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Başvekil dün gece Atinadan ayrı dı 

Celal Bayar ve Rüştü Aras bugün Selanikte 
Atatürkün doğduğu evi ziyaret edecekler 

Teselli noktası Başvekil gazetecilere 
ş~;~";~~·a:~nı:ı~:hl::~ı~:va~~= beyanatta bu 1 un d u 
vukubulan yer deılrenmesi etrafında ev-
'\'Clkl ~ün Büyiik Mlllet l\leclbinc ikinci 
defa \'erdiği izahat bu tabii iifetten mü- Parlak memleketinizdeki ikame-
tecsslr olan memleket efkii.rıumumlye· 

sine kıymetli bir tC'selli olmu5tur. Bir 
kcro ınaddi hasarların tazmin \ 'C tcliifi
si, yani gelecek kı5tıın cn·eı yıkılan C\'• 

lerln eski inden daha emin ,·e mükem-
mel surette yeniden yapılması için her 
türlü tedbirler alınmağa ba5Jadığı, oüfu~ 
zııyiatınm mil.1.arı da ilk ,·erilen rakam-
lardıın daha a7. olduğu anııı,ılmı~tır. 

\'crdcprcnme mıntakıısmda mcwut 
6.100 e\·den dörtt<" birinin yıkılması gös
teriyor ki tabii afetin şiddeti ilk tch-
mlnlcrrh•n çok fıızln olınu~tur. t;yJerin 
yıkılması sııdece kerpiç ,·c çamurdan 
kurulmu~ olmasından dt•ğlldir. Bütün bu 
l'öylcr kerpiç yerin<' taştan olsaydı ) ine 

ketin ı:tıldctine güre c\ 1 rin yerinde 

" fmkiuı ~ ol;tu. 
_...,_:1- afet karsı ında bizim için en 

u•w-•n t clll noktası, Bay Şükrü Ka· 
- cd)ği gibi tazmin rn telafisi ka

can za.)1atının nlsbetcn aı 

J:iıllllalfiJİr l.aklkııten fcliıkct sahasında 
lan erin çatıları altına sığmmı~ 

ı&nn ayısı en a~ağı ~irmi, ~ ir· 

';ii!M .. ~bş lıln ki}i oldub'Unda üphe yok· 

tur. Eğer birine \o en lddctli yer t.t'f 

renm<!!>I gunılllz\in , .e lıi.ıtıln köylUlcr 

·- '!-~~rlal:mmln füen olmayıp ela ı;ece yarısı 
'fi hçtltes U.) lmda bulunduğu bir sırnıta ol

aa·ydi .r.an ztı.);:ıtrnın mili:tarı hNhaldc 
148 kiı.ıidcn ibaret kalmıyueaktı; kaybo
lacak nurusun miktnn o \'akit binleri bu
]JM:a~· ;belki ele on bini geçecekti. O za

~ · .' , '(,~Ü. b~ dehşetli fclfıkct memleket için 
• \ 'l~ll):'kabul etmez bir mııtem halini a-

·' "· ·"! )~ı. 
·_:- ~~t,:bl~tc memleketin biiylc bir dehşetli 

·... felaket lhtimalinclcn kurtulmuş olması 
buı:ünkli a<·ılıklar içinde yine minnet ,·e 
~kran ile ifade olunacak bir talih \ 'C 

sema\i himaye eseri sayılmak laznngc

Jir. 
Sonra yer deıırcnmcsinin an.ettiği 

mahiyete ,·e C\ Safa göre yeniden köyler 
tesislno müsait olup olmadığım fenni 
tetkikat ile teshit etmek için hükfunet ln 
gösterdi~ri dlkkııt ayne:ı takdir e dilecek 
bir nokUMhr. Zira cumhuriyet idare i bu 
yolda göstcrdi~i dikkat ,·e basiret ile 
yalnız bııgünkli nesilleri değil, gelecek 
neslllcri de muhtemel tehlikelere karşı 

korumuş olacaktır. 

Daha sonra iskan idaremJzin bütün 
'\·nsıtalannı seferber ederek hasar gö· 
ren \'e yıkılma..o;r muhtemel olan evle rin 
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timizden Türk-Elen birliğinin 
canlı manzarasını götürüyoruz 
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Celal Bayar Serez istasyomında coş7.."1m tc:xıh'ümt arasıııda .• 

• Celal Bayar Meçhul As7-:er 

Atina, 30 (Hususi) - Türkiye Baş -
vekili Celal Bayar ile refikaları, Harici
ye Vekili Riliitü Aras ve maiyetleri bu
gUn şehrin temaşaya değer mahalleri
ni ziyaret ettikten sonra öğle yemekle
rini Yunan Başvekili Metaksas ve refi
kası tarafından şereflerine verilen husu
si ziyafette yemişlerdir. 

Saat beşte Celal Bayar ile Hariciye 

Vekili eski Yunan ekonomi ve Maliye 
nazırı Pesmnzoğlu tarafından şeref -
reine verilen çay ziyafetinde bulunmuş

lardır. 

Başvekil Celal Bayar, Hariciye Vekili 
RUııtil Aras ve maiyetleri akşam hususi 
tirenle Selfmiğe hareket etmişlerdir. 
Misafirlerin geldiklerinde yapılan mu -
tantan karşılama merasimi nynile oğ
ramakta da yapılmış ve istasyona top
lanan on binlerce halk tirenin hareke -
tinde hep bir ağızdan "Yaşasın Türkiye!,, 
sadalariyle tczahliratta bulunmuşlardır. 
Bu arada mızıka Türk marıımı çalıyor ve 
bir kıta asker selam resmini ifa ediyor
du. Türkiye Vekillerinin rakip olduğu 

(Sonu: Sa. 4. Sü. 4.) 

(Sonıı: Sa. 4· Sü. ~.) 

B Qyük e~Denc:e- Avusturya - Çek hududunda 
!' ~üsaıba.B<aı~ıa: Bir earpışma oldu 
ıkı ylldız bırbmm Çekoslovakgada zabitler bir tah-

arıyor rik hareketine iştirak etmişler ... 
Bratlslava 30 (A.A.) - Geçen ak

şam Avusturya. Çek Jıududu clvn
rındn polis ile Jicnleln taraftarları 
arasında ciddi hadiseler çıkmıştır. 

Rosmi blr tebliğe göre Viyana yo-

ltındn hududa yalcın bir yerde beş 

kişinin .Almanca ynzılmış gamalı 

hncll ~ 11iıı lar yapıştırmakta oldu 1\la-
rı DratislaYa polis ınüdürltiğüne haber 

(Sonu: S. 4· Sılı 5.) 

Fenerbabçe Anka
rada 3- 2 galip 

Gençler Birliği ve Ankara GUcU muhtelltl 
ile yapılan bu maç çok heyecanlı o ldu 

~-ri 

Bir aydanberl 
tstanbuJun bek
lediği bahar haf
tanm son bir i· 
ki günü l~lnde 
biraz kendini 
belli eder gibi 
oldu. Bugün de 
bir mayıs. Ar
tık kı~t:ın tamıı

mlle uzakla~mış 

olmamıza bun
dan daha güzel 
bir <lclll bulu
nab1llr m1 ! Şe
hir, buı;Un blr 
mayısı, ycşll im 
tara ~ıkarak çi
çekli tepelerde 
tes'it edecek. 
ÇiinkU, dünya
nın belld de hiç 
bir tarafında 
bahar, şehrimi
zin kırlarında. 
oltluğu kadar gU 
zcl değildir. 

Muğlada zelzele oldu 
Muğla 30 (A.A.) - Öğleden sonra 

1 

le olmuştur. Sarsıntı şarktan gelmiş 
saat 16 yı on gece hafif bir zelzele ve oldukça şiddetli olmuştur. Hasar 
olmuştur. yoktur. 

Saat 1 7 yl on gece ikinci bir zelze-

Beyoğlu Halkevinde 
Spor Şenliği 

Dün gençlerin bir çok muvaffa
l<iy etli spor ve oyunları ile yapıldı 

Jim1ıastik Şenliğine iştira7• 

"Beyoğlu Ifalkevi,, dün çok güzel 
bir spor şenliği hazırlamıştı. Bu mü
nasebetle ev binasının spor salonu 
yüzlerce davetli ilo dolu idi. Bu da
vetlilerin mühim bir kısmını dn şeh
rimizin mümtaz simaları teşkil edi
yordu . 

cdeıı genç 7..ızlar •• 

Saat beşte başlayan şenlikten ev .. 
vcl, son zamanlarda yapılmış voley. 
bol, basketbol, eskrim, koşu vesaire 
g ibi müsahalrnlarin blrlncllerlnln 
ınUka.fatıarı Ev başkanı Ekrem Tur 

(Somı .Sa. 4 Sü.1) 

(ı.ünlerin peşinden : 
Düğün nediyesi 

Kontes Apııonl·i ile C\lenen AmaYut kralı Ahmet Zo.., . - d . ,..Ola gon erilen 
hediyelere <lıklmt cttinjz mi? l\lussolini bir yat, Jlitler bir otomobil, Löbnin 
bir Sc\'r rnzosu, l\lae~r hükumeti de halis İngiliz <lört at ,.e ı rms .... 

i htimal ki l\lussolininin hcdh·c ct1lği Yat kı,ınct •1t·ıb · ı A 
• • • • J arıy c lmanlann 

otomobılındcn, Fran..,ızların \'aıosunclan, l\lacarlnrın atlarından ok · ı· .. . 
L' k t ,.

1 1 
.. k. t• 

1 
.. !: üs Undur, 

•. a ·n ·' aear ıu ume m n gondercliği atların ut ekil erde i ·ad • . .~. . .. . o 1. ~ o Tıranada 
rnaı<bulc gcçtıgıncl<'n hıç ~uııho Nlılcmez Zira ·\lımct z . . . • . • • · • • ogonun sarayında 
o; ınıılı kr:ılıçc oınn l\.ootcs Apponyının en !:Ok sc\·dig-;· s ·I 1 d .. .. .. .. . _, . . · ı ,.el er ~un a;r ır: Tenis, 
)U:l'.lll'Ulılk, ata binmek .... Iln ihbar ılC :.\f:ıc:tr hüJ·u~ınct' • J dl i -ı k • · • ' ının ıc rcs o c ilcr-
<len ziyade krııli!,:cııin zc\'kin~ uygun olınn.cıı tabiidir. • 

J:ı;ki tlil aliml<'fi söıclt•l<l güzelliği "muktazayı Jınlc mukabnkat., tiblri ile 
~f.ııclo edcr~erdi. llcı1i~elcrin g~zclllğini ılc mmlcli , e zalıiri kıymetlerindo dc
gıl: manC\l kıymeU~~~de, yanı Juıl ,.e mc\'lde uymak yolunda aramak dalıa 
dogrudur: ~I:ıc:ır hut{umeti yalnız kralir:o i"in bir nt değil d-rt t .. el • - - ,.. .. , o a gon er-
mlstlr; yam gczroC'gc (ılıtıgı zaman kral Zogonun üc kız kardesinln 

· i ' ti b' "· "- .... • "' yanmda nynı (' ns,('n n ara lDC're.ı: .ı:enuısmc :ırk:ula~lık etmeleri ihtimalini er .. -
·· ı·· 1"' 1 J d" 1 • J ı u un mu~ ur.. >OY ceo ıc ıy<' erın ıa 'c rnc' kic U''"'UUlo"'.."ll ~ el J ı. .. nu azamı crcecyo 

çıkanuak suretiyle luymctıcrlııl bir kat daha 3 Uk<>cltmi5tir .... 



~BATAKLl~TAN~~ 
"iMPARATORiCELi(;E 
No. 18 Vazan ı Kac11Drcan KafDı 

- Yemin ederim ki, Teodora 
ben on~ar gibi değ;[m ! Seni 

gerçek~en sevi)orum. 
Çok geçmeden kalabalık yar.ldı. Si

rokkkosla Teodora koll:ola göründüler. 
1ri bir lfobeıs kölesi iki abanoz kız çocu
ğunu ellerinden tutmug, efendismin ar
kasından getiriyordu. 

Onlar kapıya yakla§tıkça halk coşuyor
du. Mavi ve yegil fırkaların iki yıldızını 
böyle yanyana görmek onlan co3turmuş
tu. 

Teodora iki tarafa göz attı. Her Uıtl
male kaıııı Pontlyakosun onun her gitti
ği yere gönderdiği adamlar bıçak ve kı
lıçlannt sıyırmak için hazır bir vaziyette 
kala.balık arasına ıerpilmiglerdi. Fakat 
bunlann arasında anasının eski dostunu 
da gördU. Sirokkosa fısıldadı: 

- Sola bak, Ksentos burada .• 
- Ne çıkar? .. Olabilir ya! •• 
- Bizl gözetllyor. Bu herif iyilik için 

gelmez!. 

- Bqka iti vardır 
- Aateryoa gônderınl§ olmum! 
- Asteryoı bizim dostluğumuzun de-

receslni biliyor. Ben ona her ııeyi anlat
tnn. Niçin adam göndersin? Haydi gide
lim, eevgillm ! Sana bugün çok aöyllye
ceklerim var 1 

Arabaya bindiler. 
Sirokkos dizginleri oynatır oynahıttz 

atlar ileri aWdı. 
lkl taraftan yükselen alkışlara e.ldır

madan gidiyorlardı. Onleri direkli dü1ı:
kAnl'\rda alış veriş yapanlar bile bir an 
döntip bakıyorlar; Hipodromun iki genç 
yıldızına imreniyorlardı. 

S1rok.kos gen; kıza bakmadan sordu: 
- Bizim fırkaya n!çin gelmiyorsun, 

Teodora? 

- Bunu konuşmıyalmı. Aııteryosun bi
ze yaptıklarını Bi.zansta bilmiyen yok. E
ğer işitmedln.se ö&'l'enmek pek kolaydır. 

- O günleri fenn bir rüya saymalı -
am ! Zaten Asteryos da pişmandır. Senin 
için her şeyi yapmağa hazzrdır. 

- Fakat Ksenyosla Stavrakyos bu -
gUn de onun gözbebekieri gibidir. Piş -

man olaydı bizim sokağa atılmamıza se
bep olduklan için onlan kapıdışan et • 
mesi lazımdı. Hem rica ederim Sirokkos, 
sen bana benim için değil .Aııteryos he
aabma dostluk gösteriyorsun? 

Delikanlı biraz kızardı: 
- Yemin ederim ki ... 

- Şimdiye kadar kimseye senJn ka-
m dostluk göstcrmeillm, Çünkü §U ba
taklıl: !~inde sevllmlye layık biılııi gö -
remedim. Seni onlardan ayn sandım, fa
kat yanılml§xm ! Biraz durur musunuz, 
artık in eyim! 

- Fakat, sizo nasıl söyllyeyim ! ~z
lertm Asteryos hesabına değil, benim 
hesabıma idi. Seninle her zaman beraber 
olmak istiyorum da-

- Kim bilir? 
Sfrokkos mermer direkli bir dükkl

nm öntinde durdu. Arabadan atladı. Te
odoraya elini uzattı: 

- Kilçtik bir hatıra vermek istiyo • 
rum, JUtfen k:ıhul eı.ler misiniz? 

Teodora nazla yürildll. 
Şi§lllan ve şık bir a .. a.Jn onları yerlere 

kadar lğilerek kar§ılııdı. 
Etrafta küçük sanuıklar, camlt dolap

larda birçok mücevherler vardı. 
Sirok.koe onlan gözden geçirdi. Iri di

zili bir inci kerdanhğı çıkarttı Teodora
nm boynuna taktı: 

- Kabul et de mesut olayım! 
Dedi. 

Genç kız Myle §eylere dayanamıyor -
du. 

Çıktılar. Gene arabaya bindiler. Deli
kanlı ona doğru fğildi. 

- Kollarım şu inci dizisi olaydı f 
Toodoranm gözlerinin içi zaferle gil

Iümsiyordu. 
Sordu: 

- Acaba boynumda kaç giln kalacak
tı? 

- Olilncfye kadar! .. Seni seviyorum 
Teodora! ... 

- lnanaynn mı? 
- Evime gidelim, Saııa neler hazır -

ladırm örsen! Senin i in ilk 

leler, haremağalan aldım. Oraya kap&.n
sak da hiç çıkmasak! 

- Daha önce bir yere uğramak la -
znn! .. 

- Nereye? Annene, ablana mı? 
- Hayır.. Kiliseye .. 
Sirokkos usta bir sUriicU, temiz bir de

likanlı, iyi bir insandı. Fakat Teodoranm 
zekti.sından yansı bile onda yoktu. Kafa-
81 hislerine değil, hisleri kafasına lıiı.kim
dl Bunun için kqlan k:ıvnlarak genç kı
za baktı. 

- Teodora ne demek istediğini an -
lattı: 

- Blzansa istiyerek gelmiş değillm .• 
Talihim beni buraya sürüklemiş! Her -
kes bana imreniyor. Benim gibi olmak i
çin can atıyor. Halbu.k.l bu hayat beni 
mesut etmiyor. Kendim için değil bagka
ları için yqıyorum. Halk ve şöhret nan
kördür. Ben sessizlik ve rahat istiyorum. 
Bu koca bataklıktan uzakta, yeşil bir ya
maçta, kuı yuvası gibi bir evde, beni ger
çekten sevenle yaşamak! ... Fakat o sev
gili nerede? Benim kalblınl kim anlıya.bi
lecek? Demin bir gerdanlık aldın azizim, 
Sirokkos ! Onun pek çoğunu başkalan 

da aldılar; Beni paraya, mUcevhe11e gö
müyorlar. Bunları yaparken yUreklerini 
dolduran hisler nedir? Vatatisin hanında 
kız satın alanların hisleri değil mi? De
m.ek ki beni de bir satılık mal sanıyor • 

ıar. 

- Yemin ederim ki, Teodora, ben on
lar gibi değilim! Seni gerçekten seviyo
rum. 

Genç kız içini çekti : 
- Buna inanabilsem! .. 
Slrokkosun her halinden, çok milhim 

bir karar vermek istediği, fakat küçü1ı: 
bir §üphesi olduğu belliydl 

Araba kocaman Torl Forilmtl hızla ge
çiyordu. Valans su kemeri yanında cad
deye gideceği halde daha evvel sola 
saptı. Burası Mesamfalos caddesiydi ve 
uzaktaki bir mermer eütunun üstünde 
imparator ~syanm heykeli görilnU -
yordu. 

Teodora biraz merakla sordu! 
- Beni evime göttlrmiyor musun? 
- Evine götUrtiyorum; fakat kalaba-

hlttan ho§lanmryorum ! Bu taraf daha 
bog! .. 

Artık konuşmıyorlardı. 

Afrodlt heykeli do görtindU. Srilı:kos 

onun önünden geçerken yavaşlamıştı. 

Yan gözle Teodoraya bakıyordu. 
Genç kız ıııt anlamı§tı. 

ÔöğsünU kabarttı, başını kaldırdı ve 
esrarlı heykele meydan okurcaama bak

tı. 

Slrokkos her an Teodoranm çıplak gö
rUnmeııl, meydandan gelip geçenlere re
zil olması ihtimalini bekliyordu. Fakat 
yanılıyordu. 

Meydanı geçtiler. heykel arkada kal
dı. 

Teodora bala dimdik duruyordu. Er
kekli kadınlı bazı kimseler aralarmda ko
nuguyorlardr: 

- Gördün mü yalan değilmiş! 
- Teodora gerçekten kız oğlan kız • 

mış! 

Sirokkosun yUzU kızarmI§tı Bunun iki 
sebebi vardı: Teodoranm o zamana ka
dar başka erkekle yatmamış olduğunu 

anlamak ve ondan hakl!IZ yere §Üphe 
etml~ bulunmak! ... 

Genç kız aldırmadı. 

Sirokkos onun evino giden sokağın 

başında durdu. Arabadan indi. Ona da 
parmaklarmm ucundan tutarak indirdi .. 
Sonra yumu!}nk ve kUçUk elinl sert ve 
iri ellerinin arasına alarak yalvardı: 

- Teodora, seni çıldırasıya seviyo -
nım! Benim ol! Ne istersen yaparım! 

Nikah ve dUğiln için ne zaman haZlI' -
sın? Neler istersin? 

Genç kız iri kara gözlerini delikanlı -
nm gözlerine dikti. Orada saflığı buda -
lalık derecesine yaklaşan bir çocuk ru
hu gördü. 

Onu kandırmak: Bir ıeytan için ne 

Kral Zogonun düğünü 
Arnavut adetine göre Kral şenllk gecesinde 

Kontesi alıp kaçırdı? 
Arnavutluk kralının dUğUnü, hazırhlt

lar yapılırken söylediği gibi, hakika
ten çok parlak olmugtur. 

Sabahtanberi sokaklara dökülmU§ olan 
halk, öğle Uzerl, atılan 101 parça top ile, 
krallarının evlendiğini haber almışlar • 
dır. Saraym kütüphane salonunda kral 
Zog ile kontes Geıaldinanm nikahları 

Arnavutluk meclis reisi B. Evangeli ta
rafından kıyılmıştır. 

B. Evangell, bir nikiı.h memuru sıfa
tfyle, evvelA. kontese: 

- Kral Zogo koca olarak kabul edi
yor musunuz': Silalini l!!OrIDUŞ, kızm "E
vet,, cevabı Uzerine, krala dönerek ona 

da! 
- Kontes Apanyi:ı1 karı olarak kabul 

ediyor musunuz; demiştir. 
Kral da bu suale: "Evet,, cevabını 

vermig ve ikisi, önlerine uzattla.n defte
re imzalarını atmışlardır. 

Bundan sonra, kral Zog'la kontes Ge
raldinayı birleştiren nikah kararını ild 
tarafın şahitleri de imzalamıştır. Bu şa
hitlerden biri İtalyan hariciye nazırı 
Kont <;ano, diğeri de kontesin amcası
dır. Kont Çano kral Zag için, kont Anton 

da kraliçe için imzalarını koymuşlardır... Arn.a.ımt KmZ:~si Kontes Jüraldiıı 

Toplar abldı ve 2\ıuıı sol..:aklarmd.a Qir araba .• 
Nlklh merasiminin bittiği atılan 101 

parça topla lljn edilirken halk ae.rayın 
etrafmı çevirmiş bulunuyordu. Top ses
leri Uzerlne, her taraftan alkI§ ve: ''Ya
vasm kral ! Y aşası:n kraliçe!,. sesleri 
yükselmiştir. 

Top sesleri devam ederken kral ile 
kraliçe sarayın balkonuna. çıkmt!;llar ve 
tezahllratta bulunan halkı selAmJamış • 

lardır. 

Bundan sonra sarayda, 120 k!Şflik bil' 
ziyafet verilmiştir. Ziyafette, kraliçenin 
yanında Kont Çlno, kralm sağında da 
büyük kız kardeşi oturmakta idi 

Ziyafette yenilen yemeklerin listesi 

vudur: 
"Triyesteden tayyare lle getirilen ıs-

takoz, mayonezli dil t>iı.lıği, §atobriyan· 
denilen bir nevi et yemeği, muhtelif 
sebzeler, Bres tavuğu, geraldlna don • 
durması. peynir ve meyva.. ,, 

Otomobilden kaçınlan Kız 
Bundan sonra şehirde gece şenlikleri 

başlıyor. Bu şenliklerde millt havalar 
ça.lmmış, oynanmış, her tarafta tam Ax· 

navut dllğllnlerindeki milli hayat can -
landırılmıştır. Hattf., dilğUn günü veri
len haberler araamda ııöyle deniliyor -

du: 

~'Bu akşam, IW'hO!J çlğanlar Tiran eo
kaklarmda çalgı çaldıklan mada, kral 
Zog, Arnavut Adeti mucibince karıSinI 

kaçıracaktır. Fakat onu beyaz bir 
atm terkisine alarak değil, Hitler tara -
fmdan hediye edilen mllkemmel bir o -
tomobilin yumuşak yastıkları üstünde 
götürecektir. 

"Nereye götürecek? Adriyatik sahil -
lerine mi? tşkodra kırlarına mı? !ki A· 
şıkın gönlUnU deniz mi geçecek, göller 
mi? Martılar mı, kuğular mı? 

"Kızı kaçıracak olan, bunu söylemi -
yor. Bu suretle maceraya. daha fazla bir 
roman havası vermek isteyor ... ,. 

Kral, otomobille "kaçırdığı., yavuklu-

Kontes Jilralditı gelin Tcıyafetile ve 
yeni evlileri11 yatak oda.sı .. 
birlerinde, 150 çift daha evleniyordu. 
Kral, kendisi evlenirken, memlekette 
aynı gün evleneceklere hediyeler de 
vaadetmişti. Bu suretle, 150 nişanlı, dü
ğün günlerini o glin olarak tesbit et -
mişterdi. 

150 çift, yani 300 kişi, ayni :ıkşam ger
değe girmişler, krnl ve kraliçeleriyle be
raber, o gece bütün Arnavutlukta 302 

kiçlnin düğünU olmuştur ... 

Kraliçenin Amcası Tokat 
Yemiş 

Tiranadan Faris gazetelerine bildlıi -
llyor: 

Arnavutluk kralı ile evlenen Macar 
kontesi Geraldina ile beraber, Tiranaya 
amcası Kont Antuan da gelmişti. Kont 
sarayın misafiri bulunmaktadır. Bunun 
için, başına gelen bir hadise sarayda bll
yilk heyecan uyandırmıştır. 

Hadise şudur: 
Kont Antuan, Tirımada bulunan bir 

sunu Draçtaki köşkilne götilrmilş ve ye- Macar gazetecisi ile, bir meseleden do-
ni evliler zifaf gecelerini orada geçir - layı kavga etmiş ve kendisine tahkir e-

mi§lerdlr. dici ııözler söylemiştir. Bunun üzerine, 

302 Mesut Genç gazeteci Konta bir tokat atmıştır. 
Sarayda kralla kraliçe için düğün ya - HAdi8cye zabıta müdahale etmiştir. 

pılrrken, ayni gUn ve ayni saatlarda Ti- Hadisenin daha vahim bir hal alma-
ran da ve Arnavutluğun daha birçok şe- rııasma çall§ılmaktadır. 

