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italya, boğazlar mukavelesine iştirak etti 
Celil Bayar'la Rüştü 

Aras dün sabah geldiler 
Akşam üzeri Ankaraya gittiler 

Felaketzedeler için 

Kızllaya yardım 
Harp zamanlannda hastalar ,.c yaralı

ların imdadına ko,ao Kızılay salh za

manlannda mcmlckctlmWlo belli ballı 

bir içtimai yardım müessesesi mc\'lill al
clı. ~rtehlr ve ha\'alislnde yer depren· 
mcsl olur olmaz hUkümct Ue blrJlkte ilk 
harekete geçen t\,~kllit bu muhterem 
cçnılyet oldu. Bu itibar De Kızılaym 

gördU~.-U yardım hlzmctlcrl cfkirıumu· 

ede derin minnet ,.c r;ıilkran duygu· 
ır-.::·~ ..... kaJ1danmı,tır. 

-~.··-~Anadolu zelzclcsl gibi binlerce 
nt~,m nrhinu allkalandıran fcll· 

~ffeftlı karfıamda fertlerla tetwsllrlerl 
~ ~~elerde kanctll oluna 01111111 Jü· 

• WU:akutl büyük bir mllll tefldllt .,aşa 
, .girmedikçe, fertler taratmc1aa edllecek 

fedakarlıklar toplanarak feWıetzedele
~ lhtly11Çlanu söre daiıtıbnadıkça 
ula mae-&r 111.r ~ yapılamaz. O· 
m ~in Kır.alay ccmlyetlnln va.kıt kay· 

betmckslıin :Ccliket sahasına koşıııu~ ol· 
~ G9k -.m w. ~ cıilm.,tur. 
Do\'lotço feWEctılectel~re ~ ~ 
aynı.cak be3 yüz bin Ura Kmlay eemf· 
yetlaln ~erek kencll kayuldamadan, 
.;erek halk tarafından alarak yapacağı 
madc1I mancnctlcrc katılmca felaket· 

• zedelcrln llk zaruri ihtiyaçları temin e· 

clllml' olacaktır. 
'.Fakat °fikrimizce Ku,eblr zelzelesi· 
~ ~ smıf halk tabakalan arasında 
~ırdıiı yardon hislerinden tamaml· 
·le lstif:ıde edebilmek için bu iti sadece 
ltilkflnıeto ve Kızılay cemiyetine bırak· 
mak klfi delUdlr. Kimsesiz kadınlar ve 
Ç()('uklan b.lmaye etmek veulr bu gibi 
maksatlar için eallflll&k tızere memle
k«te ktiÇtlk, büyük ne bdar kuralmaı 
cemiyetler nna bepal de htııriimetln 

Ye Kmlaym etrafmda toplanmalı, ba 
temlyetler bir mllddet için kendl nsı· 
talan Ue balaeaklan yardmılan onlara 
devrederek lkbael dereeede yardımcı 

kavve&ler te,ldl etmelldlr. 
Kmb.y kendi batma ''Ultul mahdut 

bir bayır cemiyetidir; onu udece ken· 
dl kaynaklan Ue yapaeatr hizmet de za. 
rari olarak nırtalannm hududu içinde 
Jıı 1lır; fakat memJekette türltl mak· 
utlar için karulmuı olan büttin hayır 
cemiyetleri elblrllil ederek Kızılaym 

etrafmda yardımcı kuvvetler ballae ıe· 
llno ktlçük küçllk derelerla blrle§me· 
sinden hasd olan bilyük nehirler gibi 
Kızıta1 cemiyeti de mankkat bir lhtl· 
yaç de\'J'eSI ~in btlyilk bir içtimai yar· 
dan mlles5esesl olar. O vakit ba yardım 
mü~ yapaeap hizmet do o ka· 
dar nıüeulr, o kadar genlı l'e o kadar 
feyizli hale gelir. 

Milli fellketler 1lar31smda bir memle
kctteld cemiyetler fertleri birleştiren 

kU(lik laaıkalanhr. Bu halkalann bir •· 
raya gelip bir maksat için birleımesl 

milli blrllif n gllz~J tczahllratmdan bl· 
rldlr. Bugün l~ln Orta Anadoluda yeniz, 
ocaltsız \'C ;:ıda!lız kalan binlerce \'a
tanda':fa yardım etm<'k nzif(.'Sinden yllk· 
sek bir milli birlik maksadı olablllr mi!. 

ASIM US 

DE.~IZBANK MURAKIPLERI 

Ankara, 2 (Telefonla) - Denizbank 
mUrakipl\)llerlno Malfyn ve!ı.(l}eti namı· 

n:ı Tahsin Aynizadc, lkt:sat vekaleti oa
mma •bık Edirne belediye re'-ı Ekrem 

•• ~'i! talin edllmltlenijr. 

• 
CeUil Bayar'la R~tü Aras Sirkeci lstasyonunda .• 

CelAI Bayarın istasyondaki sUzlerl 
Milli ahenğini kurmuş olan Y unanistandan çok 

iyi hatıralarla dönüyoruz. 
Dost ve mUttcfik mcmlel:et Yuna

Dhıta.ııı ziyareto giüniı olan Bap · 
B. Cel&l Bayar ve reflkuı ve Harici
ye Vekili Dr. Araı dün aabahld tiren
le· §e)ırimbe diSnm,ilflerdir. 

Başvekil ve Hariciye Vekili istas
~onda._ l«5tanbul Yali :ve belOOiye reisi 
ıs. Kuhlttlıt 'O'iflınd&f, ~ Gl
rektöril B. Salih Kılıç, lstanbul ku-

(SÖnu: Sa. of. sa • .f.) 

Hitler 
Dün saat 16 da italyaya gitmek 

üzere Ber:inden hareket etti 
italyan gazeteleri, Roma - Berlin mihverinin 

sağlamlığını yazıyorlar 
Paris, 2 (Radyo ile} -Alman dev-ı saat yedide İtalyan hudutlanna. gir· 

Jet reisi Bay Hitler bugün saat 16 da mi§ bulunacak ve bUtUn nazırlar ile 
ttaıyaya hareket etmiıtir. Brenerden (Sonu: Sa. 7. Sit. 5.) 

izmir seylap tehli
kesi geeirdi 

üç kardeş dağında heyelan 
o~duğu söyleniyor 

tzmlr 2 (Husus!) - Bugün dolu 
ne karışık şlddetll yağmur yağdı. 
SeylAp tehlikesi oldu. Caddeleri su
lar kapladı. MUnakalAt saatlerce 
durdu. su basan bazı evlerdeki halkı 
itfaiye kurtardı. Şehre mnteaddlt 
yıldırımlar dUştU. Hisar camisine A. 
nadolu matbaasına da yıldırım dUştU 
Karşıyaka civarında oduncu Aliyi 
eşeğlle öldürdU. lzmlre yakın Balco
va köyünden bazı kimseler Uç kardeş 
dağınqa heyeIAn gUrilltUlerl duyduk- , 
!arını söyIUyorlar. 

tzmlr 2 (A.A.) - Bu sabah saat 
ondan itibaren yağmağa başlayan ve 
iki saat kadar pek şicldelll devam 
eden yağmurlardan hasıl olan seller 
Bahrlbaba karşısındaki sıra kahvc
lcrlnl basmıştır. 

