o canlı faaliyete bakıyordu; 
bunu görmiyenin aklına getirmesine 
imkfuı yoktu. Asker tirenlerine, mızı
ka arasında, gülerek, bağırışarak, coş
kun bir sevinç içinde geçen asker kı
talarına bakıyor. Askerlerin hali vak
ti yerinde anaları babaları yanların
dan gidiyor. Tiren kalkınca da ağla
maya b~lıyorlar. 
Babaları gazeteleri okuyor, deli gi

bi bir halude lokantaya giriyor, kah
ve içiyordu. Yahut istasyon kumanda
nın odasına gidiyordu. Askeriğ mek
tepte beraber okumuşlardı, kendisini 
ordan tanırdı. Oturuyorlar, muhare
beden, dünya vaziyetinden, tiren is
tasyonlarındaki kumandanlarının me
suliyetli vazifelerinden bahsediyorlar
dı. 

Pek seyrek olarak, yolcu tireni ge
lip de onlar çıkmadılar mı, babaları: 
"Bunlan da gelmediler,, diye düşün
mıyor, "bundan sonrakinlen gelecek
ler,, diye düşünüyordu. 

İlk giln, babaları, istasyonda bekle
miş beklemiş, nihayet eve dönmüştü; 
vakit gece yarısını geçmi3 bulunuyor
du. Ertesi sabah saat yedide, tekrar 
istasyona gitmiş, o insanın sinirlerini 
bozan beklemeye, müphemliğe karşı 

temkinini bozmamak için mücadele 
etmeye başlamıştı. 

Gelen gazeteler muharebe hakkında 
yeni yeni haberler getiriyordu. Ol
dukça mühim çarpışmalar başlamış, 

ilk muvaffakiyetler elde edilmişti. 

Boyuna asker tirenleri gelip gidiyor, 
arada sırada da yolcu tirenleri geli
yordu. Tiren geliyordu amn onlar yok
tu! 

( Ar1oo.sı var) 

Artistleri taklit 
eden kadınlar 
Onlar gibi suo'i oluyorlar 
Bugünkü kadınlar güzelliklerini sine

ma artistlerin.den kopya ediyorlar ... 
Pek de haksız değiller. Qilnkü erkek
lerin bir ilah haline getirdikleri yıldız· 
lara benzemeği herhalde her kadın is
ter. Esasen, kadın her devirde, meıhur 
kadınlan taJdid etmi§tir. On beıinci 
Lui devrinde, kralın gözdeleri, bütün 
Fransa, hatta bütün Avrupa kadınlan· 
na modellik etmiıti. Madam Pompadur 
yüksek ökce modasını çıkardığı zaman, 
bütün kadınlar bu modayı derhal tatbiJc 
etmişlerdi. 

Bugün de her kadının, ayni hislerle, 
bir Greta Garboyu, bir Marlen Ditrihi 
taklid etmesi, taklid etmek istemesi 
gayet tabiidir ... 

Fakat, bunu böyle tabü görmekle be
raber, doğru bulmayanlar da var. Bir 
İngiliz kadın muharriri, kadın modaları 
ve tuvaletleri üzerinde sinemanın teıi· 
rini gözden geçirirken, bu noktaya iıa· 
ret ediyor ve fikirlerini ~öyle anlatıyor: 

Bugolln, kadınların kendilerine güzel • 
tik modeli .olarak aldıkları · kirmeler 
sun•ı güzellerdir. Bu •u~tle, onları tak-

lit ettikleri için, bütün kadınlar sun'i 
olmaktadır. 

Sinemanın sun'i bir kadın güzelliği
ne muhtaç olmasını kabul edebiliriz. 
Çünkü, hayatta bir muhit ve hava için
de güzelliğini temin eden kadın, beyaz 
perde üzerinde, cansız bir hayal halin· 
de, asıl güzelliği ile dursa g~el görün
mez. Muhitten, ruht havadan, hareket • 
ten ve renkten uzak kalan çcfürenin, ol
duğundan güzel ve tabii güzellikten 
daha üstün bir halde bulunması lhnn
dır ki, cansız olduğu halde güzel gö • 
rünsün .... 

Sinemada sun'i güzelliğin laznn ol
.duğuna en iyi misali Greta Garbonun 
hayatında buluyoruz. 

Greta Garboyu yeni d:.inyada büyük 
bir yıldız yapmak arzusu ile Amcrika
ya götüren Stiller, çalmadık sinema .ka· 
pısr, baıvurmadık ıtüyo bırakmamııtr. 
Fakat, sinema şirketlerinin hiç biri, bu 
İsveçli artistte güzel bir taraf bulma
yorlardr. 

Birgün, sahne vazu Stillerin arkada!t.t 
olan bir fotoğraf çr, Greta Garbonu~ 
tuhaf bir resmini çekiyor ... Bunda ar
tist, kendi çehresini pek az andırmak· 
tadır; fakat I§ık o suretle gelmiş, çeh
re öyle güzel bir duru§ almııtır ki ha
rikulade bir güzei kadın yüzü m:yda
na çrkmı§ır... Bu ne bir tabii ka.dtn 
güzelliğidir, ne de Greta Garbonun ha
~iki çehresi... Fakat go:.izeldir.. Tabii 
güzellikten üstün, içine hayal ve sanat 
karr§mı§ bir güzellik ... 

Stiller bu resmi aldığı gibi, stüdyo
lardan birine koşuyor. Evvd.:e talebi
ni reddetmiı olan müdür, remni görür 
görmez, .derhal mukavele yapmağa ha
zır olduğunu bildiriyor... Çünk>:.i, ara
dığını, yani sinemaya lazım olanı bul
mu§tur: Gayri ubii, sun'i bir güzel • 
lik ... 

Bundan sonra, Greta Garbo stüdyo
da çalışmağa başlıyor ve onun çehresi· 
ne, ışıklar, dekorlar, hareketler içinde, 
hep o kendisini olduğundan baıka gÖ6-
teren şekil verdiriliyor ... 

İşte, bugün kadınların taklid ettik· 
leri bu ve daha bunun gibi birçok ar
tist çehreleri sun'i güzellik modelleri
dir. Onun için, bütün kadınlar sun"ilcş
mektedir ... 

Gülen 
R ESlM, öy

le gülüyor
du ki, Cevdet, l. 
deta sesini işiti

yordu. Bu resim, 
bir çerçeve içeri
sinde olarak, mi
safir odasının dar 
penceresi içine ko 
nulmuş duruyor
du. llk bakışta o. 
nu farkedemezsi
niz. ÇünkU sarar
mış bir resimdi ve 
o halile, perdele
rin soluk rengine 
kan§IYordu. Cev -
det bile, ilk bakı§. 
ta onu farkedeme-

Nakleden 

mişti. Pencerenin kenarına, çiçeklere 
bakmağa. gittiği zaman gördü. 

Bu resim, gemici elbisesi giymiş 

küçük bir oğlan çocuğunun b~ını ve 
omuzlarını gösteriyordu. Bu oğlan 
çocuğu gülilyordu. Fakat öyle fotoğ
rafçıya veya dişçiye yapıldığı gibi zo
raki bir gülüşle değil, candan gülü
yordu. Resmin kendisile çerçevesi ara. 
smdaki sa.rarmı§ zemin üzerinde 
''BURHAN, 1920,, yazılıydı. 

Cevdet, bu resimdeki çocuğun gü
lü15ünU, hemen hemen işitir gibi idi. 

Cevdet, şapkasını bir kenara koydu. 
Resmi yerinden aldı. Baktı. Burhan 
tam beş sene evvel, hayatta olduğu gi· 
bl, ölürken de böyle gülerek dilnyaya 
gözlerini ka.pa.mı§tr. 

Burhan, Cevdetin erkek kardeşi i
di. 

Cevdet, şapkasını bıraktığı yerden 
alarak oturdukları birinci kat apartı
manm koridorıındakl elbise askısının 
- her aman olduğu gıöi - UçUncü 
çivisine taktı. Ve elindeki reami, mut. 
fağa., karısının yanına. gOtUnıU. 

Cevdetin kansı kUçücü.k apartmıan 
mutf ağmın içinde patates kızartıyor• 
du. Cevdetin gelmesinden adeta ürk
til. Küçük bir heyecanla: 

- Sen nerden çıktın? dedi. Ben, e
ve geldiğini bile görmedim. 

Cevdet elindekini göstererek: 
- Misafir odasında Burhanın res

mini buldum, dedi. 
- Evet, biliyorum. Koy onu yeri

ne. Ben senin eski bavulunun içinden 
çıkardım. 

- Fakat bu resmi misafir odasına. 
koymaklığın doğru mu ya? Eski dert· 
lerimizi tazeliyelim mi yine? 

- Ne demek o? Burhan ::seulu kısı·· 
deşin değilmi idi? Ah keşke sende o
nun tabiatlerinden bazılan olsaydı .•.• 
Haydi götür, o resmi aldığın yere koy. 
Ben bu patatesleri de bitirdikten son
ra akşam yemeğini hazırlamağa başlı. 
ya cağım. 

Y EMEKTEN sonra Cevdet elle
rini yıkayıp kanA.ryesine yem. 

verdi. Karısı radyo dinledi. Belli baş
lı bir şey konuşmıyorlardı. Yalnız k~ 
rısı arada bir: 

'' - Yanımıza yeni bir komşu ta
şındı. O kadar çok eşyaları var ki ..• 
Bir de kafes getirdiler. Ayni zaman. 
da çocuk arabaları da var. Acaba ço· 
cukları pek mi küçük?,, Gibi sözler 
söylüyor, yahut da.: 

•• - Çorapların delinmiş te hiç al
dırmıyorsun, bravo, işi enikonu hll'· 
paniliğe vurdun sen?,, gibi serzeniş.. 
lerde bulunuyordu. 

Cevdet, bunlara nadiren cevap ve. 
riyordu. 

Saat on buçuktu. Cevdetin karısı 

artık yatma zamanı olduğuna i§aret 
etti. Cevdet her zamanki gibi apartı
manm kapısını kilitledi. Misafir oda
sını kapatırken gözleri bir daha, o 
resme ilişti. O resimdeki gülen gözle .. 
re baktı ve bir ürperme geçti vücu
dundan ... 

Cevdet gayri ihtiyari olarak res
min arkasıru çevirdi. Öyle ki, şimdi 
yüzü perdeye doğru bakıyordu. Yatak 
odasına geldiği zaman karısı, yatmış 
bulunuyordu. ' 

Cevdet: 

• 
resım 
Hikmet Münir 

- Bu resim, beni rahatsız ediyor. 
dedi. 