• ll!:._ ... ~"'1 

Arnavutlukta Yeni imar 
itleri 

BugU.n (1 mayıs) uraç ile Tirana ara-
amda bilyilk bir otomobil yolu in§88 

başlanacaktır. Buna Duçe yolu ismi ve 
rilccektlr. Bundan sonra, Tirana 
Mussolini caddesinde, kraliçenin namın 
bilyük bir kilise yaptırılacaktır. 
Bwıdan başka, Tiranada yelli bir sa 

ray yapılacaktır. Asri mimari uslfıbund 
yapılacak otan bu saray üç katlı, 25 oda: 
lı olacaktır. içinde 3 tane büyük salo 
bulunacak, bu salonlara -tOO kf§i kad 
bir kalabalık sığabilecektir. Sarayda b' 
sinema salonu, tiyatro, yüzme bavzu, te 
nis ve binicilik sahaları ve daha birço 
eğlence ve spor tertibatı bulunacaktır. 
Kralın düğUnllnde, kendisine eahi · 

etmek Uzere gelmiş bulunan ltalyan 
riciye nazırı Kont Ç8.no, Tiranadakl ha 
va istasyonunu, merasimle açmıştır. Ti 
ranada yapılan yeni Arnavutluk 
bankası da on beş gUne kadar açılacak 
tır. 

Bundan sonra, şehirde kısa dalgalı b 
radyo istasyonu kurulacaktır. Bu lstaa 
yonu kurmak işi, Jr.Iarkonl telsiz şirketi 
ne verilmiştir. 
Dllğün mllna8ebetiyle, ilzerlnde kral 

la kraliçenin resimleri bulunan pos 
pulları da çıkarılmıştır. 

Fransadan Uzaklaştınlaca 
Beyaz Ruslar 

J. ra1armda dört general bulunan 
lkl Beyaz Rus, ı:ıiyasi faaliyetlere 
tıklan için Fransa.dan uzaklagtmlacat 
tardır. (Tayms) 

Bir Düzeltme 
Dllnldl gazetemizin dördüncll eayıf 

smdaki memleket stltuıılarmda "Y 
yıldanberl nüfus kütUkleri tutulmamJt, 
başlğr lle verdiğlmlz bava.die salihliye a 
it değil Izmire a.ld olacaktır: dtlzel 

-0--

y olunu Şa§ıran Tramvay 
Arabası 

Dün saat 19 sularında Fatih - T 
seferini yapan 108 numaralı tramvaya 
rabası Sirkeciden Eminönüne giderke 
birdenbire Sirkeci ista.syonu civarmd 
yolundan çıkmıo ve stlratle karlı taraf 
giderek direğe çarpDlJltır. Araba için 
de bulunanlar bir hayli korku geçlrmi§ 
!erdir. Yoldan çıkan araba uzun uğraş 

malarda.n sonra yerine ~onm.qtur. 

,-KURUN-
1 

ABONE fARIFESI 

Aylık 

3 aylık 
6 aylık 
Yıllık 

il tmltkl!ı 
lcind• 

95 
260 
475 
900 

lltmltkeı 
dı#ında 

155 Kl'f. 
425 • 
820 • 

1600 • 

farıre,ınden Ralkan Btrııaı için ayda 
oluı kurut dü~illür. Posla birlıitine ıır. 
mıyım yerlere ayda yetmiş beşer kuru-
1.a nı ıııeılı il r. 

Abone kaydını bildiren mektup •e 
lelMrar lkrellnl. abone parasınm poıılı• 

veya banka ile yollama Ocrcliııt ldurt 
kendı üzerıne alır. 

TlJrklutnin her poıtlu mtrktılnde 

KUIWN'a abont yaıılır. 

Adres dellştırme OcreU 25 kunıttur 

Dünkü Hava 
Cenubun dolu bölgesi ile Karadf'nld 

şark kısmında hava kapalı ve yer yer y 
E(ışlı, Trnkyada çok bulutlu, diğer yerle 
de az bulutlu geçmiş, r\lzgArlar doğuda s 
kin, cenubun doğu bölReslnde şimali o 
Anaılohıda garbl dliter yerlerde umum 
yelle cenubl istikamette ve orta kuvvet 
eıımı,ur. 

Dün tııtanhuldı hava ekseriyetle bulut 
geçmiş rilzdr cennptan saniyede 2,3 me 
re hızla esmiştir. Saat 14 de bava tazyi 
758 milimetre idi. Suhunel en yüksek 19 
ve en düşilk de 5,1 santigrat kaydolunm 
tur. 

15 Yıl Evvel Barin: 
Ankarada Yunanfstanla aramızda deva 

eden mfthadele mQzakeratı nihayet bulm 
tar. Kabul olunan esaslar Attnıya bildiri 
mlştlr. 

Heyeti vekile yeni pro)eyf tetkik edtt 
--. L.-- 1161 •---· --•-L .. 1- L-tı•-- ---



Günün meseleleri: 
~ ............................ .. 

Zelzeleden sonra 
kalabahk köy 

YAZAN: Sadri Ertem 
l"aylaclB zelıclo yelesi kabarmış bir ) 

aslan ı;tbi kökrcylp duruyor. Köylerin 
~ulıın cı;inen fakat "'Özo görUnmez ca· 
navıırlarm pençeleri altında didik didik· 
tJr. Çalkanan fırtınalı bir deniz halini a· 
lan yaylada topral( karnnlık ve dibi gö
rilnmlyen bir sudan farklı doğlldlr. Fc· 
U\ket hu toprağın ü tünde )ilzmektcdir. 

rayn bir parra merhem sürmcğo r.alışı
yor. Geni' bir insanlığın l•alhl knfası er 
Jan dC\ Jet fadn karşı mdn hem dü~\incn, 
hem tedbir alan, bir kudret halindedir. 

f'ncla birl tablatlo yeni mUc:ıdclcJcro 
scvkctmckte ,.c yeni lmkii.nlıırı Jınlket· 
mcğc talışın:ıyı bir nc\1 \'nzifo haline 
lmymııktadır. 1·ık1lmıs dnarlar, rökmüş 

c:atrlar, kaybolmuş tarlalar, ufukta bir 
:har:ı.bc c;iıglsl hıılindc uzanıp &iden skp 
bize bunu ~iinün bcdahati halfnlle hnhr· 

Hızını ,.o hıncım hilii ıılamry:ın ,.c 
hfilA ooğuzma. insan iradesinin geni 1ıı· 

J,amadıt'l bu dlnıımlzm ı:;ünlcrdcnbcrf hlr 
Jmmıı lnsanh~'TD has a..o;lyetinl lmmc;ıla • 
maktadır. IUıh korku, kiih mcrhnınet, 
kD.h yardım arın u, kah dü ünco halindo 
nkl ler brraloyor. nu zelzelenin in an 
lmlMcrinılc dovıını eden aklıılcrldir. 

Yardnn nrzn u in anlım felaket ö· 
nünde bir f<lcalo bcndcdiyor. JJcrkcs 
gönlünden ı.opanla fcliikctln açfJğı ya· 

Zahire Borsası 
Ziraat bankası dün 5,28 den 20 ton 

buğday sat.mı§tır. Tüccar malı olarak 
435,5 ten 35 ton mal satıldığı gibi ay. 
rıca 47.5 ten 100 ton arpa, 4.37.5 tan 
15 ton beyaz rnııır, 5,20 den 30 ton 
snrı mısır da Zahire borsasında mua
mele görmU§tilr. 

-§--

Takas itleri 
Türkofis asbakanı Bay Celal dün 

de takas işleri ile me§gul olmuş, takas 
ışleri yapan tüccarın da bir kısmını 
kabul ederek kendilerile görüşmüştür. 
Bay Celalin tetkikleri bir hayli inki
şaf ettiğinden Sah gününe kadar An· 
karaya dönmesi muhtemeldir. 

---G-
Kız ğretmen Okulları 

Açılacak 
Köy okullarına kadın öğretmen ye

tiştirmek maksadiJe !ki tane köy kız 
öğret.men okulu açılacaktır. 

Bu okulların müfredat programı ve 
talimatnameleri tcsbit edilmektedir. 
Olrnlun tahsil müddeti Uç sene olacak
tır. 

--§-

yeni Seyyahlar 
Bugün limanımıza Alman bandıralı 

M.ilmokke adında büyük bir seyyah 
vapuru gelecektir. Bu vapurla şehri
mize muhtelif milletlere mensup 500 
seyyah gelecektir. 

Jnhnnktndır. 

llarnlıcnin kar ısmcla düşiinülccck r:ey 
basittir. Gccclero sanlan ytlclızlarm 

c::ıtm nltmdn gün ı:;cı;lrcn yığml:m htr 
dam ııltma sokmak, onu rc,kaladeliktcn 
lmrtnrmakhr. Kı acası fclfıkctlerl sürat· 
le onottnrm3l\fır. 

F"ı:ılmt lıiı.im ko.r ılwymak mccbur•ye· 

tir.de olıhığumnz fclfıket. bir tane dcb'İI· 
dlr. Göze !:arpanı %elzclc<lir. Zelzele 
zaman z:unnn Jmnatlannı ruhlarım11.a 

çarparak t~imb;I gıcıklar, mcrl1nmetiml· 
zi aynkl:mı'lrrır; yarılım hlı.;lcrlmizf şah· 

!andırır. 

Ft•l5k<-t şekil bakımından bitin<'e se· 
ferbcr edilmiş bütün hislerimiz tcrhi 
olunur. F::I nt fcJi,kct için irin bütün 
dch~tlylo clcum eder: Step. köyü da· 
ğmık, mustarip bir uz' !yet hclinılc gü

neşle yanık toıırak üstünde ıfmah bir 
bcılcn gibi ya5ar. 

)le.! ııt, 'e ye il gölgeli, bol i tihsal 
yapan köy in~a fnaliyetindclil Türkiye
nhı yakında frtlı<'d"ccği imkanlardan 
lılriclir. Glirbüz, ı.ıhhnth, \"O hol \'erimli 
J;öv Tiirldycnin merkezi slldctldlr. 

Zelzelenin süpürdüğü eski köy dağı· 

nrktr. Bu söz nlzamla huliisa. edilen me· 
deni) knr~ı mda ooşıbozuklagun boz
gunılan başka ifade ~d<'!cci;f n3srl bir 
mana tnsa\-YUr edcblllrf 

l'crıi l•öy, yulrıız m<'rhnınetln, sc,·gi· 
nln değil, aklın, idr.ıldn, iktısndi zaro· 
retlerin, medeniyet nıik~·a mdn kalkın· 
nıa lıarckP-tinc ı;c~cn Türkiycnln eseri 
öliacakhr. se,ginln, merhametin şüpho
slz in~ faaliyetinde bUJiik, pek büyük 
ycrl rnrılır. J•'nk:ıt bilginin, modern da· 
'nlnra can ''erecek tcıılsntın akla, Jıa
kll<i z:ırurctlcrc tıygun olmn ı da bir ,·a
krııdır. 

3-KURUN . I U AT t 19S8 

Şehir içinde: 

inşaat ruh a amee • 

Mühendis ve nıinıarlardan baş 
kimseye verilrniyece 

'Belediye tarafından tanzim olunan ı ................................................. - ..... , 
inşat ruhsatnamelerine ait talimatna- f Şi kuyctler, dilekler: ! 
rne diln Şehir meclisinde kabul olun· f -- -- -- J 
muştur. i Eskişehir istasyonunda I' 

Buna göre belediye hududu içinde : 
yapılacak her t.ilrlü in§aat ruhsatna- E Dün Haydarpa§adan Eskişehiro g1. 

meleri 1035 numaralı kanunun ve <>- i den bir adamımız tirenin oral'"a van- İ 
nun ikmalile unvan ve salahiyetleri 1 ıımdal\ Uç ÇClTek saat sonra idareml- E 

tayin edilmi§ olan mühendis ve mi- : zc telefonla şu şik1l.yottc bulundu: • 
marlara verilecektir. Bunlardan gayri i Birlikte getirdiği bir miktar gnzete ( 
kimseye fenni mesuliyet verilmiyc-- f yolcu beraberinde bulunacak veya ! 
cektir. bir yolcu için ücretsiz taşınabilecek 

lnşaat ruhsatnamelerinde projeyi hadden fazla görillmiiş ve ... bu ga-
tanzim eden nlühcndis veya mimarın zetcler n1ıkonulmuştur. 
imzasından maada inşaat esnasında Yolcu beraberinde bulunacak ya-
binayı daimi surette kontrol edecek hut bir yolcu için ücretsiz taşınablle· 
olnn bir mimar veya mühendisin hu- cek eşya enva veyn ınikt.annı Demlr-
sule gelecek her türlü fenni kusurlar yolu memurlarınızın bilmemesine ih· İ 
ve projenin tatbikinden meydana ge- ı timat vermediğimiz gibi bunu tatbik 
lecek kazalardan dolayı bUtün mesu- ettikleri zaman da sö}1enmek hatm-
liyetleri kabul ettiğine dair imzası bu· mızn gelmez. Böyle bir hadise mev-
lunacaktır. zuu gazete olunca bizim de yarı bir 

Projeyi tanzim eden mimar aynı "amme hizmeti,. ifa ettiğimiz göz c;. 
zamanda bu ikinci mesuliycti de kaı- nüne getirilerek o hizmetin kendisi 
bul edebilir. olmak liızımgelen bugünlük mnhsul-

Bir yapınm büyliklük \·eya kUçük· • lero knrııı dnha yumuşak dnvrnnıla· 
lüğüne, ehemmiyetine ve hususiyetle· cağına da inanmz. 
rine göre daimi nezaret ve mesuliyeti Böyle iken ve nihayet ücreti 
deruhte eden mimar, rnühndis oldu- verilmemiş sayılan bir cııyn ise, onun, 
ğu gibi bcle<liycc~ ehliyeti tasdik edil· hatta usulen ceznh ise, fazln.8iyle Uc-
miş knlfalnr da olııbilir. retini alarak yolcuya teslim edilmesi 

Bir bina projesinin tatbikine ncza. ICıznngclmez miydi? • 
ret eden mühendis veya mimar istifa Hususiyle, bu "eşya., gazete olun· 
ederse yerine yenisi gelinceye kadar ca ve bunun da emsali satışa çıkn-
in§aat tatil olunacaktır. rılmış bulununca teslimin tacili bir 

Projenin belediyece truıdik edilmiş vnzüe olmnz mı idi? lşte akıl erdirc-
olması projeyi yapan mühendis veya mediğimiz bunun niçin yRpılmadığı. 
mimarı, projedeki hatadan mütevellit İ dır. 

mesuliyetten kurtaramaz. İnşaata da· !' Bunu gazeteye yazıııtan maksadı· 
imi surette nezaret eden kimse inşaat i mız be§ kuruşluk gnzelelerin karma 
projeye muvafık olsun olmasm, gerek 

1
• alışan satıcılara karşı, KURUN gibi 

illfaat esnasında. ve gerek inşaatın ik
malinde sıhhi ve fenni muayenesinin ı · yilz paraya sat.an bir gazetenin göğüs 
icrasına kadar devam eder. i gerdiği bir mUcadelcnln Dev1ct Do· 

Nafia. teknik okulu mezunları ile f miryolu sahasında hassasiyetle telfik· 
ki olunması ve alelıtlak neşriyat biz· • 

Avnıpadaki tcknikomların in~aat §U· metinde bulunanların gördüklerinden 
belerindcn mezun olanlara eu şekilde fazla kolaylık görmesi arzusunu gös
yapı ruhsatnamesi verilecektir. termeklir. Zira şu veya bu adamın 

9 metreden aşağı sokaklardaki ya- kusurundan Eskişehir istasyonunda 
pılar, maliyeti 2500 lirayı geçmiyen kalan gazetelerin bu tcehhürilnden 
basit binalar, sanat ve teknik değeri İ ceza gören 0 adam değil, hiç sun'u 
olmıyan tamir, tadil ve ilaveler... : olmadığı halde, gazetenin kendisi 0 • : 

Şehir Meclisi 
Dün Sabah Son Toplantısını 

Yaptı 
Şehir Meclisi dün sabah onda dort 

senelik intihap devresinin son içtima
mı yaptı. ltfnlye birliği yardım san
dığı talimatnamesi okundu. Bazı aza
lar, işten çıkarılan itfaiyecilere ayrıl. 
dıklan sırada. sandıktaki paralarının 
tamamen iade edilmesinin bir teşvik 
mahiyetinde olacağını söyliyerek iti -
rnzda bulunmuşlardn-. 

Vali ve belediye reiııi Bay Muhittin 
Üstündağ söz nlmıs, İstnnbul itfaiye
sinin iyi tcşkilatlanmıs bir mUessese 
olduğunu, çıkarılanlara ikramiye vc.
rilmesinin doğru olmıyacağını söyle
mi§tir. Neticroe talimatname kabul 
olunmuştur. 

Belediye bütçesi tayini esami sure
tile reye konmuş, ittifakla ka:bul edil
miştir. 

Tesellüm işlerine milteallik talimat
namenin tadil edilen maddeleri, Mar
garin tnlima.tnamcsi ve in§aat ruhsat
nameleri, nsf alt yollarda işliyecek a.. 
rabalar hakkındaki talimatnameler 
kabul edilmiştir. 

Bundan böyle asfalt, beton ve kat
ranlı yollarda gidip gelecek ara.balar. 
da tekerleklere tesir eden frenler ola
cak, tekerlekler yalpa yapmıyacak, a
rabalar yaylı bulunacak, tekerleği kı
rılan bir araba olduğu yerde tamir e
dilmeden hareket edcmiyeccktir. 

Otomobil plakale.rınm tebdili sıra
sında 350 kuruş alınması da. kararlaş
tıktan sonra. Vali ve belediye reisi söz 
alarak dört senelik hizmetlerinden 
ve verdikleri nafi ve hayırlı kararlar
dan dolayı Şehir mcdisi nznlarmn te
şekkür etmiştir. 

Birinci reis vekili Necip Serdengeç
ti, vali ve belediye reisi Muhittin Os. 
tündağ ile mes~i arkada.şlarma ve 
meclis zabıtlarının tanziminde hüsnü
hizmeti geçen zabıt ve muamelat §Ube 
si şefi ZühtU ile arkadaşlarına meclis 
namına. teşekkür edilmesini teklif et
miş, kabul edilmiştir. Bundan sonra 
celseye nihayet verilmiştir. Belediyece ehliyetnameli kalfalara İ Juyor. Bunu lstcmiycceklerinl snnı- f 

ancak bnsit binalar ve teknik değeri E : ---------------

olmıyan tamır ve tadil ruhsatnarneıc- • •• ~~: ............................ -·········----= Senbenu va orta oku-
Devairde Mesai Saati 

Binacn:ılc~·lı yalnız mcrhamct 'e :sc\·· 
gl ile büyük horrnmuru öc1cmiş olmıyo
ruı. Aklın ''c ldrnkln, ilmin sefcrbcrll~rf 
scvpyl t:ıklp ctmcthllr. llükümct bu ka
ran ,·crmi:, bulunmaktadır. 

, ri verilecektir. miş. üzerinde birçok aza söz istiye- )undaki m •• sa mere 
Ruhsat almadan inşaata başlıyan rek münakaşa yapmıştır. Bu raporda 

ve belediyeye haber vermeden tasdik yeni av kanununun tetkiki, av hay. 
edilmiş projeye aykırı iş yapan neza- vanları sergisi, birliğin muhtelif 
retc memur kimseye bir sene müddet. memleketlerdeki avcı birlikleri ile te

Yarın sabahtan itibaren resmi dai
relerde rnemurlc.r sekiz buçukta vazi
feye girecekler, akşam 17,5 ta ~ıka. 
caklardır. 

---0--

Bir Yunanlı Sanatkar 
Geldi 

Şehrimize Knrantinu isminde bir 
Yunan kndm sanatkar gelmiştir. Ya. 
rm akşam Fransız tiyatrosunda Yu • 
nan halk şarkıları söyliyecektir. 

Salzburg festivallerinde büyilk mu. 
vaffakiyetler kazanan Yunanlı sanat. 
karrn elinde Yunan Veliahdi ile Bıı.Ş
vekil Gcnernl Metaksnsm tavsiye 
mektupları vardır. -·--Esnaf Dispanserindeki 

Toplantı 
Esnaf Cemiyetler! yardım tcşkilS... 

tI komitesi dün Türbedeki esnaf dis
panserinde mUhim bir toplnntı yap. 
mıştır. Toplantıda esnafa bu yıl yapı
lacak yardımın §ekil ve nisbetl testıit 
cdilıni§, bunun için bir an evvel faa
liyete geçilmesi kararln§tırılmıfjttr. 

(_Y_e_n_l_l\_' e_ş_r_i._Ya_ı _) 
Fransızca Yardımcı Kitap 
Alman lisesi muıılllmlerinden Zeki Cc. 

rnnl larııfındıın orta mekteplerle Jhclcrdc 
okutulmakta ol:ın mctod Algcdcn t::ılebenln 
iyi şekilde istHıırlcsi lcin h:ızırlnnon eser. 
lcrdt>n Almııncndan sonra Frıınsızcası da 
intişar etmiştir. {l\fetorl Algc ile Fransızca 
öğrenenlere \'ardııncı kllnp ismini !:ışıyan 
ba e~rde bol misallerle Fransızcanın grn. 
mert, lmtaııı, söslcrHmc'kle ve talebe bilh:ıs 
;n rırnııae alıştınlmııklndır. Okuyucuları. 
mızn tavsiye cdcri:ı:. TcYZI l eri lfonaat kü. 
tuphnncsl fiyatı 50 kuruştur. 

Köylerin teksifi, Anadolu yaylasında 
yeni bir hnya1m ilk tecrübesi ola<'nkhr. 
nu tccrüucnin movaffakJyoti hiltün §art· 
lann yerine gcıtirllme~i ile mümkün ola
caktır. 'l'ckslf edilmiş köy, yalnız bir 
11ayll insanı bir kii,.cyo toplamak d<'ğlJ, 

"uha,,msı karakter gösteren bir tabia
tı işlemek ve ondaki ynrntıcı rn top
layıcı unsnrlann etrafına in anlan bi-

riktirmektir. Bu köy yc§ll gölgeye, bol 
istihsale rn sruıdeto bu yoldan g~C'rck 
erişecektir. 

Deniz yolları mildUril 
Denizyolları mUdürü Raufi Manyas 

dün Bursadan şehrimize dönmüştUr. 

Bay Raufi Mudanya limanında yaptı· 
ğı tetkikler hakkında yarın Deniz. 
bank umum müdürüne izahat verecek
tir. 

le başka bir inşaat ruhsatnamesi ve
rilmiyecektir. 

Avcılar birliği 
Nizamnamede Tadilat 
Yapılmaya Karar Verildi 

İstanbul Avcılar ve atıcılar birli
ği umumi heyeti, dün Agopyan hanın
daki birlik merkezinde senelik kon
gresini yapmıştır. 

Kongre reisliğine Doktor operatör 
Murat İbrahim Cankat seçildikten 
sonra müzakerelere geçilmiştir. llk o
larak idare heyetinin bir yıllık faali
yetini gösteren rapor okunmuştur. 

Rapor toplantıda hazır bulunanla
rın hemen hepsinin alakasını celbet-

!F=lesnmıe lhlcSldlseueır: 

masları, Av partilerinde elde edilen 

av hayvanlarının nerelere verildiği, 
ava. dair Türkçe eser bulunmadığın
dan bunların yerine başkaca eserlerin 
temini, av hayvanları kolleksiyonu ve
sair daha birçok meseleler vardı. 

Raporun okunmasından sonra ba· 
hk avı ile meşgul olanların da Birliğe 
alınması için birlik nizamnamesinde 
tadilat yapılmnsı mevzuu bahsolmu§, 
bu da bUtün azanın ittifakı ile kabul 

olunrnuııt;ur. Bundan sonra yeni idare 
heyeti intihabına geçilmiş, reisliğe 

Bay Ali Kurt, azalıklara Bay Snmi 
tsmail, Bay Turan Tan Erber, Bay 

Seyfi Cenap, Bay Mığırdıç, Bay Hu. 
lösi Gilr, ve Bay Saıbri Suba~ı seçile
rek kongreye son vedlmi§tir. 

A ı•cıltrr Birliğinde C1iln yapılım topü.ıntula bıılw .a117ar ııe Scnbcnova orta oktüwula verilen rııilsıamcrcyc iştirak 
eden tlilcbcl<-r. (Ya=ısıııı 7 inci scı!J1/anıt::da ok;ı.yunuz). 

Senbenova kız ortn okulu talebeleri 
dün okulun toplantı salonunda yıl sonu 
mUnasebetlylo öğretmen ve talebe veli· 
lcrinc bir mfisamero vermi3lerdir. 

MUsrunreye lstikICil mal'§iylo ba§Ian -
mış daha sonra son sınıf talebesinden 
bir bayan bir söylev vermiştir. Söylevi 
müteakip Reşat Nuri GUlteklnin (Umlt 
okulunda) ki piycslylo (Mert bir nnnc} 

adlı bir komedi temsil edilmiş talebe çok 
nlkı§lanmı§br. 

Bilhassa her iki piyeste de Lil!in Tat
Jıcnn, Şake, Rezan, Bedia; Adıien, Azl. 
ze: Selhan, Rejin Le\i; Annn, Simon; 
Satenik, Pola çok muvaffak olmuşlardır. 

Piyeslerin a.rasmda okulun ilk kısmı 
talebeleri 23 nisan ve Ankara adlı iki 
§arla okumuşlar, §lddetle a~Ianmış -
Iardır. 

En sonundn da zeybek dansı yapılarak 
müsamereye son verilmiştir. 

Ecnebi okullnrmda son yıllarda türk· 
çe derslerine kıırBı gösterilen allikn ve 
tUrkço derslerindeki muvaffaklyet ev -
velkl yıll:ıra nazaran mukayese kabul 
ctmiyecek bir üstllnIUktedir. 

Senbenova okulundaki türkçc piyes _ 
Icrin pürllzsUz olarak düzgün bir t.firlt
çe ile temsil edilmesi bu muvaffakiyetin 
bir delilidir. Gerek mllsamere veren ta
lebeler, gerekse okulun direktörlerini 
ve Ynrdirektöıil tebrik etmek bir borç
tur. 

o 

Bir idam 
44 Yll§mdn olup, geçen te~rinsruıl il • 

ymda "Halk mahkemesi,, tnrn.fından f. 
dama mahkfıın ediiıni§ bulunan Vllhelm 
l\n.man isimli Alman Uç gUn evvel kafa~ 
sı kesilmek mırctlyle idam edilmi§ .. 
tir. (Toyıns) 
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lngiltere ile Fransa 
Çekoslovakya hakkında 

Kararlarını verdiler, 
Fransanın bir teklif ine Almanya: 
Altın kurşunla harp ismini veriyor! 