Ayni zamanda Yemiş ve Halim· 
afa çarştlartle gUmrUk ~nündeki Fev 
zlpaşa mcydantııını da sular kapla 
mış ise de belediyenin her taraftan 

BQyO k eOlence· 
il müsabakamız 

iki ytldız birbirini 
arıyor 

faaliyete ge~mesl yUzUnden ıuJarın ~ ......... ~ 
·~:S.j..Bitl.l 

Roma 2 A.A. - ltalyanın bugün Montrö mukavelesine 
iştirak ettiği resmen bildirilmektedir. Ancak, ltalya Mil· 
lefler Cemiyetinden çekilmi§ olduğundan bu vaziyetinden 
mütev~llit bazı ihtiraz kayıtlarında bulunmuştur. 

Roma yarışlarının ikincisinde 

Y~zbaşı Gürkan 
ikinciliği kazandı 

Cevad Kula da iki ayrı beyğ·rıe 
altıncı ve yedinciliği aldı 

Roma, 2 (Husui)-!mparatorluk mil· 
kiı.fat yarıglarmın ikincisi Rom& Valisi 
Dan Putsololam ile federasyon umu
mi kMibi huzurunda yapılmıştır. Ya
rışlarda Türk ekibi, ıu neticeyi almı§
tır: 

Birinci: Lombardo Cumbla (İtal
yan). 

ikinci: Yüzbaşı Gürkan (Türk Yıl· 
dızla. 

Oçüncil: Bosgiml (İtalyan). 

Dördüncü: Bru.m (İtalyan). 
Beşinci: Ha.Is (Alman). · 

Altmcı: Cevat Kula (Türk). Ça~ 
km ile. 

Yedinci: Cevat Kula (Türk. Güçlü 
ile. 

:Mesajeru Qitalya gazetesi yazınıı 

olduğu bir ma.kalede Türk ekibinin 
göstermi§ olduğu muvaff akiyetin 
§imdiye kadar hiçbir yarışta görülme
diğini kaydetmektedir. 

Heybelladada dDnktl merasim 

Deniz lisesini biti renle· 
re diplomaları verildi 

ı 

Amiral, Harp Okulııtıun aanoağını verirToen .. 
(Yazısı 7 inci sayıfada)' 

Liselerdeki leyli 
meccani talebeler 
öğretmen yetiştirilip mecburi 

hizmete tabi tutulacaklar 
(Y Cl.ı'l8ı 4 tıncG -v/ritJtiJ 

ingiltere için b?r tehlike 
Bizim Anadolu lürfeblr ve ha vallsl yer deprenmesl ile aarsıhrkea ı.. 

glllz mllletlnl de ba.§ka ttlrJtl bir a fetln tehcllt ettljl haberleri geliyor. ı.
koçyah Maldntos lsmbule bir i Um azan tctklkJerladen soma ta ko~ 
konç baldkatı keıfetmıı: Büyük Brl taaya adası yavaı ya"I denlzla dibine 
doğru çökmil§. Bir gün gelecek bu günkü lngiltere hcı- türlü medenlıet 

eserleri De beraber denizin cllblne lnecekmlı ! .• 

Yalım lngUlzlerl müteselli edecek bir nokta ,·ar: lskoçyalı iJlmbı te1n1a 
cttlifne göre Bttytik Brltaaya adası m tehdit eden tabii afetin seyd pek ..,. 
ğmlır; bir senede adanın çevresinden denize kanpn miktar ancak,...._ 
santimetre gcnlıllğlnde ince bir terlt parçasıdır; onun lcln bütün Jqlltıere
nln deniz !'!Ulan arasında kaybolup gitmesi için daha birçok uırlann geçmell 
liznndır. 

1kl afet arasında görülen lklncl fark da ıo noktadadır: Anadolu zclzel~ 
za\'alb köyltllerln mallan Ue beraber canJannı tehllkcye koyda; B8J1k 
Brltanya ....... yavq yava§ deniz lerln dibine cekea llareket l9e ba 4efa 
laglllz serma1edarlannı zarara sokm'Qftar. aı....., tbelblla aplmama 
aleyhtar olanlar lskoçyah lllmln kcıfine IAtlnat ederek mmı emekler De Jıa. 
zırlanaıı ...,. projesine karlı hilcama geçmJıJerdlr... Gklbılite eke .. "" 
C8M1a maaffak da olMelrJNlllr. : ••• , • ..,.. 
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No. 20 Vazan: KadDrcan Ka1FDı 

Asieryos yerinden fırladı kapıya 
doğru yürüdü 

- Bu iyi. •• Yarış gUnU de SJrokkos o
ııun kılığına girecek! 

- Evet. .. 
- Çok dikkatlJ davranmak IAzmı .... 

-~nl:ıcıll1"!5a kan gövdeyi götilrllr. Bunu 
yapmak istemezdim ama. •• 

Narses söze kangtı:. 
- MarkUsU Prasinolar öldUrdU. Uç 

ıene evvel Aliksiyosu yarış sabahı ölU 
bulmadık mı 1 Allkslyor Sirokkostan Us
tUndil. 
Pontiyakoı prabmı yfıdumlıyaD Teo

doranm omuzunu okşadı: 
- Y•vrum, sana bir eey daha 10ra -

ymı: Acaba Slrokkoa bu 1§1 Asteryosa 
haber verir mi 1 Eğer bunu yaparsa ye
ıılden kavga ba§lıyacak halbuki oyunlan 
azaltan, Ustelik paralan da vaktinde ve
remiyen imparatora ka11ı onunla an.la§
ml§ bulunuyoruz. 

- Slrokkos bizim istediğimizden daha 
merttir. A11k onu çıldırtını§. Yar111 ka
zandıktan sonra kendisinin kim olduğu 
belli olmakı!•mı ortadan kaybolacağı

.m.ıza, beraber bir kayıkla Halkedona 
geçtikten sonra Bitlıılye gideceğimize 

o kadar inanıyor ki.. 
- Senin gitmediğini görünce çok kı

sacak. Bir delilik yapabilir! 
- Orasına ben kan§mam. Size bıra

kıyorum!. En çok Halkedona kadar ka
yıkta beraber bulunurum. Bu da olmasa 
daha iyi. Zaten o zamana kadar artık 
görtlşmJycceğiz.. Şüphelendirmemek l -
ı;in .. 

- Şu çocuğun açıktan açığa bize reç
tlfinl, ıenlnle evlenerek mw-ada erdi
ğini ister gibiyim. 

- Ona acımamak ellmde defll, fakat 
evlenmek mi T Bunu hiçbir zaman ya -
pamam. Bir ıllrUcU .. Bugün kral gibldlr, 
yamı yenilince ıilrUnmeye başlar; 

- Evet.. Hakim var- Sana bir pren.a. 
~ değilae ı:engin bir ırıeııatür lAzmı.. 

Narseı ıenin için ne söyledi biliyor mu
IUD? 

- Ne dedi? 
- Teodoranm kalbinde kadmm ıey. 

tanhğt ve erkeğin mertliği bir araya 
ıelml§ttr, dedi. 

Tcodora Ermeni harem ağaııma baktJ 
Ye gülümaedl. Sonra Puntiyakuaa d&ı
dtl: 

- Narsea bqh bqma bir lıazhıe de
ler. Anutaam yanında b6yle bir Ud 
adam olaydı bugünktl kilise kavgalan, 
aray entrlkalan, fırka gUrllltWed ol -
m.azch! 
Narseı bq ildi ve teıekldlr etU. 
Pontiyakoa kalkarken gevrek gevrek 

sllldQ: 
- Bir gfln Vaallialya olursan ODU ıana 

aatarnn, aevgW Teodoram! -
- Ona paha biçilmez. .. .Aaat edenin, 

ben de aaraya alırmı ! 
Teodora bu ıataya gülerken Nanıee 

qnun önQnde tekrar lğillyordu. 
Pontlyakoa tekrar genç kızm yanma 

oturdu; ODU koliyle bir baba gibi l&l'dı: 
- Bir prens veya zengin bir aenator!. 