Karısı gülerek: 
- Haydi saçmalama. Bugün asabi

yetin üzerinde. 
Cevdet bir ara kendinden utanır gi

bi oldu. Sonra yatıp uyudu. Fakat ge
ce korkulu ruyalar gördü. Birçok ka,.. 
tiller kendini kovalıyordu. Kansı iki 
defa uyanarak §ikayet etti: 

- Ayol, ne oluyorsun? Bana tek. 
me atıp duruyorsun! •.• 

Fakat ikinci uyanıştan eonra Cev· 
det artık uyuyamamıştı. Ortalığın a.
garı§ını seyretti. Bir taraftan da ree... 
mi ters çevrilmiş olarak karısı görür
se ne diyeceğini dil§ünUyordu. 

Sa.at yedide, aşağıya inip ream1 yi. 
ne eskisi gibi yüzüne çevirmeği dU"' 
&ündü. Karısını uyandırmamak gay • 
retile yavaıça. yerinden kalktr. Fakat 
kapıdan dışarı çıkarken ayağı halıya. 
takılıp mUthi3 bir gilrültü ile düom'z 
ml? Kansı uyandı: Ve korkuyla: 

- Ne oluyorsun? diye bağırdL 
'l."a.ka.t" 0 1 klil"L!'mm -.ı.hto huL:i.L - .. 

makmm misafir oda8JJla ~L ııee.· 
mi alarak yUzUne döndürdU.. Llk1n 
tekrar yerine yerleştirmeğe çalqrr. 
ken resim, elinden kayarak yere dili• 
tU. Çerçevenin kınlan camlan blltiln 
döıeme UT.erine yayıldı. 

Bu sırada Inisafir odasının kapıst· 
nın topuzu çevrildi. Cevdet yerdeki 
cam kınklarmı toplamağa savaştt. 

Fa.kat yerdeki cam kırıklarından df4 
kine duran uzunca bir tanesi &VUCU1 

nun içine takılmakla koluna k&dar 
yırttı. Cevdetin karısı telaş içindeydi. 
Hemen tentürdiyot ve ga.rJr bezler çr. 
kararak kocaemm korunu sardı. Dal· 
,.o;rc telef on etti. 

- Affedersiniz beyefendi, diyordu4 

Bugün Cevdet rahatsızdır. Gelemiye-ı 
cek! 

H ALBUKİ Cevdet evde sıkılma
ğa b~ladı. Hayatmda hiçbir 

zaman, ogünkü kadar dairede bulun
mağı istediği olmamıştı. Öğleden son. 
ra karısı, onu yeni resim çerçevesi al• 
mak üzere dışarı gönderdi. 

Cevdet: 
- Olur sevgilim, dedi. Ve derin bir 

göğüs geçirerek çıktr. 

Akşam üzeri eve döndüğü za.m&n; 

karısı, ona çay fincanlan kurula.mağı 
bile emniyet edemiyordu: 

- Bu sinirli halinle, diyordu; sana. 
bir §ey bırakılamaz. 

Fakat Cevdet, böyle hiç bir it gör .. 
meden karısının çalı!jDlasma bakmak· 
tan adeta. utanıyordu. Küçük mutf a.
ğın kapısına, özür dileyen bir tavırla 
dayanmış, onu seyrediyordu. 

Derken birdenbire karısının elinde 
tabaklardan biri müthi§ bir ıangırti. 
le mutfağın mermer döşemesine düş· 
tü, parçalandı. 

Cevdet olduğu yerde asabiyetle 
sıçradı. Geriye, koridora doğru baktı. 
Karısı ise, kınlan tabağa hiç ehemmi
yet vermeksizin, şahadet parmağını 

dudakları üzerine götürerek sükiıt 1-
§areti verdi: 

- İşitiyor musun? diyordu. Misa
fir odasında biri glilUyor. 

Cevdet dinledi. Vilcudundaki tUyler 
diken diken oldu. Misafir odasının ya. 

(Sonu: 8a.'L SU. 0), 



Yazi:ln: Kur' ~tromayer 
mantar yetişmediğini söylediler. Son
ra da kızıl sakallI 2 korucu bulundu
ğunu söyliyerek, bunlardan bir tane
sinin Diyterhanda, diğerinin de Niy
zigte oturduğunu izah ettiler. Ernst 
de bunun üzerine; evet, Niyzigte otu
ran olacak her halde! dedi. 

Hakim, dosyanın sayıfalarmı çevi
rerek, tasdik yollu: 

- Şahitler de; dedi; böyle anlattı
lar. Diğer taraftan Ebenderler bu 
meyhaneden de bazı şeyler çalmışlar? 

Kadın, kemikleri seçilen omuzları
nı silkiyor: 

- Bu işi aslft omursamadım. Gece
leyin oraya girdikleri zaman, ben uy
kudaydım. Onlar, benim gözcülük et
memi istiyorlardı, ama ben bu işi yap
madım. Bunu da yazınız oraya, deli
kanlı! Benim o işle alakam olmadığı
nı yazınız; yoksa olur ki hakimler be
ni bu iş dolayısiyle de sıkboğaz eder
ler! ... Ha, ne diyordum? İşte, korucu
nun vurulduğu zaman, o günde, biz 
Kemmertselden geçtik. Geçiyorken 
bir candarma ile elinde bir çatal bu
lunan bir köylü karşımıza çıkarak, 

yanımızdaki erkeklere orada bekleme
leri 18.zımgeldiğini bildirdiler. Hemen 
ormana yollandık, orada bekledik. Er
kekler böyle yapmamızı emretmişler
di. Sonra silah sesleri işittik. Ben he
men oraya koştum, hepsinin ateş et
tiklerini gördüm. Yalnız köylü ateş 
etmiyordu, Fakat birdenbire köylü 
bir feryat kopardı, çünkü vilcudüne 
kurşun isabet etmişti. Bunun üzerine 
de bizim erkekler kaçtılar! 

Kaçanlar da ormana sığındılar. 
Tam o aralık korucu yol kesti. Bu ko
rucu, kızıl sakallıydı. Ben Ernstrin 
kulağına iğilerek, bizi ateşin yanın
dan kovan ve ormanda kurulan tuza
ğı bulan korucunun bu olmadtğını !ıs
ladım. Evet, Efendiciğim, ben onlaxa 
daima geyiklere kurulan tuzaklara 
çingene usulünce kurmamalarını, o 
usulden vazgeç:melcrini tenbih ettiğim 
halde kulak asmadılar! 

Korucu, silahını omuzundan indirip 
eline aldı, içimizden hangilerimizin si
lahı bulunduğunu sordu. O zaman 
korktuk ve biz kadınlar, ateş etmesin 
diye korucunun etraf mı sardık, etra
fına sıralandık. Adeta dilenir gibi yal
vardık, bizi bıraksın da yolumuza gi
delim, diye! Fakat, korucu, tüfeği di
kine tutup elinden bırakmamakta ıs
rar etti. Birdenbire sallanıp yere düş
tü, çünkü 2 el silah. atılmış, kurşun 

sıkılmıştı. Ernst1 korucunun elinden 
silfillı çekip alarak başı üzerinde çevi
rip salladı; biz, korucunun imdat gel
sin diye bağırdığını görünce, kaçtık 
oradan! Sonra da korucu can verdi. 
Halbuki öldürmek istedikleri korucu 
hiç de bu değildi! 

Hakim: 
- Yaa; dedi; demek korucu Şpiys 
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mutlaka öldürülecekti? Onun mutlaka 
öldürülmesi lazımgeliyordu? 

- Elbette! 3 Ebender, onu daima, 

her tarafta aradılar! 
- öyle, ha? Aradılar onu, öyle mi? 

Sonra da onunla değil de, b~kasile 
karşılaşınca, benzetip yanlışlıkla o di
ye vurdular. Kırmızı sakallıyı öJdür
meği her 3 kardeş de tasarlıyorlar 
mıydı? Yoksa bu işi yalnız Ernst mi 
halletmek arzusundaydı?! O mu işi ü
zerine almıştı? 

- Her 3 il de! Bu iş, ateş başında. 
konuşulup tasarlanmıştı! 

- Ya silahı atan kim? Hangisi? 
_ ErnSt! o, arkadan ateş etti. Ben, 

ateş ettiğini gördüm. Ancak korucu
nun önünde durduğumdan, önden ate§ 
edenin kim olduğunu göremedim ta
bii ! !htimal Hermanl Yahut belki de 
Vilhelm! Bunu kim bilebilir ki? •. 

istintak bakimi, bu noktada kadı
nın sözünü keserek, stenografa dönü-

yor: 
- Şimdi ifade zaptını tanzim ede-

rek, imza için bana getiriniz! 
Çingene kadın, bir parça geriye çe

kilmiştir. Birdenbire öyle bir ileriye 
atılıyor, hakimin masası üzerine iği
lerek yaslanıyor ki, mübaşir koşup 
kendisini tutuyor. Kadın, onu iterek 
acele acele, soluk soluğa şunları söy

lüyor: 
- Benim pek iyi Efendiciğim; siz.. 

den yalnız bir şey rica. edeceğim; be
ni bu 3 katille bir araya, yüzyüze ge
tirmeyiniz! İşte bak gördünüz ya, pek 
iyi Efendiciğim, ben hala kabileme 
mensubum ve bu 3 katil, kabilesizdir
ler ! Onlar kovulmuş azğm köpekler 
gibidirler! 

İhtiyar kadın, kabilesiz kalan kendi 
doğurduğu çocukların yüzünü görmek 
zoruna karşı daha şimdiden imtina 
yollu, kemikleri görünen ellerile yü
zünü kapatıyor. Ve hakimin bir işareti 
üzerine mübaşir kendisini, o vaziyette 
dışarıya götürüyor. 

-Nihayet! 

Tahkikat hakimi, böyle mırıldana
rak doğruluyor ve ayağa kalkıp geri
niyor: 

- Kihayet, aylarca çalıştıktan son
ra bütün esasları temin işini başar

dım! Nihayet bu alçakça korucu kat
linin cezasını çektirmeğe yarıyacak 
sağlam bir delil! Fakat, şimdi sıra 

daha güç, en güç olan ~eyde; katille
ri y;ıkalamak,... ele geçirmek! Sıra 

bunda! 
Fakat bu hakim işinin ehli, yerli 

yerinde bir adliyecidir. Ayni günde 
katilleri takip etmek, avlamak husu
sunda harekete geçilinek kabildir ve 
bütün şiddetile, bir av, 20 inci asırda 
artık kabil say1Jm1yan bir av başlı· 
yor!? ... 

(Arkası var) 

Dünkü ş~ddetli yağmur 

Çukur cuma hamamı
nı sular bash 

Yıkanmakta olan kadınlar ıslanan elblsele
riol ~iyip dışarıya fırladılar 

Pazar günü çok güzel bir şeklldc 
geçen hava evvelki gece sabaha 
karşı bazın uş ve şidetlice yağmur 

yağmaya başlamıştrr. 

Yağmur pelt kısa fasılalarla dün 
öğleden sonraya kadar devam et
miş, saat ona doğru pek fazla şid
denlenmiştir. 

Bu yüzden lıasıl olan sellerden 
şehrin bazı yerlerinde karşıdan kar 
şıya geçmek mümkün olamamıştır. 