Londra, 30 (A·A.) - Havas Ajansı 
muhabirinin salahiyettar bir menba
dan öğrendiğine göre lngiliz ve Fran
sız nazırları Çekoslovakya. meselesi 
hakkında aşağıdaki kararları ittihaz 
etmişlerdir: 

1 - İngiltere ile Fransa Prap 
müşterek bir teşebbüste bulunarak 
Südet Aünanlarma. lsviçrede olduğu 
gibi f edcral bir sistem dairesinde 
muhtariyet verilmesini istiyecekler -
<lir. 

2 - İngiltere Almanya.ya Çekoslo
vakya.ya. karşı hasmane emellet bes
la:ıediğirıe dair geçende resmen ver
diği teminatı hatırlataca.ırtır. 

3 - Almanya, Çekoslovakya.ya kar
!l :iddetli bir harekette bulunduğu 

takdirde giriştiği taahhütlerden mü
tevellit bir Fransız - Alman ihtilifı
na müdahale edeceğini Berline bildi-

'tecektir. 
~. Pa.ri.s, 30 - Sa18.hiyettar mahfeller 
!l:ııgills - Framıız görüşmelerinin ne
~leri hakkında tebirlerde bulun
f"'maırta.dırlar. 
• · Bu mah!eller, elde edilen neticele
rin en mflhim kısmının Çekoslovakya
hakkmdaki itilaf olduğunu kaydet -
mektedirler. 

:Ayni mahfellere göre, M.nsa ile 
!ngiltere, Südetler meselesinin sul • 
hen ham için Berlin ile Prag nezdin
&t teşebbüslerde bulunacaklardır. 

Bu itil!f m hiçbir tecavüzi mahi
yeti yoktur. Yanlış tefsirlere mahal 
·bırakmamak Uzere, derpiş edilen as
keri iş bi!'liği hakkında Roma ve Ber
Ifne izahat verilecektir. 

PRAG :MEMNUN OLDU 

Prag, 30 (A.A.) - Siyasi Çek mah
felleri Londranın tebliğini memnuni
yetle kareılamakta. ve lngiltere ile 
Fransa arasındaki işbirliğinin A vru
pada sulhün idamesi için mühim bir 
eleman olduğu kanaatini izhar etmek
tecfüler. 

Bu mahfeller, iki büyük demokra
sinin teşriki mesai etmesinin sulh i
çin pek faydalı olacağını kaydetmek
tedirler. 

"ALTIN KURŞUNLA HARP,,! 
Berlin, 30 (A.A.) - Berliner Ta-

Beyoğlu 
Halkevinde 

(Vat tarafı 1 inci aayıfamızda) 
tarafından tevzi edildi. Sonra Bey
oğlu Halkavi spor kolu faaliyetini 
ıöstermeğe başladı. 

Genç krz ve erkek azalar, yekna
&&k b~r surette giyinmişlerdi. Göğüs
lerinde Halk Partisinin altı ok işa.
retlni küçül{ kırmızı bayrakla taşı

yorlardı. Şenlik İstiklll marşının ca
lınmaeile başladı. 

Sonra genç kızlar, musiki ile spor 
hareketleri yaptılar. Beyoğlu Halk
evi kız azalarını yetiştirmekte olan 
ba~an Mübeccel bu sahada bUyilk 
muvaffakiyetler elde etmiş. Gayretli 
başkan Ekrem Turun devamlı teşvi
ki ve durup dinlenmeksizin hazırla
yıp tatbik ettirdiği faydalı program
lar dün bUtun parlaklrğile kendini 
göstermekteydi. 

Genç kızlarımızın cimnastik !le~ 
lerl Uzerlnde gösterdikleri çevik ha
reketler lı\yik olduğu alkışları top
ladı. Bunu müteakip her !ki tarafm 
yaptığı eskrim maçları ve yalnız er
kekler kısmının boks mUsabakaları 
canlı bir alAka ile takip edildi. 

Şenlik, davetlilerin candan alkış. 
ları arasında akşamm saat yedisinde 
nihayete ermi~tir. Beyoğlu Ha1kevi
ni, davetllle rine gençliğimiz namına 
göğüs kabartacak birkaç saat yaşat

tığı için tebrik ederiz. 

Çtnlller hlr şehri 
sıerl aldılar 

Hankov 30 (A.A.) - "Reuter,. 

geblat gazetesi. Çekoslovakya.ya mali 
yardımda. bulunmak için Fransanın. 
lngiltereye yaptığı teklifi "Altın kur
şunla harp,, başlığı altında yazdığı bir 
makalede diyor ki: 

Bu planm İngiltere tarafmdan iyi 
karşılanmadığı anlaşllıyor. Parisin. 
teklif ettiği bu planm çok bariz olan 
siyasi hedefleri kadar Londrayı hi~ 
bir ~Y tereddüde sevkedemesdi. 

Fransa Çekoslovakya halkmm ya.
rısı aleyhinde yapılan haksızlıkla.rtn 
İngiliz parasile idnmesini istediği mu
hakkaktır. 

ASKERl KUVVETLERİN TANZİM 
lŞt BAŞLIYACAK 

Londra, 30 (A.A.) - Dün biten 
Fransız - İngiliz müzakereleri hakkın,. 
da Taymis gazetesi töyle diyor: 

Mütehaasıslar arasmdaki müzake
relerin ya.kmd& iki memleket müsel
Ialı kuvvetlerinin tanzimi i§i takip e
decektir. 

Fransa ve İngiltere merkezi Avru
pa.da ve bilhassa Çekoslovakyada. va
ziyetin düzeltilmesi için çalışmalıdır. 
Yalnız Pragda değil Berlin ve Varşo
vada da bütün alikadarlarm bu mese
leyi süratle halletmeleri için teşebbüs
te bulunulmalıdır. 

ASKERİ ANLAŞMANL~ 
MAH1YET1 

Paris, 30 (A.A.) - Londrada 
Fransız ve İngiliz nazırları arasında 
yapılan müzakereler neticesinde neş
redilen resmi tebliği Fransız matbua
tı uzun uzadıya mevzuu bahsetmekte 
ve bilhassa iki memleket arasındaki 

münasebetlerin askeri cephesi üzerin
de durmaktadır. 

Epok gazetesi bir tedafii ittifaktan 
bahsetmektedir. 

Jur, bunu askeri anlaşma diye tav~ 
sif ediyor. 

Maten ve diğer gazeteler bunun bir 
antant kordial olduğunu yazıyorlar. 

Pöti Jurnal gazetesi de İngiltere 
hududunun bundan böyle Majino ha~ 
tında bulunduğunu ehemmiyetle te -
barUz ettiriyor: 

Bütün Fransız gazeteleri başmaka
lelerinde İngiliz - Fransız askeri teş
riki mesaisinden dolayr büyük bir 
memnuniyet izhar ediyorlar. 

Teselli noktası 
(Üst tarafı 1 inci smyıfamtzdD.) 

yerine en yeni bir flurette ,.c en sağlam 
bir şeklide mahalli malzemeyi kullan· 
mak şartlylc ın,aata başlamak için ha
:ıırlanması felaket maıuaraın Jçlndo cf

kinumuınlye)C teaelll ile beraber •e
vlndJren bir harekettir. Bu imar faali
yeti sayesinde yalnız fcliketzede va
tandaşlar gelecek kış günleri girmez· 

den evvel kaybettiklerinden sağlam ve 
daha medeni birer ev bulmuı olmakla 
kalmıyacaklardır: bu evlerden tefekkW 
edecek köyler civar 'iJAyetleı- için de 
nümunc köyleri \'&zlfeslnl görecektir. 

HidJscJerden den alanlar lçln bütttn 
acıhklan ile beraber hazan felikctler 
bite bir balmndan istifade mevmu ola
bilir. 

ASIM US 

Barseıona bombar
dıman edildi 

Barselona 30 (A.A.) - Frankist 
tayyareleri, bu sabah blrl saat 8,30 
da diğeri 11,30 da olmak Uzere Bar-

selona kenar mahallelerlnl iki defa 
bombardıman etmişlerdir. 

39 ölU 60 yaralı vardır. 

Cumhuriyet avcı tayyareleri Fran 
klst bombardıman tayyarelerinin 
şehrin UstUnden utmasına mant ol

muşlarsa da şehrin kenar mahallele
ri bombardımandan çok mU.teesslr 
olmuştur. 

ajansının muhabiri bi.ldtrlyor.,. 
Çinliler 24 saat suren şiddetll bir 

muharebeden sonra Tanşengf istir
dat ettiklerini bildirmektedirler. 

Atatürk'ün 
Voguslav naibi ile 
Arnavutluk Kralına 

Tebrik 

'Başvekil dün Atina-
1 dan hareket etti 

tiren yarın öğleden evvel Selaniğe va-

T elgr af~arı l (Vst tarafı 1 inci 8<11!J1famı;:da) 
sıl olacaktır. Başvekilimiz ve bütün he -
yet azaları Selanikte Ulu Ondor Ata -
türkün doğduğu evi ziyaret ettikten 

ler bayrağımızı pek çok şiddetle aı.. 
kışlamrşlardrr. 

Gazetecllerimbfn Ziyaretleri 
Atına 30 (A.A.) - Atina ajanıı 

bildiriyor: 
Ankara 30 (A.A.) - Yugoslav kral naı

bi prens Polun doğum yıldönümii müna
sebelile, aşağıdaki telgraflar teati olun 
muştur: 

YUGOSLAVYA KRALİYETİ NAiBİ 
Belgrad 

Altes ruvay:ralinizin doğumu yıldönümü 
münasebelile size en hararetli n en dos
tane tebriklerimi bildirmekle bilhassa balı 
Uyarım. 

K. A.TATÜRK 
EKSELANS RE1S1Cm.1HUR ATATURK 

Ankara 
Beni derin surette mutehassis eden ek-

sellnsınızın samimi temennilerinden dola. 
yı hararetle le~ekkiirJerimi bildiririm. 

PAUL 
Ankara 30 (A.A.) - Arna ... -ullar kralının 

bdivacı dolayısile Reisicumhur K. Ata. 
türk ile majeste birinci Zogu arasında 
a~ağıdaki lclgrnOnr tenli olunmuştur: 
MAIESTE B1RtNC1 ZOG 

AR~AVUTLAR KRALI 
Tirana 

Dost Arnavutluğun lesi! ettiği mesut ha. 
dise dolay1Sile samimi tebriklerimi ve 
şahst saadetlerile kral ailesinin saadeti 
hakkındaki çok samimi temennilerimi k:ı. 
bul elmclerinl mııjestelerinden rica ede. 
rim. 

K. ATATCRK 
EKSELA:'\S KE:\IAL ATATÜRK TCRKIYE 

REIStcmmuRU 
Ankara 

Göndermek Jülfunda bulundukları te. 
mennilere karşı en samimi teşekkürlerimi 
ve şahı!lları ite n!lll Tiirk milleti hakktn
dald ı;amlmt dostluk his:ı;iy::ılımı kllhul et. 
melerinl ekselansınızdan rica ederim. 

BIRINCf ZOG 

Zelzelede 
FelAkete oğrıyanlara 

Sovyet Rusya 
10 bin dolar verdi 
Ankara, 30 (A.A.) - Bugün Sovret 

btiyUk elçisi, hükfunetinin Kir§ehir fela
ketzedeleri lçln 10 bin Amerikan dola rı 

teberruda bulunduğunu Hariciye Veka-

letimize bildirmiştir. Bi.lyUk komşu ve 
dost memleketin bu samimi alakasının 
bUtün Türkiyede çok iyi ve dostane te-
sirler hasıl edeceği şüphesizdir. 

Jzmlr Belediye Reislnln 
Hamiyetli Blr Hareketi 

lzmir, 30 (Telefonla) - Şehir mec-
!isi, yedi senelik muvaffak.iyetli mesa
isine mukabil belediye reisi B. Behçete 
on bin lira ikramiye verme;; kararlaş-

• tmnıştır. 
Belediye reisi, bu hakete teşekkUr et

miş, fakat bunun 2000 lirasını zelzele de 
fel8.keto uğrıyanlara, 8000 lirasmm da 
tamire nıuhtaç şehir yoUarmm yapıl -
me.sma bırakmıştır. 
Diğer taraftan Izmirdeki bütün me -

murlar, maaşlarmm yüzde ikisini zelze
lede yoksul kalan zavallılara teberru 
etmiştir. · 

Bahkeslrlllcrln Yardmıı 
Balıkesir, 30 (Hususi) - Yozgat ve 

Krrşehir felaketzedelerine yardım et· 
mek Uzere bir komite teşkil edilmiştir. 
Komite, geniş mikyasta faaliyete geç -

mi§tir. 
Kızılay vasıtasiyle teberrülar devam 

etmektedir. 

Romanyada l>emlr 
Muhafız llderl 

Casusluk 
Ediyormuş! 
Bükreş, 30 (A.A.) - Eski Demirmu

hafız teşkilatı merkezlerinde yaptlan a

raetırmalarda yeniden ele geçen vesi -
kalara göre, mezk<lr teşkilatın reisi 
Kordeanu, uıl ismile Zilinski, devlet mU-

esseıeleri dahilinde bir casus teekilitı 
vlicude getirmi§tir. Zilin.ski tarafmdan 

davet edilen birçok muhbirler nasıl ça
lıpcaklarma dair talimat alıyorlardı. 

Zilinekinin emirlerini ifa etmiyenler hain 
telikki olunuyordu. Bu talunatı iyi ifa e

denler ise vata,nperver addolunuyorlar
dr. 

Muhbirler bütün devlet mUeB8esele -
rlnde ve bilha.aaa polis. mUdUrlyetinde, 
emniyet ir;leri genel direktörlyğtinde, 

genel kamutayda ve fabrikalar, silah ve 

sonra iki buc;:uk saat kadar kalarak §eh-
rin muhtelif mahallerini gezecekler ve 
a.yni tirenle lstanbula müteveccihen ha
reket edeceklerdir. 

BAŞVEK.tLt~ BEYANATI 
Atina, 30 (A.A.) - Atina Ajansı 

bildiriyor: 
Elen ve yabancı gazeteler mümes

sillerini kabul eden Başvekil Celal I 
Bayar, a.~ğıdaki beyanatı vermiştir: 

"Yunanistana, mesai arkadaımı 

Rüştü Aras ile beraber, Türk - Elen 
dostluğu sahasında bir mütemmim de
ğ~ fakat bir ili.ve teşkil eden 'l.'ürk -
Elen muahedesini imzalamak ve bü
yük dostumuz hükUm.et Şefi :&.§vekil 
Metaksasa çok nazik ziyaretini iade 
etmek üzere gelmiş olduğumu bili
yorsunuz. Elen milletine, bilhassa, 
müttefik memleketin samimi selamını 
ve unutulmaz hatırasını getiriyorum. 
'Memleketim hakkında Elen milcltinin 
bu derece hararetle gösterdiği d~ 

luk hissiyatında, Türk milletinin dost 
ve müttefik Yunanistana karşı besle
diği dostluk hissiyatının akislerini 
gördüm. 

"Evvelce de birçok defa ziyaret e~ 
mek fırsatım bulduğum güzel memle
ketinizde kısa. ikametim esnasında, 

uzlaıJtırrcı hükümdarının ve kendisini 
tamamiyle Elen Milletinin saadetine 
hasretmiş olan bir hükümdarın kiya.
setli yüksek idhesi altında, nisbeten 
kısa bir zamanda, eld& edilen bütün 
büyük başarılara samimi surette hay
ran kaldım. Müttefik topraklara gir
diğimiz ilk gündenberi, esas manza
ra, her tarafta görülen mükemmel bir 
nizam ve gittikçe büyümekte bulunan 
bir refahın işaretleri olmU§tur. 

"Yunanistanda g;ördiiklerimüı!n bir 
tablosunu yapmak mecburiyetinde bu
lunsa idik, muhakkak surette, refahın 
burada teessüs etmiş olduğunu söy
lerdik. 

Bu akşam, Türkiyeye dönmek ür.e
re, Atinadan ayrılıyoruz. Parlak mem
leketinizdeki ikametimizden, Türk -
Elen birliğinin canlı manzarasını götü 
rüyoruz. Bütün Yunanistana, toprak
ları üzerinde rastladığımız bu derece 
cömert misafirperverlikten dolayr 
duyduğumuz bütün minnettarlığımızı 
bildiririz ... 

Ba~vekil Celal Bayar, sözlerini bi· 
tirirken, Elen gazetecilerini Türkiye
yi ziyarete daYet etmiştir. 

Büyük Gala. Müsameresi 
Atim, 30 (Hususi) - Dün gece kra -

liyet tiyatrosunda, Başvekil Celal Bayar 
ve Hariciye Vekili Doktor Te,iik RilştU 
Aras §erefine çok seçkin bir davetli 
ki.ltlcsinin de hazır bulunduğu bir gala 
müsameresi verilmiştir. 
Muhteşem bir dekor içinde geçen bu 

müsamerede Elen sanatkarları Molyerin 
"Les Precieuses Ridicules,, ünü bilyUk 
bir muvaffakiyetlo temsil ettiler ve bu 
temsili 80 kişilik bir koro heyetinin kon
seri t.akibetti. 

BAŞVEKİLİN VREME 
GAZETESİNE BEYANATI 

BaşvekUlmlz Cel!l Bayar Belgrat
ta çıkan Vreme gazetesinin Atina 
muhabirine verdiği bir beyanatta, 

Yunanlstandan döndükten 4 gün sonra 
Yugoslavyayı ziyaret edeceğini çok 
hürmet ettiği Yugoslavya milletini 
ziyaretten büyük memnuniyet duya
cağını ve Yugoslavya Başvekili Dr. 
StoyadioaYiçe karşı olan takdlratını 
söylemiştir. 

ATİN ADA ÇİÇEK •BAYRAMINDA 

BA YRAÔIMIZ ÇOK ALKIŞLANDI 

Atlnada yapılan çiçek bayramında 
bilhassa Türklyeden giden muhacir. 

tayyare imalat.haneleri gibi mühim hu
susi mUcsseselerde çaIL,ıyorlardı. 

Bulgarlstanda Bir Partinhı Tahrikleri 
Sofya, 30 A.A.) - Feshedilmiş olan 

Ratnldzl teıkilitmm, memleketin asa~ 
yi§ini umumi tahriklerle birka~ keredir 

TUrk gazetecileri, bugün. ilropo. 
lis otellnde Elen gaıetedler blrıtlt 
tarafından verilen öğle ztyafethl4• 
hazır bulunmuşlardır. 

Matbuat mllste~an B. Nlkoludtata 
de iştirak etUlt bu ziyafette. ZarlO. 
ve Zekeriya, TUrk • Elen btrltlt J'G
lunda iki h\lktımetin eıserlne tk1 mem 
leket ı-azetelerlnin yaptıktan :rardt· 
mı tebartız ettfren nutuklar teat1 et. 
mtşlerdlr. 

Avusturya-Çek 
hududunda 

(Üst tarafı 1 inci sayı/ada) 
verilmlşUr. Bunun üıertne haber ve
rilen yere bir Unlformalı Pol1t ll• 
bir slv!l polis müfettişi saııderllmtt
tir. llk olarak hadise ma.haııtne P.. 
len polise yumruk ve tekmelerle h~ 
cum edtlmlştlr. 

Dlr mnddet sonra gelen mO.fettlt 
de taş yağmuruna tutulmuttur. 
MUfett!ş o zaman tabancaalle •tef 
ederek SU.det Alma.ulan parttıl ua. 
smdan ve "Dle Zett,. !lltnndek! Hen
lein taraftarı gazetenin muharrirle
rinden Potzkiyl yaralamıştır. Potz. 
kinln «rkadaşları bfr m11ddet sonra 
tevkif edtıerek Bratialava1a HTk• 

odllmlşlerdlr. 

SU.det Almanları partisi vataıım 

bu suretle cereyan etm~dlllnt lddla. 
etmektedir. Bu parU nefrettJlt bir 
tebliğde 1 mayıs mtınasebetlle parti 
azasmm polisten ilA.n yapıştırmak 
için milsaade aldığını ve lk:l stvtl 
şahsın hU.vtyetıerint blldirmeden mn. 
dahale ederek lllnlarm yap1ştır11. 

masına mani olmak lstedlkleriat 
kaydetmektedir. Bu esnada bir ar· 
bede çıkmış ve hudut karatollannm 
blrlnden bir asker Taka maballtne 
gelerek bflA. ihtar tabancutte atet 
edip Potzklyl yaralamıetır. 

PEŞTETDEKİ BİR MlTtNG 
Geçen pazar gUnU Budapeftede Çe. 

koslovak aleyhtan bir mltlng yapıt
mış olması dolayısUe, :Macariltan 
Hariciye nezareti Budapeştedekt Çe. 
koslovak sefirini yanma c;altrarak 
kendisine itizar etmiştir. 

Macaristan Hariciye nazırı, Ma.. 
caristan merkezinde yapılmış olan 
Çekoslovak aleyhtarı mltlngl ula 
muvafık bulmadığını ve bn miting. 
de alınan karar suretlertnt Macar 
hUkflmetlnln katlyen tamp etmedi· 
ğ!ni söylemiştir. (Taymtı)' 

Leblstanda kanlı 
bir çarpışma 

Varşova, 30 (A.A.) - Kra.kov1de, 
ı Yayıs tezahüratı için beyannameler 
dağıtan Marksistler - dem.okratl&r &• 

rasmda kanlı bir kavga olmuıtur. 
Marksistler demokraUa.rm Uz.erine 

bıçaklarla hücum etmiolerdir. Her iki 
taraft8Jl da. birçok yaralı vardır. 

18,30 konferans: Ulusal ekonomi •• ar. 
tırma kurumu namına: Akşam kız sanat 
mektebi müdü Ayşe 19,00 plakla dans mu. 
ı;ikiı;i 19,15 konferans: Profes&r Salih Mu. 
rad (Radyo dersleri) 20,00 J\{Dıenen .,. 
arkadaşları tarafından tOrk muslktd ft 

halk şarkılan 20,45 hava raporu 20,'8 O. 
ruer Rıza tarafından arabca söylrr 21,00 
Cemal Kamil ve arkadaşlan la.rafındaa 
Türk musiki!ii ve halk ~arlnlan .(saat aya. 
rı) 21,4:1 ORKESTRA: 

1 - Andran: La maskot. 
2 - Drigo: Vals Lant. 
3 - Glinka: Maıurka. 
4 - Ay len berk: Anı mülbah. 

bozmak teşebbllsii üzerine polis bu teı • ı 
kilAtm merkeWıde araştırmalar yapmış 
ve dosyalarını müsadere etmiştir. Teş
ki!Atm reisi ye azalarından bir çoğu hak
kında takibata başlanmışl1r. 

22,15 ajans haberleri 22,30 plakla soJolıar, 
opera ve operet parçalan 22,50 ton haber 
Jer ve ertesi gfinün pt'Olftmı 23.00 SOK. 

HlJRIJNa abone olu
nuz ve edinin#% 



Pangaltıda sevdiği kızı yaralayıp öldüren 

Topal katil tevkif edildi 
Evvelld gece aut 8 malarmda 

Yasan: Kurı ŞlrOIRlarer Tefrika Namara11 : ' ' Panpltıda bir ctnayet lfleıımilt ISO 
El>ender brdeeıercten her 3 tı de, bir 19ytn farkm& vanlmJYOl'I& da. BU· yqlarmda uılı bir Alık aevdlll imi 

blriblrlerlne aokuluyorlar. öteki ıs ki- rat1armDi renct dellltlli• 3 tıntın de 10 yerinden yara1IJar&k 6ldlnnUttlr· 
ti, sUk6tl ve dllftlncell halde, onlara beti, beDsl attıfl belli oluyor. Diler Vaıılı Ermenilerden olan ve m_.. 
bakıyorlar. 4 çingene, unkl bntOn bu meale ken- ellik yaparak pçinen topal katil fA.. 