Bu aözlerfmin yürekten geldiği ne ka -
dar belli! Demin hiç tasarlamadan aöy
lemlf bulundum. Sana böyle bir koca 
bulmak f§ten bDe değil, fakat onun se
ııl sahneden alıp götilrmeslnden kor -
karım. 

Teodora ayağa kalktı: 
- Bunlar birer gevezeliktir, azizim 

Pontlyakoe! Rastgele bir prens veya 
eenator neye yarar ki!._ Güzel de ol
malı, deiil ml? Zekt ve cesur da olma
lı!- • 

On1an ıelAmlıyarak çıktı. 
Pontlyakoa mllşavirlne döndU: 
- KUçllk Teodoranın gözleri pek yu

bnda? ... 

- Yukan bakan yükselir, qağı ba
kan alçalır! .. Çünkü gözler ayaklara Ju
Javuzhık eder. 

- Bunu ben de isterdim. 
Dedikten sonra yerdeki halıyı göster

di ve DA.ve etti: 
- O zaman bu halının yerine Prul

nolan kullanırdım ... 

- Oyunlar verilmiyecekml§! 
Hipodromun ahırlarmda birkaç fil ve 

ve bir iki aslanla kaplandan bqka bir 
eey yokmuş! Hiç bir geminin karaya vah
§i hayvan çıkardığı görfilmemi§tl. Uete -
llk oyun maaraflan için imparatorun fn-
kalara vermesi ldet olan para da hcnUz 
verllmemlııtl. 

Şurada burada toplananlar: 
- Sarayı yakmalı! 

Diyenler, aövUp sayanlar eayısrzdL 
PontJyakosun canı sıkılmıştı. Eğer o-

yunlar verilmezse ne zamandanbcrl ta
aarladığı plin yllzUstU kalacakt:J. Sena
tor ve saray nazın Yll8tinle görOttU. n
lerya ve Peloponeze doğru uzun bir yol
culuk yapan; Tuna ordularını gözden ge
ç.lren Yüatlnyanos da dönmlletn. Bele 
Yil.stinyanos oyunlarm verilmemesini 
devlete en büyük ihaııet olarak görU -
yordu. 

Erteal gQn her zamanki paranm ya
rısı verildi Asteryoa köpllrdü. Fakat 
Pontiyakoa ses çıkarmadL Oğleden eoıı
ra sakallı sUrUcllsllnU Bizana aokaklarm
da gezdirdi 

Halk timdi her §eyi unutmU§tU. Sil· 
rQcUnn eakallısı o zamana kadar ~rül -
müş değildi. Bu kimdi? Nereden ıel • 
mişti? Ne yapabilecek! 

Vahşi hayvanların azlığı, imparatorun 
aı para vermesi hemen unutulmuıstu. 

Şimdi bUttln Bizanslılar Venetolarm ye
ni ıllrUcllsUnQ konuşuyorlar; onun hak • 
kmda tahminler yllrUttlyorlar; alay e
diyorlar, bahae glrfflyorlardl. 

Pontlyakoe için bu da ayn bir zaferdL 
Aıteryoawı llt1.r0cuatı Sirokkoea da 

görilndU. Biru eolıun ve durgun olma
IJD& rağınen her r.amanJd gibi ıert ve 
dinçti. Fakat yenilik iatlyen maymun le
tahll halk onu bugün pek u alkJflıyordu. 

~u ~teryoea .'S;ı~erl aman: 

- Al'öba Yat'I§Dıl komedi yapmak is
tiyorlar. Çok gWdUren değil, çok kop.n 

kazanır! 

dedi. 
Katlzınanm Uattlne altm lflemell ipek 

tente çekildi. 
Klmaede oyunların yapılmıyacaiı hak· 

kmda bir 11Uphe kalmadı, 
SllrUclller imparator tarafmdan kabul 

olundular. 
Slrokkos evine gitti. 
Halk her taraftan Hipodroma dolru 

akıyordu. 

Bu mada yqlıca bir adam top. koea 
geldi. Aateryosun karvıama çıktı. Yll.ztl 
bembeyudı. Gözlerinde eqJunlığın IOD 

dereceal vardı. Yeınterin reisi 10rda: 
- Ne var Demetrlyos? 
Bu, eski sUrUctılerdendl. Şimdi Slrok-

koaun hocalığını yapıyordu. 

- SlrokkOI kayboldu. 
- Kayıp mı oldu? Nasıl? 
- saraydan döndUkten 10nra odasına 

cekllml§tl. Hamamın lıuır olduğunu aöy
lemok i~in giren köle odada onu göre -
memtı. Ben de g1rdlm. bulamadım. Ya
nt mantoslyle IJ8.Jlda1larmı bir kenara 
atmJt. Pencerelerden blrl açıktı. 

- Venetolar kaçırmaamlar? 
- Sordum, duvarlara yaklqan bile 

olmamış! Sfrokkos ktlçnt bir kıZ çocuğu 
değil k1 kolay kolay kaçmlam ! Bir ço
cuk bile bağmr, imdat çağırır! 

A.steryoa yerinden fırlıı.dı. Kapıya doğ
ru yllrUdU. Orada her an hazır duran 
ıedyeyt görünce: 

- lkl atı çlkarm ! 
Diye emretti. 
lki at geldi, birine kendisi diğerine de 

Dometrlyoa bindi. Dört nal uzaklqtı

lar. 
Onun araması da boş oldu. Ortada açık 

bir pencereden bqka hiç bir iz yoktu. 
Sarayına dönerken: 
- Her ihtimale kal'fl Andreayı ha

zırla! 

Dedi. Sarayına gider gitmez de biltlln 
adamlarmı ıehrln her tarafma yolladı: 

- Sirokkos bulmadan kartıma çık -
maym, köpekler! 

Diye haykırdı. 
Bu sırada sakallı sUrOcll halkm coş -

Çekoslovakyada heyecan! 
Sudet Almanlarının reisi Avrupa demokrasilerine hitap etti ı 

'' Sudetlerin hukuk musavatını temin için Prağ 
hükumetini tazyik ediniz,, 

Prag 2 (A.A.) - Bir mayıs müna
ıebetile irat ettiği bir nutukta lleln 
leyn, SUdetıerin statUsU meselesinin 
halll için Çekoslovakyada plebisit 
yapılmasını istemiştir. 

Henleyn demiştir ki~ 
"Çekoslovak halkının daha akili.

ne bir şeklide idare olunmak iste
diğinden eminim. Fakat halk evvel! 
matbuatın tesirinden kurtulmalıdır. 
Çekoslovakya hUkametl halka sulh 
ve artalet dairesinde mi yoksa şimdi 
ki Almanlara karşı açılan daimi mü
cadele havası içinde mi yaşamak is
tediğini ıorarsa isabet etmiş olur. 

Hatip geçende Karlovtvarlde söy. 
lediği nutku hatırlatarak şöyle de
miştir: 

"Taleplerimin kabul edllmeı ma. 
hlyette olmadılını 807lemet iste. 
rim. Taleplerim pek makuldOr Te 
mllllyetler meselesinin halline bir 
esas bulunması lstenlldlfl takdirde 
bunların asgari bir had dahlllnde 
7apılmıt oldulu görtllllyor. Bu talep 
leri blltlln Slldetler tasvip edl7orlar. 
Başlıca hedeflmlı devleUn çerceveıl 
içinde tam blr hukuk mtıaavatı elde 
etmektir.,. 