Eminönü, Altsara), Langa, Kadir 
ga, Kasımpnşu, Ortaköy ve J<"ıııdık

lıda sulardan göller hasıl om uş, Ka
ıımpaşada bazı evlerle bostan ba
ı,rnda Çukur cum:ı. ham:ımını sular 
basmıştır. 

Sular, hamamın clrş kapısmdan i
çeriye akmış, soyunulan yerleri isti-

ıa. etmiştir. Burada kadın elbi. 
seleri ve çamaşırları bulunuyordu. 
Bunların bir kısmı ıslanmış, sular 
iç kapılarcl.an soğukluk kısmına ve 
oradan da i~erlere girmiştir. 

Dışarda ve içerde yıkanmakta 
olan kadınlar suları görünce bllyük 
bir korlrnya düşmüşler, giyinmek 
üzere elbisP.lcrine saldırmışlardır. 

Bu sırada drş kapı kapanmrş, bir ı 
yandan da itfaiyeye haber verilmiş
tir. Kadınlardan bir kısmı ıslak el
hisolcrini giyip drşal'ı ftrlamışlar-
dır. 

Biraz sonra itfaiyeden motopomp 
gPtmiş. hamamı basan suları boşalt. 
mışt.rr. 

Sular yüzünden Uostan başına 
inen Faikpaşa cadtlcsinde de bir yer 

t 

MAHKEMELEADE 
Düğüne çağrılmıyan tanıdık 

Bir kadını sustalı 
ile yaraladı 

Evvelki gün Eyüpte çok garip bir ;---------------
Müddeiumumilik tahkikata ba§lamış

tır. 

- Sinıal k11tbuna lrıdiğimf:dtn emin 
misiıı? Burada yerliler simsiyalı dal 

- Bilmem ki; belld de cenup kutbuna 
inmişiz.diri 

( Kısa haberler ) 

* Şehrimizde bulunan lktısat VekAleli 
balıkçılık şubesi müdürü Kemal dündeu 
itibaren balıklarırnızın uzun müddet mu
hafazası etrafındaki tetkiklerine başlamış 
tır. 

ili< Cumhuriyet Merkez bankası şubelei'i, 
hissedarlarına geçen seneye ait safi kar 
tevziine başlamıştır. 
* Fransa ve Fransızca konuşan millet

ler asabiye ve akliye mütehassısları kuru 
munun 42 inci toplantısı Cezayirde yapıl 
mıştır. "Cniversitcmiz namına kongreye 
iştirak eden profesör Mazhor Osman, kon 
gredc Emin Sinanın hayatından bahsede
rek Türk olduğunu anlatmıştır. 

* Etibank tarafından bariclcn getirile
cek 3 bin ton kükürdün tenzilatlı gümrük 
tarifesine tabi tutularak ithaline hükumet 
çc karar verilmiştir. 

• İzmir ağır ceza mahkemesi İnebolu 
faciasının muhakemesini bitirmiştir. Önü
müzdeki sah günü ''erdiği kararı bildire
cektir .• 

* Ekalliyet mekteplerinde okuyan Türk 
tebaası talebelerin ahlak derslerine gire
bilmeleri için Maarir mütlürliiğünden izin 
alınacaktır. 

* Türkiye - Çekoslovakya ticaret anlaş 
rnası dünden itibaren meriyete girmiştir. 
* İnhisarlar idaresi sigaralar üzerinde 

yeniden ve esaslı bi rşekildc tenzilat yap 
mağa karar \'ermiştir. Bu tcnıilat önümüz 
deki malt seneden itibaren ıatbik edile
cektir. 

tlı Maarif Vekaleti tarafından. liselerin 
son devre imtihan sualleri hozı tall'belcr 
tarafından nasıl öğrenildiği h:ıkkındn ya. 
pılan tahkikat sona ermiş, ıncsııller ıesbil 
olunmuştur. 

"' İktısat Vekaleti deniz müsteşarı Sa
dull:ıh Güney Avrup:ıda uzun müddetten 
beri tetkiklerde bulunduktan sonra Anka 
raya dönmüştür. 

Kuvvetli bir ihtimale göre deniz işleri 
nin kamiien Denizbankm dcrrctlilmesi 
üıeriııe deniz müsteşarlığı Jılğved itecek, 
yeni bir münak:ılc müsteş:ırlığı ihdas olu 
nacaktır. Du vaıifeye Sadul:lh Güney t:ı. 

yin olunacaktır. 
* Postahane havale gişeleri bundan böy 

le pazar ve cumartesi günleri öğleden 

sonra da acık bulundurular.aklardır. 
* İstanbul deniz ticaret müdürü bay 

Müfit Xccdet Deniz dün Ank:ıraya gitmiş 
tir. 

Uçan Eczahane isimli Bir 
Tayyare Geliyor 

Gelecek hafta salt g•:inü Almanyadan 
Yeşilköy hava istasyonuna "uçan ecza
hane., adını taşıyan büyük bir tayyare 
geld.:cktir. Haber verildiğine göre tay
yarenin içerisinde ameliyat salonu, bir 
yatakhane bir eczahane vardır. 

çökmüş, bu yüzden nakil vasıtaları 

işleyemez olmuştur. 

Butı.dan başka Nişantaşında Vali 
konağı caddesinde Emir apartımanı 
mn zemin katlarrnı sular basmış, 

itfaiye tarafından boşaltılmıştır. 
Yağmur a~şam üzeri yine başla

mış, gece yarısına katlar devam et-
mişir. 1 

sebep yüzünden genç bir kadını bıçak
la yaralamışlardır. 

!slambey mahallesinde .oturan Niga
re, kocasının arkadaşlarından manav 
Asaf gelmiş ve : 

- Yaptığınız düğüne beni niye ça
ğmnadmız? diyerek genç kadınla 

kavgaya başlamış, kendisini tahkir et -
miştir. Manav Asaf bu kadarla da kal
mıyarak ı.;ebindeki sustalryt çekmiş, 

kadıncağızı 'başından ve kolundan yara
lamıştır. 

Yaralı Balat Musevi hastahanesine 
yatırılmış, düğün meraklısı carih Asaf 
tevkif olunmuştur. 

Fatma lle Evlendiğini Zan
neden Katil 

Dün ağır ceza mahkemesinde bir müd
det evvel karısı Fatmayı sokakta başka 
bir erkekle görünce hiddetlenerek bı
çağına sarılan ve 15 yerinden yaralıya
rak öldüren katil ayakkabı boyacısı Ya

sinin duruşmasına bakılmış, Fatih ev -
lenme memurluğuna Yasinin karısı ile 
evli olup olmadığı hakkında yazılan tez
kereye gelen cevap okunmuştur. 

Cevapta, Yasinin Fatma ile evlenmek 
için müracaat ettiğini, fakat nikahları 
yapılmadığı yazıhyordu. 

Yasin: 
- Ben bu işlerden anlamadığım için 

muamelc~i karını takip ediyordu. Ben 
evlendiğinizi sanmıştım. Demiştir. 

Mahkeme duruşmayı maznunun müda
faasını yapması için başka bir güne bı -
rakmıştır. 

Koyun Yüzünden Çıkan 
Cinayet 

Dört beş ay evvel Silivride amcası 

Fehimi sUrUsüne karışan bir koyun yU
zilnden aralarında çıkan kavgada öldü
ren katil Sezainin ağır ceza. mahkeme
sinde dün duru§masına devam olunmuş, 
müddeiumumi Sadun mütaleasını ser -
detmiştir. 

.Müddeiumumi iddiasında şahitlerin ve 
maznunun ifadesine göre va -
kanm kasten işlendiğinin sa -
bit olduğunu, bundan dolayı Se-
zainin Türk ceza kanununun 448 inci 
maddesine göre cezalandırılmasını an -
cak yaşının 18 den küçük olduğundan ve 
amcasının kendisine sopa ile hücum et -
miş olmasının tahrik ve tahfif edici se
bepler olarak göz önünde bulundurul -
masnu istemişti. 
Duruşma Sezainin ifadesini hazırla -

mast için başka bir güne bırakılmıştır. 

Arsa içinde Bulunan Ceset 
Evvelki gün Şehremininde Molla Gü

rani mahallesinde arsa içinde bir ceset 
bulunarak polise haber verilmiştir. Ya
pılan tahkikat sonunda bunun, Fatih te
mizlik amelesinden Yusuf olduğu anla -
şılmış, adliye doktoru eceliyle öldüğünü 
tesbit ederek gömülmesine izin ver -
miştir. 

Teşhis Edilen Bir Ceset 
Dün s::ı.bah Y eşilköyde sandalcılar ta

rafından denizde bir ceset görülerek po

lise haber verilmiştir. 
Yaşlı bir kadına aid olan ceset teşhis 

edilmek üzere sahile çıkarılmışsa da de
nizde bir hafta kadar kaldığından yüzü 
gözü tanınmaz bir hale gelen cesedi kim
se tanıyamamıştır. 

: ................................................................................................................ .= 

~ Herf!Ün bir fıkra: ~ 
! Gizlice o.tunan mektup 1 . . 
: G b. ~ k k : S enç ır aı]ı sevgilisine mektup yazar en yanma yabancı birinin! 
i sokulup yazdıklarını gizlice okuduğunu görünce mektuba şu satnfarıi 

ilave etmiş: "Sana daha çok şeyler yaı:.:caktım ama bir eşek herif yanı-! 
ma gelip yazdıklarımı okuyordu.,, ( 

Yabancı derhal yerinden fırla.ml§ ve: i 
- Terbiyesiz herif, demiş. Bana eşek diyorsun. Ben senin mektu- : 

buna ne vakit baktım. i . 
i 

ııali'••••••••••••••••••••••lıl•••• .._. .... ----- •azca ~A 

Türbenin Kurşun Levhalarını 
Söken Yakalandı 

Lalelide Türbe bekçisi Mesut, polise 
müracaat ederek, evvelki gece, türbe -
nin kubbesindeki üç ktır§un levhanın 

sökülüp çalnıdığıru, bir tanesinin de ko
layca çalınmak üzere hazırlandığını söy
lemiştir. 

Bunun üzerine tUrbede tertibat alın
mış gece yarısına doğru bir adam ya -
vaşça gelerek, hazırlanmış olan ktır§un 
levhayı sırtlamıştır. 

Hırsız sırtında kurgun levha ile su1: 
üstü yakalanmıştır. Bu sabıkalı ve kur
şun hırsızlanndan Mustafa adında biri • 
dir. Cürmümeşhut mahkemesine veril • 
miştri. 

Kıvılcımdan Çıkan Yangın 
Zeytinburnunda oturan Fatma adın

da 50 yaşında bir kadm, sabahleyin işe 
giden kocasına çay pişirm.1§, sonra da 
mangalı odada bırakarak Mustafa çama
şır yıkamağa inmiştir. Fakat biraz sonra 
mangaldan sıçrayan bir krvılcmı yün şil
teyi ve evi tutuşturarak kül etmi3tir. 