Çingenelerin reisi, lmlrane bir aea- dllerinl hiç allkadar etml~UI si· pin, peşini takip ettill Boz Anjell, 
ıe töyle 4iyor: bl, biç aee çıkarmadan ateıln etrafm· dlln akpm evine giderken Harbiyedeki 

- Siz 3 Ebender kardeş: cevap ve- da otunıyorlar. Selb&11 sokağının köşesinde ya.kala .. 
riıı ! ~ Şuba.tt& Fulda civarmda Niy- i SUkflt uzunca bir müddet sürüyor. DlJ§, uzun ve keskin bir pastırma bı
zigte korucu Romanusu lçtnizden \ Arada kadınlardan yere yıkılan inim çağı ile tam 10 yerinden acıma hissi 
h nglniz wrdu! inim inliyor. Birdenbire Ernest E- duymadan kadını bıçaklamlfbr. 
Enıst Ebender, ayala kalkıyor: 1 bender, elini ceketinin aıtma sokup, Sokağm aydmlık ve oldukça kala-
- Öldüren, Hermandı ! aoktuju gibi derhal uzun bir kordona balık olmasına rağmen aksak ihtiyar 
Ve böyle diyerek, ufmda oturan bağlı olarak kamı üzerinde asılı bir cinayeti işledikten sonra kısa bir 

genç çingeneyi gölteriyor. tab&neayı eline alıyor. Tabancayı ka- müddet içinde kaçmağa muvaffak oı. 
Reia, gUlerek alay ediyor: fası UstUnde çevirip sallıya sallıya. muş, lakin hemen yakalanmıştır. 
- Benin bu dedifine kim inanır, bağırıyor: KaW rivayete göre birkaç aene ev· 

Ernst Ebender! Neden Hermanm fail ı - Gelin, Ebenderler Kim bize do+- yel 30 Y&1larmda olan anjeli ailesin~ 
den istemiş, fakat red cevabı almıştır. 

olması lAzımgeldifini, ben sana söyli· kunursa, vah onun haline Bu cevaba. rafnıen kıDlan bir tUrltl 
ycyim; ıslı, onun dünyaya getdill ta- Ten yUzUne dönerek, kop kota O• vugeçmek iatememif, dtın geceye ka
rihin malflm ohnadığma kaniaiıılz ve fAdan uzakla•TVor. Arkasından da tkl 

· n.an rac1 da '" ..-~ dar hemen her gUn, her saat kızın 
onun korucuyu öldllrd"6"' ın a • kar.ı-i k"""UP gidiyorlar. Sonra. da. 3 • • .ıs.-. h&l.f t i ~-.. ...., owortiği yollarda bekliyerek, kendısme 
ha 18 yaşmda olmadıe...... aa m • kadın ve birk-. ,.nı-nk ..aa1erlne takı- e-s 

1-+...ır.tnd i •- b tl - ...--- ~ earkmtıhk etmit. tehditler eavurmut-
nandımıak ·~· eti nu.; u sure e lıyorlar. Ateşin yannıda küçük beyaz 
o idama mahlrilln olmıyacak, aJz de bir köpek kalnMr. Bu k~pek hangi ta.. tur. ·~- (iç kız kardeı ve ihtiyar bir anne-
bu yoldan işin içinden sıynlacakamız! raftan? o da, atefln etrafında fırdo- den müte§ekkil olan Anjelin allet1i bu 
Fakat hakimin ne yapacağmı biliyor Jasıya dönerek orada kalan çingene- yılııık adamm tacizlerinden kurtul·· 
musunuz? Hüim, siı.e iki muhtelif lerden her birini bir nöbet koklıyor. malt için mUteaddit defalar pollae ıi· 
mermi g53terecek! ÇUnktı korucunun Sonra bir iz arıyarak, burnunu yere kAyette ?>ulunmUflar ve zabıt& tara.
~e, bqka bqka iki kurfwı stırtUyor. BulduP ille gör• 0 da u- fmdan Rupene kızın petlni bırakma.
bulumnuetur. IWdm, bundan sonra za.klqnıaclan, durarak. atetln yanın- · ıı için tenJ:>ihler yapılmıttD'· 
da.lhıe; demek oluyor ki, IUçlU iyi ki· da kalanlara dUpnanca hırlıyor. Çok Katli her elklyette bir daha kJZin 
eldir! diyerek, 2 inci faili de t.eeblt e- geçmeden 0 da orman ıçeriaine dalıp önüne çıkmıya.cağma. .az vermie, fa.
decek! öyle veyahut da böyle; bun- gömen kayboluyor. kat hiç bir eeferlnde de IÖZÜnde dur
dan bana ne! BenJm llbıden ıormü Orman orta.81 meydanlıkta bir ıs- dulunu gösterir tekilde hareket et
Jstecllğim, yalmz IU; timdi ne yapmak lık Mil abediyor. Kroytlberg manu- memiftir. 
dtlllliıceslndeainlz? tırm& göti1nm yol kenarından, çalı- Kurtulugta Tepeüatilndekl menıu • 

JCrnat Ebender, sfllerek anlatıyor: Jıklar arumdan bir gölge ayrılıyor cat fabrikasmd& çalqan Anjel artık 
- Saklanmak ve iyi bir h&Jat .ur- w 11.Vll J&Vll geliyor. o hale gelınlı ki, evine ya1mz döneme-

mek! Ve Ur.erfmise biri pldi mi, &tel 8fmcll atefhl ettafmda malananlar, mefe baflamı1. yolda rutpldifi ta-
etmetl 6 ktfi .• atq de artık kor Mkmilf, llÖn- nıcblı:larm& rica ederek kendisini evi-

Çlnpnelerln nW. balml l&llqor. mek o.ere... ne kadar göttlrmelerinl istemek m~ 
O, zaı.a 1Mm11 bülemlft.L U8Dl ueul Relı, bavanm aoğuk olmuma rağ- buriyetinde kalmlftır. 
~ .wın. 90kup, Ermt EbenderiD men, alnında biriken ter damlalarmı Anjel, pek tabii olarak her ak§am 
~.ıerhıl hnla ~latan iri ve ağır siliyor: evine dönerken yolunu kesen bu nda-

laibliııWr aat çıkarıyor. Reis, ati a- _ Bepinlz; diyor; aöslerimi işitti- mı, auçu her gUn tekrarlayışında ters
.. _,. tuUllU. b4ranma P &tl1m"· nı.. SlSsDm; .a.ıtlr; karar ~ !emekte c1evalll etmfl, metoaddit ke

Saat, çaJmak Useredlr; reı., llerk• f. cektlr. Kendi &a kMtlJem aleyhine bu relerde cllrmll _.ut m&hkemeilhie 
ittaln de l&&tiD ~ olcl~ .... l&WıfJet!mi aall kullanmamalı arsa gidilmlf, fabt AÇ umamfle teebit 
•'- ti -''-.:ıı- edilemediği lçln Rupen her seferinde -u. diye bir mlddet 1&& ıı:ııwuııı tu- ederdim. J'ak&t onların • .n..n .. Aen bis _,_ ...... ,,......,._. yakayı sıyırmak lmldmm uUU&&lll9"ur. 
tuyor. 1 buçuktur! açlıktan mı ölecefts! Bu, olmaz! Ka- KaW, c1nayetl iflediğl gtın, kızın 
Bmıdan llOID'&, reli, hızh hızh, bil· rar, karardır; saat tam 5 ten ltft>&ren eü1 Harbiye mektebinin k8l'IJ8lD& i-

clirlyor: mer'idlr! sabet eden lleyva aokağmdaki evinin 
- Karanmı dinleyin! Bu geceyi ta- mç .. çıkarmadan, etrafındaki civarında dolap.rak yolunu beklemit-

Jdp eden gtlnUn erken saatine, saat ıs erkekler birer birer dağılıyorlar. Re- tir. , 
fne kadar Erut ve Vllhehn ve Her- la, yalnız kendisi oradadır • .Kadınla.- Nihayet Anjelln fabrikada otduğu
man Ebender, kendilerlle gelecek o- nn hepsi de erkeklerinin peıl ııra ytı. na iyice kanaat getirdikten sonra Te
Janlarl& beraber, wıaklqabillrler. Fa- rilmtıelerdtr. peUatUDe giderek fabrikanın dağılma 
bt saat ıs de.. O aman, gösterişli, giyim kupmlı amamm beklemlf ve l&&t 19,30 da 

Reiı, derin derin 10luk l&IJvertyor, çingene reisi, değirmi çehreli ve kara Anjel dJl&rl çıkmca kendislni uzak
ielimeleri teker teker aöyllyerek, cı.. l&kallr adam; itina ile atetl kfllleylp tan takibe baıJ••qtır. 
vaml&: kapatıyor, henlla yanan aon dal par- Anjel. arkad9el&r1Je konup konu-

01düri&len AttjeI 

K atU tev'kf / edildiği Stftlda.. 
ha.kim, bana bu korkunç vak&yı bir 
daha tekrarlatma. Ne yapalım, bir 
ittir oldu! Alnmım kara yamı... Ben
den kurtulmak istiyordu, artık tama
men kurtuldu. 

• • • Evet, kan koca gibi yaşıyor

duk. Benim o 7.aman lşlerim iyi idi. 
Bol pm k4t.üty0i'dtitil. "ftkat, bir 
cOn lpla kaime& bea1 &Pi' aillift''et
ttıeı-. Yalvardım, yab:rdnn, ODIUS ya.
pyamıyacağmıı söyledim. Bunları hiç 
kale almachl&r. 

Nihayet, dUn gece kendisine IOka.k· 
ta raatladmı. Yanında lkl kili vardı. 
Bunlan tanımam ben. Anjel beni gl>
rtlnce kUplere bindi: 

- Vay ihtiyar... Yine mi yolumu. 
kestin! Diye bağırdı. Erkekler de kU
ftlr ettiler. Karşılık vermefe mecbur 
oldum. Siyah elbisellsl Uzerime htıcum 
etti; bana vurdu. 

Artık kendimi kaybetmlftlm. Ce
bimden bıça.ğunı çektim, evvell An
jele rastgele sapladmı. Sonra, qağı 
yukarı IOkakta koştum. Siyah elbtae
li lfıkı aradım; yoktu. Tam bu ma
da, siyah elbiseli bir! önttme çıktı. 'Cs
tilne atıldım, girtlağma sanldmı. Tam 
vuracağım sırada: 

- Ne yapıyo!JUD, delirdin mi, diye 
bağırdı. O zaman dikkat edince bu
nun o adam olmadığım anladım. 

- Attederaln, yaııbtlık oldu, de
dim, IOnra kaçtım. ltte bu vaka böy
le oldu. hAJdm bey ... ,, 

Arkadaımı Kama ile Yara
layan Çocuk 

CUrmU meşhut itlerine bakan 8Ullı 
3 Uncu ceza mahkeıneal din sabah çok 
meraklı bfr dunıtma ya.pnıqtır. 

Vakanm kahramanları 16 pr yq
lannda Emin w Sadettin adında iki 
genç mekteplidir. 
Davacı Sadettin geçen ubah mek

tebe giderken, suçlu EmJn 6nUne geç. 
mit- kendisini, stlleymanlye camltatn 
avlusuna oekerek: 

- Bana bak, demfltlr. Seni bir da
ha. benim konqtulum Jm1a g6rtltllr
ken görllnem, yandrpı gtlndlr! 

Sadettin bundan aomumı mahke
mede töyle anlıttı: 

- Balbuk1 benim o ltDI& aramda 
bir !lef yoktu. Atmnı açmaAa vakit 
kalmadan, Emin üatUme cullanarak 
dövmeğe bqladr. SOnra bıçağına dav
randı, tam aaplıyacaiı mnd& arta.
daflanm ve orada duranlar ~k 
kurtardılar; elinden bıçatı alcblar. 

Suçlu Emin kabahaUnl üıklr ecı.. 
rek: 

- Sadettini katiyyen dövmedim, 
bıça~ niD ekmek brçafı idi. Bilet.. 
mek Uzere yanıma aJmıetmı, dedi. 
· Kaaaturaya benzl,en bu bıçaim .. 
vin ekmek bıçağı olup olmadrtı hak· 
kmda mahkemede duran bir polia me. 
muru 1ılltlm Retlt tarafından elıllva
kuf tayin edilerek fUai. aonıldu. ~ 
lil: 

- Bu tam bir lramacbr, diye C9"'aP 
verdi. 

Neticede hlkim Jteelt, Sadettin ço
cuğu ~kten 1 ay mtıddet hapla 
oezuma, bıçak tqmıaktuı bir lira pa
ra cezasına ve 2 lira da mahkeme 
masra.fiarmı ödemeğe malıkOm. eW. 
l'alrat •bdmn oJmedllm'•• .... 
cemmı 15 sOne tncllrdl. 

Sarhot Zararı Keneli 
Çekecek 

Beyuıtta oturan Karat tdmda bl
riai dtın ıkpm .uma auiıof bir 
halde geç vatlt .,. pimli, brm ıı. 
mt,.,ı dövmtll, beimP Nmnaia 
bqlamıttJr. 

Gllrllltil Uzerine uyanan komplU', 
kanamm da ~ berine karako
la haber vermJoler, fakat Karat bun
dan bU.batlln lılddetlmerek mutfak
ta eline PQlrdlil yemek teneerelerlnl 
yataim UstDne d&mll. manpb ... 
virmif, tabaklan Janmetır. 

NihaYet Jak•''"ID Karat, din a
bah biriııcl 81IDı cea mabJre....aade 
muhakeme olunmue, 29 Ura 10 lnaıut 
para ceası ödem9P mahk6m olm111-
tur. 

- Fakat uat 5 de; <liJor; Brnat çaaile aon bir cigara yakıyor w llOD- 1& Harbiyeye kadar plmiı '" cından 
ve Vllhelm ve Serman Ebender, artık ra o da ağır ağır dağ yoluna eaparak ke9tirme o11mı diye U'k& aobktan ln
biı kabileye memup defillerdlr; bi- prp iatikametlnde tırmamyor. Saba- mlftir. Tam Selbi.it IObiı ile Çeşme 
zimle U'fikUJderl bUabltOn Jrailmlt- hm ilk alaca Jflğmda, orman ortası 110Jraimm blrlett.llderl kate ba§ına 
Ur. Saat tam 15 tm itibaren, kendileri meydancık bomboftur; anki geceki geldill UID&D Rupen arkadan ,.,tlt
glngeae olm&ttuı çıkacaklar artık! muhakeme ..ımeeı, bir ilkbahar gece- mit'" bıçaimı apl&m11- Bunu on de- Görüp düşündükçe : 
Berkee on1an ele verebileeeli gibi ıinin hayalet eserinden ibaretmit gl- fa ı:::TiL ADLtYEDE -
vurup yere de lel'8blllr; herkea onla- bL •• 
rm btdarma mUAll•t olabilir ft 111· ~ kömur haline gelmit dallar- ıa::ct!~,: !;ked1~1t::~ yeni '' Prüst,, ve eski "Ferhat,, 1 
murcaldarm& eaa, cefa edebilir. Be- la bir yığın kill, geriye kalmrftır &r· riDıc1 IUDı cea m•bkemelln4e IOl'g'U· 

Dım IW>llemden herk• ft bqka bir tık o yerde... IUJlU milte&kiP hlJdm :aeett taratın- y AZAN: s. Gez g 1 n 
kabileden herkee, kendileri ve kabile- - Arkası var - dan tevkif olunm1Jltm'. -Proflt" , 7epfeal bir <•.W> eı-
lerl hiç bir nretle meeul olm&d&n, -----------l!!I lbı.pen m•Nremeü bDlJ cJna,.ılDI .. _.., .... _... ,-..... ~ eeale-
bmıl&rm bqlanm ptirene vadedilen 1 M Ay 1 5 e<Syle anlatmıttır: rlyle lnU7ecek. "lmarn böyle gealt öl· 
müklfata hak Jrezanmaırta aerbeettlr- _ Vanlı w ao J8flDda7mı. Bundan ~e 0ım-, bldm s1b1 lftea aalaauJaa· 
Jerl Babai' BaJ'l'UUll4a TttRK llAA· 30 eme ene! nJenmtı kllm. Fakat 1ar aetlceJI, son tekil ha,.Uerlnde teeee-

Rel8, doiruJUJGI', &,.... blbrak BU' CDltYB'l'I ımetlerlal k&nm aJUDct bektı' kaJdnn AnjeU 8 dm et111emeder. Balldu ltlrld8r, ld 
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lstanbul surları 
Prost Bir Kısmının Yıkıl

masını tesbit etti 
Şehir mütehassısı Prost tarafın

dan hazırlanan plA.nda lstanbul et
rafındaki surlardan bazılarının yı

kılmasına dair bir kayıt olduğunu 

ve yıkılacak surların tayin ve tesbi
ti işini müzelerle belediyeden teşek
kül edecek bir heyete bıraktığını 

yazmıştık. 

Müzeler müdürü bay Aziz 
kendisile görüşen bir arkadaşımtza 

surların yıkılacak lusımlarını tesbi t 
etmek üzere teşkil edilmiş veya etli 
Jecek bir heyetten haberi olmadığı
ğını, İstanbul surlarının hepsi tarihi 
olduğu için bunların yıkılmayacağı
nr, bllA.kis tamir oyluna gidilmesini 
söylemlştl. 

Buhususta yeniden tetkikat yap
tık. Şehir mütehassısı Prostun plA.
nında istikametler gösterilirken bu
ralara tesadüf eden surların yıkıl
masına dair kayıt vardır. Ve plA.n 
Şehir meclisince evvelki gün tasdik 
olunduğuna göre pla.nın bu kısmı da 
tatbik olunacak demektir. 

!ş şimdi teşekkül edecek heyete 
kalmaktadır. Bu heyet surları göz
den geçirecek, harap ve tariht kıy
meti olmayanları tesbit edecektir. 
Bu arada Ciball, Ayakapı, gibi yer
lerdeki tamir kabul etmez surlar 
gelmektedir. 

Hangi Etler Kaçak 
.Mezbaha resmi hakkında hazırla

nan talimatname tatbik mevkilne 
girmiştir. Mezbaha resmi, hayvan
lardan fire vesaire namile hiçbir 
tenzilft.t yapılmaksızın ayakta tartı
larak alınacaktır. 

Kaçak olarak getirilen dirl hay. 
• vanlar hakkında kanunl takibat ya
pılmak üzere mezbaha dairesince 
diri olarak tartılıp resmi tahakkuk 
ettirilir ve bu hayvanlar mecburi 
kesime tabi tutulurlar. Eshabt bu 
etlerle derlleri ve barsak ile sakatla. 
rını almak istediği takdirde tahak
kuk eden mezbaha resmini verip 
bunları alırlar. 

Kaçak olarak tutulan ve parça 
halinde bulunan etlerden şimdiye 

kadar yapılan tecrübe neticesinde 
her cins hayvana göre tahakkuk et
miş vasatı sıkletler üzerinden ve ki
loda beş kuruş hesabile mezbaha re
simleri tahakkuk ettirilerek istifa 
olunur. 

Kaçak addolunacak hayvanlar 
şunlardır: 

Sıhhat şehadetnamesi köy Umu. 
haberi ve bunlara müsteniden veril
miş beyannameleri mevcut olmadığı 
halde yollarda. tutulan hayvanlar, 
evrak ve vesaiki mevcut olsun veya 
olmasın mahalle aralarında ve şehir 
kenarlarında husust ev ve ahırlarda 
yakalanan eanlr hayvanlarla bu gibi 
mahallerde kesilerek et haline ge. 
tirilmiş olduğu halde tutulan hay. 
vanlar .. . 

RUZVELTlN KARISI 
MUTFAGA GİRECEK Ml? 

Bir kadın gazeteci Amerikan Cum
hurreisi Ruzveltin karısına §Öyle bir 
sual sormuştur: 

- Ruzvelt diktatör olursa acaba 
sizi mutfakta yemek pişirmeye yol
lar 1lll ? 

Ruzveltin muharrir, gazeteci ve 
konf eransçr olan karısı $U cevabı 
vermiştir: 

- Bu iki ihtimal de mümkün değil
dir. İnsan kendi kendine diktatör ol
maz, diktatörleri millet yaratır. Ame
r ikan milletinin diktatör istiyen mil· 
lellerden olduğunu zannetmiyorum ... 

HER NEHRİN SUYUNDAN 
BİR AVUÇ ALINDI ... 

!talyada, Vorone'de, büyük bir çan 
yapılacaktır. Bu çan şimdiye kadar· 
ki b!lttln harplerde ölmüş olanların 
hatıramnı taziz için yapılıyor ve bil
yük btr kiliseye asılacak. Fakat, bir 

- rr -

Bir lngiliz maliyecl
sioin mühim sözleri 

''Türkiye ile sıkı 
çahşma:ıyız,, 

- Fullıokii, gol atmak idn topa vurdu; 
eğer sen <le bil' h:ıv:ı scyalınli yapmak isti. 

yorsan, çabuk yukarıya gell 

- Sana temin C'ılcrim ki, benim karım 
gibi verakur kadııı kolay kol:ıy bulunmaz! 

- l\tüsaacle et; 3 kere seni bırakıp kac
mışlı galiba! 

- Evet, ama her defasında da tekrar 
dönüp geldi! 

- Ben pek öyle süratle yazı yazamam; 

onun için baııu lıulac:ığınız patron, keke. 

me bir adam olursa, daha iyil 

lngiliz par:amentosunda konuşulmak üzere 
olan bir mevzu : 

Hapis cezalarında 
''taksitle muamele,, 

En büyük ticaret işlerine kadar gi
den taksitle muamele usulü, İngilte
rede daha başka bir sahaya da teşmil 
ediliyor: 

Hapis cezaları taksit usulü ile öde
necek ... 

Bu haber Amerikadan gelse bir şa
ka telakki edebilirdik. Fakat, mesele
den en ciddi İngiliz gazeteleri bahset
mektedir ve fikir, İngiliz parlamento
sunda müzakere edilmek üzeredir. 

Teklif olunan kanuna göre, amme 
hukuku davalarından, hafif hapis ce
zasına mahküm olanlar, bu cezalarını 
taksitle, yani, haftada iki gün hapis
hanede yatmak suretile tamamlıya.

caklardrr. 
Haftada iki gün, Cumartesi ve pa

zardır. Cumartesi günü öğleden son~ 
ra ve pazar günü bütün gün esasen 
her iş tatil olduğuna göre, hapse mah
kfun olan bir suçlu, cezasını işinden 
değil, eğlencesinden mahrum geçire
cektir. 

Esasen, kanun teklifini yapanlar, 
suçluların hapis cezası i1e ikinci bir 
cezaya çarpıldıklarını, yani mahkO.
miyetlerini bitirip çıktıktan sonra iş
lerini kaybettiklerini göz önünde bu
lundurmuşlardır. Tetkik edilen ista
tistiklere göre, hemen hemen bütün 
hapis mahkumları, cezalarım doldu -
rup tekrar bayatta yerlerini aldıkları 
zaman iş bulamamaktadır. Bu suret
le, bunların çoğu uzun müddet işsiz 
kalıyorlar. 

Halbuki, birçok Avrupa memleket
lerinde olduğu gibi, İngilterede de iş
sizlikle beraber, suçların da arttığı 

görülmektedir. Bir taraf tan işsizlerin 
adedini azaltmağa çalışırken, diğer 

taraftan, iş sahibi bile olanları, hap
se mahkfım ettikten sonra işsiz kal
malarına sebep olmak her halde hü
kfunetin istiyeceği bir şeydir. 

tunç çanın "su verme,, işinde de bir 
şey düşünmüşler : 

Çanm dövülüp şekil altıktan sonra 
batırılacağı su, meşhur harplerin ce
reyan ettiği yerlerden geçen nehirler
den birer miktar alınarak teşkil edi
len bir havuzdur. Bu havuza !zer, 
Marn, Mozeh, Vardar, Dicle, Fırat ne
hirlerinden ve Yugoslavyadaki Oliri
da gölünden su alınmıştır. 

GÜNEŞTE LEKELER VAR. .. 

Güneşte bazı lekeler görüldüğü tek
rar edilip duruyor. 

Fakat, güzel bir genç kız çehresin
deki çiller gibi görülen bu lekelerin 
verdiği endişe yalnız güneşin güzelli
ğini bozmaktan ileri gelmiyor. Nisa
nın sonunda olduğumuz halde hava
ların soğuk gitmesinin ve bazı yerler· 
de hfila kar yağmasının asıl sebebi 
güneşteki bu lekeler olduğu için en
dişeler artıyor ... 

tngiltcrede işsizlikle mücadele edil
diği bugünlerde, hükfımetin, bu ciheti 
gözönünde bulundurarak, kanunu ka
bul edeceği kuvvetle zannolunuyor. 

Diğer taraftan, hafif hapis cezası
na çarpılmış olanların çoğunu hüku
mete vergilerini veremediklerinden 
mahkum olanlar teşkil ettiği için, suç
lunun, hapis cezasını doldurmadan, 
çıkıp tekrar suç işliyebileceği düşün
cesi kanunun reddedilmesinde mühim 
bir amil olamıyacaktır. 
Hükfımete olan vergi borcunu vere• 

miyen, mükellefi, günlerce veya ay
larca hapse mahkfım edip felaketine 
sebep olmaktansa, cezasını haftada 
bir buçuk, iki gün olmak üzere tak
sitle ödenmesine müsaad<' etmek daha 
hayırlı bulunmuştur. 

Bundan, diğer usule nisbetle, mah
kflm istifade ettiği gibi, hükumet de 
fayda görecektir. Çünkü, hapishane
de, kendisine bazı işler gördürerek, U· 

fak tefek eşya yaptırarak, mahpusun 
hoş vaktinde yine faydalı olması te-

• min edilecektir. 
Bu kanun kabul edildiği takdirde, 

hapishaneler mahkumların hafta tati
lini bir arada geçirecekleri bir yer ha
line gelecektir. Onun için, bu gibi 
mahkumlara mahsus ayrı hapishane
ler tahsis edilmesi de düşünülmekte
dir. 

"Cumartesi ve par;ar hapishaneleri,, 
dir. "Cumartesi veya pazar gi.inleri,, 
ismi verilebilecek olan bu hapishane
ler, kapılarını cumartesi günü öğle
den sonra açacaklar; mahkumlar bi
rer ikişer, kendi ayaklarile gelecekler 
veya polis tarafından getirilecekler. 

Bundan sonra kapılar kapanacak. 
Mahpuslar bir buçuk gün ve iki gece 
içerde kaldıktan sonra, pazartesi gü
nü sabahı serbest bırakılacaktır. 

Cumartesi öğleden sonra, işinden 

bağladıkça yer yüzünün de harareti 
kaçıyor ve dünyada birçok gayri ta
bii halle:r görülüyor. Mesela son gün
lerde Avrupada herkesin hayretle 
seyrettiği "şimal fecirleri,, ve "mik -
natıs fırtınaları, hep bu güneşteki le
kelerin yer yüzündeki tesiridir. 

Bilhassa son günlerde, şimalden ko
pan bir soğuk hava dalgası bütün Av
rupayı ve oradan geçerek bizi kasup 
kavurmaktadır., . 

CENAZE MERAS!MlNE 
HAZIRLANIRKEN DÜGüN ! 

Amerikanın, son asır tarihinde 
meşhur simalarından general Perşing 
bugün öldükten sonra dirilen bir a
dam vaziyetindedir: 

Bir ay kadar evvel, General Perşing 
son derecede hasta idi. Bir müddet
tenberi devam eden hastalığı ağırlaş
mış, başu~una gelen doktorlar Gene
ralin hayatından limit kesmişlerdi. 

çıkıp azami bir saat zarfında hapis
hanede olabilmesi için, her suçlunun, 
yaşadığı şehirde hapishane bulabil
mesi lazımdır. Bunun için, her şehir
de, nihayet her vilayet merkezinde bu 
gibilere mahsus birer hapishane açı
lacaktır. 

Pazartesi sabahları erkenden çıkıp 
iş vaktine kadar çalıştıkları yerlere 
yeti§ebilmeleri için de mahpuslara 
süratli vasıtalar temin olunacaktır. 

Bu suretle, hapis cezasına mahkum 
edilen bir kimse, hafta tatilinden ve 
bu esnada yapacağı eğlence ve gezin
tilerden mahrum olacak? Ve bu, ce
zasını doldurana kadar devam edecek. 
Mesern. cezası bir aysa, bunu haftada 
bir buçuk gün üzerinden, 20 haftada, 
yani, aşağı yukarı altı ayda doldura
caktır. 

Altı ay, miltemadiyen, her hafta 
pazar tatilinden mahrum olmak iste
mi yen cezasını "peşin,, olarak ödemek 
hakkını haizdir. Hapis cezalarındaki 

bu taksitle muamele usulü, ancak, is
tiyenlere tatbik edilecektir. 

Usul lngilterede münakaşa olunur
ken, Fransada da~ alaka uyanmış, ay
ni usulün orada da tatbik edilip edile
miyeceği bah!a mevzuu olmuştur. 

Fransada bu usule taraftarlar çok
tur. Hatta, taksitle hapis cezası usu
lilnün Fransada İngilteredekinden da
ha kolaylıkla tatbik edileceği ileri sü
rülüyor. 