Helnle7n, bundan aonra A vnıpa 
demokrasilerine hitap ederek Stıdet 
lere batak mtıaavatı ~ermeatnt te
min için Prag hOkfımetlnl tal)1k et. 
melerinl tıtemttttr 

Helnleyn &Ozflne devamla demlttlr 
ki: 

"Devlet çerçevesi içinde bir ekal
Jlyetteıı ibaret. olan timdild vui7e
t11lllzden hiçbir zaman memnun ol
mayacaiımıaı açıkça aöyleyeb111rim. 
Şimdiki kanuni vaziyeUmiziıı aulh 
konferanıındak.1 Çek murabbaı he-
1'.._t.\.lllfl vaidlerl1e, Sen Jermen mua. 
hodeel ahk•mne Te Çele tefkll,Atı eııa 
siye kanununda derpiş edilen esası 
haklarla tezat teşkil ettiği kanaatin 
de bulunuyoruz. Çek teşkllAtı esasi
ye kanununu ekalliyetler meselesi
ne bir hal şekli bulmak için bir ha
reket noktası addediyoruı. Bu kanu 
nu eeasinin hail hazırdaki ihtiyaç. 
lara intibak ettirilmesi lA.zımdır.,. 

Belnleyn bundan 10nra Karlovl
varide toplanan SUdet kongresince 
ileri etıi11len taleplerin Çekoslovak 
devleUnln tamaml7elnl tehlikeye 
dOştırmedlflnl beyan etmlftlr. 

Mumalleyh 1871 de Bohem7a ve 
Moravyadakl eyalet diyetinde bulu
nan Çek azanın Bohemra kralhfın
da Çek ve Almanlarla mOeavl hakla
rının korunmasına dair olan esası 

kanunu ittifakla kabul ettlllnl ha
tırlatmtt ve demiştir ki: 

- Bu kanun Bohemyadakl Alman 
balkının şahsiyetini a~ıkca tanı

makta ve Slldetlerin muhtar bir ida
reye sahip olmalan hakkını kabul 
etmektedir. Bu kanunla bentm Kar. 
lovltaride serdettiğim talepler ara
sında ne fark var? 

Heinleyn, Karlovlvaride söyledlğl 
nutkun Çek menfatlerl ile Alman
lann teşriki mesailerine dair olan 
kmmda tama.mile musır oldutunu 
kaydetmtı,tlr. 

Berlln 2 (A.A.) - Oppava hadise
leri hakkında Alman istihbarat bll
rosu aşağıdaki malQmatı vermekte
dir: 

"Polis blrkac kişiye hücum ederek 
bunlara hoyratça muamele etmiş Ye 
avukat Hampell hırpalamıştn". Ya
raları ağır olan avukat hastahaneye 
sevkAdflm!ştlr. 

Praı 2 (A.A.) - Yan reamt Çete
ka ajansı, 80 nisanda Troppede vu
kua gelen ve Südet Almanlarından 
JLvukat Hampl Zettlgln yaralanması
na ve be:yıılnln zedelenmesine sebe
biyet vermiş olan hadiseler hakkın
da mUtemmlm malamat vermekte
dir. 

Cet,.ka, aj"nsına gnre. 30 ntun 
tarihinde. Alman ve Çek gen~terf 

Sulhun anahtarı Çekos- ı 11nda çekos1ovak mese1ea1nden bah .. 
• aedecek dellldlr. !nılltere Cekoslo-

lovakyarun elıode vakyanm latlkl&ll hakkında B. Hlt-
yaralanmıştır. 1kl Alman yaralıdan ler nezdinde yapmak niyetinde ol
btrlsi avukat llampl Zetttgldlr. Bu duğu tetebbllltl ancak Ftlhrerin ltal
zat evvelce Südet fırkası azasından ya se7ahatlnden sonra yapılacaktır. 
iken ihraç edllmlf n bir müddet son Prag 2 (Radyo) - On bin kişilik 
ra tekrar fırkaya alınmıştır. Bu ha- SUdet Almanlannnı akdetmiş oldu
dlseler dolayıslle bir mayıs nümayiş tu miting ve Heinleyntn nutku bll
lerl menedilmiş ve Dahlllye nazırı, tnn Çekoslovakyada derin bir nefret 
Moraveka pollı mddürUne mahallin- ve heyecan uyandırmıştır. 
de tahkikat yapma11nı emretmiştir. 

Çeteka ajansı ilAve ediyor: Eğer 'ormao)ard& yaşayan 
yapılacak olan tahkikat idare me-
murlarının herhangi bir hatasını bir adam 
ortaya çıkaracak olursa bu memur. 
lar, mevkl ve şahsiyetleri katlyen 
nazan ltlbare alınmayarak tecziye 
edlleceklerdlr. 

Çeteka ajan11, Pragda bir may11 
mtınuebetlle yapılan ntlmaflt esna.. 
11nda Macar talebeden mtırekkep bir 
pııpun zabıta tarafından tevkif edil 
mlf oldutunu da haber Termettedlr. 
Bunlar kltlplerlnhl pencereleri 
öntınde toplanarak balınp çatırmıt 
lar ve milli mart calmdıtı aırada 

tahrltllmlı 113zler aarfetmltlerdlr. 
Bllttln Çek01lovak:rada dört mllron 
lnaan ntlma)1elere lftlrak etmiştir. 

Bunu ıo mll:ronu hllktmet taraf
tan, blr mll7onu da Belnlayn fırka. 
ama mensuptur. Şehrin )'flzde 95 in. 
de ntlma1ı1ıer eaııuında hiçbir ha.. 
dlae olmamıştır, 

Berlln 2 (A.A.) - Helnle711ln dl1n 
söyledltf nutuk hakkında tefsirler. 
de bulunan mO,ahltler bu nutkun 
Almanyanın Slldet meselesi hakkın. 
da lttlhaı ettlfl ltlllfkrlzane tarzı 

hareketi oldufu gibi muhafaza etti. 
fl manasını muntazammın ol dutunu 
beyan etmektedirler. 

Slyaet mahfener, Londradakl tn-
gfUz • Fransız konferansı neticesin. 
de Berllndekl lngUlı ıefirinin yap. 
ması muhtemel olan teklifleri Al
manyanın ne suretle karşılayacağı. 
na dair bir şey söylemek istememek 
tedirler. Bununla beraber tahmin 
edildiğine göre Almanya uzlaşma 

teşebbUslerinln Pragda yapılmuı 

için ısrar edecekUr. 
Oppava hadiseleri Alman - Çek 

lhUl&fında muhtemel blr tavasıut 

için ra:rri mlllalt bir batlangıo te
l&kJd edilmektedir. 

Londra 2 (A.A..) - Obıenen 

gazeteal, aulhun anahtarı adını ver
cllll Çekoslovak)'& meselesini tetkik 
ederek dl7or ki: 

Çekoslovakyanın dahut parçalan • 
masının artık önUne geçilemez. Çe
koslovakya mefhumu bir ekseriyet 
teşkll eden diğer mllllyeUere ta
hak klimden başka bir şey değildir. 

Bu mllllyetlerden Uç buçuk mil
yonunu da .Almanlar teşkil ediyor. 
Çekler, günün birinde herhalde Al
manya ile birleşecek olan Slldet Al
man tarını ilhak etmekle bUyOk bir 
hata işlediler. Çekler ya Almanya Us 
anlaşacaklar veyahut da SUdet Al
manlarını istedikleri yolu intihapta 
serbest bırakacaklardır. Bu lı,ln bat 
ka çıkar yolu yoktur. Çekoslovakya 
bugilnkU vaziyetinde kuvvetle artık 
tutunamaz. 