Fatına kadm dün asliye üçüncti ceza 
mahkemesinde muhakeme olunmuş, su
çunu inkar etmiştir. Duruşma şahitleri 
çağırmak üzere başka bir güne bırakıl
mıştır. 

Polise Hakaretten Mahkôm 
Oldu 

Sabri adında bir polis memuru, nahi-
ye müdürünün emri üzerine Karaoğlan 
sokağında oturan Ayşe adında bir kadı· 
dını karakola götürürken, ka11ısına Ah
met isimli biri çıkarak: 

- Sen bu kadını bir yere götüremez
sin, bırak onu bana! diye polisin fıine 
mani olmak istemiş, bunula da iktifa et
miyerek ağır sözler sarfetmiştr. i 

"Vazife başında memura hakaret et
mek,, suçu ile yakalanarak asliye dör -
düncü ceza mahkemesine verilen Ah .. 
met: 

- Çok sarhoştum, ne yaptığımdan ha
berim yok. Hiç polise karşı gelebilir mi
yim? demiş ise do suçu şahitlerin ifade
si ile sabit görüldüğünden 7 gün hapis 
ve 7.5 lira da para cezasına çarptırıl ~ 
mıştır. 

----0---

Keçi Derisi Satışları 
Keçi derileri piyasası geçen haf

taki hararetli vaziyetini kısmen kaY. 
betmiştir. Yerli fabrikalar bu hafta 
içerisinde peli: az mal almış, harice 
de pek az satılmıştır. Yalnız Sovyet 
Rusyaya mühimce bir parti gitmiş
tir. 

Satışları nazlığmdan fiyatlarda. 
15 kuruş birden düşmüştür. Bu haf
ta yerll fabrikalar 155-165 kuruştan 
180 balye keçi derisi a1mışlard1r. 

Ayrıca muhtelif yerlere 100-130 
dan 45 balye oğlak, 190 balyo tuzlu 
koyun, 50-52 kuruştan 35 balye ha
va kurumu malı satılmıştır. 

( Yeni Neşriyat ) 
Güzel Bir Albüm 

Türk Maarif Cemiyeti hem kendi 
çalışma sahasında kısa bir fikir ver
mek hem her yıl yaptığı eşya piyan
gosunun bü~:.in vilayetlerdeki seyrini 
rakamlarla göstermek için güzel bir e
ser hazırlamış, bastırmıştır. Eser ver
diği bu malUmatla sevindir:•.:i ve de
ğerli olduğu kadar; her vilayetten 
seçme birkaç manzara ile o vilayetin 
vali ve kültür .direktörünün resmin -
den sanatkarane tertip olunmuş birer 
sayıfa tahsis edilmiş olmasiyle de gü
zel, faydalı bir albüm halini almış, 

kuşe kağıdı üzerine temiz lıir baskı 

ile vücut bulmuş olması da eserin de
ğerini arttırmıştır. Cemiyetin yönetim 
kurulunu takdir eder ve kaymakamla
rı .da şümulüne alacak ikinci bir albüm 
üzerindeki düşür1.;esinde <le muvaffa-
'.kiyct dileriZ'4 • 



Blolcilerlmlzio Homadakl son movalfa
kıyeflerl Ozerlne 

Jngillz • ltalyan anlaımaıı 

Avam kamarasında 
kabul edildi 

' Atatürk ile 
Japon imparatoru 
ve Hltler arasında 

(V:Jta tarafı 1 incide) 
türk ile Alman Führerl aşağıdaki tel
gra!lan teati ebn{§lerdlr: 

Maliyet fiab 
(lJ da tarafı 1 ıinoide) 

1 
de lıtanbal piyuaaında aatı1aa Nla
nn maliJet Iİ)'ab beap edilirken SÜ• 

' tün kilosu 7 kunııtan sayılman lriiyük 
bir hata defi! midir? 

Başvekil tebrik 
telgrafı çekti 

Ankara, 3 (A.A.) - DUn Romada 
yapılan Milletler binicilik müsabakası 
hakkında ekipimize riyaset eden Al
bay Cevdet Başvekil Bay CelRl Baya. 
ra aşağıdaki telgrafı göndermi§tir: 

Başvekilimiz eu cevabı g5ndermie
lerdir: 

Lonc!ra. 3 (A.A.) - DUn cece A· 
vam kamarur, muhalefet fıçi partisinin 
teklifınl 1 ı O reye kartı 316 reyle ret 
etmiı ve lngilb • İtalyan anla§muau 
taıvip eden hwnlmet teklifini 108 re
ye brp 316 reyle bbU1 eylemiftir. 

Ekaelıana Bay AdJJlf Bitler 
- Almanya FUhreri ve Ba§'VekiU -

BERLIN 
Alman milletinin milll bayramı 

mftna.sebetlle, Eksel§.nsızma en hara.
retli tebriklerimle birlikte eahsl 11a
detleri ve Almanyanın refahı hakkın
daki samimi dileklerimi arzetmekle 
bilhasga bahtiyarım. 

llbe edelim ki lıtanbUlda ıablaa 
yajlann maliyetini tayin hakJandaki 
bu aiıtem hatası memleketin muhtelif 
yerlerinden aetirilerek lıtanbulda •• 
blan difer birtakım eıya haldnnchl da 
söylenebilir. 

Hayat pahahlıima karıı mücadele 
hareketini yanbı iıtik.ametlere sevke· 
decek mahiyette olan bu ıiıtem hata• 
aından kurtulmak i~in büyük ıelürler• 
de aablan eıyamn aııl iıtihaal mmtaka· 
larnn tetkik ederek fiyatlan da ona ıö
re kontrol etmelidir. 

o 

Albay C"Vdet Bilg~n 
ROMA 

Kudüıte Yeniden 60 Kiti 
Tevkif Edildi K.ATATORK 

Ek:Jel4M Kemal Atafilrk Roma,!Ma~ 

Btl§VCkil CeMl Bayar 
ANKARA 

Bugünkü Milletler Kupası mUsa.ba
kasında Mussollni Altm Kupasını e
kipfmiz kazandı. Kendi namını taşı
yan kupayı bizzat ekipe verdi. Alman
lar 2 el, İrlandalılar 3 cU, ltalyanlar 
dördtlncU, Romanyalılar beşinci oldu. 
lar. Zafer direğine çekilen aancağmuz 
htiklAl maıııımızla se!Amlandı. 

Milletler müsabakasında. Musııollnl 
}ltm Kupuını kazandığmm bildiren 
telgrafımsı sevinçle aldım. Parlak 
muvaf f akiyet.lnizi ve minnet duygula.
rmızı Atatilrk'e arzetthn. Şefimiz he
pinizden memnun oldu. Tebtir ederim. 
Ben de ekipimlzi hararetle tebrik e. 
derim. Aynı muvaffakiyetiıı bundan 
sonraki mUsabaka.larda. da tecellisini 
diler ayn ayn beplnb:fn gözlerinden 
öperim. 

Kudüs, 3 (Huaust) - Aıt\r jandar
ma karakolu basılarak iki jandannanm 
öldürülmesi üzerine 60 kişi tevkif edil· 
mit ve 7 ev dinamitle berhava edilmif· 
tir. 

- Tilrkiyo .Reisicamhuru -
ANKARA 

Alman milletinin ve Alm&n Reihi. 
n1n milll bayramı münaaebetUo vaki 
dostane tebriklerinizden ve hakkım· 
dald saadet dlleklerlni.zden dolayı Ek· 
sellnsınıza içten ~ekkUrlerimi arze
derim. ADOLF HlTL.ER 

Akıi takdirde lıtanbulda ablan eı
yanm lıtanbulda iıtihaal ediliyonnuı 
gibi farzedilmesi ve maliyet fiyatlan da 
buna göre heaap olanmaıı meaela yağ 
fiyatlannm 100 kuruıtan 160 kanıta 
kadar yükıelme•İne ıebep olur, fakat 
yine yağların cinsleri islaıı edilmiı ol

AtatUrk'e minnet, sayın bUyUklerl-
mlze §ilkranlar. CEVDET 

Fırat taştı 
Erzincanda dokuz 

köy Su alflnda 
Çubuk çayı da yDkseldl 

Erzincan 8 (A.A..) - Karlann 
ırtmesl ve yatmurlann devamlı blr 
ıurette yağması )'il~nden Fırat neh 
rl tatmıf, merkeı ile merkeze bağlı 
Cimin na.hlyeıinln Mahmutlun Gt11-
1Dce, Balıbeyt, Ka!'adafın, Denlzda
mı, Süleymanlı, Semlzalı, Clftltk köy 
lerl kısmen ve K•dagonlar, Kara
klltse köyleri tamamen su baskını
na utramıştır. tcap eden tedbirler 
alınmakla beraber tahribat miktarı 
nm tesbltlne b•elanmıştır. tnsan ve 
hayvanca zayiat yoktur. 

Ankara (Telefonla) - Pazar 111-
nll yağan yağmur ve dolu )11Z11Dden 
Çubukçayı taomıştır. Dun çayın tr. 
ti raı bir metreden faıla )11kaelmlt
tlr. Bu yüksellt dolayıalle iki hektar 
arazfyJ su basmıştır. Bu vaılyet 

karşısında tedbir almak üzere dun 
gece yarısı baraj açılmı,, bu Hfede 
bugUn suyun lrttfaı 72 santime ka. 
dar inmiştir. Çubuk ka;makamlıtı 
bu yükselişin kaıa merkezinde ve 
köylerde tahribat yapıp yapmadılı
nı tahkik etmektedir. 

Fransa 
Milli müdafaa iç~n dört milyar 

frank harcayacak 
Rüştü Arasta Kont l 

Çiyaoo arasında 

Paris, 3 (A.A.) - Resmi gazete bu
gün Milll müdafaa için 4.412.rooo.ooo 
franklık f evkallde tahsisat karama. 
meslni nO§l'etmııtir. 

Ankara, 3 ULA.) -lta.ıyanın Mon
trö Boğazlar mukavelesine i§Ura.ki 
mUnuebetlyle dU• Doktor Rtl§tU A
rula lt&lya Hariciye nazın Kont Ci. 
ano arasında ~ağıdaki telgraflar t;e.. 
ati olunmuştur: 
• E~'l41U1 Doktor Ara.!. 

Türkiye Hariciye Veloili 
ANKARA 

24 Temmuz 1923 de Loıand& lınza... 
!anan Boğazlar m~avelesi yerine ka
im olmak üzere 20 Temmuz 1936 da 
Montröde Boğazlar hakkında imzala.
ııaıı mukaveleye İtalyan hükıimetl bu. 
gUn i§tirak etmigtir. 

ltalya ile Tllrkiye ~mda mevcut 
aamimi dostluk hislerinden mülhem 
olan bu karan Ekselansınıza arzet
mek ve bu ınUnasebetle ıah.si duygu
larımın ifadesini yenllemekle bahti
yarım. 