Çünkü, İngilterede hafta tatili 
- bizde olduğu gibi - bir buçuk gün 
olduğu halde, Fransada, cuma günü 
akşamından ba.slamak üzere, ( cumar
tesi ve pazar), iki gündür. 

Haftada kırk saat mesai usulü ile, 
işçiler cumartesi günü öğleden evvel 
de çalışmıyorlar. Şimdiki halde İngil
terede ve Fransada bu usul i~·i kar~I
Janmıştır. 

lunuyor, son nefesini vermek üzere ol
duğu sanılıyordu. 

Hatta, birçok telgraf ajansları bü
tün dünyaya Generalin ''haleti nüzü
de,. olduğunu haber vermişlerdi. On~ 

dan sonra iyi olduğuna dair bir haber 
alınmadığı için bugün birçok kimseler 
Generalin öldüğünü zannetmektedir. 

Generalin öleceği o kadar kati ola
rak tahmin ediliyordu ki, cenaze me
rasimi için bile tertibat alınmış, me
rasim için asker hazırlanmış ve hare
ket saati tesbit olunmuştu .... 

Fakat, General Perşing birdenbire 
iyi oluyor: Gözlerini açıyor ve konuş
mağa başlıyor. Çok geçmeden, tama
mile iyileşiyor ve bugün, hasta bulun
duğu şehirden kalkarak, Nevyorka 
geliyor. 

General orada oğlunu evlendirecek
tir. Dostları Generalin cenazesi yeri
ne oğlunun düğününe çelenk göndere
cekleri için sevini arlar .. 

Birkaç gün evvel, Londrada bulu ~ 

nan Türk Banka müdürleri şerefine Uni
ted Ajrica kumpanyası tarafından bir zi
yafet verilmiş, ziyafette şirketin umumi 
müdürü Mister D'arey Koper mühim bir 
nutuk söylemiştir. 

Türkiye ile ticari münasebetleri bulu
nan bu İngiliz şirketinin mildilrU demiş
tir ki: 
"- Geçen on beş yıl içinde Türkiye

nin gösterdiği iktısadi terakki hayrete 
şayandır. Çünkü işe hemen hemen hiç
ten başlanmıştı. Binlerce kilometrelik 
yeni demiryolu mlinhasıran devletin ge
liriyle yapılmıştır. 

Pamuklu mensucat sahasında bir fab
rika asri bir hale konulmuş ve yeniden 
beşi yapılmıştır. Bunlar 50 il! 60 milyon 
metre mensucat yapıyorlar. Çıkardıkla
rı mal evvelce Türkiyeye ithal edilen 
mallar kadar iyidir. 
Şeker hususunda Türkiye bir seneye 

kadar harice muhtaç olmaktan tama • 
miyle kurtulacaktır. O zamana kadar şe
ker sanayüne aid plan tahakkuk etmiş 
olacaktır. 

Yeni bir iplik fabrikası mevcut yünlU 
mensucat fabrikaları ihtiyacının büyük 
bir kısm.nıı tatmin ediyor. Türkiyenin 
hariçten tedarik ettiği dokuma makinele
rinde !ngiliz sanayünin hissesi yoktur. 

Çünkü bunlar Almanya, Isviçre ve Sov
yet Ruı:ıyadan temin edilmiştir. U.kin 
şurasmI sevinçle söyliyelim ki yün ipli
ğini eğirmeğe mahsus makineler Ingil -
tereden temin edilmiştir, 

Karabükteki çelik fabrikası makinele
ri dahi Ingiltereden celbedilmiştir. 

Tilrkiye elektrik ve iska. işlerinde de.· 
hi terakki ediyor. Bu işlere ait son te -
şebbüslere Ingilterenin kili derecede 
iştirak etmemiş olması teessüfe uayan
dır. Lakin bu hatanın tamir ve telA.fisi 
için henüz vakıt geçmiş değildir, 

Türkiyenin istikbale aid programlan 
her iş için ka.fi derecede fırsatları ihti
va etmektedir. Meselft. madenlerin inki
şaf ettirilmesi, deniz ticaret filosunun 
arttırılması, altı yahut yedi yeni liman 
inşası bu programlara dahildir. 

Bunlardan başka yeni mensucat fab
rikası, kimyevi maddeler yapacak fabrl· 
kalar az miktarda lokomotif ve pek ~ok 
demiryolu müteharrik malzemesi ve ka
nal levazmu yapılacaktır. Bu işlerde 
herkesin sıkı teşriki mesaisi lazımdır. 

Mesela Londranm mali merkezi Sitlnin 
mali müzahereti, ihracata ait kredi te -
minatı veren resmi dairenin, tacirlerin, 
fabrikatorlarm ve müteahhitlerin müza
hereti icap etmektedir. Iş Bankasmı 

Lo.ndrada bir şube açmak için verdiği 
karardan dolayı tebrik ederim. ,, 

Poliste 

Kadın Yüzünden Kanlı Bir 
Kavga Daha 

Kantarcılardaki Ali paşa hanında 
oturan, Haliç vapuru işçilerinden 

Fevzi, evvelki akşam üzeri yolda gi. 
derken bir kadın meselesi yüzünden 
evelce kavga etti&! hemşerisi Nuri
ye rastgelmiştir. 

Kıskançlığın verdiği asabiyetle 
tekrar kavgaya başlayan iki rakibin 
mücadelesi uzun sürmemiş, Nuri bı
çağını çekerek Fevziyi beş yerinden 
tehlikeli surette yaralamıştır. 

Yaralı Fevzi Cerrahpaşa hastaha. 
nesine kaldırılmıştır. Hayatı tehli
kede görülmektedir. 

Vakayı müteakip kaçan suçlu Nu
ri de az sonra bıçağı ile birlikte ya
kalanmıştır. 

Çocuk Kavgası - Kasımpaşada 

oturan 6 yaşmda Hüseyin ile 12 ya. 
şmda Zeklii sokakta oynarlarken, 
Zekfi.i bir taş atarak Hüseyin çocuğu 
gözünden yaralamıştır. 

IHr Araba Knznsı - Hüseyin oğlu 
Said adında bir arabacı diin arabası. 
le Balıkpazarından geçerk<.'n 16 ya. 
şmda Elems kıza çarparak ayağın- · 

dan yaralamıştır. 

Arabacı Hüseyin oğlu Said yaka
Janmıştrr. 

ltURlı Na abone ola-



• 

lzmır haberi eri: 

Zavallı bir baba 
Kızını çapa ile yaraladıktan 

sonra kendisi de çddırdı 
Bir başkası da oğlunu tavana asarak dUvdO 

lzmir, (Hususi) - On yedi yaşm- l zarethanesine bir simit içinde esrar 
da Emine isminde bir kızın bir genç sokmağa teşebbüs eden Hüseyin, gar
ile sevişmesi, Eşrefpaşa mahallesinde diyan tarafından yakalanmqtır. 
teessür uyandıran bir facia doğur- Hüseyin, gardiyana bir simit ver-
muştur. miş ve bunu nezaretteki maznunlar -
M~itte dürüstlüğü ile kendini her- dan Asıma vermesini söylemiştir. 

kese sevdirmiş olan Eminenin babası Hüseyinin vaziyetinden şüphe eden 
Şerü, kızmı 7 yerinden çapa ile ağır gardiyan, simiti ortasından ikiye ayı
surette yaralamı11, hadiseyi müteakip rmca içinde elli gram esrar bulmuı-
de delirmiştir. tur. 

Yapılan tahkikata göre facia şöyle GöZTAŞI JHTJK.ARI YAPANLAR 
cereyan etmiıtir: CEZALANDIRILACAK 

Son zamanlarda kızmm hareke~ lzmir, (Hususi) - Bağların uyan-
rinden ıUpheye dil§en baba, zaman ma mevsimi gelince, bağcılar için de 
~an onu takip etmiı, kendisine na- büyük bir dert baş !(österir: Göztaşı 
sıhatte bulunmuş, fakat baba, Emine- temini.. 
nin tuttuğu yoldan ayrılmadığım gör- Bu hal kangren haline gelmiş bir 
mUştUr. yara gibi hiçbir mman kapanmaz ve 

Şerif, vaka gUnU evine erkence gel- her sene tuelenir. Bağcılar piyasada 
miı ve kızmm sokağa çıktığını görün- göztqı bulamazlar, bunu satanlar da 
ce elinde bir çapa peşine dilfmllş, E- daima yüksek fiyat isterler. 
mineyi tenha bir yerde sevgilisi ile Meseli. ziraat bankası kredi koope-
bir arada bulmu§tur. ratiflerindeki ortaklarına kilosu 14 

Genç, kızm babasının geldiğini gö- kuruıtan göztatı verirken, diğer bağ
rUnce kaçmış, Şerif de kızının yanına cılar piyasadan 17 - 22 l&rut arasın
aokularak bu genç ile ne maksatla gö- da göztaşı alabilirler. 
rUştUğiln.U sormuıtur. Zirat Bankası da ancak kendi or-

Eminenin korkudan kekelediğini taklarının ihtiyacını kartılıyacak 
görünce elindeki çapayı rastgele vur- miktarda mal getirttiğinden, diğer 
mağa ba§Iamış, kızmI başmdan, vü- bağcılara göztatı satamamaktadır. 
cudundan ağır surette yaralamış, kan- VilAyet makamı, mevsimin en müb-
lar içinde yere sermiştir. rem ihtiyacı haline giren gözta§ı me-

Hidise mahalline gelen zabıta me- selesi ile yakından allkadar olmağa 
murlan ve halk, Emineyi baygın yer- başlamıı ve ihtikAr yapanlar hakkın
de yatarken bulmuşlar, babasının da da takibatta bulunmağa karar ver
aöylene söylene ilerlediğini görmtlş • miştir. 
lerdir. FUAR KOMİTESİ BEYANNAME 

Zabıtaca ya.k.alanan Şerifin lıldise- mşREDİYOR 
den sonra delirdiği anl.,ılmıştır. lzmir, (Husus!) - Enternasonal 

OGLUNU TAVANA ASARAK İzmir Fuan komitesi, son içtimaında 
DÖVEN BABA Fuar beyannameleri tab ettirerek 

hmlr, (Hwıust) - Oğlunu ıslahı halka dağıtmağa karar vermiştir. 
• h~ için ye~yeni bir tertip usulü ta- Bu beyanname~rde, lzmire neşe ve 
WI kıp eaen bır baba hakkında kanuni bereket getiren fuarın 20 Ağustosta 

ttittı!ata bqlaıımqtır. açılıp yirmi Eylillde kapanacağı bll-
Bu baba, orman muhafaza memuru dirilecek, memleketin muhtelif yerle

:S. ömer Güvendir. Evden bazı eşya rinden ve hariçten lzmire pekçok zt
çalarak satan oğlu on yedi yaşındaki yaretçi geleceğinden halkın hazırlıklı 
Saidf iki elinden tavana asmış ve de- bulunması istenecektir. 
mirle dövmüştür. Ömer, oğluna işken- Beyannamede, bu sene daha mil • 
ce etmek suçuY.la adliyeye verilmiş· kemmel olan Fuarın geçen senelerden 
tir. fazla ziyaretçi celbedeceği muhakkak 

ÜZÜM VE iNCiR olduğu, belediyenin ziyaretçilerin is • 
PİYASASI tirahatlerinin temini hususunda ted-

İzmir, (Hususi) _ Son haftalar birler aldığı, ancak bu arada halka da 
zarfında UzUm piyasasının hararet_ müracaat edileceği yazılmakta ve evi 
lenmesi ve ihracatın artması, 300 bin müsait olup pansiyoner alabilecekle
çuvallık stokun 3000 tona inmesini in- rin adreslerini bildirmeleri rica edile-

taç eylemiıtir. Yeni mahsul mevsimi- cektir. 
ne kadar bu stokların da satılacağı Fuar komitesi, bu sene rasteyeman 
tahmin edilmektedir. projelerini çoğaltacak bu işte çalı-

Alakadar makamatın istatistikleri- şan memurların miktarını da arttıra
ne göre bu sene mevsim bidayetinden- caktır. 
beri lzmirden ihraç edilen üzüm 33 Fuar memurları, biltün vapurlar ve 
bin tondur. İncir ihracatı da 29 bin trenlerle gelecek olanları limanlarda 
tona baliğ olmuştur. Piyasada sabi- ve istasyonlarda bekliyecekler, kendi-
mamış pek az incir kalmıştır. lerine proşilrler verecekler, §ehir hak-

KCÇUK BiR ÇOCUK kında istedikleri malfunab bildirecek-
ZEH1RLENEREK ÖLDÜ ler, istirahat yerleri göstereceklerdir. 

İzmir, (Hususi) - Şehrimi?.de bir GôÇMEN EVLERiNiN 
zehirlenme vakası olmuş; yedikleri iNŞASI Bl'rrl 
peynirden zehirlenen Uç kişi arasında İzmir, (Hususi) - Geçen sene vi-
9 yqında Faik isminde çocuk ölmüş- 18.yetimiz dahilinde iskAıı edilen Ro
tür. manyalı ve Bulgaristanlı göçmenler i-

Faik, evinin yakınında bulll!lan iki çin yaptırılan 550 evin inşaatı bitmiıt
bakkal dUkkAnmm birinden peynir al- tir. Yeni göçmen evleri ile Uç köy ku-

mıı, eve gelmlt, annesi ve teyzesi ile nılmuıtur. 
birlikte bu peyniri yemitlerdir. Bu evlerin adedi yedi yüz elliye çı-

Aradan kıaa bir zaman geçince her karılacak ve evsiz göçmen bırakılmı-
UçUnde de sancılar batlamıe, zehirlen- _Y_a_cak==-tır-=·~~--------
me ali.metleri görülmüştür. Y ath Yıldızlar Sahnede 

Faik, annesi ve teyzesi derhal mem- Meri Plkfordun Londraya gelmesi 
leket hastahanesine kaldırılmışlarsa ve orada bir mm çevirmek nzere ol
da çocuk orada ölmüştür. Faikin ze- ması bUtUn sinema dünyasında alAka 
birli peyniri hangi bakkaldan satın uyandırdı: 

aldığı henüz tesbit edilememiştir. Sinemanın ilk gUnlerlndenberl 
KAZA MI, CiNAYET Ml? Hollvut semasında parlayan ve vak-

Jzmir, (Hususi) - Menemenin Sey- tlle kendisine "Dünyanın sevgilisi., 
rek köyünde İbrahim oğlu Abdurrah- ismi verilen Meri Plkford bugün yl
man isminde birisi, gece vakti bağ • ne bir ge'lç yıldız gibi, bUtUn şöhret 
l~arda dolqırken kuyuya dilşmüı, bo- ve meharetlnl muhafaza etmektedir. 
gulmuştur. Diğer taraftan, Mistinget de en 

Müddeiumumilik bu ölilm hadise- yaşlı yıldızlardan biridir. Bugün ya. 
sinde ıilpheli vaziyetler mevcut oldu- şı resmen 4 7 olarak llAn edilen bu 
fundan tahkikata ba§lamıştır. Abdur- Fransız artisti herhalde yarım asır. 
rahmanın bir cinayete kurban gitmiş Irk bir tarihi olan bir insandır. Bu-
olmasından şüphe edilmektedir. nunla bernber o da geçen sene Holl-

stM:lT tÇERtslNDE ESRAR yuda gitti ve şimdi orada bir film 
lzmir. CHuauai) - lzmir adliye ne- çevirmek Uzere bulunu7or. 

Sinema mer~<ezinde 

isyan baş gösterdi 
Yı~dızların zayıfhk modası a~ey
hinde grev yapmak ihtimali var 

Hollvutta bUtün sinema yıldızlan is
yan halinde bulunuyor. ŞikAyetlerf, ken
dilerini aç bırakan sinemacılara karşı
dır. Hemen hemen hepsi bir olmU§: 

- Biz artık aç kalmayız! lstedlğimlz 
gibi yemek yiyeceğiz! diye bağırıyor -
lar. 

isyan hareketinin başında Janet Mak
Donlad bulunmaktadır. Bu gUzel artistin 
yıldızlar arasındaki nüfuzu, bu tegebbU
se mühim bir çehre vermekte ve vaziyeti 
clddileştirmektedir. 

MalQmdur ki artistlerin güzelliklerini ve 
vUcutlarmdakl endamı muhafaza etme -
leri için, çok yemek yemelerine mUsaa
de yoktur. Yıldızlar, çalıftıklan atlldyo
lara mukavele ile bağlanırken, vUcut
larını muayyen bir siklet dahilinde mu -
hafaza edeceklerine dair de taahhude 

giri§mektedir. Mesela, bir artist 52 kilo 
olarak işe ba§ladı ve stüdyo onun bu sik
letinl muvafık bulduysa, artiat bu aikle
tl dalma muhafaza edecektir. Bundan 
bir lkl kilo aoatı dUıerae, veya bir iki ki
lo yukan çıkarsa, mukavelede gartlarma 
riayet etmemiş sayılır ve mukavelesi 
bozulur. O zaman da şirkete zarar ve zi
yan ödemiye mecburdur ... 

Bunun için, artistler sabah akşam, ye
yeceklerine dikkat ederler. Haftada bir 
gllıi, şirket tarafından taWırlar. Eğer ki
loları fazlalaştı ise daha az yemek ye
miye, hattl bir iki gün içinde zayıflama-

lan için hazan bir gün aç bxrakılmıya 

mecbur edilir. 
Artistler de moda zayıflık olduğu i

çin, hemen hemen hepsi zayıtlamıya 

mecbur olur. Şlfl"'anlaması istenen ve 
fazla yemek yemesi tavsiye olunanlar 
pek azdır. 

lşte, bugün artlsler, istedikleri gibi 
yemek yiyemekten gikAyet ediyorlar ve 
sikletlerinin artmasmdan dolayı hiç bir 
mes'uliyet kabul edemiyeceklerini, bina
enaleyh, mukavelelerdeki bu aartm de
ğiştirilmesini istiyorlar. 

Artistler buna, Janet Mak Donaldiri e
vinde yapılan bir toplantıda karar ver
miflerdir. Ekserlsini kadm teBkil eden. 
bu toplantdıa yıldızlar, istedikleri gibi ye
yip içmemelerinin manasız olduğunu, bil· 
hassa önümüzdeki yaz günlerinde, ye ~ 
mek hususundaki arzularına mani olun• 
masını istemediklerini söylemi§ler ve 
buna karşl alınacak tedbirleri düşünmü§-

... ' wl\U " ·"'"~ • 
lerdir. 

Nihayet, ev uJübl ve topJantmm bq
kanı aifatiyle Janet Mak Donald: 

- Arkad&§lar, demiştir, çalqtığmıuı 

glrketlere k&r11 hep birden bir harekete 
girişelim ve arzumuz kabul edilmezse, 
grev yapalım .. 

Janet Mak Donaldin bu teklifi alkışlar
la karşılanmıg ve bUtün yıldızlar biribi~
lerinin ellerini sıkarak, karar vermi§ler
dir: 

- Biz artık aç kalmayız! lstediğimiz 
gibi yemek yiyeceğiz .. 

Bundan sonra Janet Mak Donald, beg 
kaptan mürekkep güzel bir yemek lis
tesi düzmilg, bunu bUtUn arkadaşlan ka
bul etmeıler. 

l 

isyan 1ıarttketinin batında 
J anet M akdonala 

Aç 1aalmak iatiyenZerden 
Sim.on Simotı 

Içinde, artistlerin glmdlye kadar ye -
melerine mUsaade efülmiyen gayet gU

' zel, basleyici yemekler bulunan listenin 
tatbikine hemen geçilml§, ve daha o gün 

~ bu bcg kap fevkalide yemekler gUle oy
naya ) enilmiştlr. 

Sinemanın ıslAhı için bugün bura. 
da fUtUrlst bir beyanname neşredll· 
dl. Bu beyannamede birçok şayanı 

dikkat teklifler bulunmaktadır. 
MeselA, ıztırap içinde kıvranan. 

bir adam hissini uyandırmak için, 
fllmde dehşetle köpüren ve Yilkıek 
kayalara tırmanıp dövülen bir deniz 
gösterilecektir. 

--0--

, Sinemanın Islahı için Bir 
Beyanname 

MJIAnodan Taflllls gazetesine bll
dlrlllyor: --

Bir aşk sahnesinde ise, meseli. bir 
adam bir kadına "Sen bir gazal ka
dar güzelsin,, dediği zaman kadm 
sahneden çekllecek ve onun yerine 
perde de bir gazal görUnecektır. 

K8dın ve moda 
Kadm ppkalarmda ilkbahar modası olmak üzere k rd "' • . • o euı. ve çiçeklerin 

hakinı oldugunu haber vermigtik. Bugün yan tarafta iki model daha veri-
yoruz ... 

CİLD TUVALETİNDE StlT BANYOLARI • 
Yumurta ve aut banyolan, yüzün cildini yumuıak ve 1 k . . par a bır şekilde 

muhafaza etmek içın kullanılan en iyi usuldür. 
Yalnız, yumurta banyosunun cildi yağlı yUzJere, sUt b . 

ciltlere tatbiki lazundır. an~osunun da sert 

'YUMURTA BANYOSU 
Bir çiğ yumurtanın aansmı ayn, beyazını ayn bir tab w bo 

Evveli, beyazı, hidrofil bir pamukla yUzUnUze güzelce' sür ~~ galtırımıız. 
cildiniz üzerinde bir tabaka hasıl olur. ersmız. Bu suretle, 

Bu tabaka kuruduktan sonra, ayni şekilde ""'"" rtan . "' ..... u m sarısını da aU-
rersmiz. Bu da kuruduktan sonra, yilzUnUzü soğuk s il ıkar 
sUrcrıiniz.. u e Y ve bol losyon 

SUT BANYOSU 
'Bu, gayet basittir. Bir bardak kadar soğuk aütle yUzUnUzU yıkadıktan 

sonra, bir müddet bırakır, sonra iu ve losyonla masaj ya 
~"-t ciltler için, ayni şP.kilde, yağlı krem banvosu panımız.ılab"ll ,J. yap ı r .•• 



Fenerbahçe Anka
rada S-2 galip 

Genı;ler Birliği ve Ankaı a GUcU muhtelltl 
Jıe yapılan bu maç çok heyecanlı oldu 

Ankara 30 (A.A.) - Gentlerblrli-ı 
ği ve AnkaragilcU klllplerlnin da,·eU 
üzerine gelen :F'enerbahçe birinci 
futbol takımı ilk karşılaşmasını bu 
gUn AnkaragUcU sahasında 8 bine 
yakın bir meraklı 6ntlnde iki klUp 
muhtolltl ile yaptı ve 3-2 kazandı. 

Bu macıı. Fenerbahçe şu kardo ile 
çıkmıştı: 

HUsnmccldln - Yaşar, Fazıl· Re
şad, Fikret, Esad. Nlynı.l, Ali Jtıza, 
'Ynşıı.r, Naci, Orhan. 

Buna mukabil muhtelit takım ise 
şöyle b\r kadro ile d\iilmişU. 
Ralılm (G.) • Nuri (G.), Enver(A) 

Nüzhet (A.) •Semih (A.), Abdili ( A.) 
Ali Rıza (A.), Fahri (A.), Hasan 
(G.), Ali (G.), Selim (G.). 

Hakem Muhafızdan bay SalA.had-
din. 

Oyun başlar başlamaz Fenerin 
yapmak istediği iniş muhtelit mU
.dataasında kesilerek uzun bir vuruş 
Ja derhal iade olundu. 

Oyunun ilk dakikaları iki tara
tın da enerjisinden ve tekniğindeu 
beklenmiyecek kadar bati, heyecan
sız ve zevksiz hUcumlarla ve karı.ıı
lıklı denemelerle geçti. Bu arada 
gerek Fener ve gerekse Muhtelit 
muhaclmlcrl kale önlorlnde elde et
tikleri muhtelif gol vaziyetlerinden 
istifade edemediler. 

Bidayette Fenerin nlsbt bir haki
miyeti altında cereyan etmekte olan 
maç, biraz daha gayretll oynamaya 
başlayan muhtelltln lehine bir cere
yan almağa başladı. Fakat, Fener. 
bahçenin yapmış olduğu hücumlar 
mubtelitlnklne nazaran daha mnes
slr ve dalın çok tehlikeli oluyordu. 

tI. 

Zeızele feU\ketloe 
yardım edenler 

Lira KJ1. 

50 Terzi Pan Peltekis. 
300 Steaus Romana Petrol sana

yi A. Şirketi. 
ı Ohanea Mimarbaeyan 

1000 Tilrk Anonim Elektrik Şir-
keti 

25 Marko Varon ve Bohor Zo-
nana 

330 Adını söylemiyen 'OskUdarlı 

bir Bayan 
25 Bahar mağazası sahipleri 

Soryano ve Hananel 
10 Viktor M. Levi 

100 Danlel Anjel ve Biraderi 
Pepo Anjel 

25 Ellyazar Ruso 
4 72 EmlnönU kaymakamlığı Be

lediye eubesi mUdUrlUğU 

milstahdemlnl. 
50 Da vid B. Angel 

100 Vitall M. Pollkar 
186 30 Omnlpol Tnrk IJm.Jted elr

keti ve memurları 
30 Benbasat ve Bo:aldo 

50 Niyazı Aksoy 

10 JUI Krepen 
10 D. Pandelos 
30 Hazzopulo Biraderler 
9 55 Eminönü Belediyesi kantar-

cılan namına 

50 Cemil Avigdor 
1 Antuvan Uyar Terzi 
1 Zeki Kadıköy 

40 1zak Kohen ve Yolz Kohcn 
2 Elyezor ve oğlu 

15 Mazon ve Boton Ecza deposu 
10 Saul Kııstro ve ortakları 
r; NaUın dö Toledo 

10 Recep Aslan ve mahdumları 
'5 Ahmet Faik 

lOO Tarnapol YUhendis 
10 Bayan Servet 
25 Şaan Feradyan ve ortakları 
30 Sahibinin sesi müessesesi 

Beyoğlu. 

28 inci dnkiJrada Niyazi kendisine 
has bir çeviklfltle ve yıldırım sllra
tıle muhtelit kalesine kadar sllrUk
Jodlğl topu güzel bir eşape ile ken
dinden daha. milsntt vazlyetta bulu. 
nan Yaşara geçirdi. Yaşar da bu gU
zel fırsattan lstltade ederek iki be
kin arasından sıyrılarak çekUt;I sıkı 

1 
bir şiltle takımının ilk go1Unll yap. 