Observers Çekoslovakya meselesin 
de Fransa ile lnglltere araıında 
mevcut noktal nazar ltllAfını tetkik 
ederek şöyle yazıyor: 

lnılltere Cekoalovakyada Çekle -
rin tah(LkkUmilnll garanti ederse bit
tabi Fransız dostlarımız bundan 
memnun olurlar. Faka.t İngiltere 
böyle bir oyuna gelemez. Çtlnktl Çek 
lerle Almanlar arasında bir uzlaşma 
olmayınca devamlı hiçbir şey yapıl
maz. Ycgtme hal çaresi Çekoslovak 
ya devletini tsvic;re şeklinde tadil 

Dört aya~(ll 
o'du 1 

ormanda bir hayvan haline ıelecek ka

dar vahıile§mlı, bir adam bulunmuıtur. 
Bir gtln, ormanda dolapıı iki kJtl, dört 

ayak il.serinde y11rUyen garip bir (hay
van) ile ltartJlqıyorlar. Hakikaten, onu 
evvell bir hayvan zannediyorlar. Ya -
nma yaldqtik1an zaman, banUDt vahıııl 

btr insan olduJuııa rörllyorlar. 
Adam, kendi clnalnden olanlan ev • 

vell yadırgayor. Kaçmak llltlyor. Fakat 
Dd kiti. onunla koDUflll&kta mar ediyor
lar. Nihayet apmdaıı bir Dd kelime al· 
mafa muvaffak oluyorlu. 

Adam, alSyleneıılerl evvell anlamJyor. 
Sonra bir Dd kelimeyi anlıyor ve boluk 
bir ıeele e41vap ~eriyor: 

- Admı Matao, db'W· 
- Nereden pllyonan f 
- .Anamm babanım topralmc!an ~ 

llyoııım.. Topraia lidlyorum.. 
Senelerdenbed ormanlarda tek bqı -ı 

Da yqayarak IDlanbimJ 11DUtul, n.lıfl 

bb-mablak~_... bq adam yf]lyet 
merkeziıie Jöttırlllm03 ve k.lriı 9 ugü 
tahkik edllmlye bqlamıuttU'. 

Matao ytne bir mtlddet dört ayak n
sertnde ytlrOmUf, 10Dra iman lfbl ayak
ta dunnala alılmJltJr ... 

Bebek · Rumeli Yolunda 
Hava Gazı 

Bebekteıı Rumeli biarma kadar olaıı 
eahada havapsl teallatJ 111pdmanıa ka· 
rar vedlmlfttr. Kroki ve provalar ha -
zırlaıumttır. 

- KURUN 
ABONE TARiFESi 

••mlelcd •nnl•lctl 
itimi• dı,ında 

AJht 95 155 ltJ'f. 
1 ayldı 280 425 • 
8 aylık n6 820 • 
Yıllık 000 HOO • 

Tarlfeıinden Balkan Blrllll için ayda 
otua kurut dOtillür. P01ta blrllllne ıtr
mlyen yerler'9 ayda yelmlt bqer kurut 
ıamnıedlllr. 

Abone kaydını bildiren mektup 'H 

telar•f Ocrellnl, abone paruının po•t. 
"eya banka ile yollama Ocrellnl idare 
kendi üzerine alır. 

TD1kl111nln her poıla mırhılndı 
IWHUN°o abotı1 fl(Uılır. 

Adrea dellştlrme Dereli ~ karuttur 

Dünkü Hava 
Yurdun dolu mıataka11nda hava cok 

bulutlu diller bö~clerde kapalı ve yer yer 
yaJıth geçmiş, rüısArlar umumiyetle ce. 
nubl istikametten ve orta kunette eımlt 
Ur. 

DOn lıtanbulda han ekseriyetle kapalı 
ıccralştlr. Rfb:gAr cenuptan saniyede 3.4 
metre hızla esmiştir. Saat U de hava taı
ylkı 250 milimetre fdi. Suhunet en yüksek 
15,2 ve dOşflk de 9,8 unUsnt kaydolun. 
muştur. 

15 Y J Eooel Bugiin: 
Ankara. Bii11tlk Milıll Mecliılnln diJnka 

etmekten ibarettir. toplatntmnda llali111 Vekili afak para ba. 
Londra 2 ( A.A.) - tngllterenln ıılmtuını lıll11erılc d'mtıllr iti: 

Berlln ıeflrl B. Nevll Henderaonun - llemlthlle rıfaklrlr buhranı Dardır. 
llf altlık lcdlıl paralar ele alama110calr 

bugtn Alman Hariciye neıareUne lıaldrdlr "' brınları ıDrtıllı ortadan lcaldır Sert ve hızlı adımlarla çıkıp gitti. 
Maymn haftası gelml!}tf. Şehirde ya

man bir kaynaşma vardı. Çünkü ağızdan 
.ı- ta haber dolqıyordu4 

kun alay ve alkışları arumda Pontiyo -
koe sarayına dönUyordu. arasında vukua ~elmflJ olan arbede

(bllmı w:r) ter neticesinde bir Çele ve lkl Alman 

gitmesi çok muhtemeldir. 1 malt lı1rımdır. Yeni baılıra~ımız ırlrml 
Mumalleyh lyt malamat almakta &eı nruıldlan 14/l nllcılden llflplıraea_ 

olan mahaflle ıöre bu zlyareU esna. 1ız. 



Yazan: Kur' qtromayer 
- Evet, ihtiyar: diyor; fa.kat uzun 

müddet sürmez bu vaziyet tabii! Ben 
bir de seni §imdi kıymetli oğulla.rm
la yüzleştireceğim. Böyle bir muva.
oehe de yapılınca, artık ntteye ister
een kalkıp oraya gidebilirsin! An
cak, mesela senin bu cinayette yar
dmıcı olarak iştirakin tahakkuk et
memek şartile ! 

Ansızın, hfildmin gözleri dosyada
ki bazı notlar üzerinde duruyor: 

- Dinle bak, ihtiyar; diyor; bu, 
her halde seni en terese edecek! Bana 
bir çingene gelip, Ebenderlerin nere
de bult:.nduklarmı bildiğini söyledi! 

1stintu.k hakimi, bir an ka.drnı yan
gözle süzdü. Kadın, umursamaz ve 
dalgın bir halde iskemlesinden kımıl
damıyor. 

Derken. hakim, yavaş ya.vaş sor
du: 

- Acaba sen çingene Buciııskiyi 
tanıyor musun? Evet mil Bak hele; 
demek öyle! Ben zaten tanıdığını bi
liyordum, ya! Çünkü o da senin kabi· 
lendendir. !şte bu çingene, bana. Eben
derlerin nerede bulunduklarını haber 
verdi! 

llıtiyar, yerinden kalkıp yrrt.Icı bir 
hayvan gibi ileri t.tılıyor ve bu srra
da kemikleri görünen eliyle, sağ ellle 
Havayı kavrar gibi hareketler ya.

parak, haykmyor: 
- Hayır, bu doğru değil! Buci.nski, 

hiçbir §ley söylemiş olamaz; çünkü 
söylemeğe mezun değildir o! Çünkü 
benim kabilemdendir de ondan! Ya
hut da yalan söylUyor o! 