C!ANO 
Eksellns Kont Cl&no 
Majeste İtalya kralı ve Habeşis

tan imparatorunun Hariciye nazırı 
nonıa 

ltaJyanın Montrö mukavelesine 
fşştlraklnl ve krnllrk ve imparator
luk hUkumetlnln bu jestini flham 
eden memleketim hakkındaki duy. 
suları bildirmek Uzcre eks'314nsmı
zın lütfen gönderdlklerl telgraftan 
dolan en hararetli te~ekkUrlerlml 
arzederlm. 

Gösterilen bu nazfkfıno alAkadan 
feTkaJA.t!e mntehassts olarak, cumhu 
J1yet hUkOmetlnfn do bu iştirakte, 

Bu tahaiaat 111 tekilde taluılm edil· 
mektedir: 

Dahiıtye nezareti 217.SOO.OOO, Ha.r
biye nezaretine 650 milyon, Bahriye 
nezaretine l.~1.100.000, hava n~ 
retine 2.267.750.00, mllstemleldt ne
zaretine 1152.150.000, nafi& nezaretine 
384 milyon frank. 

Mezkfı.r kararname He mevcut prog. 
ramdan hariç olmak üzere 31 Kanunu
evvel 1938 tarihine kadar tezg8.hlara 
iki zırhlı, bir kruvazör, 7 denizaltı gc
miıl koymak ve 1938 den 1942 ye ka
dar bü~ haricinde 5 milyar frank 
sarfetmek huauaunda bahriye nezare
tine mezuniyet verilmektedir. 

Ba§vekil Dal&diye ReiaicUmhura 
gönderdiği bir raporda, hava ve deniz 
kuvvetleri mevcudunun arttmlmaaı, 
mUatemleke mllda.f a.uınm takviyesi 
ve mahrukat depolarının genieletilme. 
sini istemiştir. 

Paris, 3 (A.A.) - B. Daladiye, bu
gün ikinci grupa dahil kararnamelerin 
tetkikine başlamıştır. Bu kararname
lerin önümüzdeki hafta başlangıcında 
na.zırlar meclisinin tasvibine arzedil. 
mesi muhtem.eldir. 

büyük komşu ve dost memlekete 
karşı TUrklyede beslenen duygulara 
tamamtle tevafuk eden bir muhnb
bet ve dostluk nişanesi gördllğlinU 
ekselft.nııınıza temin etmek isterim. 

Bu münasebetle, en samlmt şahsi 
duygularımın lfadcsfnl kabul buyur 
manızı rica ederim. 

Dr. Rbttl Ana 

lngilterede Yeni Askerlik 
Kanunu 

Londra, 3 (A. A.) - Harbiye neııare
tJ, 6 seneden 21 seneye kadar giden bir 
hiımt için uker toplamak hwrusunda ye
ni bir proje Juwrıamı,tır. lıılezkflr wer-
11.k müddeti askere alınacak kençlerin 
yqms baihdır. Askere alınablleceklerl 
azami yqı 35 e çıkarılmqtır. 

Harbiye Namı blr gaıetectye beya· 
yan.atında bu sene orduya yeniden M 
bin kl§fye ihtiyaç bulundufunu ısCSyle • 
mlgttr. İhtlyat kuvvetleri için de iO bin 
k!ıl almaeakt:Jr. 

Hitler 
:coat yıı111 Birincide) 

sonra Mussolini ilerliyerek ''hoş geldi
niz!,, dedi \"e Hltlerln elini eıktt. 

Kıtalar resmi sel!mı ita ediyorlar
dı. Alman devlet adammm yanında 
Ribbentrop, Göbela, General Huee 
ve Makenr.en vardı. 

Takdim merasiminden IOnr& Kral 
Hltler ve Duçe lle resmi sellmı ita • 
den kıtayı Rmer tefttı etttkten l!O!l!'8 

İtalyan ricaline doğru yürUdWer. Her 
alman nazırınm yanında. bir İtalyan 
nazın vardı. Kral, Hitler ve Mwsaoll. 
nl Jrunılmue olan Talmaferi geçince 
imparatorluk caddeeinin başında.ki 
meydanda durdular. Bu meydana Du· 
çe Hitler ismi verlldlğini Alm&n dev
let adamına t.ebllğ ettikten sonra Kral 
fle Bitler arabalara bindiler, birinci 
arabada Kral ile Bitler, ikinci araba.
da Rlbbentrop ve Kont C&no, UçUncU 
arabada Bitlerin yaveri Starace, dör
düncü arabada. Göbela ve Alfyerl bu. 
lunuyorlardı. 

Sıra ile dizilmiı olan 15 aaray ara· 
bumm hareket edeceği esna.da Roma 
Valiıi Don Antonyo Kolano Bitlere 
Roma.lılarm eelAnum tıöyllyerek: 

- Roma halkı yeni İmparatorlu
ğun payitahtında ıizi görmekle bah· 
tfyardır, dedi. 

Halkın çılgınca tezahUratı her tür
ıu taaavvunın fevkinde idJ. Hitler ve 
kral muht*1?1 bf r alayla Kiriııal Sa
rayına gelmiılerdir. 

Alman devlet adamı Romayı ziya. 
reti müddetince Kitinal sarayında o. 
turacaktır. 

Hitler ve Kral Kirinal sarayına gel· 
dikten B<>nra müteaddit defalar sara
yın balkonuna. çıkmışlar, ve halle ta
rafından alkıelanmışlardır. 
Yarın (buglln) 4 Mayıs sabahı Mus. 

B<>Jinf Alman devlet reisini ziyaret e
decektir. Her lkial de bundan B<>nra 
İtalya hükUmdarlarmm, Meçhul As
kerin ve f aşil!lt ölülerinin mezarların
da yapılacak olan Uç merasimde hazır 
bulunacaklardır. 

Öğle zamanı Hitler Venedik sara
yında Mussollniyi ziyaret edecektir. 
Bundan aonra huausl bir ögle yemeği 
verilecektir. Öğleden sonra Hitler, 
Duçe ve maiyetleri muazzam bir hava 
meydanı olan Çentro Çelloda elli bin 
genç faşist ve Avangardist tarafın • 
dan yapılacak olan askeri bir geçit 
resminde hazır bulunacaklardır. 

Duçe ve Hitler Alman ve İtalyan 
nazırla.n bundan sonra f talyada bulu
nan bUtUn nazllerin toplanacağı Sen
Meksans kilisesine gideceklerdir. Ak
şam Kirinel sarayında bir nla müsa
ıneret1i verfıecektf r. 

Celal Bayar 
(thıta tarafı 1 incide) 

Başyaver C.elll ile mebuslar, BUyilk 
Erklnıharbiye ikinci reisi Orgeneral 
Asım GtlndUz, phrlmlr.de bulunmakta 
olan bUylllt ve orta elçiler, Veldlet 
mtlete§arlan, büyük erk!nı harbiye 
ve milll müdafaa erklnı, büyük tlni
formalarlyle Balkan Antantı devletle. 
ri &ta§enliliterlerl, Ankara Vali ve be
lediye reiai ile Ankara. Mevki kuman
danı, emniyet müdürü, merkez ku
mandanı, daireler umum mUdUrleri, 
&§vekil ile Hariciye Vekilini kareı
lamak ilzere :latuyona gelmit bulunu. 
Yorlardı. 

Kendilerine aynca bir hususi vagon 
bağlanmış olan tren durur durmaz 
Bqvekil C.eW Bayar Hariciye Vekili 
Tevfik Rllft1l .Araa ile birlikte vagon
Jarmdan inerek kendilerini k&J"iıl&
mağa gelmit bulunan zevat ile ayrı 
ayn muaafahada bulwı.muıtur. 

Bqveldl CeW Bayar, bunu mUtea
kip başta bando muzika olduğu halde 
kendisine ihtiram resmini ifa eden pi
yade, jandarma kıtalarlyle polis mUf. 
rualnt teftlt etmlt ve istMyonuıı iç 
\•e dıftllda bulunmakta olan halkın 88.· 

mlml tezahUrleri arasında. otomobill
ne binerek fatasyondan ayrılmıştır. 

Ankara, 3 (A.A.) - Bqvekil C&
lll Bayar bugUn ~hrimlze gelfel mU
teakf p Çankayada.kl Rlyaaeticumhur 
k~kUne giderek Atattlrk'e tazimler!. 
nl anetmfgtir. 

Ankara, 3 (A.A.) - Atatürk bu· 
gUn öğleden sonra., Yunanistandan av
det etmıe olan, Başvekil C.elll Bayar 
ile Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü 
Anlı kabul buyurarak nemlerinden 
uzun mUddet alıkoymt11lardtr. -·-Antakya da 

(Üsta tarafı 1 incide) 
Jeıısinden Eti Tllrklerden Mehmet der
viş, FAip Galip, propaganda için git. 
tikleri ve Antakyaya on kilometre me· 
safede bulunan Karamurat nahiyesine 
bağlı Tavla köyünde köyün Eti Şeyhi 
tarafından kabul edildikten sonra 
Tilrk aleyhtarı alevilerin taarruzuna 
uğrayarak baglarından ve muhtelif 
yerlerinden yaralanmıelardır. 

Yanlarında. bulunan Zeki Kasım, 
Abdullah Fevzi, Mehmet Sinak ve 
Şeyh Mwstafa F.sat da teeavur.a. ve 
tahkire uğramıılardır. 

Yaralılardan ikisini gördüm. Vaka
yı nahiye mUdiirU Köee lhsanm tertip 
ettiği kanaatindedirler. 

Bunun Uzerine TUrkler a.dma bf r 
heyet, Milletler Cemiyeti komisyonu 
relııine müracaat etınlttir. 

maz. 

ASIM US 

Yunan krah 
Harbiye mezunları 
töreninde bir nutuk 

söyledi 

• 

Atlna 3 (A.A.) - Atına ajansı bil
diriyor: 

EvelJ>ldes harbiye mektebinden 
mezun olan yeni subaylara .dtın kra .. 
lm, hUkQmet relsl general Metaksa 
sın, harbiye mOsteşarlarının, kara 
deniz ve hava genel kurmay reisle
rinin ve blr~ok yllkeek subayların 

huzuru ile diplomaları vertlmtıı ve 
ve yemin töreni yapılmıştır. 

Yemin töreninden •onra, kral. 
yeni subaylara hitaben bir nutuk 
lrat etmıe ve demlttlr kl: 

Buctınden IUbaren, Plleıı orduıu 

nun subay kadrosuna dahil oluror
•unuı. O llllen ordusu ki eevket ve 
safer ailnlerl gibi fel&ket BilJılerl de 
görmüş, takat hiçbir zaman ceaare 
tini kaybetmemiş ve dalma. en bU· 
)11k felAketlerden sonra da feref ve 
vazife yolunu bulmuştur. BugUn. 
katı surette yolunu bulmuş olan bu 
ordu, mlllete ve mllleUn mukadde
ratına JAytk bir surette şerefle yUk· 
selmlşttr. 