Muhtelltln yediği bu golll telft fi et. ı:-_..------~----
mek !çln yaptığı bUtUn akınlar dıı 

bir netice vermcdlğlndlln maçın Bk 
kısmı 1-0 Fenerin lehine neticelen
di. 

İRİNCİ DE'\"RE 
Bu devrede Fenerin, oyunun ilk 

kısmında bırakmış olduğu Jntibaa 
nazaran gol adedini biraz daha ytlk
selteceği tahmin olunuyordu. Fakat 
hiç de öyle olmadı. ÇUnkU dUdtikle 
beraber harekete geçen muhtelit 
Fener kalesine sokularak bir hayli 
tazyike başladı. Falrnt Yaşar ve Fa
zılın uzun vuruşları muvakkat bir 
za~an için bile olsa bu tehlikeyi ber
tarat ediyordu. 

Oyun Fcnerbahçenln aleyhinde 
cereyan ediyor. Fakat muhtelit hU
cum hattını teşkil eden oyuncuların 
nrc.smda Şlltör ve fırsatçı bir kişinin 
olmaması ytızUndcn elde edilen gol 
fırsatlarından bir tllrlU istifade edi
lemiyordu. 

Diğer taraftan, Fonerbahçcnln 
ıındtr yaptığı, Cnknt, ınuhtellt hll
cumlarmdnn çok daha mllcssfr olan 
akınları Ankara kalesini çok mUş

kUI vaziyetlere dUşUrUyordu. 

37 inci dakika: Oyun böylece de. 
Yam ederken muhtelit solaçığı Ali 
R.ızanın Fener kalesine silrllklemek
te olduğu topu kesmek üzere hatalı 
bir ~ıkış yapan Yaşara hakem pe
naltı cezası verdi. Bu fırı:::ıtı Ali sıkı 
bir şlltle gole tah\·U ederek takımı
nın beraberlik sayısını temin etti. 

Yedikleri bu goIUn verdiği hızla 

tcl.i:rnr oyuna bnşla.ynn F'cnerlller 
soldan çok sıkı bir inişle muhtelit 
knleslnc snrkt1lar. Bu esnada Nncl- J 
nin yaptığı enfes bir yuruşla gelen ı· 
top vakitsiz tıkışla Rnhimin boş bı
raktığı kaleye sol müdafi Enverln' 

' falsolu vuruşu 110 ikinci defa olarak 1 
girdi bu tmrctıe 2-1 sn.llp vaziyete I 
geten Fenerliler eldeki sayı avanta- 1 

jım kaybetmemek tein yeni bir hızla 
muhtelit kalesini tekrar sardılar. 

Fikretln bir vuruşile kale önlerinde 
husule gelen kargaşalıktan istltade 
eden Nacl çok sıkı ve isabetli bir 
şiltle 40 ıncı dakikada takımına ye. 
ni bir gol daha kazandırdı. 

Ankaranın canlı ve enerjik oyun
cuları Fenerin yaptığı bu üçUncU go

le rağmen yılmadan ve sarsılmadan 
canla başla çalışarak oyun üzerinde 
tam bir hakimiyet tesisine muvaffak 
oldular. Nitekim bu çalışmalarının 
neticesini de elde etmeye muvaffak 
olan muhtelit 43 Uncu dakikada yine 
Alinin n.yağile ikinci golfi kazandı. 

Bu golden sonra geriye kalan iki 
dakika yine muhtelltln hakimiyeti 
altında. fakat golsUz olarak geçtiğin 
den maç da bu suretle Fenerbnhçe
nin 3-2 gallbiyetile sona erdi. 

Bugünkü mac Ankara futbol me
raklılarını tatmin odemiyecek dere
cede zevksiz oldu. Gerek muhtelit, 
gerekse Fenerbahçe ağır, cansız ve 

tekniksiz oynadılar. Bilhassa FenGr· 
bahçe oyuncularında göze çarpan 
alft.kasızlık, antrenmnnsızl?ktan zi
yade bir disiplinsizliğin ifadesidir. 
Bu hal Fenerbnhçe taraftarlarını bi. 
le sinirlendirdi. 

Fenerhahçenin kıymetli oyunl'ula
rındnn vo idarecilerinden çok şeref
li renklerini daha ener.ilk bir şekide 
korumaları temenni edilir. 

lzmlrde: 
lzmir 30 (.A.A.} - Milli küme kar

şılaşmnlnrına bu haftada da devam 
olunmuştur. Havanm kapalı o1mas -
smdnn dolayı az bir seyirci önUncte 
yapılan Hnrhlye - Alsancak maçı, 

Alsancağm nlsbi bir hakimiyeti al
tını!a cereyan etmesine rağmen Har-

22 köyde telefonu 
olan bir kazamız 

Eşme 
Eşme, (Ku-

run) - Kazanın 
83 köyünden yir
mi ikisine telefon 
vardır. Bu 22 köy 
arasındaki telefon 
hattı 213 kilomet
reye baliğ oluyor. 
llçebay Kemal 
Özalp Eşmenin in 
kişaf ı için hazır-

,......,.,r,.,•w~ 

·"""'"·~----~~~- ladığı programın 
Eşmenin değerli içine mütebaki 

Kayma'loamı köylere dahi tele-
Kemal ÔZJCJlp.. fon yapmağı koy-

ml.1§ bulunmakta.dır. 

Kazanın umumt nUfusu (24,490) 
dır. Bunun küçük blrkısmı merkez i
çin istisna edilecek olursa geriye ka.
lan büyUk rakamın köylerin nUfusuna 
ait olduğu anlaşılır. 
F.saseıı bir ziraat memleketi olan E§

mede ilk önoe köy ve köylü ile alfilca.
lanmak icap edeceğine göre Kemal 
Özalpın köye verdiği ehemmiyetin ne 
kadar yerin.de olduğu derhal meydana 
çıkar. 

Kazada iki k<Sy yatı mekt.ebl yapıl
mı3 ve ayrıca yeni bir yatı ok'Jlunun 
da inşasına. başlanmıştır. Bunlardan 
bqka Pelegen, Karacaali ve Karaca
ahmetli yatı mekteplerinin de yakın. 
da inşasına bqlanacaktır. 

Kaza dahilinde tesviyei turabiyesi 
yapılmış olan yolların uzunluğu 103 
kilometreyi buluyor. Kaymakam, Eş
menin her noktadan ve bilhassa tica
rt bakımdan, ziraat bakımından 
Buldan ile olan alfilcasını gözönüne a
larak Eşmeyi ayrı bir yol ile oraya 
bağlamak istemektedir. 

Bunun için de en kısa yoldan, köy 
kanununun tatbikile, Buldana. kadar 
30 kilometrelik bir yol yaptıracaktır. 
Bu yol E§menin hayatına her halde 
mllhbn mikf.a.rda zin<U?llk ilave etmiş 
olacaktır. 

Çü.nkU Buldan en fazla dokumacılık 
ile mcşguldilr. Ziraat üzerinde fazla 
me§glll değildir. Zaten topraklan dar 
olan Buldanda taamüm eden bir 
toprak UrünU varsa o da UzUmdUr. 
Buldan zahire, yağ, peynir, yUn ve 
yapak gibi maddeleri hep komşu ka
zalardan temin zorundadır. Bilhassa 
bu bakımdan Eşme ile olan alakası 

ehemmiyetli derecededir. Ancak şim
diye kadar arada iyi bir yolun bulun
mamış olması iki kaza arasında tam 
bir ticari mUnasebet teessüsilne im
kan vermeml!iti. 
Eşmenin ziraatteki ehemmiyetini an

lıyabilmek için rakamlara göz atma
mız her halde faydalı olur; geçen yıl 
bu kazanın zahire lstihsalAtı (21684) 
ton ldi. Bunun (10161) tonunu başka 
vilAyetlere sevketmiştir. 

Bu suretle mUstahsilin aldığı para 
(187,12:5) lira, ayrıca peynircilik, süt, 
yün, yapak, kılkeçi kaşar peyniri f. 
mali.tından (549) bin lira ki, kazaya 
bir senede (736) bin lira para girmi 
demektir. 

SA l'ILIK EV 
Kaamıpapda BllytlkcamJ karaısmda 

Neva sokağında beı numaralı ev satı
lıktır. içi tamamen yağlı boya olan bu 
e\rde Uç katta yedi oda ve her katın ay
n hali.sı ve geniı :sofası. kiler, arkada 
bahçesi, tulumba ıuyu ve elektrik tesi
satı vardır. Ah3llP fakat yenidir. Görmek 
lstlyenlerln içindekilere mllracaat•. 

blyenln 1-0 galibiyetile neticelenmiş 
tir. 

Galatasar:ay - narutgUcU maçları 

Takslm stadında 30 /4 /938 cumar 
tesl gUnU Galatasaray okulu - Barut 
gUcU A ve B takımları arasındaki 

maçlar şn suretle neticelenmiştir: 
Galata.saray - BarutgllcU B takım. 

ları arasındaki maç Bıı.rutgUcUnUn 

3-0 galibiyeti He bttmtşUr. 

A tA'l{ımları maçı 1-1 hernbPrP 
kf' lr., '"hr. 

Her iki takımın oyunla_rı ~ok he. 
y~cıı.nlı otmuş, .!e ha~emllfl B. Ta
rık Ozergtn tdare etmiştir. 

Zonguldak 
Yeni sene bütçesile asri bir me
zar:ık, ve su tes· satı yapı!acak 

ıl ""' ~ J~ !I 

._ 

Şehir Tiyatr08U 8<Jnafkfirları Zonguldak ta Vali ve Halketıliler16 l>ir mwdıı.. 

Zonguldak, (Hususi) - Zonguldak, 
her gün modern bir şehir haline geli
yor. Bayındırlık faaliyeti her sahada 
göze çarpmaktadır. 

Hazırlanan ve §ar kurulda konuşul
m~ olan 1938 bütçesi, yeni yıl ir 
çok zengin vaitler taşıyor. BUtçe, ta
sarlandığına göre: 222 bin liradır. 
Yeni bütçe ile yapılması düşUnUlen 

belli başlı leler gunlardır: Otel, me • 
zarlık, buz fabrikası, soğuk hava de
posu, (bağlık) menba suyu çevresin
de Sağlık parkı, 100 bin parke getir
tilerek caddelerin parkelenmcsi, su 
tesisatı. Uray ve Uzunmehmet bahçe
leri, zarif bir şekilde tanzim edilmek
tedir. Sahil boyu bahçelerle cazip bir 
manzara teşkil ediyor. 
Yazın Ankaradan birçok kimselerin 

Zonguldağa ve Filyos • Amat sah1lle
rlndeki banyolara gelecekleri haber 
alınmaktadır. 

Onun için Filyos sahilinde hazırlık
lara başlanmıştır. Bu yıl içinde, husu
si idare tarafından husust idare teır 
kilatını ihtiva edecek büyük bir bina 
yapılması genel meclisçe kabul edil
miştir. Binanın projesi hazırlanmak
tadır, binanın alt katı modern bir ga.
zino olacaktır. 
Diğer taraftan halkevi çnhşmalan, 

feyizli bir inkişaf içinde devam et
mektedir. BUtUn aubeler, faaliyet ha
lindedir. Sık sık temsiller verilmekte-
dir. 1 Mayısta, geniş programla biı' 
köy gezintisi yapılmasına karar veril
miştir. 

Ba3ta vali ve parti başkanı Halit' 
Aksoy olduğu halde, halkevliler, bÜ·· 
tiln öğretmenler, hükumet daire reis
leri, ziraatçı ve mütehassıslar, talebe 
grupları bu geziye i13tirak edecektir. 

Hususi bir trenle Hisarönü kanıut 
merkezine gidilecektir. Yakın köylü 
halkı burada toplanacaklardır. Saf
ranbolu halkevlilcri ve öğretmenleri 
de HisarönUne gelerek (köy günü) nC' 
katılacaklardır. 

Konferans, temsil, muzik, eski ta
rih eserlerini tetkik, spor çalışmala. 
rlle halkevlnin her şubesi faaliyetle-

rinde birer örnek verecekler, halkevl 
f aliyetlerini panora.mik bir tekilde 
köylUye göstereceklerdir. 

Geçen haf ta içinde, şehrlmir.e ge • 
len lstanbul Şehir tiyatrosu ısanatkh· 
lan, muhitte büyük bir alaka görmilf
lerdir. Halkevi tarafından bir "sanat 
gecesi,, tertip edilmiştir, bu gece, san
atkar l Galip Arcan sanat ha.yatı ve 
hatıralarını anlatan kıymetli bir kon
ferans da vermi§tir. SanatkA.rlar ee
refine halkevinde bir çay eöleni ter. 
tip edilmiştir. 

Merdivenden Düten Gebe 
Kadın 

Hüsam bey mahallesinde Meydan 
cık sokağında oturan 9 aylık gebe 
Abdulah kızı Ayşe dlln evtntn 18 
ayak basamaklarından ayağı kaya.. 
rak düşmüştür. 
Ayşenln düşme neticesinde yUzU 

şlşmış, ağzından burnundan kan get. 
meAe başlamıştır. Yaralı gene kadın 
imdat sıhhi ile Haseki hastahancstno 
kaldırılmıştır • 

Çanta Çarpan Y ankeaiciler 
Şerafettin ve Koço adında iki ya.n .. 

kesici Beyazıtta bir tramvayda, AYVe 
adında bir mektepli kızın çantasını 

çarpmışlar, içindeki 150 kuruvu so ~ 
kak arasında payederlerken yakalan .. 
mışlardır. 

DUn birinci asliye ceza mahkemesi. 
Şeraf ettini 4 ay Koçoyu da sabıkaaı
m göz önilnde tutarak 7 ay müddetle 
hapis ceza.ama çarpmıştır. 
~ 

Çalan Ve Çalınmış Malı 
Alan MahkUm Oldu 

Deniz yolları idaresine alt birçoJC 
eşyaları çalmaktan ıruçlu Kadri ve bu 
malların çalınma olduğunu bildiği 
halde satın almaktan maznun :thsanm 

dün ikinci asliye ceza mahkemesinde 
duruşmaları bitirilmiş, Kadri 40 gün, 
lhsan da 29 gUn ha.pis ceza.sına mah .. 
ki'ım olmuşlardır. 

Safrada çocuk bayramı 

I; .. fıYuüt 23 Ni.9arı l>ayramrnda Hulkcvi Vaşl,-,am Zihni Loknum Halkcvi önünd6 
söylcvhıi veriyor .. 

• Bafra, (Hususi) - Milli HAkimiyet ve Gece, sabaha kadar devam eden mUkel .. 
çocuk bayramı Bafrada bUyUk törenle lef bir balo verildi. GUrbQz çocuk mn -
kutlanmıştır. Cumhuriyet meydanında 

Halkevi ve çocuk esirgeme kurumu ön
lerinde büyük ölcUde gösteriler yapıldı. 

sabakası ve futbol maçtan tertip edlldL 
Hazırlanan çocuk haftası programı mu
vaf!akiyetle bitmlttir. 



Aşk mı? Hayır, 
Bir Hastalık 

bi çok güzeldi. Gençlik bu! Da.ha ogUı:ı 
bu kıza tutuldwn. 

Beni büyüleyen gilzelllk1erini anlat. 
mak çok uzun olur. Hem artık ne fay. 
dası var ki? ... Ogtinü yüksek bir qk 
zevki içinde geçirdik. Kız, kendisile 
alakalandığımı anlamı~. Ara eıra 
bana ka,reı olan tatlı gülümsemeleri 
bunu ifade ediyordu. Yine görüşmek 

B U sene çalışmaktan o kadar eski zevki kalmadı. O ne alemdi? Siz \"adiyle ayrıldık. 
bunalmıştım ki, bir iki ay ol· o devirleri bilemezsiniz, ne kadar an- Bir iki defa kardeşi beraber olmak 

sun, kafamı dinlemek için şehrin bil· latsam nafile!... üzere gezmeye gitmiştik. Bir defasm-
tün gilrWtülerinden uzaklaşmak, bir· Sözü kesti. Eski sular aleminde, o da elo geçen, beş on dakika için yalnrz 
az rahat nefes almak istiyordum. Bu alemle beraber geçmişin geceleri içine kalmak gibi bir fırsattan istifade et
müddet zarfında bir satır yazı bile batıp gitmiş kim bilir ne tatlı hayal- mck istedim. Bu sevimli kıza, kendi-
yazacak, gazete, kitap değil hatta du- leri vardı? sile nişanlanmak ve evlenmek fikrin-
var il!n.Jannı dahi okuyamıyacaktım. :,. • :t- de olduğumu söyledim. Güldü ve pek 
Kararım katidi. Eh, j§ten vakit bula· p AZAR günü, öğle yemeğini Sc- tabii bir sesle cevap verdi. 
madığım için, sarfedemediğim para . lim izzette idim. Doğrusunu - Sabit, benim hoşuma gitmiyor 
!arım, beni bir iki ay rahat yaşatacak söylemek lazımsa. bu adam çok kibar değilsin. Bunu şimdiye kadar anla ~ 
kadar birikmi§ti. olduğu kadar, çok şendi. Insan onun- dm zannederim. Fakat evlenmcmiı.e 

Sarıyerde kendime uyğun bir evce- la saatlerce bir arada bulunsa hiç sı- imkan yoktur. 
ğiz buldum, ta§ındun. Iki gün önce krlmıyacaktr. Hele benim pek hoşuma - Ncd.en imkan olmasın? 

1 
Danunçiyonun 
Gizli aşkları 

Şairin sır arkadaşı olan 
Gondolcu bunları ne zaman 

ifşa edecek 

görüştüğüm, çok seviştiğimiz bir ar- gidiyordu. Kısa boylu kadının kim ol- - lki sebepten. Evvela me&leğin Danımçiyo Fmn81z romancısı Anatol Frans .ne .. 
kada§ım bu kararımı işitince dedi ki: duğunu bilmiyordum: fakat bu ada- babamın hoşuna gitmiyecek ve beni 

- Dur öyle ise; Sarıyerde, senden mm etrafında pervane gibi dolaşıyor, istediğin zaman red cevabı alacaksın. Geçenlerde !tal- Sa.irin Ronclıi Ur.erine yürüyeceğini 
iyi olmasın, bir arkadaşnn var. Seni onun her hareketini göziyle tetkik e- lkincisi, servetin benim arzularımı yanın en bUyük haber almJ§ olan İtalyan hilkfunetı 
tavsiye edeyim. Düşündüğünden daha diyordu. tatmin edecek derecede değil. Evlen- §airlerinden Gab - derhal Danunçiyonun oturmuş olduğu 
iyi eğlence vesileleri temin eder. Gün Sanki İzzet bir çocuk o da mürebbi- diğimiz zaman mesut olamayız. riycle Danunçiyo evi nezaret altına. almıştr. Polisler ka-
görmüş, sohbeti tatlı, sevimli bir a- yesi gibi bir şeydi. Nezaket göster- - Pekala bu maniler ortadan kal- ölmüştü. ltalyan - pıda her gün aşağı yukarı gidip geli-
damdrr. Memnun olursun. mek istedim. onun bizimle birlikte drnlabılir. Ben iyi tahsil gördüm, bir- larm asker • pir yorlardr. Bir sabah beni çağırarak: 

Cebinden çıKardığı kartı üzerine sofrada bulunmasını rica ettim. Kadm kaç lisan biliyorum. Bunlardan peka- dedikleri bu edip - Dantc git §urada.ki kumandana 
hır iki satrr yazı yazdı. Bunu Portfu. ılkin itiraz ettiyse de fazla rsrarım il- 18. istifade ederim. Sen daha kUçük- öldükten sonra 1- söyle, beni San Gulianoya götürecek 
yume koydum, ayrıldık. zerine kabule mecbur oldu- Artık ba- sün, bana söz ver, beş sene müsaade • talyan gazetecile- bir motör göndersin, demiş ve ilave 

Sarıyerde yerleşmek uzun sürmedi. rışmıştık. Gözlerinde teşekkürü anla- et. Anhyor musun, yalnız beş sene! ri şairin bütün ga.- ederek: 
Bir iki gUn sonra, arkadasnnrn arka· tan bir gü!Umseme vardı. Bu mUddet içinde hem babanın hoşu- rabetlerini ortaya - Şayet polisler beni soracak olur-
da§ı Selim Izzetin kapısını çalıyor· İkindi vakti sulara gittik. Oldukça na gidecek bir meslek, hem senin bu Danıtnçiyonım çıkarmaya başla lansa hastalanıp yatağıma girdiğimı 
dum. Karşıma kırk yaşında kadar büyük bir kalabalık vardı. Gramofon- arzularını yerine getirecek bir servet Gondolcusıı mışlardır. söylemeyi unutma! Diye tenbih etmiş.-
tahmin ettiğim bir kadın çıktı. Kısa !arını beraber getirip, mütemadiyen sahibi olurum. Bundan emin ol, a3k Bunların arasında en muvaffak ga- ti, Motör zorla temin edilebilmişti. 
boylu, etine dolgun bir kadındı bu! şark, garp havaları ~.alarak eğlenen- insana her şeyi yaptırır. zeteci de Omso Gallo olmuştur. Şairin Polisler bana: 
Dudaklan kalın, gözleri gilmüşiye ça· ler, sulardan fazla içebilmek için bir- Cevap ver:medi, yalnız gülüyordu. ölllmünU müteakip bu gazeU:ci derhal - Şair görünmiyor bugün, haata 
lar bir renkte idi. Şapkamı çıkardım. düziye tuzJu şeyler yiyenler, kolkola Ayrıldıktan sonra kararımı verdim. Vcnediğe giderek, Gabriyele Danun- mı yoksa? diye sorunca: 
~yfik bir nezaketle, Selim İzzeti gör.. gezinen çiftler, bir arada gezip öte- "Muhakkak zengin olacağım,, dedim. çiyonun eserlerinde bahsettiği Dante - Evet, müthiş bir sıtmaya tutul-
mek istedığimi söyledim. Kadm bir i- beri bakan, sonra birbirlerine birşey- Projelerimi hazırladım. Doğru Ame- ismindeki 193 numaralı gondolcuyu du; yaUyor, dedim. 
ki saniye düşündü, sonra: ler söyliyerek bazı hafiften, bazı kah- rikayı boyladım. Geceyi gündüze ka- bulmuş ve Danunçiyonun Roşiye na _ Beklemekten usanmıı olan polisler, 

- İmkinı yok, dedJ, uyuyorlar. kaha ile giUen genç kızlar... tarak çalıştım. Dolarlar, birbiri ür.e- sıl kaçtığını kayıkçının ağzından din- artık hastalıktan emin olunca, yanm-
Biraz evvel yattılar. Vakitsiz uyandı- Doğrusu ben bu eğlenceden fazla rine yığılıyordu. ledikten maada, §airin yazmış olduğu daki kahvelere dağılmışlardı. Diğer 
rılmaktan h<>§lanınazlar, fena baldo bir 3ey anlamryordum. Bunu Selim • • • mektupların suretlerini de almıştır. taraftan şair gelmiş olan arkadaşları 
sinirlenirler. Zaten doktor, katiyycn izzet de takdir etmiş olacak ki: B OYOK bir servetle lstanbula Bu mektuplarda Danunçiyonun bü- ile motora atlryarak Ronchi üzerine 
misafir kabul otmemelerjni söyledi. - Burasr hoşunu?..a gitmedi galiba, döndüm. Bcyoğlunda, vaktile tün orijinallikleri görünmekle bera _ yürümek üzere ar firarı irtikap eyle. 
FazlJ: rahatsızdırlar da onda.,_,,, dedi. hizmet ettiğim bilyllk oteli satm al- ber hizmetkflrlarma k&r11 bUyUk bir nll§tf.,. 