Hakim, kadm tekrar yorgun dUşilp 
de iskemleye çökUnceye kadar bekli
yor. HAkim, esrarengiz bir halde sü
kfuı ifa.de edip, rahatıanmııt haldedir. 
Bazı bazı mübaşir taaccüple bWmi 
BelTediyor. Hlkim, kadına f(>yle di-
yor: 

- Sen bunun kabil olduğunu bile
mezsin tabii; çUnkU hayli zamandır 

burada misafir ediliyorsun! Ebender
ler, artık senin kabilene mensup ol
maktan çıktılar? Sen içerideyken, ka
bilenizin reisi, onlara linetle beddua 
ve kanlarını heıa.I olarak ilihı etti! 
Ağır ağır ve teferruat kabilinden

mi~ gibi ortaya. atılan bu sözlerin te
siri, tarife sığmaz. Ka.dm, sapsan ke
siliyor. Beti, benzi atarak, iki büklüm 
vaziyette, hakimin masasına doğru, 
adeta sUrilnerek sokuluyor. Öyle ki, 
mübaşir endişeyle araya doğru yUril
yor. Ka.dm, parmaklarmı masaya sım
sıkı pençeliyor; sanki böyle tutun
mazsa· dUşecekmiş gibi! Kadın, ince 
dudaklı ağzını açıyor, uzun, sarı, çar
pık çurbuk dişleri seçiliyor; yırtıcı bir 
hayvanınkine benzer dişleri! Gözleri, 
masa üzerinde bakacak bir şey an
yor ve sonunda hfildmin gözlerine ili
ıerek yalvarır bir ifadeyle takılıyor. 
Birkaç defa, kendi kendine kekeliyor. 
Sonra uzaktan akseder bir sesle: 

- Bu doğru mu, muhterem hfiltim? 
Hakim, ciddiyetle başını sallıyarak: 
- Evet; diyor; ·Bucinski, söyledi. 

Reisi, aradaki bağı kesip atmı§ ! E -
benderler, Rön civannda gizleniyor • 
lar. Handeyse kendilerini ele geçirip 
deliğe tıkacağız! Ve onları bize çinge
neler kendileri ele verip teslim ede. 
cekler; zira, aksi takdirde çingenelere 
rahat, huzur yoktur. lı;ıte vaziyet bu 
merkeuledir! 

Kadın, iki bUklUm olarak, dinliyor. 
Sonra usul usul doğrulup, dimdik du
nıyor ve soruyor: 

- Buciru5ki, benim de kabileden 
çıkarıldığımı söyledi mi? Yoksa yal
mz oğullarımla beraber giden ka.dm
ların mı kabilemden çıkarıldıklarmı 
söyledi o"! Ha? 

Hlkim, bir müddet düşünüyor. Ce
vabı fasılayla vermeği tercih ediyor. 
Hedefe varmak üzere olduğunu kesti~ 
riyor. İş bu dereceye vardıktan sonra 
şimdi bcrbad etmemek gerek! Uzunca 
bir müddet sustuktan sonra, kellmele
ri teker teker söyliyerek: 

- O, kadrnların da beraber lanete 
uğradıklarmı, fakat yalmz kendilerile 
giden kadınların lanete uğradıklarını 
söyliyerek, senin kabileye mensup 
kaldığını ilAve etti! 

lhtiyar kadın: ı 
-Ya; diyor; öyle demek, ha! Öyle! 
Birdenbire eesi değişerek, seeinin 

tOnu mtnnetlikle a.ksediyor. Sonra: 
- - Ne bilmek istiyorsunuz, aziz 

hAJdm? 
HAkim mUbatlre ip.ret ediyor. Blr ' . 

kapı açılarak, bir stenograf sessızce 
h~kimin masası yanma oturuyor ı ... 

istintak bfildmi, isticvaba usulU da-

iresinde baeiıyor: ._ 
- laminiz Mariye Ebender, doguş

tan aile isminiz Bucinski .. yani §U ha
le gC>re demin size bahsettiğim şahitle 
akrbalrğınız var; ve 1854 senes~nde 
Şarki Prusya.da Kroytsburgta dogdu
nuz. ÇinO'ene ve tacir Ebenderlerle 

e ""ld"" 9 0-evliydiniz, kocanız 1907 de ? ~· ç 
cuk dünyaya getirdiniz., 5 ı ogl.~n ~e 
4 U kız· bunlardan 2 oğlunuz olmuş 
bulunu;or. Ve gimdi yazılan ifadeyi 

veriyorsunuz. ' 
HB:kim sölerken, ka.dm boyuna başını 
sallıyor. Ve hlkim, sözünU ifade kıs-

d . l .. gl 
mına getirince, kadın ken ıs soze • 

rişiyor: 
- Ben şimdi şu ifa.deyi veriyoru:rı· 

Ben, 3 oğlumla; 19 yaşındaki Radm~
de doö-an Hermanla, 23 yaş:ndaki Mı-

o 
helnavda doğan Ernstle ve 25 yaşın-
daki Avra~nde doğan Vilhelmle be
raber göçebe haldeyim. Ne atımız var 
bizim, ne de ara.bamız. Varım~,. yo
ğumuzu bir çocuk arabası içerısınde 
götUrUyorduk. Bundan başka berabe
rimjzde 3 ka.dın, oğullarmıızın karıla.
rı geliyordu. .• hayır, Ebender kardeg.. 
lerin sevgilileri olan 3 ka.d.m ... bunla.. 
rm muhtelif yaıjla.rda 5 çocukları da 
yanımızdaydı! 

- Onlar nasıl, neyle ge<;iniyorlar-

dı? 
Ka.dın, bir müddet susuyor. Sonra, 

~öyle diyor: 
- Erkekler, ormanlarda vahşi hay

van avlıyorlardı. Hayvanları hem ya
kaladılar, hem de wrdular; her iki 
suretle de ava çıktılar. Fulda civarın
da sUril silrU birçok vahşi hayvana 
rastlanıyor. Bundan başka ormanlar
da mantar ve patates de bitiyor. Son
ra odun da yok değil. Arada sırada 
azıcık dilenmek, yahut ufak tefek 5-
teberi aşırmak yalıut da istikbale da
ir güzel eeyler söyliyerek fala bak
mak suretile bir parçacık para. kazan
mak da, geçinmeğe yarıyor! 

- Bu 3 kişinin uzun mUddettenbe
ri tevkif mUzekkeresile arandıklarını 
biliyor musunuz? Muhtelif s11çlar do
layısiyle? 

Ka.dm, gülllyor: 
- Ola.bilir! Fa.kat siz ihtimal onlan 

başkalarile kanıt.ırıyorsunuz? BUtün 
çingeneler, birbirlerine benzerler de! 
Sonra lir.erlerlndeki vesikalar da hep 
birbirinin örneğidir! 

Haklın, asıl mevzudan uzakl8§Dla

" Arşıdük Otto 
Grandük tacını süsleyen 
__ ,_,_..._...w,__,......_wwwz_,......_ __ _,......__,......__..,_.....__,..,_-...~p----...-----

Pırlantayı satıllğa mı 
çıkarıyor 

Alman, !ngiliz ve Hollanda gazeteleri 
sabık imparator Şarl ve imparatoriçe 
Zltanrn oğlu ve Habsburg hanedanmm 
bugilnkü reisi Arşidük Ottonun (Gran
dUk) tacını süslemekte olan 139 krat-
hk pırlantayı sat1lrğa çıkarmak Uzere 
bulunduğunu yazıyorlar. Bu da şüphesiz 
ki A vusturyanın Almanyaya ilhakını mü

teakip Arşidtiktin tahta avdet hususnda 
gösterdiği Umiteizlikten ileri gelmekte
dir. Prrlanta, Burbonedeki Şarl Teme
rerden tevarüs edilmiştir; ve 1.Grandllk} 
tacmm Uzerinde bulunan en bUyilk pır • 
lan tadır. 