Genç subaylar, böyle bir orduya in· 
tlsap etmiş olmak sizin f çin büyük bir 
gereftır. Bugün Jçtiğinlz and, sizi bu 
orduya çlSzUlmez bir surette bağla
maktadır. Ben eminim ki hiç biriniz, 
bu andı basit bir formalite gibi telAk
kf etmemekte.iliniz. Ben eminim ki, her 
biriniz, yalnız ııerviıs ve vazife dahilin· 
de değil, fa.kat hU8USI hayatınızda, dil. 
§Unce ve hislerinhde de ableri orduya 
bağlıyan bu andın kum! mahiyetine 
inanmış bulunuyorsunuz. Bu and, ba· 
sit, namusklr ve §el'efli olarak yap. 
yaeağmız hayatmmıı yolunu çizmek
tedir, Sizin için bu andda.n herhangi 
bir tevil yolu lle ka.çmınak yoktur. 
Sözde yüksek eebepler dolayısile bu 
andı unutmak imkfuısızdır. Gerek bu· 
rada, gerek b~ka yerlerde mazide btt 
and ile oynamağa teeebbUıı etm.iı olan. 
lann hayatları sönmüştür. Bunlar ge
rek tarih tarafından gerek bizzat ken
di vicdanları tarafından mahkfun edil
ml§tlr. Her subay, mutlak surette na
'lluaklr olmalıdır. Ben, şeref yolunda 
yftrtl.mcğe azmetmf ı;ı bulunduğunuza 
eminim. Gerek bundan dolayı gerek 
su.bay rütbenizden dolayı sizleri tcb. 
rlk ederim. 

Almanyadaki İngiliz Sefiri· 
nin Ziyareti Geri Kaldı 

Bcrlin, 3(A. A.) - Londradan almdı
~ı talimat üzerine İngiliz sefiri Nevll 
Henderson, Çekoslovakya meselesini gö· 
ril§mek Uzere Von Ribben Trop'o yapa
cağı ziyareti tehir elmf§tir. 

Ankara. 3 (A.A.) - Hariciye Ve
kAleti Genel Sekreteri Numan Mene
mencioğlu, bugün Fransanın Hatay
daki delegesi B. Garo Ber.ef ine Ana do. 
Iu klübünde bir öğle ziyafeti vermiş 
ve bu ziyafette, Hariciye Vekili Dok· 
tor Tevfik RU3tU Aras, Dahillye Ve
kili Şükrü Raya. Fransı~ Bilyük 
elçisi Pomıo, Hariciye Vekaleti 
ve Fransız bUyilk elçiliği er
k&nı, ve Emniyet genel direktö
ril hazır bulunmuştur. Ziyafet samimt 
bir hava içinde geç vakte kadar dos. 
tane l'Öl'ÜIJllelerle geçmlftir. 

Havas ajansı muhabirinin zannettiği

ne göre bu taahburun sebebe Londrada 
cereyan eden Fransız - lngiliz mtlzake • 
relerinden sonra siyası Alman mah!elle· 
rinde haaıl olan infialdir. Aynı muhabire 
göre İngiltere, Çekoslovakya hakkmda 
yeni telkinlerde bulunmak için Hitler•m 
ve naurlarınm ltaıyadan avdetini bolde
meii tercih etmektedir. 



Balkan taaberleri 

Son balta içinde 
Sofyaya mühim 
ziyaretleryaplldı 

Geçen haf ta içinde İngiliz ve Al -
manlar tarafından Sof yaya mühim ziya

retler yapıldı. 
Balkanlar vaziyetini yakından tet • 

kike memur edilen İngilis kamarası 
azasından eski sefir Nikolson Btikrcş
tcn Sofyaya, oradan da Belgrada gitti. 

İngiliz diplomatı Sofyada kaldığı 
beş gün zarfında Kral Boriı tarafından 
kabul olundu ve Bulgar ilimclr akademı
si salonunda (İngiltere ıiyasetinin c· 
saslan) mevzuu üzerine bir konferans 
verdi. 

Sofya radyosunda Bulgar milletine 
hitaben söz söyliyen f ngili% diplomatı, 
kral Boris ile görüşmesin.den çok mü· 
tehassis olduğunu ve Bulgar kralının 

beynelmilel meseleler üzerindeki vu
kufu kendisini hayrette bıraktığını, bi.Sy· 
le demokrat ve ıulhıever bir hükilmdaı· 
la Bulgarların iftihar etmeleri icap et
tiğini söyledi. Bulgar guetecilerini ka
bul eden ve gazete ba~muharrirlerini 
idarehanelerinde ziyaret eden Nikol • 
son şu ebyanatta bulunmuştur; 

"Britanya imparatorluğu A vnıpanın 
iki düşman grupa aynlmamasına çahıı
yor. Bu, lngilterenin 300 yıldanberi ta
kip ettiği bir siyasettir. 

'lnriltere icap ederse silahlanmak i· 
çin bugünkünden üç miıli daha çok 
para aarfetmeie hazırdır; ve bu par•· 
lan sarfetmekle tngiliz ikbsadi haya
tında hiç bir dcji,iklilc ele olmaz. Benim 
fikrimce, Avrupa ıulhu iki sene sonra 
tamamiyle teesaüı edecektir. Çünkü. o 
zamana kadar devletlerin ıiWılanma 
propmları ıona erecektir. ,, 

İngilij diplomatı Bulgaristanın va -
ziyetinl lylce tetkik ederek ötrendlğini 
söylemiş ve Sofyadan Belgrada hare
ket etmiştir. Belpdda Oç giln kalarak 
bir konferans verdikten 10nıt Londra
ya gidecektir. 

tngWs dipJomatmm Sofya& bulun-
duğu günler zarfında Almanyadan üç 
her,et Sofyaya gelmiştir. BUkrc§ten ge-
len birint.:i heyetin başında Rayiştağ 
azalarından ve (Veltvirtpft Gczelşaft) 
şirketi direktörü doktor §nee vardır. 

Almanyanm belll 'bq1ı ticaret fimu· 
Iarı ve bUyUk fabrika direktörleri ile, sa
bık nazır ve ve hükUmct müşavirlerin
den mürekkep 50 ki!ilik heyet aıalarr 
arasnıda doktor Hoyvcr ve Vaymarin 
eski belediye reisi doktor Mıatler var
dır. 

Alman heyeti Bulgar ekonomi müte
hassısları olan esici ba§vekil profesör 
Çankof, profesör Miıaykof ve Bulgar 
milli banka direktörünün i~tirakile ilim
ler akademisinde müşterek iki toplantı 
yapmışlardır. 

Bu toplantılarda doktor Şnee ıu söz· 
leri söylemiıtir: 

''Balkanlarm aanayilepnesi ve arazi
sinin zaman icaplarına daha uygun bir 
tekilde i1letilmcıi meseleleri ile alaka· 
danz. Açık olarak söyliyebiliriz ki, Al
manya Avrupanrn cenubu tarki devlet
leri ile olan ticarttini tahkim etmek is
ter. 1933 senesinde Almanyanm ıarki 
Avrupad<!.n olan ithalatr yih:de 6,8 iken 
1937 scne'iin.de }":.izde on bire yüksel -
miştir. İhracat ise yilzde 5.7 den yilzde 
10.1 e çıkmıttır. 

Bulgar ticaret nezareti O.:aret direk· 
törü doktor Bobçef bu toplantılarda 

Bulgaristan iktisadiyat? ve Bulgariıta
nrn sanayileştirilmesi hakkında ~.ııat 

vererek Buigariatanın bilyük endüstri 
meydana getirmek niyetinde olmadığı
nı söylemittir. Bulgariatanın yeraltı 

zenginlikleri hakkında da milhe.ndiı 

Ra.doslavof izahat vermiıtir. Alınan 

endüstrisini propaganda eden Alman • 
yadaki teıekkülün baıkanr doktor Ray
hard da Bulgaristan istihsalatnun bü
yük bir krsmını Almanyaya ihraç et
mek niyetinde olduğu anlaşıldığrnr ve 
mütekabil anlaşma sayesinde iyi netice
ler alınaeağmı iUlve etmiıtir. 

Doktor Şnee, anılustan 1S0nra Al -
manyanın Bulgaristana 300 kilometre 
daha yakınlaştığını ve iktisadi münase -
batta .daha ideal şartlar içinde dostça an· 
Jaşılabilineceğini ıöylemittir. 

Bu heyet Belgrada giderken, Bü.k· 
reşten ikinci bir heyet Sofyaya gelmiş
tir. Heyet Alman teknik matbuat men
ıuplarmdan mürekkep olup doktor 
Hofmanın riyaseti altındadır. Alman 
heyeti Bulcar üniversitelinde bir mat-

BOA SA 
Ankara3 .... S8 ---

HlıalarıııJa ) ıldıı ı .. reU olınlar, ilıe· 
ıerinde rıııı:ınıele görealerdlr. Rakanı
lıır uat 12 de kapanı• ••h• rı,..nandır. 

ÇEKLER 
• Pub :.!;-, 9625 • Madrfd t2 703f 
• Nevyork o 791~ • Berlla t 969' 
• Mlllno 1!1 ~35 • Varşon 4 19i0 
• Brfiksel 4 7014 • Budapeşte 89896 
• Atln1 1)6 78 • Bftkret 106 0738 
• Cenevre 8 .,.50 • Behrrad M 5375 

• Sofya liS ı5175 • Vokobamf 2 7219 
• Am~terd:rn 1 4228 • Stokho1m 8 0812 
• PraJt 22 73tl0 • l.ondra 1'29 75 

Viyana • Moskm·ıı 28 8275 
tatlkrazlar 

• J 9'.l3 T. BorJ 19 70 , • E!1'anl istik. ff.) 
•• •• •• J 1 S. Erıunım 
.. .. .. nr S. Erzurum 

Efektifler verilmemiıtlr. 

Konferans Ve Konser 
Şitli Halkevinden: 
6 Mayıs 1938 cuma günü akşamı sa .. 

at 21 ele Halkevimizde Univcrsite ta· 
lim heyetinden bay Orhan Arsal tara
fından (Hukukta diyalektik hareket· 
ter) mevzzunda bir konferanı ve Ba • 
yan Babikyan tarafmdan da bir f8J1 
konseri verilecektir. Herkea gelebilir. 

111 
ÇOCUKLARINlZ ÇıN 

En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 
• Çocuk .Esirgeme Kura.muıum 

,·aktlle bir aile kfltlphaneıd ola. 
rak bastırdığı ikizler aerlalnde 
duyduğunuz ba ekslkUğt bu git. 
zel t'e resimli büyük hikAre kJta. 
bı ile dolc!nrnlmuş bn1uyonız. 

• Kültür bakanlığı eseri tetkik 
etmiş. ilk okul ~ağında.ki cocuk. 
lar lcfn faydalı eser oldugunu tas
dik etmiştir. 