Kadmm çenesi açılını§ beni bir yı- - Fena değil, hele böyle güzel kız- dım. Otelcilik edeceğim. Eski arka.- sevgisi olduğu da anla§Ilmaktadır. Danunçiyonun 1920 de Ronclıi'den 
ğın 18.f altmda ezmek istiyor, hfilA du- lıır olunca... daşıma. dedim ki: Muhanir, 191 numaralı gondolcu- çok itim.at ettiği 191 numaralı gon-
rup gitmediğime sıkılıyor, sabırsızlık Bu sözüm Selim İzzetin yüzünden - Beni böyle zengin görünce hay. nun evine girince kütüphanesinde, dolcusuna YazmJI olduğu yazılar da 
ifade eden gözlerle bana bakıyordu. bır sis geçmesine sebep oldu. Hafif ret ediyorsun değil mi? Amerikada (Notturno) eserini görmüştilr. Bu ki- enteresandır. Bunlardan birinde &ÖY· 
Bu beklemediğim, çok garip vaziyet• bir göğüs geçirdi. Dudaklannda pek öyle çalLstım, öyle çalıştım ki... BU- ta:bm Ur.erinde Danunçiyonun yaptığı le diyor: 
ten müteessir oldum. Arkadaşımın ba~ güçlükle hissedilebilen acı bir gülüm- tün bunlar komisyoncunun kızı Sani- itlıafda ~yle diyor: - Notalarmun arasını karıştırınız, 
na bir silrpriz yaptığma hükmederek, seme belirdi. Kendi kendine söyliyor ha için! Onunla evleneceğim... (Kapının bekçisi, yorgunluğumun ve Debwısy isimli defterleri bana 
şapkamı başıma geçirdim. Geriyo gibi: - Çıldırdın mı sen? Saniha iki sc- müdafii lejyonerim Dante Femobe) gönderiniz. Burada her eey benime-
dönmek üzere idim. - Güzellik!. O da nedir sanki! De- ne evvel bir doktorla evlendi. llmde. Rica ederim yeşil da.maskodan 

lı"akat bu Sirada, kadının arkasında di. (Sonu 10 uncu ~ayıfamız~) Gondolcu anlatıyor: 15 yastık sipari§ ediniz. Bunlar aynı 
bir gölge belirdi ve tatlı, sevimli bir Sonra gözlerimin içine bakarak ila- Çervignano ve gondoldakiler gibi ol-
ses: ve etti: sun. Alayda iken beraberimde getir-

- Selim lzzetimi aradınız? Benimi - Bakınız, size ba~ımdan geçenle- Spor: miş olduğum üç yeşil damasko örtU-
Siz dostum Ahmet Sabit tarafından ri anlatayım. Bunu isterseniz bir ma- yü de gönderiniz. 
geliyorsunuz, değil mi? Ho§ geldiniz, sal diye dinliyebilirsiniz. "İstediklerim onlar değillerdi. Ben 
sefa geldiniz; lütfen içeriye buyuru- .. Ben lstanbulda doğdum. çocuklu- Masa te 01• sı· daha ufak olanlarını istemi~. Şa,.. 
nu.z; dedi. ğum bu şehirde geçti. Babam, Beyoğ- yet dolabımda bulursanız bir düzUne 
Kadının hayreti, biraz da gücenmiş lunun bü>iik bir otelinde teşrifata me- de çorap ve mendil gönderiniz. 

bakışları karşısında kapıdan girerek murdu. Türkçeden başka. Fransızça, • •ı• 1 k d•ı •. • t ett•kler• Azizim Dante! Senden daha birşey-
Selim izzeti takip eltim. Misafir oda- lngilizcc ve Almanca çok iyi biliyor- ıngı iZ er en 1 erı ıca 1 1 ler rica edeceğim. Bana beş yüz adet 
smda karşı karşıya iki koltuğa otur- du. Ka?..ancı yerinde idi. Bana mükem- bir mili gramlık kaff ein ile Strikti-

duk. o. anlatıyordu: mel bir tahsil verdirdi. Fransrzça ile halde şampiyon çıkara mıyoriar mi gönderiniz. 
. - İki gün evvel lstanbula inmiş- Almancayı çok jyi öğrenmiştim. ls • "Niçin istediğim örtüyü gönderme-

tim. Her zamanki gibi Sabite de ugw _ panyolca ve İtalyancaya da başlamak 1 b" 1. . diniz? Bana eğer yıpranmamış ise Yetmi3 sene evve, ır adam, ge ışı 
radmı. Bana sizden bahsetti. Te"'rif fil.Tinde idim. rd' W• b f gondoldaki yastıkları da gönderirsi • ıt güzel eline geçi ıgı ir elbise ırç.a- . 
edeceğinizi söyledi. "Bu tahsilim ile parlak bir meslek ruz.,. 

sile bir küçük lbtik t.opu itelemeğe 
Köyümüze yeni gelmicı bulunduguw . elde edebilirdim. Fakat benim heve - Bir diğer mektubunda ise: 

ıt başlanır§ olduğu için, bugtln "kapalı Fin 
nuzdan ilk ziyaret bizim vazif emı'zdı'. sim başka idi. Memleket memleket tz ve Zinadan mektup aldım bir spor ve eğlenceleri,, arasına, (H h--,_ 
Fakat siz, acele ettiniz. Beni mahcup gezmek, dünyanın dört bucağını gö - gi . b o cuıuole prensleri) oturduğumuz ''Ping - Pong .. denen oyun rmış u- n~-
etm. ek istediniz. Hayır, itiraz etmeyi. rüp öğrenmek istiyordum. Babam da .1.~ evinin .sahiplerindendlr, çok 

lunuyor. Art 
nız bu, böyledir. Alacağınız olsun. Si- gençliğinde böyle imiş. Onun için bu Yetmiş sene evvelki basit te§ebbüs, memnunum. ık yeşil örtüyü iste-
zin burada bol bol egwlenmenizı· temı·n arzuma muhalefet edecek yerde bila- me; kırmızısını gönderiniz. Aman e. 

bugün icabında 10.000 seyircinin sey- h mml tl · 
etmekle intikamımı alacaınm . Hele bu kis kolaylık gösterdi. Viyanada bir, i 1 e ye e rıca e<\eri,m; sakın yaka-

0· re çıktığı bir umum oyun haline ge - tak w 

Pazar muhakkak bende misafirsı"nı'z,· Pııristc iki, Madritte, Lcningradda bi- d ki "Pi n d ma tıgun kürkü fırçalamağı unut-. miştir. O ka ar • ng - ~ong.. e- o 
mueret kabul etmem.. Sizinle sulara rer sene kaldım . Birinci sınıf oteller- mayınız. nunda ikıbeti diğerlerinki-nilen tenis taklidi oyunun bugUn ıam-gldecefiz. Programın birinci maddes"ı de yatıp knlkryordum. ne benzemesin. 

piyonlan çıkmıştır. B" d 200 l bu. Alt tarafını sonra tesbit ederiz. * • ~ ır e iret vererek bir çiçek 
Ka.bul mU ?. Kabul tabı"ı' .' A tik icat edildiği Blralarda, bu ''ev- sepeti alınız. Bir paket ''hakta tuzu 

1 STAI\TBUL döndüğüm zaman " 
Bu kadar samimiyetle vaki olan babam ihtiyarlamıştı, artık i§- tenis,, bir masanın tam ortaama ko- ile bir paket de kokulu iyi çay gönde-

teklifi reddetmekte mana yoktu. 0 . ten çekiJmek istiyordu. Otel, otel do- nulan kitaplarm arkasından oynanır- rin.iz. 
nun dediği gibi, tabii kabul! Kısa boy- !aşmak beni otel hayatına pek alıştır- dı. ilk toplar da, ekseriyetle lastik Şair gondolcunun karısı Ciğbiiya 
lu, etine dolgun, kırklı kadın da oda. mıştı. Hiç düşünmeden onun yerine toptandı. Sonraları, mUkemm.el ya7Jllrş olduğu mektupta ise: 
da bir kenarda oturuyor, konuştukla· geçtim. Vazifesini yapmaya başladım. mine masa bilyUklUğUnde, fakat bıl- -:. Kızart.arak göndermiş olduğun 
rmuzr dinliyordu. 8elim Izzet, bir sa- Bu işte bir arkadaşım vardı. Onunla hassa inşa edilmiş Ping - Pong saha- balıga teşekkür ederim, diyor; bu se-
niye içinde başını ondan tarafa dön- çok iyi ahbap olmuştuk. Tatilimiz ay- lan ortaya kondu. Ve toplar, sellUlllt- ne sayfiyede gür.el bir hayat temenni 
dil:rllp bir göz jşareti etti. Kadın dışa. nı güne dü,tükçe birlikte geziyor, eğ- ten yapılmağa başlandı. Mesela yakm vakitlere kadar bu o- ederim. 
rıya çıktı. lcniyorduk. "Masa tenisi,. inde, eğlence olduğu yunun ııampiyonu bir Macardı. F.akat Da:nteye hitaben de: 

Biraz sonra çay ve bisküilerle bize Bir gün dedi ki: kadar para da vardır. Birçok profes- İngilizler, 1938 seneei içinde "Masa Azizim Dantel Sana. bin liret gön-
güzel bir ikinci kahvaltısı getirdi. Se- _ Bu defa. yine beraber çıkacağız. yonel oyuncular, •'masa tenisi,, dola- tenis,, i §8.mpiyonluğunu kendileri ka- deriyoııım. Yakında. daha fazla gön-
lım İzzet bir iki dakika düşündü, göz. Yanımızda güzel bir kız da buluna _ yısile senede 5.000 İngiliz lirası ka- zanmak istiyorlar, gazetelerinde gös- denneğe çalışacağım. Artık yonıluyo-
lerinde pek uzaklara bakan bir dal- cak. dar ka7.allıyorlar. terilen temenniler ve azim işaretleri rum. Fakat, benim canım kadar sev-
gınhk vardı. Hafif bir gülümseme ile Hakikaten o gün, bir komisyoncu- Yalnız garip olanı şudur ki, "Masa bunu anlatmaktadır. miş olduğum masamdan aynlamıyo.. 
ded; lri: nun oğlu ile bunun on altı on yedi ya- tenisi,, lngilterede icat olunduğu hal- Bir.de "Masa tenisi,, o kadar taam- ruıu bir türlU! 

- Öbürgim pazar, sizi sulara götü- ~ındaki kız kardeşi de bizimle birlik- de, İngilizler bu oyunda §&IDpiyon ye- müm etmemiı olmakla beraber, bazı Bili.hare l&fr Danteyi yanma aldJ-
ecefim. Fakat ne yazık ki oralarm te idi. Bu im, arkadaşmmı dedifi gf- tfştiremiyorlar. klllplerde 01D&llJlmaktadır. "(S..10 ...... ,....,... 
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Aile saadetinize dikkat ·ediniz 

Aşk termometresi 
ne zaman düşer? 

Aile içindeki ahenk bazan birden
bire bozulur, fntına kopar, yaşlar 

dökillilr ve sonra bnzan güne§ açar, 
- ba.za.n da açmaz. 

Acaba, aile saadetinde derecenin 
alçahp yUkselmeei neye bağlıdır! Bu 
saad~ti boz.an sebepler nelerdir? 

9k !sv~ gazetesi, okuyucuların
dan birinin bu husustaki sualine, a~
iıdald cetvelle cevap verml~tir: 

* • .. 
Bir akşam ba§baıta konuşurlarken, 

kocası veya kamı birdenbire: 
.. - Evden dı§an çıktlğunız yok •.. 
~n yüıU gömüyoruz, dostalrımızı 
ihmal ediyoruz,, derse. . . " 

Havaime§rep bir arkadaşından bah
sederken kocası alay edip güler; ka
rısı da kendi tanıdığl, ayni karakter
deki bir kadının macerasını anlatır -
ken: 

" - Cesur kadm, doğrusu,. derse. 

* • 4' 

Akşam eve geldikleri zaman, karı
eı. da.ha n&es almadan, o gün akşa
ma kadar yaptığı işleri birer birer ve 
tiki.yet ederek anlatırsa; veya kocası 
mühim bir İ§ için ogün akpma kadar 
nasıl dolaşıp yorulduğunu anlatmağa 

ba31arsL . . .. 
Akpm eve gelir gelmez gerek karı

sı, gerek kocası hemen aynanın kar
§ISına geçip, yUzünde, gözünde, elbi
.MISitııde kendisini ele verecek bir şey 
olup olmad1ğma bakıllrsa. 

Dunıp dururken, birdenbire birbir
lerine hediye vermeye ba~arlar ve: 

- Ba.k sana. sevgimi Lsl:ıat edecek 
ne güzel bir hediye aldım! derler. 

* • • 
Karşı kal'§ıya konuşurlarken, koca

sı "·eyn karısı. kar§l'Smdakinin ismini 
h'.1.:ırlamakta bir saniyenin yü1lde bi
ri kadar bile tereddüt tdenıe. 

* • • 
Büttln bunlu, aşk dereceeinin ya.. 

vaş yavaş a1ça.ldığmı gösteren arn. 
metlerdir ve en son noktada hararet 
sıfıra. düşer, kan kocanın ara!ı &>ğur. 

O zaman yapılacak 6eYı tekrar mU· 
tekabil sevgiyi canlandırmaya çalI§tp 
dereceyi yükseltmektir. 

italyan polisini uğraştıran 
bir mesele 

Arslan tırnaklı 
Hırsız çetesini yakaladı 

Fakat kullandıkları aletlerin mahiyeti keşfedilemedi 
Geçen hafta, İtalyanın ::Milano ıeh

rinde seyyar polis müfrezesi yeni bir 
hmAıllk çetesini meydana sıka~ 
tlr. Bu çete yeni usu.t icat edilmiş a
letlerle en sağlam ve çeliKten kasaları 
saniyeler içerisinde soyuyormuş. Elle
rinde kulrandıkları i.letleri icat etmiş 
olan fArstan tırnaklı adam) lakabı 
ile anılan bir sabıkalıdır. Çete efradı 
da ayni i81Jli taeımakta.ydr. 

ELD1VENL1 HIRSIZLAR 

Geçenlerde Amenltada. da bu nevi
den bir hrrsız çetesinin yakalanmış 
olduğu bildiriliyordu. İtalyan polisi
nin bu sefer ele geçirdiği !Jetlerle ı. 
talyan zabıta müfrezesi bir kat daha 
zcnginle§mi§'ti r. 

K:rrsızlar parmak izlerini kaybet -
mek içfn deriden eldiven giyiyorlar
mış. 

ltalyan zabıtasının parmak izleri 
mütehamııslan §imdi bu eldi.venlcr ü
zerinde tc.tkikat ile mcşgUldür. Ale~ 
teri ica.t etm.iş olan adamın muhtelif 
memlekeUet"Cle para kalpazanlığı yap
mI§ olduğu da tesbit edilmiITT.ir. Elde 
edilen bütün filctle.r Romada Ginliano 
caddeshıdek! (zabıta müzesine) nak· 
letfümi§lerdir. Bunların içerisinde in· 
ce kıl dcstcreleri bulunmuş olup bu 
kıl dcsterelerin hangi madenlerden 
yapılmı§ olduğu ara.~tırılmaktadır. 

Çete efradı büyük bir tüccar terzi
nin kasasını soymağa uğraşırken ya
pJlan baskın neticesinde ya.kalanmış
lardll'. 

ÇAI:.INAı~ MEKTUPI..AR 

1Wyan zabıtası bu nevi hırsızlıkla
rın ayni aletlerle de başka memlcke~ 
terde yapılıp yapılmadığını yabancı 

manleketlerden sormak mecburiye -
tinde kalmış ve muhtelif mcmleketle
ııt mektuplar yollamı§tır. 

Bu esnada Varşova polisi garip bir 
mektup çalma usulünü ltal,yan za.bı. 
tuma bildirmiş, ve Va.I'§ova.da: Kem -
pif l !aminde bir hırsızın yakalannuı 

olduğunu haber verm~. 
Var§Ova: zabıtası, hınmıı poı;ta ku

tularından mektupları nasıl çaldığını 

şöyle tarif etmektedir: 
Hırsız gündümen hazır:lamış oldu -

ğu ipek torbaları. sabahleyin erken.. 
den posta kutularının içerisine' sarkıt
makta imiş. Gelenler mektuplarını 

kutuya atıyor zannı ile atıyorlarmış, 
meğerso bütün mektuplar ipek torba..
nm içerisinde toplanıyonnuı. Ve ak
şam, kutuların açılma saatinden evvel 
gelerek ipek torbaları kutudan çekip, 
muhtevfyatı ile beraber götürüJUyor. 
ve biHUıara içlerindeki pa:ralan top
lıyormuş. 

Italyan zaıbıtasmı bu garip hırsızlık 
vakası da harekete geçirmiştir. Şim
di artık, her memleket polisi ile sıkı 
muhaberelerde bulunacaktzr. Arslan 
tırnaklı: hırsı.zlarm e.Ilerinde bulun -
muş oWı Aletleriiı hangi madenlerden 
yapıldığı meydana çıktıktan eonra, 
bu iletlerin: resimlerini çekip yanla-~ 
rında: meş.ruhatlan olduğu halde, bil
hassa. Y1manistan, 'l'Urldye ve Ame
rika (ibi polfeleri meslek e:rba.bmdan 
olan memleketime ~kfir. 

Korkuda n sesl'ol 
kaJbeden kanarya 

Geçenlerde Tulon şehhin.de bir 
doktorun evindeki lwıarya kqunu 
kedi ka.pıp kaçıru§br. Doltt.or kedinin 
elinden lm§w kurta.rımpa; da. korku
sundan titreyen kuş sesini kaybetmiş. 
bir daha ötmemiştir. 

Yine bu korku nct~i olarak, ge
çenlerde avcıların elinden kurtulan 
bir yabani tavşan da Lehista.nm bir 
köyüne girmiş ve §aşkınlıkla. bir köy
lü evine dalmıştır. Yabani taV?an bu
mda yavrulamıştır. 

Bundan sonra yabani ha.yvan ev
den kovdukları halde dağa gitmem.ek
te ve başına gelecei,ini: bildiği ~in 

köyde kalmağı tercih. ecliyoDJllll, 

insan öldürerek· ka
fası biriktiren 

memleket 
Japonyanın hakimiyeti altında for

moza adasında yaşıyan ahali arasında 
insan kafasmı kudsi bir kıymet ola
rak muhafaza ediyorlar. Japon hükü
metinin şiddetli emirlerine rağmen 
insanları gizlice öldürerek kafalarını 
saklamak hususunda ahali arasında. 
rekabet vardır. 

Bu ada, 1.sviçre kadar btiyüktür. 
Dört milyon Çinli, 200,000 Ja.pon 140 
bin Malayalı y~a.maktadır. ln:san öl
dürerek kafasını saklnmağı seven in
aanlar bu nüfustan haric;tir. 

Yalmayak gezen, çok hafif cii!Seli 
oldukları için Adanın bUtün dağ ve 
çetin yerlerini karış, karış bilen Ma.
layalı '·ahşiler insanlan öldürmek i· 
çin kaçak birtakım sivri aletler teda
rik etmişlerdir. 

Genç, ihtiyar öldürülen bütün in
sanların ka!aaln muhafaza. olunuyor. 
Ve hangi adamda daha çok kafa. var
sa o daha çok sevilip hil~t ediliyor. . . ,,. 

700 çeşit iş görmek 
yasak 

seyebes adala.rmda yaşıyan Hindis
tan mihra.celeri yemek piııirmcği bil
mezler. Bunlar balığr denizden tutar 
tutmaz çiy ve taze olarak hemen yer
ler. 

Bunların ba.,mdaki papazlar hem 
dini ve hem uhrevf liderlerdir. Bu ka.
bileye papazlar 7000 türlü l§ görmeği 
yaak etmi§tir. Yasaklara riayet eden 
ya.bani Hintlilerin yaşayt§ları çok ga
riptir. . . ... 

Merak mı, hastalık mı 
İspanyada senelerdenherl ikl taraf 

çarpışıyor. Yüz binlerle insan ölmüş, 
memleketler harap olmuşsa. da spora 
kal'§ı duyulan ihtiras ve zevk sönme
mi§tir. 

Frankocular CumhuriyetçBeri st -
kıştırıp dururken Cumhuriyetçi taraf 
sporcula.n Pari!e futbol oynamağa 

davet etmiştir. Bilkao §ehri ate.ste ya
narken futbolistler top oynıyormuş. 

Bu da bir alTr hastalık ... 

KADIN 
MODA 

Bir ~ flbi~i . . Ktı.mıı~1t ve çizğt. 
Zerin rengi zovke tabidir. Bu. ''bolero 
ceket,, de mı c1ıemmi1/f!tli nokta. biçim
dir. Bu biçim:. yaz1.ık e'lbisel«'cls çok 
modadır. Cck8ti11 önünde bey.o.:: of'. • gµ.ndi fiyongası bir kem.er ucu görii;. 
nfiyor. 

Yaz saati tatbik edilirken ..... _________ ,.. ___ ..,_...__.. .. _...,_. _______ .. _, -· 
Dünyayı altüst eden 

bir yanhŞhk 
Garp memleketleri yaz ve kıi saati 1 

kullanırlar: Yaz ba§}arken saatler bir 
saat üeri almır, kı§ başında da. bir 
saat geri. 

Bu sene yaz saati Fransada geçen 
hafta, lngiltc.rede de bu hafta başladı. 
9 Nisan günü, Londrada gece saat 2 
de, saatler birer saat ileri alındı, 3 
yapıldı. Bu i§ için, Londra sokakla
rmda, belediye tarafından, 6 adam 
kullandı ve bunlar ~ehirdeki 5128 so
kak satini yeni saate göre düzelttiler. 
Bu iş te tam on saat sürdü. 

Yaz, kış satı usulü fikrini Vilyam 
Villet isminde bir İngiliz ortaya a~ 
ımştır. Kendisi 1915 de ölmü~. usulü 
1918 de tatbik edibniştir. 

Bu usulün faydası, yazın . erken 
kalkmak, işe erken başlamak ve er
ken yatarak bilhassa. elektrik masra
fmdan istifade etmektir. İngilterede 
yapılan bu hesaba göre, 1918 den bu
güne kadar, yani yirmi sene zarfın
da, bu usulün tatbiki ile, 3 milyon Ji. 
ra kir edilmiştir. 

SAATLER İLERİ YERİNE GER.t 
ALINIRSA 

Yaz ve ki§ saatinin tatbik edilece
ği bir gün evvelden halka gazeteler
le bildirilir ve tekrar tekrar: 

- SaaUeri bir saat ileri (veya ge
ri) alacaksınız, diye ihtar edilir. 

Hakikaten, yaz veya. kış saati tat
bikinde, saatlerin ileri mi, geri mi alı
nacağı hususunda yanılmamak limn
dır. 

Saatlerin bir saat ileri alındığı yaz 
gilnU eger siz, saatinizi bir saat geri
ye aldınmıa bir i§e iki saat geç knl
mıı olursunuz. Mesela, saa.t lO da 
kalkan tiren. eski saate göre fimdi 9 
da kalkacaktır. Sizin saat, yan1111ık
la bir saat geri alındığına göre, &aa· 
tiıı.l.z 8 iken. tren düdüğünü öttüre
cc ktir. Siz, daha saat 8 diye evde o
tururken, tren kalkmıştır-; 

Kışın da, saatler bir saat geri alı
nacakken, siz ileri aln-sanız, istasyo
na. tren vaktinden iki saat evvel git
mi§ olursunuz ki, soğukta beklemek 
cezasını ~kersiniz. .• 

Bu hataya. bir kere İngiltercde bir 
iki kişi değil, koca bir müessese d~ 
mü§tür: 

Bir şehirdeki posta idaresi, yazın 
saati bir saat ileri alacak yerde, yan
lışlıkla bir saat geri almıştr. Artık, 

postaların hareket saatlerinin nasıl 
altüst olduğunu dU§ünebilirsiniz. 

Bu ~ehir, lngilte:renin mühim bir 
tica.ret merkezi olduğu için, poeta!arı· 
nm geç kalması, yalnız o şehir halkr
nı değil, bütün İngiltereyi ve bütün 
dünyada o şehirle alakası olanları za
rara ıokm~tu. 

Posta idaresi. evvela hatasını anla
mamış, kabahati başkalarına bulmuı
tu: Yani, posta müdürüne göre, diğer 
ı)oatahaneler §a9ırmışlar, saaUerini 
yanlış ayar etmişlerdi. Bay mü.dür, 
posta. idarelerinin düştUğü bu bata .. 
ya ( !) gülüyur, yaz ve kış saatleri
nin tatbikinde saatlerin geri mi. yok
sa, ileri mi alınacağını bilm.iyenler ol
masile alay ediyon:lu: 

Kendi gözündeki aopayı görmeyip 
ilemin gözündeki çopii gören adam 
vaziyetine bir misal olan bu posta 
müdürü, neden sonra işin farkına. va
rıyor: saatini yanlış ayar edenlerin 
bütün diğer pastalar olduğunu, onun 
için, diğer şehirlerden postaların her 
zamanklııden erken. geldiğini düşü -
nilrken, nihayet anlıyor ki, saati ile
ri ala.cak yerde geri almakla asıl ken
disi y:ınll§lık yapmıştır. 

Hemen koşuyor, saati düzeltiyor 
anıa., iş işten geçmiŞtir: Postalar geç 
kalını§, o şehirden geçen diğer posta 
sevkiyatı saatlerce beklemiştir. 

Yaz saatini yanlış tatbik eden pos
ta müdürü bu kadarla da kurtulamt
yor: 

Mektuplarm geç kalması yüzünden 
zarara giren bir tüccar po.}ta miidürü 
aleyhine dava açıyor. Mahkemede ka.. 
7.anıyor ve adamdan binlerce lira. za,. 

rar ziyan alıyor ... 
Zavallı poı1ta müdürü, esasen pek 

u olan maaeı ile bu borcu ödeyinceye 

kadar her halde bir dah& yamı saat
leri bir saat ileri, k11m da bir saat ge
ri almak ıru:rmgeldiğini unutmamJt
tır ... 

Danunçigu 
(Altıncı şaysf adan dtfNIM"Jı 

rıyor. Bu sefer karım ftlphelenfyar ve 
şaire acı bir mektup yuaralc kocam· 
nrn kendisine ihanet etmekte oltfuiu
nu öğrendiğini HA'"' ediyor. Şair b ... 
dın& §U cevabı veriyor: 

"Azizem Cigliv: 
Mektubunuzu aldım.. Ço'Te ~r 

oldum. Datıta bumda ~Mr l>fr 
hayat 1tilrm"1c.tt!dir. Bütim -.stıı.•ıi 
bana itina tile ~ ~.,,. 
Şilph.elım:m.l.ş olduğunu: ac:hm ...,. • 
.wn t~ı;ctw. K~ ~ 
il.zmiM ."1-'I bir lKYl"gwytJ ~ JHr. 
kag gün~ lctMlar bmııml6 'V~ ge
lecektir. ÇccıUeJmo için mı, W &'8a 14-
ret gömlerlyonım. S«dnt?Grtm. 

İ§te, Danunçiyonun sır ~ı 
Dante bugün VenedJfin lemb abn 
sularında 191 numanlt goado1f!nb 
küreklerini sulara daldırıp dmmakta~ 
dır. Fakat, pirin kendisine mıdt et
tiği sırların hiç birisini alzmd&ıı Jıa.. 
çmnamakta yalnız guetecfleıre, el1d 
oymalarla işlenmi§ gondolunu g&a • 
rerek: 

- Ah siz bllııeniz, bu gondol p 
irin nice hatıra.tamu ll&k1a.r, demalltır> 
dir. · 

Aşk mı? 
( Alhncı 3l1Ylfadatı 4'°°"1 

Bafıma yıldırım ()Upüe ciyiılL mı. 
tün .ümitlerim, bir mumun etn6aı!a 
döne döne aleve dUşen bir pervane lf· 
bl, yanmıe kül olmU§tu. ~kmı, qb 
dair isimde otan bUtibı hisler Ntmlf
tr. Uf ak tefek ~çicl maceralardaD. da 
'bıktmı. Oteli satarak b~, s..r.,. 
re gelip yerle§tim. 

Bir gUn, yine eski otel Jll"lrWl18' .. 
la bulu§tum. Bana man!Jı manAJı • 
k r..rak dedi ki: 

- Senin o kadar &evdiği.11. .Amım.. 
kaya onun için gittiğin Saniha. ~ 
nıu? 

- Saııibadan bana ne? 
- Şimdi serbest! 

Cevap vermedim. o deft1ll etti: 
- Kocası ge<;en sene ölmüt. zanl!ı 

kadın, iki çocuğiyle dtil! Ki!nı:!fBhlt te
sadüfen gördilm. Bana adreafni ftrdf. 
latcrsen git görilŞ. 
Ayaklarım beni Sambanın. nine 

götürdü. D<>kuz on yaem,da bir 1m 
kapıyı açt.1. Be!li içeriye alrp bir oda
yı gösterdi. 

' - Biraz bekleyiniz, annem tf1Ddi 
gelir, dedi. 

Bir iki dakika !!!lônra oda kapımmda 
bir kadın göründU. 