·Bu havadis, Alman, tngiliz ve Hollan
da gazetelerinde intişar eder etmez, 
bir gazeteci Burbon hanedanından prens 
Saverioyu ziyaret ederek, çıkarılan ha
berin ne ctereceye kadar doğru olduğu
nu sormuş, ve prensten şu cevabı al -
nııştır. 

- Katiyen bu haberi tekzip ederim. 
(Grandük) tacmı ııilsliyen pırlanta Habs
burg hanedanı sağ kaldıkça kıymetli bir 
yadigar olarak saklanacaktır. Ve bugiln 
de Arşidük · Ottonun yedinde olup bil -
yUk bir itina ile muhafazn edilmekte -
dir. 

Habsburg hanedanı yalmz bu pırlan
tanm eahibi değildir. Daha birçok meş
hur pırlantalar hanedan mensuplarının 
ellerinde bulunmaktadır. 

Şart Temererln Bıraktığı Pırlantalar 

Prens Şati pırlantaya çok meraklı o
lan bir kimse idi. Hatta, mllcevherab 
o kadar seviyordu ki muharebelere gi

derken bunJan da beraberinde g6t1lr -
meğe do asla tereddüt ebİıiyordu. 

1478 senesinde de Grandson muha -
rebealne giderken pırlantalarmı tllylU 
ppkasmm üzerine diktlrmi§U. Fakat, 
muharebede bir kUl'fWl isabetiyle öHln
ce, pırlantalar bir ukerfn eline geçti. 
Asker bunlarm ne olduğunu bilmlyordu. 
Yalruz gapka hoıuna gitmişti. Bili.hara 
terhis edilip memleketine gelince; pp
kayı GlAcom o Fugger isminde bir tüc
cara gayet ctlz'f bir para mukabilinde 
satmış, tUccar da eapkadan pırlantayı sö
kerek, Hab8bu.rg baneda.nnıdan olan im-
pare.tor MakBirnlliene vermişti, ayni a -
dam, bir mUddet sonra yine bir askerden 
bir pırlanta daha satm alın.ı§tı. Bu pır
lanta bugün satılması mevzubnhsolan 

ArşidüTı: Otto .• 

prrlantndrr. Tüccar bunu da sekizinci Ed
varda götUrerek satmak istemiş, fakat, 
eline nasıl geçmiş olduğunu anlamadan 
satm almıgtır. Tüccar macerayı ol -
duğu gibi anlatmak suretiyle an -

cak satabilmifti. Bili.hara bunu kI -
zt Masioya hediye etmJş ve zaman -
la kız Habsburg hanedanından ve be -
şinci Şnrlm oğlu ve Ispanya kralı ikinci 
Filip ne evlenmiş ve pırlanta tekrar 
Habsburglarm eline geçmiştir. 

Şarl Timererin ölümünde harp al~ • 
mnda kaybolan diğer Ski pırlanta da iki 
aııkerln elinden satın alınmıştır. Bunlar
dan birisini Mil:ıno dükalarmdan Ludo
vlco Moro; on dört bin altın dilka mu -
kabilinde satm alml§ ve yirmi bin altnı 
dilkaya papa ikinci Gullloya satmıştır. 

Bu pırlanta, §İmdi papalık tacını snsıe -

mektedir. Diğer bir askerden alman pır
lantanın .Milano dükru;ının sattığı kadar 
kıymeti yoktur. lsmi (Saney) dir. Bu 
pırlanta 1489 da Portekiz kralmm göğ
sünü süslUyordu. Fakat, kral sıkı§ınca. 

bunu meşhur Fransız zenginlerinden 
Harlcy Saney) ye rehin olarak ve~ 
vo bilılhara da bedelini veremediğinden 
Harlcy de kalımştır. 

Kral üçüncü Hanrinin mali vaziyeti 
fcnelaşınca Harleyden istikraz etmek 
istemiştir. Harleyin de vaziyeti sarsıl -
mtş olduğundan ve pek sevdiği kralına 
para tedarik etmek maksadı ile terhin 
etmiştir. 

Sonralan (Saney) İngiltere kralı ikin
ci Ciacmonun eline geçmişti. O da bu -
nu sonradan on dördüncü Yuye hediye 
etti. Napolyon Fransa tahtına geçince 
(Saney) yi Fransa hazinesinde bulmu§
tur. Bu pll'lanta on sekizinci Lui zama -
nrnda da Bessy dUşesi.nin boynunu 110.S
lemiş olup, bugUn bir Hind Nababosunun 
elinde bulunmaktadır. 

(GrandUk)Un tacını ııllsliyen 139 krat-
\ ltk pırlantanın satılacağı haberi muh • 

telif memleket gazetelerinde yazılınca, 
birçok zenginler, telgrafla muza.yede 
ma.hııllini sorm~ ve bazı Amerikan mll
ya.rderlerl de misleri ne birlikte bilyilk 
bir scyaha.ta katlanmışlardır. 

Areldilk Ottoya bizim paramızla on al
tı milyon Ura teklif edllm)§tlr. Fakat, 
Otto, böyle bir eatı§tan ula haberdar 
olmadığını söylemit ve milyarderler her 
ihtimale ICarşı Pariste muvakkat bir za
man için beklemeği muvafık bulmuelar
dır. 

Lise Ve Orta Okul 
~alimabıamesi 

Lise ve ortaokul imtihan talimatname
sinin ba.zı maddeleri üzerinde görilımek 
ve bunlann üzerinde tadilAt yapmak U -
zere önllmllzdeki tatil mevsiminde An .. 
karada bir komisyon toplanacaktrr. 

Görüp düşündükçe: -
Bu muhakkak bir hastahktır ! 

YAZAN: S.Gezgln 

mak icap ettiği neticesine varıyor; ,,, . 
çünkü, isticvapta teferruata dalıp da 
biraz gevşek davranıldı mı, kadın der
hal kendisini topluyor, imtina yollu 
vaziyet atmağa çabalıyor: 

İnanılacak şey değilt fakat bu ha. 
dJseyi anlatan gazetocln.ln satırlar 

arasında öyle gerçek bir teessürü se. 
' zillyor ki işin doğruluğuna başka. 

senet aranmasat yeridJr • 

tiktdnmiş ve resmi almadan çekll. 
mJş. 

Başlarken, inamlacak fe;y değil, 

demtştlm. Daha kanı .kurumamJf1 

cenazesi soğumamış bir ölünün man. 
zarasıt Jnsanda menfaat duygulan
nı kökünden kazır9 sanıyordum. Bu 
kurban başka SOfdan, başka iklim. 
den bile olsa, ytlreklerdekt his başka 
tUrlU olmaması gerektir. 

_ Demek bir gUn ormanda oturu
yor, açıkta yaktığınız ate.<;te bir geyik 

budu pişiriyordunuz. .. 
_ Haa, evet! Bir gün ormanda o

turmuş, açıkta ateş yakarak bir ge
yik budu pişiriyorduk. Derken, ansı
zın bir korucu çıkageldi. Ortalık ka
rarmıştı. Korucu, kırmız, sa.kallı bir 
adamdı. Bize ateş yakmağı yasak et
ti. Fakat biz ateşi söndürüp de oradan 
ayrılmak istemiyorduk. Buntm ~ri- ı 
ne korucu tUf eğini kaldırdı, bizi ora
dan kovdu. Ateşimiz kalmadığı gibi 
yiyecek bir şeyimiz de kalmamıştı. 
Gece soğuktu, çocuklar bağırışıyor
lardı. Hepimiz korucuya sövilp sayı
yorduk. Ernst Ebender, eğer korucu
ya rastlarsa., vUcudUnU soğuta.cağım 
söylüyordu· Dehşetli surette küfürler 
de yağdırıyordu. öteki 2 kişi de, aynı 
şeyi yapacaklarını söyliyerek, ona iş.
tirak ettiler. Kadınlar da onlarla be
raber kUfürler savurdular; çUnkü ha-
va o kadar soğuktu ki? 