• Ankara caddesinde Vakit Kitap 
evinde arayınız: FJatı t:O kuruş; 
posta için 4 kuruş tıtve edlntz. 

( 

~ ...................... ,.! 

Doktor 
Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Hikaye 
(Üsltarafı 4 üncüde) 

n açık dura.n kapısından doğru çılğm 
bir gülüşün keskin akisleri geliyor
du. 

Cevdet: 
- Bu resim! ... Di~ balladı. Fakat 

sonra sustu. 
Karısı: 

- Budala olma, dedi. 
Fakat onun da seainde bir ,üphe 

ve tereddüt seziliyordu. 
Misafir odasmda.n doğru gelen gü· 

lil;J, ağır ağır kapanan bir çepnenin 
ahengi gibi llÖllÜp sustu. 

Şimdi Cevdetin kan~n söylüyordu: 
- Cevdet .. bu kahkaha, kardeşin 

Burhanın gülüşünü andırıyordu. Fa -
kat imkanı yok, imk~ yok· Bu ol~ 
maz. 

Derken Cevdetin karısının yüzü bir. 
denbire yeniden soldu. Gözleri bUyü· 
müştü: 

- lşte, dedi. lşte yine gülüyor. Bu 
gülen Burhandrr. O resim gUIUyor. 
Katiyyen eminim. 

Cevdet olduğu yerde biraz daha 
büyümtiş ve kuvvetlenmiş gibi birden
kabararak koridora doğru yürüdil 

Bir an içinde en taşkın kahkahalar 
halini aldıktan sonra. durmuş olan 
gülüşün geldiği misafir odasının k~ 
~ısıru hızla açtr. Peşinde kansı oldu· 
gu halde içeri girdiler. Resim orada, 
pencerenin altında ~imdi sessizce gtl. 
IUyordu. 

Karısı: 

- Yakalım, dedi. Bu resmi yok e
delim. 

Cevdet doğruca mutfağa. yürüyor. 
Resmi çerçevesinden söktü. 

- Bana. bir kibrit ver! Dedi. 
Karısı, masa üzerinden bir ırutu 

kibrit uzattı. Cevdet kibriti yaktr. Bir 
kül8.lı gibl yaptıfı resmin bir ucuna 
tuttu. :a.im aıenelerdenberl, ealdmff, 
ve gevremlf bir mukavva halinde ol
duğu için kolaylıkla ,.m!ı; bitti; 1dl1 
oldu. QmUt, JdWarln f1rıerine anif
le bastı. Bu nıtlnue'betle, ağlayan ka
nsı yailmd& kuv vetU, unelerdenberl 
ilk defa olarak bir erkek gibi hareket 
etmekten garip bir haz da duyuyordu. 

Bununla beraber içerisini bir üziln. 
tü ve merak dalga111 dolaşıyordu. Aca
ba llfttiklerl gilltlt bfr bot kunmtucbuı 
mı ibaretti? 

Cevdet, gUlüşUn geldiği tarafm pen

Kelime bulmacası 
Yeni bulmacamıa 

ı2a4a6789 

ı 2 ._ ................ 

8 
ı-....---.&-:......U 

4 5 1----.ı..-:..-~~__J 

6 
7 
8 
9 

Soldan Sai•: 
1 - Resim yapan, asm ersi. 2 - A

dalar deni%i, ad. 3 - Haram olımyan. 
ann eni, 4 - Bir krta. 5 - Milzeti 
meıhur yer, .Sı. 7 - Almanya.da bir 
nehir, 8 - Bakırları beyazlatan, du
manm lekesi. 9 - Sahi mi manasrna, 
beyaz. Telefonda çağrrma. 

Yukardan A,ağr: 
1 - Gevıeklik, 2 - Hakimiyet, a

kın tersi, 3 - Eskiden geçenler, arab· 
ca ıu. 4 - Bir nehir, bir no~ 5 - ilin 
teni, uzak. 6 - Bir nota, içki 7 - Ma
şa, 8 - Gizli, memleket. 9 - Fakat. 
hata. 

Dünkü Bulmac:anmm Halledilmi,i 
Soldan Saja: 

1 - Gelincik, 2 - Atıf, iğ, 3 -
Ul\J, 4 - Çatana. 5 - En, ra, no. fi -
Tabanca, 1 - Eba, tam, 8 - İnsan, e
la 9 - Şan. 

Sanatkar Atot Jübilesi 
Rejll6r Aeotun 35 inci sanat yılı mil-

nasebetiyle bu akfam saat 21 de Fran
sız Tiyatrosunda bir jübile tertip edil -
m.iştir. 

Uzunyıl Jar usanmadan çalışan büyük 
unatklr, tiyatromuza birçok kıymetli 

eıerter kuaııdmmf ve yUzterce piyes 
l&hneye koymQftur. 

JtıbDeye bOttln sanatklrlanmız tıtlrü 
edecektir. 

BEYOCLU HALKEVINDE 
KONFFERANS 

Beyoğlu Halkevinden: 
6 :Mayıs 938 cuma günü saat 18.30 

da Evimizin 'l'epe15a§ındaki merkez 

Saat 
18 
20 
J!) 

9 

16,15 
15,40 

fl,30 
16 

7,30 

KALKACAK VAPURLAR 
Yapurun ad ı 

Bur~a 

Seyyar 
Kemal 

Giıtili yol 
Bartın 

Bandırma 

Aynlık 

Romanya Pire .tskenderiyc 
GELECEK :VAPURT...\R 
Uğur İzmit 

~udanya 

' Bandırma 
İzm i r 
ltalya 

Kocneli 
Seyyar 
fımir 
Grimani 

Sinemalar 
MELEK : Günün adamı 
iPEK: Meşum semi 
SOMER: Ar4ın mal alan 
SARAY: l\falakah kadın 

~KARYA :"Son seyahat. 

liula r)öıwt"rktir. 

T:RTUGRUL SADt TEK 
Tiyatrosu 

Bu gece 
LÜLEBURGAZ 

Halkevinde hföiık 

mfüıamere. Hel·ct 
0

bi r 
kaç güne 'kadar l:'ltan 

Şehuzdebaıı 
TURAN TİYATROSU 
Halk sanatkarı Naşid 
ve arkadaşları ~liçe • 
Pençef variyetesi iki 
oyun birden: KELEP 
Ce '3 perde A~IAN 

llANll\l Sl '.S : Komedi 1 perde dans, düet, 
solo. Localar 100, her yer 20. paradi 10 
kuruıstur. 

İstanbul Lisesinde Çay 
lstanbul Kız Liıeai D=-kt" l" v .. ~-- orucun-

'den: 

Eaki ve ytni mezunlan tanıttırmak 
maksadiylc 7 mayıs 1938 cumartesi gr'J
nü aaat on dört buçukta lisemizde bir 
çay verilecektir. BUtün mczunlanrm
.zın o ıün lisemizde bulunmalarını ve 
bu illnı bir davetiye olarak kabul et
melerini rica ederim. 

binumda Univenite doçentlerinden 
Dr. Bay Kemalettin tarafından (Türk 
vatandqlrğı nud kuamtır ve kaybe
dilir, bükümleri nelerdir?) mevzzunda 
konferans veriltt.:ektir. Herkes gelebi -
lir. 

lstanbul DefterdarJıtındanı 
Muhammen bedell 

Dahiliye MllteltHIRllı 
Pazardan baıka gUnlerde lSfleclen 
aonra ıut (2,S taıı 8 ya) adar 
!ltanbtıda Divanyounm (104) nu
maralı hıııuıl kabinesndc baatalartnı 
kabul der. Salı, cumartesi günleri 
sabah ''9,5 - 12,, saatleri hakiki 

ceresinden dışan bak:muile geri çe- Clns ve Mevkii 
.. Lira Kuruş kilmesi bir oldu. Cevdetin karım, bir 

korku çığlığı kopararak bir kanape
nm 1lzerine yıkıldı. İki el pençerenin 
perdelerini bir yana. çekmiş ve pen~. 

üskudarda Paşakapısında kısmen yanmış '.Adliye öaireıi an. 

fukaraya mahsustur. Muayenehane 
ve ev telefonu: .22398. 

................................. 
rede bir yUz belirmiati. 

Bu yUz §Öyle diyordu: 
- Aff edenıeniz. Ben komşunuz 

kazı (parası peşin ve sırf nakld verilecektir). 750 
Yıldızda Çini fabrikasında mevcut on Uc kalem matine allt 
ve edevat. 
Sultanahmette . lshakpaşa. mahallesinin imaret çıkmazı so
kağında Sanat okulunca istimlAk edilmiş olan 5, 7, 9, ıı 13, 

9{8 75 

Mücteba.yım. Bu mahalleye henUz ta
buat sergisi açmrş olup mütekabil zi • şınmı, olduğumuz için, her yeri oka
yafetler verilmektedir. dar iyi biJmiyoııım. Acaba papaganı-

Atman ıimendiferleri genel direkt~ ma nereden yem alabilirim. Ah ne se
rü Klayman da maiyetinde bulunan bir simli ve neşeli bir papagandır bilse. 
kaç mühim şahsiyetle birlikte resmi ruz. .. Bakın l§itiyorsunuz ya!... Ne ka· ı 

19 No. lI ahşap dört evin taş l"e tuğla aksamı bariç sırf ah-
şnp aksamının ankazı. 330 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı ankaz ve makineler bizalarındald 

bedeller üzerinden açık arttırma usulile ayrı ayrı satılacaktır. tsteklllel'ln 
ve tediye şartr lle diğer şartlarını öğrenmek fstlyenlerln her gün ve müza
yedeye gireceklerin de 19/5/ 938 perşembe gUnU saat on dörtte ytızde 7,5 
pey akçelertle Milli EmlA.k MüdUrlUğünde toplanan komisyona gelmeleri, mahiyette Sofyayı ıi~aret etmiJtir. dar güzel gUlUyor! 

M. Necmettin DELiORMAN 
1 

Nakleden: HlKMEr MÜNİR '(M.)' '(2545)' 

-------~~-=~~~~~--~~~~~~~~~~------
KURUN'un 4 Mayıs 938 tarihli sayısına lllvedlr: Numara: 1 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyah 

Son defa neşre· 
dilen BWM im· 
pcrratorlu.itıı tcıri. 
1z.i ile 66 cilt ta· 
mıımla~m-ıftlr. · 

Baflı 00şı11a ı·e 

bütün tlim seuen· 
Zeri do-yu,mcak de· 
recede gllzel olan 
lm A.-tıtüph.ane i· 
çinde iktıaadl, c. 
debi ve t1mi meı·· 
zııl.tır il:::erine ya-
21Zmıf en yeni 1ci
tapları bulursu
nrız, Tercüm.elcr 
'I'ürk okuyucırla. 

rının ç.ok yal•ut· 
dan tanıdığı ~h· 
Biyetler taraf ıtt· 
dcın yapılmt§tır. 