- Ah, Sabit., sen misin! 
Diye bağtrdı. Seainde evvelki abılllk 

yoktu. Elimi sıkan. elleri ~· 
Gözleı:i bir cam pa.rlaklıin!a idi:. O 
§ahanc ktunral ~lmnm Wıeriae a
yalı bir bez bağla.m.ıştı. y;t;lpeıWd 

müstesna güz.ellik birkaç Hile JciıM1ıı 
o kadar solmuatu ki, cahil ~limi 
çıldırtan bu şeylerin. iğreti alnp-.. 
dığnu kendimden soruyowm.. 

Oı:adan çıktıktan sonra, Ya.kit. bl
b~i yakan Sanüı.amn. tlmcli bua ~ 
pe.rçasm.da.u başka bir --~ nlmNh .. 
nı anladım. Bak azizim. ıu yanmdalf 
.k.ma etine dolgunt hiç de p.ı: Qbm. 
yan kadını gj:)rüyor mıaıtm? O ~ 
için bir met.relten daha ~ Ol* 
b~ka bir şeydir. Bir hasta.batla hıımDo 
şire gibi bütün fe,fkat ve itinamm ba
aıa hasretm~ir. Onun ~ .. 
ımları, htt pyi yalmz besim nhatw 
ve saadetimdir ... 
Arkadqım: euatu. Ben de -.., 

.kendiıne: 

- "Güzellik de nedir Anki! ... ,, eli· 
~ ~. 

.. 



ÇAPRAZ 
Kelime bulmacası 

Yeni bu.lmacamrs 
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SOLDAN SAGA: 
1 - Çocukları havalandıran bir 

spor, 2 - Resimde süjeden ga)Tisi, 
3 - Bir maden, tok olmıyan, 4 -
Bir uzuv, gerek 5 - Fa.kat veya. yal
nız manAsına, 6 - En kötü, 7 - Jlim, 
8 - SulhU temsil eden, yapan, 9 -
Ahmaktan emir, bir dağ silsilesi. 

YUKARIDAN AŞAGI: 
1 - Bir hayvan, dahi, 2 - Bir nevi 

serpuş, 3 - Lekeyi temiz!iyen, f -
Bir renk, doğuran, 5 - Atın ayakka
bısı, TeeaaUr, 7 - Ele avuca sığma
yan çocuk. 8 - Zevç, bir nota, 9 -
Bir papa. ismi, renk.siz. 

DünA.-a Bulmooamn MUedilifi: 
SOLDAN SAGA: 

· · Devle.~ Dem1ryolları ·ve Limanları işlfltme . · 
. . , , · .. t. Umum : idatesı !lô.nlar.ı. , · _ . ,. . ~-

Oldlş .. dUnOt blletlerlnln müddeti 
uzatılmıştır 

1 _ Mayıs • 1938 tarihinden itibaren gidiş • dönüş tarifesi, blletlerln 
mer'iyet ruUddetlerl blr aydan lkl &J'& çıkarılmak ve yolculara gidiş - do 
nUş mesafesi mecmuu üzerinden beş yUz k!lometreye kadar bir ve dal 

fazla. mesafelerde beher bet yQz kllometre ve kesri tein keza. istasyon 
kk f bakkr verıımek suretiyle değlştlrllmlşttr. ücretlerde değişik! 

;.::~ur.u l/Mayıs/938 tarihinden evvel alınan blletler eski tarife hükıı ı 
ne tlbt olacaktır. 

Fazla tafsllAt tein istasyonlara müracaat edllmeltdlr. "1232,, (242 6 > 

Avrupa Hattında MDhlm TeozllAt 
Avrupa hattında 5 Mayıs 938 tarihinden itibaren Eşya nakliyatın a 

ı:nUhlm tenzlllt 7apılmıştır. 

1 _ Sirkeci _ YeşUköy kısmındaki istasyonlardan Avrupa hattının 
her hangi bir istasyonuna ve bilmukabele yapılacak nakllyatın Ucretie
rl sınır !arkı aranılmaksızın, Ton vekllometre başın.a: perakende ''3" , 
a~glri beş ton ucretl verllnıek şartlyle "2,6,, ve asgA.rl on ton UcreU veril· 
mek şartıyla ••2,. kuruşa tndlrllmtştlr. 

TenzllA.t miktarı % 50 ye yakındır. Bu suretle Krrklarell - tctanbul 
arar;mda "Peynir, Mani!atora, Tuhafiye, Kavatlye, Bakkallye, Ztıceaclye ... 
gibi .. bir sınıfa tlbi eşyadan Ton başına: 

Perakende H70 kuruş yerine 840, asgari beş ton ıartt1Je 1223 ku
ruş yerine 700 ve asgari on ton şarttyle 1195 yertne 660 kurut alınacaktır. 

2 _ Sirkeci _ Yeşllköy kısmındaki lsasyonlardan Avrupa hattınrn her

bangt bir istasyonuna yapılacak Tuz nakllyatının 8cretl, asgari beş ton Oc· 
rett verilmek şartlyle. ton ve ktıometre başına "l,50,. kuruşa tndlril-

mtştlr. 

3 - Avrupa hattının herha.nıt bir istasyonundan S~rlcecl - Yeşilköy 

Çunkü ASPİRfN senererdenceri 

her fürlü soğukalgınlıklarma ve ağ· 

ralara karşı tesiri şaşmaz bir~ ilaç· 

olduğunu isbat etmiştir. 

- . AS P 1 R 1 N in- tesirinden emin_olı:rıak_~çfn 
lütfen ffi markasına dikkat .ediniz. 

l - Kız kulesi, 2 - Aç, 3 - Fa, 
Lehistan, 4 - Kal, S - Ay, kamçı, 
6 - Saf, Re, 1 - EJa, 8 - Ca, saat. 
9 - Sl. Makta. kısmında bulunan istasyonlardan birine en az on ton Ocretl verilmek ,ar

-------------- tiyle nakledilecek dökme ve çuvallı zahlrelerln, yafh danelerl, tohumla

BORSA 
--- Ankar•30·4-938 ---111 

flluılarınıltt \ ılılız ışıırell olanlıır, Qze
zerlnde nıunıııelc görenlerdir. Rakam-
lar saıı !2 de kapın ıs sııııs fıyallarıdır. 

---ÇEKLER----1 
• Parlı 2l'ı i~ • Mıı<.lrid 12 8984 
• Nevyork O 79ttc • ltcrlln 1 96116 
• MllAno 15 ~ • \'arşe)\·• 4 1950 
• DrilkseJ 4 7012 • lhıdapeşte 8 9880 
• Atine $ 7460 • BOkres 106 osı 7 
• Cenevre 8 4880 • Belcntd 8' 6288 

• Sorn "8 4W30 • Yokohamt 2 7210 
• Am~terdın l 4220 • Slokholm 8 ~ 
• Pr~ 2'2 78&1 • Londra ö80 
·!~:vana • l\fosko\·ıı 23 8275 
••ı n a •aUkr•zl•r · 
• 1933 T. Bor 1 19 75 ı • ErRanl islik. ~ 

.. " .. U S. Erzurum 
.. " •• 111 S. Erzurum 
Efektifler veril memiştlr. ... __ 

Saat 
9,30 
8,30 

12 
!0,30 

!) 

8 

KALKACAK VAPURLAR 
Vapurun adı 
Uğur 

GHll~i yol 
fzmit 

Kocaell 
Tarı 

İzmir 
Tn:ryar 

Mudanya 
Karadeniz 

İT.mir 
İmroz 

GELECEK VAPURLAR 
Kcm:ıl Ayvalık 

11.\LK OPERETi 
Pıızatresl : Kadıköy 
SOre)")'ada Salı: Pan. 
ıı:alh Kurtulutta Çar. 
şamba: Beşik tat Saud 
Parkta Perşembe: 811-
kırköy Miltlyadide 

ÜÇ 1'11.DIZ 
En 'iOll opctt:l 

Şeh:adeba,ı 
l'URA!ll TIYATHOSU 
Halk sanatkArı Nnşit 
,.e arkadaşları Mlçe • 
l'lencev vaıiyetesl. 
<IOndüz:: Saat 15 de 
fllLP..NCf KARI Ko. 4. 

Gece ~nal .,0,3'1 <1:• J]LET 0!\IER 3 perde. 
Van~. sı lo, <lur• 

Buıece 

LÜLEBURGAZ 
lfalkevlnde bfi)ilk mft 
"nmere heyet birkac 
g0ne kadar tsıanhu1a 
rfönecektir. 

ZA YI - 932 senesinde Gôzlcpe 5. cf Hk 
mektepten aldılhm tehııdetnameyi zayi et. 
Um. Yenisini alnC'altımdan eıııklslnfn bük. 
mn yoktur. <V. P. 2420) 

Gi5:f~p~ Crnar 101.-nk 15 No. da Ercflm~nt 

ra;zhaklm' 
Dı.!Vuıat RamiAyaı 
Muayeııt' u ... ııeslnJ l'akalm.. fali.m&.rı• 
hrlaba$ı Cad. 11H1'A Apt. nm. 

aakletmı.tlr reJ: 41 M3 
>azarıiıuı 'llAıui" hN$!11n >ğlt"rt• 

•11rırı• "'"' ikiden Pıltıva kadar 

rın ve çekirdeklerin nakli neretlerl bütan mesafe için ton başına "400 .. 

kuruşa indlrtlmlştlr. . 
• - Fazla tafstllt tein istasyonlara mOracaat edilmelidir. (2424). 

Keşif bedeli 798 Ura 32 kuruş olan Hazine! evrak blnMında yaptırı-
Aile tarifesinde mU~lm değlşlklikler Jacak tamirat pazarlığa konulmuştur. Keşif evrnklle şartnamesi Levazım 

ı Mayıs 1938 tarlhlnde·meri;yete konulacak alle tartfesi, Mayıs başın- mUdürlUğUnde görlllebilir. Jsteklller 24~0 No. 11 kanun~a lazılı vesika

lan Eyllll sonuna kadar tatbik edilecektir. Biletlerin merlyet müddetleri dan başka fen işleri mUdUrlUğUnden alacakları fen ehllyet veslkaslle 69 

Ura 87 kuruşluk ilk teminat makbuz veya. m ektubile beraber 2/3/931 
tkl aydan dört aya C!karılmıştır. Dlletter, Gidiş - Dl5n0ş Ocretl mecmuu- pazartesi gllnü saat U de Dalmt EncQmende bulunmalıdırlar. (B) (2452) 

oun yUzde yirmisi ayrıca tediye edllmek şarUyle beşinci ay tein temdlt 

edilebilir. Yolcular, beş yüz ktlometreye kadar bir ve daha fazla mesafe

lerde do beher beı;ı ruz ktlometre ve kesri için keza bir istasyonda bllet

lerlnln mer'iyet mUddetl dahlUnde tevakkuf edebillrler. Grup meyanın· . 
:lan bir kişi grubun azimet seyahatinden sonra gldlt • dOnUş istasyonla-
rı arasında mıntakada mer'i tarifelere ve da.ha ehven dOşerse gldlt - dlS
nUş tarifesine gOro hesap edilecek Qcretlerln yarısı mukablllnde blletfn 
mer'iyet müddeti dahlllnde istediği kadar seyahat edeb111r • 

Fazla tafsilfı.t ıctn istasyonlara mQracaat edilmelidir. (2425) 

/,,tanbııl a.,liue mahkemesi allıncr hııl..·uk 
dairesl11den: 

Margnro f..tankopulıı tarafınrlan llarfla. 
os tstekopulos nlc) hine açılnn il•\ ıı r d:ıvası 
ıııhkik:ıtının muayyen olcltıAıı U. 3. 938 gü. 
nü müclclnleyh yapılan ilanen lt•b!i~e ruıt. 
men mnhkcmecle hazır bulunmamış oldll. 
Acından ş;ı:raben tnhkikntn rft',·am olun:ı
rıık dnvarı Yrklli ıtava arzuhalini tekrar. 
lıımış mnıteioleyhln hir1iltc dönmesinin 
ihtarını islcmiş Ye yapılıın muameleler. 

den bııhsllc IJ)'nh kararının onbe~ gün 
mQddetle flftnen tehllllne karar verilerek 
ve bir nuslınsı mahkeme divanhanesine 
ta1ik edilmiş bede mahkeme gilnil olan 14. 
f. 938 tarihi için 11Anen tebligat )'tıpılrnn
ıiıltı görüldfiAOnden hu kerre onbeş sün 
mQddctlc gıyab kararının tekrar ilôncn 
tebiıtlne karar verllml~ ve mahkeme günü 
19. 5. 938 Perşembe saat 14 olanık tayin 
edildiği tebliı )'erine geçmek nzere ilan o. 
lunur. 25423 

llk okul sağhk odalarına !Uzumu olan 8 dolap, 8 şezlong 8 sandalye, 

8 tabure 1 etcjer ve ı tane de UA.n ca mekA.nı acık eksiltmeye konulmuştur. 

Bunların hepsine 731 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi Levazım 

mUdUrlü~n~e ıterttl~iltr. BteklMer 2490 No. lı kanunda 1azılı vesika ve 
54 lira 83 -ıu"1$fhr ih em~at :rnakbuz ve7a mektublle beraber 2/15/938 
pazartesi gUnU saat 14 de Da.im! Enen mende bulunmalıdırlar. (B) (2052)' 

Fatih kazasında yapılan arazi tahriri srrasmda Aksaray Te Fatih 
yangın sahaları tclndeki arsalardan bazılarının kimlere alt oldukları ko
misyonlar tarafından tcsblt edileme memlşttr. Tahrir kayıtlarında ekalklt. 
ğe veya yanlışlığa mahal kalmaması ve bllhassa arsa sahiplerinin ortakla
rının ileride mallarına tesahUp noktasından mUşkülAta utramamalarr için 
yangın yerlerinde arsaları bulunanlardıuı kendilerine ihbarname teblll 
edilmemiş olanların nihayet bir ay fclnde ve mevcut bulundutu takdirde 
ya.nan mUlklerlne veya arsalarına altveslkalannı alarak bina ve arazı ta. 
hııldrnk mUdUrlUğünc müracatla istenecek malfı.matı vermeleri, yangın 

yerlerinin harltalnrı ilerldenberl yapılmış ve her yanan mülke mtıkabll bir 
arsa tahslscn meYcnt bulunmuş olduğuna göre henüz caplarını almamıt 

olnnların mUracaatları halinde arsalarının kondllerlno gösterilerek tasar
ruflarının kolaylaştıracağı ehemmiyet lo ilA.n olunur. (B) (2399) 

KURUNun 23 Nisan 1938 de jJAve olarak kitap ~eklinde başladığı Zabıta romanı No. 7. 

44 ELl TADANOALI KIZ 

Brenda: 
- Biri bizim otomobil olacak, dedi. Lasser, 

bizden ayrılırken, "kısa başata,, gideceğini söy
lemişti. Bizi de orada bekllyordu. 

ORMANDA BlR ÇARPIŞ)IA 
Bunları konuşa konuşa, yola doğru gidiyor

lar, arkalarında yanan köşkten gittikçe uzaklaşı
yorlardı. Bir aralık Slmon, arkasına döndü baktı: 

- Köşk çıralı tahtadan fmtş galiba, dedi. Bir 
dakikada ale,· a1dr. 

Brenda: 
- çıralı tahtadan olup olmadığını bilmem 

ama, dedi. herhalde ispirtoludur .. Senelerce bizim 
içki rrçılarımızı snklndr .. Elbette holUne ispirto 
sinmiştir. 

- Şimdi de alev alev narına yanıyor ha!? .. 
Arkalarında kalan bir yangından uzaklaşr

yorlar. fakat önlerinde kendllertnt bcklfyen bir 
maceraya· doğru koşuyorlardı. 

Köşkün , ağacıar arasından geçen dar yolun
dan, anayola inen noktaya gelmişlerdi. Bu sırada 
otomobil sesleri birdenbire kesilmiş, sanki ikisi 
birden bir kazaya uğrnyıp oldukları y~rde kal
mışlardı. 

Simon yine merak etti. Fakat: 
- Ne oldu? demeye kalmadı, bir stıAh sesi 

işitildi. 
Birinciyi ikinci bir slIAh sesi takip etti. 
SJmoo: 

E L t T A n A N o :A r; 1 K 1 z 41 

Ell tabancalı - ı 

- ÖlUmle yalnız kalmadınız ama, hep bera
ber kalmamızı istemiyorsanız .derhal buradan 
uznklaş::ıhm? 

~lmon Templer yine şaşırdı: 
- Beraber rnl? dedi. 

- Evet, beraber. Fakat hep beraber, aeğil: 
üçUmüz beraber .. 

- Ya? Bu iltifat neden icap ettı 1 
Slmon bir şeyler anlar gibi oluyordu ama, pek 

ele kati hUkUm veremiyordu. 
Drenda •. fazla dUşUnmeslne mahal bırakmadı: 
- Hadi, dodf, gidelim. 
Sonra Copleye döndU: 
- Çöz bayın 1plerlnt? 
Cop ley: 
- o kendi kendine ctizer! dedi. 
Simon bUshUtUn şaşırdı: 

Coplcy, fplcrf gevşek bağladığım Brendanm 
anlamasından neye ceklnmlyordu? Slmon, onlarla 
konuşurken, ipleri sökUp serbest kalabileceği hal
de, kendisinin sımsıkı ba~landıfını zannettirmek 
icln, hareketsiz durmuştu. 

Copley, bunları söylerken Slmona manalı ma
nalı baktı ve &UlUmsedl. Brenda, hAJA tereddtıt 
etmekte olan Slmona; 

- Hadi, dedi, daha duruyor musunuz? Yoksa 
yine eskisi gibi size tabanca ile mı hitap etmemi 
istiyorsunuz?, 
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-- Arada büyük fark var 
( 

Pm~ Çocuk Pudran: ~dlye kadar hiçbir benzeri taratmam tak. 
lid edllemem}3tir. Bu pudranın, en bUyUk meziyet! bilhassa çocuk cilcL 
lerl için hazirlanmıa olması ve terkibinde tahrla edlcl hiçbir madde bu. 
lnnmamas1dır. 

PERT EV Ç OCU K PUDRASIN I 
Siaman. vilcuUu, bazı kimseler de kullanmaktadırlar. Vllcudün iltı. 

valarmda ve koltuk alUarmm pişi.klerine k~ı bundan daha müessir bir 

pudra hentız kelfedilmemiatir. 

. ı 
GÜVEN 

ANITI 
ONU OlGER ADl (TALK PUDRA) lan ile ka.n§tuınaymız. 

AD•IATICA 
SOC. At:J. Ol NAVIGAZIO NE-VENEZIA 

Uğrıyacatıan Umanlar Vapurlann iılmlcrl Hareket günlen 

-----------------------------------------------=,,... ..... ==----
Pire, Brindi.!I, Venedik 

Trieıte 

l". Grlmanf 
P. Foscarl 
F. Grlmanl 

Biltiln Avrupa için ekspres trenler! Pale ttna 
Ue tellkl ederler .• 

Pire, Napoli, Marsilya, Ocnova 

Kavala, Sel1nik, Golos, Pire, Patra1, 
:Ayıaranda, Brlndisi, Ankona, Venedik 

Trieste 

F. Grimanl 

Fenlcla 
Meran o 
Campldoglio 

Dl ana. 
Abbazia 
Qulrinale 

lı;eo 
Sellııik, Midilll, tzmir, Pire, Kalamata. Albano 

Patras, Brindisi, Venedik, Trieste Vesta 

Burpz, Varna, K"öıtence 

Sulina, Kalas, lbrail 

Meran o 
Albano 
Abbazla 
CaınptdogUo 

Veıta 

·qulrlnale 
Fenkla 
bco 
Dl&Da 

Meran o 
Abbazlo. 
Campidogllo 
Quirlnale 
Fenlcia 

6/ 5 
lS/ 5 
20/ 5 
27/ 5 
S/ G 

5/ 5 
19 / 5 Saat 17 de 

2/ 6 

12/5 
26/5 Saatı7d• 

9/ 6 

5/ 5 
19/ 5 Saatl8dt 
2/ 6 

4/ 5 
6/ 5 

11/5 
18/5 
20/5 Saatl7 de 
25/ 5 
1/ 6 
3/6 
8/6 

4/ 5 
11/ 5 
18/ 5 Saat 17 de 
25/ 5 
1/ 6 

Jandarma Genel I\omutanlığı Ankara 
Satıoalma Komisyonundan: 

1 - Vasıf ye örneğine uygun yetmiş lira fiyat tahmin edilen komple 
:Jilz subay eğer takımı kapalı zart usulile 9 J.:5 / 938 pazartesi günü saat 
1>nda satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız olarak alınabilecek olan bu eksiltmeye girmek 
latlycnlerln 525 Hralık teminat makbuz veya banka mektubunu ve şart
namede yazılı vesikaları muhtevi teklif mektuplarını belll gün saat dokuza 
kadar komisyona vermiş olmaları. (2241) 

~Lt TABANCALI KIZ 

Simon artık her şeyi anlamıştı: 
Copley Brendaya meseleyi anlatmış ve .. Onu 

·da kandırmış olacaktı. 
Slmon derhal kollarını iplerden sıyırdı, sonra. 

asağa kalktı ye: 
- Emrinize Amadeyim, dedi. 
:K:ız sert bir sesle: 
- Dilş ônUme! dedi. 
Fakat, bunları söylerken gülUyordu ve bu gU

lUşünde çok tatlı bir ifade vardı: Bu "Düş önüme!,, 
sözünde, sevgilisini beraberinde alıp götüren bir 
kadın daveti hali vardı .. 

Bu sıra.da, benzin ve duman kokusu bütiln 
köşkü sarmış, yanan tahtaların çatırdıları duyul
.mağa başlamıştı. 

Simon: 
- Ev yanıyor?! dedi. 
Copley: 

- Evet, dedi. Ben yaktım? 
- Fakat, madem ki ben yn.nmnyacnktım, evr 

.:vnkmağa. ne lüzum vardı? 
Copley: 
- Emir! dedi. Reisimiz öyle emir vermişti.. 

Brenda tıAYe etti: 
- Reisimizin bize verdiği ikinci bir emir daha 

•ar! dedi. 
- Nedlr? 
Dunları konuşurken köşkten çıkıyorlardı. 

E traf, köşkün pencerelerinden dışarı çıkan 

TÜRKİYE iS'. BAN KASI 
• 

r Sirkeli Hayriyeden 1 

nn gün l\rayısm biri olmak münasebetiylo Boğaziçlndc tenezzüh edecek 
sayın yolculıırımmı. liöprü ile bütün i. kelclcrimizde ,·e otomobiller için Ka· 
bata5 - tJskfüJ:n l<>kelelcri arac;mda. gitme, gelme çok müsait seferler bulacak- ı 
Jarr, Çamlıeaya. çıkacak olanların da. Vsküdar tramnyı llc yapüıın tcnzilll 
müşt('rck bllctterden istifa<le edecekleri ilin olunur. ı 

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

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

1. nci keşide 71 Mayıs 938 dedir. 
Büyük ikramiye 4.0000 Liradır. 

ELt TABANCALI KIZ 48 

aleylerıe, aydınlanıyor, otlar, ağaçlar korkunç bir 
lrumızılığa boyanıyordu. 

Bu sırada uzaktan bir otomobil sesi duyuldu. 
Simon derhal kulak kabarttı : Bu otomobilse-

sini tanıyacak gibi oluyordu. 

DENiZBANK 
D E N iZYOLLARI 

lftETMES 
Acentaları: Karaköy - Köprübaşıı 
Tel. 42362. Sirkeci Yolcu salonu 

- Tel. 22740 -

Karadeniz Postaları 
ı Mayıstan itibaren Karadeniz 

postalarında aşağıda yazılı değl· 

şikllkler olacaktır: 

SALI POSTALARI gidiş ve dö
nüşte Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Gircson, Trabzon ve Ri
zeye uğrayarak Hopaya kadaı 1 
gtaecelc; gidişte ilA.veten Tirebo· 
Iuya ve dönüşte Pazar'a uğraya

caktır. 

PERŞE~1BE POSTALARI gi
diş ve dönüşte İnebolu, Ayancık, 
Sinop, Samsun, Ünye, Fatsa, Or
du, Glreson, Görele, Trabzon ve 
Rlzeye uğrayarak Hopaya kadar 
t?;!decek ve dönüşte iUl.vctcn Of 
,·o -~k~nabadn uğrayacnlttır. 

Yanındaki Brendaya döndü: 
- Bu ne ? dedi. 1 

PAZAR POSTALAR! gidiş ve 
dönüşte Zonguldak, lnebolu, Ger
ze, Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Ulreson, Vakfıkebir ve Trabzona 
uğrayarak Rizeye ltadar gidecek 
ve dönüşte lll\veten Sürmene ve 
Tireboluya uğrayacaktır. (2339) 

Kız da kulak kabartmış, otomobil sesini din
liyordu. Biraz durdu, sonra: 

- Bizim reisin otomobili olacak, dedi. Gidi. 
yor. 

- Hayır, geliyor. 

- Gel iyor mu? 
- Evet, baksanıza sese .. 

Hakikaten, otomobil sesi gittikçe yaklaşıyor
du. Fakat, çok geçmedi, ses tekrar uzaklaştı. Son. 
ra tekrar yakından bir otomobil sesi duyuldu. 

Simon, keskin zekıtsı sayesinde, vaziyeti keş. 
!etti: 

- 1ki otomobil Yar! dedi. 
- Evet. Biri gidiyor, biri geliyor .. 
Cop ley: 
- Yangını görüp gelen polis veya ıtraiyo 

otomobili olınasm? dedi. 
Sim on: 
- Hayır, dedi. Brcndamn dediği gibi olacak: 

İki otomobil vnr, lıiri gidiyor, hiri geliyor. 
- Fakat, kimin otomobili bunlar? 
- Orasını çok geçmeden öğreniriz • 

il 1 
ÇOCUKLARINlZ İÇİN 

En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 
• Çocnk Esirgeme Ilurumonun 

vaktile bir nllo külilphnnesl ola
rak bastrrdığı fklzJcr serisinde 
duy<1uj;'.ııım1z bo eksikliği bu gU. 
zcl ve reshnll büyük WkAye kltn.
bı ile doldurulmuş buluyoruz. 

• Kültür bakanlığı eserJ tetkik 
etmiş, ilk okul çağındaki çocuk
lar için faydalı eser olduğunu tas
dik etmiştir. 

• Ankara. caddesinde Vakit Kitap 
evinde arayınız: J.'iatı eo kuruş; 
posta için 4 kuruş ilO.ve eötnlz. 

Sahibi ASTh1 US 
Neşriyat müdürü Refik A. Sevengil 