Kitaplan toptan 
ve muhtelif serile
ri perakende oıa. 

rak <Jlanlara ten· 
~Z4t yaptltr. Mü· 
rtJOtJ4t yeri.' J S• 

tıınbul - Vak'it 
Yurdıı. 

AŞK DOT1ANDffilCILARI 
==c-===-==-=--'-- --========= 

Oturdu. Ve : 
- Umumiyetle, siizn yazıhanenize 

ne için geliyor? dedi. 
Güldüm. 

gelenler 

- Her halde alacaklılanmdan biri değllısiniz 
<ledlm. 

O dahi güldü: 
- Hayır, dedi. Bir adamın takip edilnıcsinl 

·re onun hakkında. bana malümat getirllmesini ıs. 
t i ~·orum . Siz, bu gibi işlerle meşgul oluyorsunuz 
l1 eğil mi Mister Alen? 

- Emniyeti umumiye tarafından elime veri· 
len saIAhiyetnameye bakılırsa nyle .• 

- Elbette canım. Sallhiyetnameniz olduğuna 
eminim . Niçln böyle mUstehztyane konuşuyorsu. 

ırnı . Takip ettireceğim adam, btr hususi polis ha
fiyesi için tam bir mevzu teşkil edebilecektir sa
r rr orum. Fakat husust polis hafiyesinden bekle
nen h r ihtiyatla çahşmanızı istiyorum. Yani, biç 
ki mseye malümat sızdırmadan, dedikoduya mey
dan ..,·e rmeden. şöyle sUkılnet içinde hattounması
nı istediğim bir mesele .. Netice ftlbarlte, tahkik 
ettiğiniz adamın aksayan hiçbir tarafı oımadı~f 
görUTUrse. tşl olduğu gfbt bırakırız. Hiç timse de 
bir tahkikat yapıldığının farkına varmamrş olur. 

- Y"\nl işinlzfn tam bir gtztnik vP. mahreml
''et içinde taldp ndilm('ı;fni istiyorsunuz? 

- Evet. 

KURUN Cep romanı: 3 

AŞK 

Dolandırıcıları 

'Bir cinayetin ço'li mercilJı 

olan ararını anlatan bir 

hikaye 
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Muhtelit yerlerde bulunup sahipleri zuhur etmemesi haseblle uzun 
zamandanberl Beyoğlu K. ve B. Ş. MUdUrlilğU anbarında ıaklaıımakta 

olan mütenevvi hurda eşyanın sahiple rl on gUn zarfında mezkQr kaymakam. 
lık ve Belediye şubesi MUdllrlUğUne müracaat etmedikleri takdirde mah
fuz eşyanın satııacağr uan olunur. (B) (2554) 

Beher metre murabbaına 2 Ura bedel tahmin edilen Aksaray yangın 
yerJnde Balaban ağa mahalleılnde Acemlnefer sokağmda U Uncu adada 
yüzsüz 26 metre 97 santimetre murab bar sahalı arsa. satılmak Uzere açık 

artırmaya konulmuş ise de belli ihale gUnUnde giren bulunıaadrğmdan pa. 
zarlığa çevrilmiştir. 

Şartnamesi Levazım MUdürlUğUn de görUlebllir. 1stek1ller 6 lira 6 ku. 
ru~luk llk teminat makbuz veya mek tubile beraber G/ 5/ 938 cuma gUnU 
saat U de Dalmt Encümende bulun malıdırlar. (B.) (2565) 

Istanbul Defterdarlığından: 

BUyilkçarşıda : Çuhacı hanın ikinci katında 32 sa-

Senelik Muhammen 
kira bedeli Lira 

yılı oda. 48 
Yukarıda yazılı oda 10/6/938 salı gUnU saat H de Uıale olunacak. 

tır. Kira bedell dört mUsavt taksitte ve her taksit peşinen, verilecektir, 
Taliplerin % 7,5 pey akçelerlni vakti muayyenlnden evvel yatırarak yev. 
mi mezkfırda defterdarlık Mlllt EmlA.k MUdUrlQğUnde mUteşekkll satıt 
komisyonuna mUracaatıan. (F) (2328) 

Y[NiTbSLiMAT 
iLMUMA9[RLE~iMiZ 

DAl-IA"YUkS~~ 

r:AiZ, DAl-IA EYi 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 

Satına ima Komlsyodunilan: 
Beıiktaı icra memurluğundan: 
938/821 
Evvelce Deyoğlunda Faikpaşa sobAında 

Eskinazi apartımanı bir numaralı daire
sinde kiracı iken balen ik:ımetglhı meç. 
bul Nihada: 

~ 
SA~TLAR, T[MiN [0[R 

ı - Dlr metresine iki yUz doksan kuruş !iat biçilen altı bin metreden 
yedi bin metreye kadar vasır ve örneğine uygun krşlık elblsellk kumaş 

6 - 6 - 938 perşembe günil saat onda kapalı zarf usullyle satın alınacaktır. 
2 - Şartnamesi parasız komisyondan alınabllecek olan bu ekslltmeye 

girmek isteyeulerln (1522) lira elll kuruşluk ilk teminat ve şartnamede 

yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarını belli gün saat dokuza kadar ko· 
misyona vermiş olmalı:ı.rı. (1122) (2186) 

lstanbul Defterdarlığından! 
Senelik kirası 

Lira 
Beyoğlunda : Kurtuluşta eski Ayaklryakl yeni Teşrifatçı so-

kağında eski 2 yeni 34 sayılı ev. 62 
Yukarıda yazılı mal 20/5/938 cuma gUnü saat U de ihale edllecek

tlr. Kira bedeli dört müsavi taksitte ve her taksit peşinen verllecektlr. 

Mehmet A1inin zimmetinizde bir kıta 
senetle 48 liranın temini istifası için yu 
karda :razılı adresinize gönderJlen ödeme 
emrine mübaşir tarafından verilen me,. 
ruhala nazaran bu adreste bulunmadığınız 
anlaşılmakla on giln içinde borcunuzu 
ödemeniz veya itiraz eylemenlz 74 üncü 
maddel kanuniyeye te\'fikan mal beya
nında bulunmanız aksi takdirde hepfsle 
tazyik olunaca~nız borcu ôdemez nya 
itiraz etmedilinfz takdirde cebri icraya 
mürac::ıat olunacağı 10 günlük ihbarname 
febliğ mnkamınakaim olmak üzere bir ay 
müddetle ilanen tebliğ olunur. 

:ev. N. 2s40 >. 

m 

~' UOLANTS~ RANK-UNi NY.; 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
1. nci keşide 11 Mayıs 938 dedir. 

Taliplerin% 7,5 pey akçelerin! vakti muayyeninden evvel yatırarak 

aefterdarlık Mllll EmlA.k MüdUrlUğUnde müteşekkil satış komisyonuna mü
racaatları. (F.) {2544)' 

Sahibi ASDıl US Büyük ikramiye 4.0000 Liradır. 
Ne§ri~at müdürü Refik A. Sevengll 

KURUN'un 4: Mayıs 938 :tarihll sayısına illvedir: Numara: 1 . . 

Aşk Dolandırıcıları 

Yazıhaneme giren kızı şöyle baştan aşağı bir 
silzdüm Yüksek aileden olduğu anlaşılıyordu. 

Bana ismimle hitap ederek: 
- Nasılsınız Mister Aten? dedi. 
Fakat bunu o kadar tatlı bir şiyve ile söyle

mişti ki, kendimi biran için husust polis hafiyesi 
değil de, onunla yıUardanberl sevişen ve nihayet 
buluşmuş olduğumuz bir sevglll zannetlm. 

Yazıhaneme giren krz, on sekiz yaşında var 
yoktu. Midilli gibi de ufak tefek bir şeydi. Man
tosunun yakasındaki kürke uyan şapkasınrn ke
narlarından altın gibi sarı saçları gözüküyordu. 
Başındaki şeye de bir şapka diyemezdi ya .. 1şte, 
zamane modalarından biri. Her ne hal fse. Onu 
başına geçirmiş ve pek sevimli görünüyordu. !rl 
mavi gözleri vardı vo devrim devrim kirpikler i .. 

Adr, Erna Karen imiş. 
- Duyurunuz, oturunuz Mls Karen, dedim .• 

~caba zlyarctlnlzln seebblnl de öğreneblllr 
miyim? 

Bizana lmpara 
forluiunun 
ıTarihi 

BiMM mevzuu 
uzun yt.Tl4r ayrı 

ayn tetkik 'VB te
~bbü edtlmi§ bir 
mevzu o7duğu hal. 
'de bugün bilo ay
am1.at1lmamı§ bir
çok tara[lmı var
dır. Tevfik Yetim
lioğlu t.araftftdan 
lisanımıza çevri. 
len Bi.."'Wıns impa
ratorluğunun ta
rihi adlı kitap 
bu aydın1.atılma • 
m~ taraf Uırı te~
bit etmekte ve bü. 
tün Biaans tarihi
ne temas ederek 
Şarki Avrupa im-
paratorluğunun 

bin senelik vuku
atıııı hikaye et
mektedir. 

Fiyatı yü:: k-u. 
"'f olup M'I' ki
tapçıda bulunur. 
Toptan müracaat 
mahalli: - lstan
'bu1~ Vokıit Yunlu. 

Bt§ikta1 birinci ıulh lıakak malıktmı. 
şindtn: 

Beşikt~ Serenee bey yok~unda Ehil 
hüda konağında sakin sabık posta telıraf 
memurlarından mütekait Harız lsmıil H~ 
kıya: 

Mütamcllik Mehmet A1inin aleyhinize 
ikame eylediği 76 liranın davasında 30/41. 
938 tarihli celse için ilAnen tebliğ olunan 
yemin davetiyesine rağmen mabkeme71 
gelmediğin izden yeminden im Una 
etmiş addine ve mahkemenin 25/5/931 
saat ona talikine karar verilmiş ancak ı._ 
bu k::ırara karşı 8 gün zarfında itiraz edip. 
yemini kabul etmediğiniz takdirde kara• 
rın kesbi katiyet edeceğine teblil maka.. 
mına kaim olmak üzere yirmi gün müd· 
det1e ilin olunur. (V. N. 25'41) 

ZAYİ - 2U8 numaralı sicil arabacı 
ehliyclnnmcmi zayi ettim. Yenisini çıkara 
c:ı~ımdan eskisinin hükrnü yoktur. 

(V. N. 25442)] 
All 

ZA Yl - Seyrisderde namıma mukayyet 
bulun:ın (2917) plfıka sayılı çit yük ara
b::ısmın pliıkasını kazaen Ul'İ edip :)·enl
sini ::ı1ncnAımrlan eskisinin hükmQ olma.. 
<lığı ilan olunur • . ev. N. 25450) 

Mehmet oğlu ~h,mel 

...................... 
Göz Hekimi 

Dr. ŞOkrU Ertan 
Caialoilu Nuruoımaniye cacl. No. 5 
Tel. 22566 (Dr. Osman Şerefetthı 

apartmıaru 