- Sonra. gene ateş yaktılar mı? 
Kadm, tasdik etti: 
- . . . ''e birkaç gün sonra bir kö-

ye vardık. Orada meyhanede Ernst 
Ebender, kızıl sakallı korucunun adı-
nı sordu. Kendisinden mantar topla
mak için bir izin k!ğıdr almak istedi
ğini ilbe edince, ora.da bulunanlar, 
kahkahalar attılar ve Şubat a.yında 

.<Devamı var) 

- Renim ltkt!r kızım: ıakın darılma, 
ama dobıu.~unu ıöylemek ld:ım gtlir&e 
eve cok geç oeliuor&un/ 

- Eve mi, babacığım? Fakat ben daha 
limdi evden cıkıyorum! 

\Taka şu: 
Asmalı mescit semtinde bir clna. 

yet olmuş. bir yahudi genel, başka 
erkeklerle finı;lrdcyen karısını öl

dUrmllş. 

Eh olur a .. Ofkc, yalnız baldan 
tatlı olmaz. B.ııznn böyle temldnll 
kanlı işlerden hoşlanmayan bir lcav
mtn çocuğuna da pala snllatır. ~fese. 
lede şaşılacak nokta. yok. Ama, bun
dan sonrası fçln, soğuk kanlıl.tkla 

aytrl şeyi söyleyemlyeccğlz. Ç\lnkUt 
gazeteci arkadaş, dnayetin lşlendJil 
evde vazife görürken, ölen kadmm 
reımtfnl tsteml!J. Akrabalan. ona: 

- Olnr. Buluruz; lAldn 2.~ liraya! 
demişler. Çocuk, bu pazat'bk karşı. 
srnda gnzetecntğinl nnuta.cak kadar 

-H;;:g;r;;1,;;-:f;k;;-:--·--ı 

Rüya bu ya 1 
Volter zamanının çok gU7.el prenseslerinden birine ~ılc olmuştu. 

Uzun müddet bu hissini nasıl ifade edeceğini dUşUndükten sonra bir gUn 
§u mektubu yazıp gönderdi: 

"Ruya buya? ... Ruyada. her şey mümkündür. Ben de ruya.da kral 
olmU§um. Tabii kral olunca da bugUnkü pespayeliğimden tama.miyle 
sıyrılmış ve sizi sevebilıneğe hak kazanmışım • .A.§kmıı eize söylemişim,. 
bir de uya.ndnn ki, ruya imiş. Fakat bu ruya ancak krallığımı alabildi,İ 
diğerleri hala mevcuttur.,, , j 

......................... ·--·- - ··-· 

Fakat işte hakikat me1danda. Bu 
pazarhğıt başka soy~ başka ik
limden olanlar değil; kanr dökülen 
zın·alhnm, kendi candan kimseleri, 
en yukınlan yapıyor. 

Arada sırada mizah gazetelerlnde1 

yahudt fıkralan görttrtlz. B8Jttk 
Mlllyerde haslsltğbı en Jtlksek örne
iinl 7ahud.llerden seçmişti. Şekspt. 
rln 1'V enedik taclrl,, de )'ine börle 
bir dttştinttşün mabsulttdtlr. 

Doğrusu 7a, bunları okurken, sah 

l 
nede seJl'CC)erken içtmızde bir ml
balAga pay.ı ayırınağı, akla daha 7a. 
kın bulurduk. 

Fakat şu h&dtseden sonra, artık1 
sanırımt k1 hiç kimse, böyle m8aa.. 
mahalı bir dttşttnceye zlhııtnde 7er 
vermlyecekttr. 

Bana öyle gellror, ki her teJ&ıı 
bir kazanç aramak, bu u~a in~ 
kalın bUtün insan duygulanndan 
sıyrılmak, bir fU1ll' meselesinden z1. 
7ade9 bir ruh davaaıcllr. Bir gln 
belgi bilginler bunun da kanununu 
bulacaklar ve ''yahudi hastal11T11 df. 
7e 7enJ bir Weti tıp kamuınuıa eoka. 
caklardır,, 
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diği maceralar 
Kitap düşmanları tarihin meşhur si -

malan arasında görülmüştür. lngiliz 
şairi Şel1ey, kağıttan kayık yapmak ve 
yüz<lürmekten zevk aldığı için, gezinti -
lerinle taşıdığı kitapların baş ve son 
yapraklarını, bazan da okuduğu yerleri 
koparırılı. Volter - ile Omer Hayyamı 

lngilizcoye tercüme eden Fitcerald, oku
dukları kitapların hoşlanmadıklarını, mu
hakkak yırtarlardı. O kadar ki kütüp -
hanelerinde, sağlam bir kitap pek na -
dir bulunurdu. 

Bizans imparatorlarından ü~üncü Le
on, Kustantinin kurduğu kütüphaneyi 
ba.5tanbaşa yaktı. Zira bu kitaplardaki 
tezhiple işlenmiş bazı işaretlerin ve tas
virlerin kaldırılmasına kitap tezhipçileri 
razı olmamıştı. lşte bunun üzerine Le -
on kütüphaneyi yaktırdı. Ve tezhipçiler, 
kitapiarm mükemmel surette işlenmiş 

tezhiplerini bozacakları yerde, kitaplar
la birlikte yakmağı tercih ettiler. Bu 
yangın esnasında iki yüz bin kadar ori
jinal kitap ve müsvedde kaybolmuştur. 

lngiıtere kralı sekizinci Hanri, manas
tırlara karşı duyduğu husumet dolayı -
siyle onların kütüphanesini baştanbaşa 

tahrip etmiş ve dağıtmı§tır. O kadar ki, 
zamanın en koyu rühbanlık düşmanları 
bile, kitapların uğradığı ziyaı, esefle 
kaydetmişlerdir. 

Fransız ihtilali esnasında ahali, yalnız 
1790 senesinde, dört milyonu nıilteca -
viz kitap ve müsvedde tahrip etti. 

Tarihte, şair Homerin, (Odise), Dan -
tenin (Dahi komedya) smı, Servantesin 
(Don Kişot) unu, Götenin (Favus) unu, 
lngiliz tarihçisi Gibonun (Roma impara
torluğunun inhitat ve sukutu) isimli ta
rihini de menettikleri görillmUştür. 

Tarih her devrin kendine göre, bir ki
tap sansörü ve taassubu olduğunu gös
termektedir. 1933 senesinde de Yahudi 
müellifleri tarafından yazılmış 25000 
cilt kitap Berlin üniversitesi önünde ya
kılmıştı. 

Yumurta 
ambalajları 

Tüccarlar Memnun Değil mi?. 
Bir müddettenberi şehrimizde tetkik

lerde bulunan iktısat vekaleti stantlar -
dizasyon müdürü Bay Faruk Sünter dün 
Ankaraya hareket etmiştir. 

Bay Faruk Sünter hareketinden ev -
vel beraberinde Istanbul yumurta kon
trolör şefi Bay Hakkı Nezihi olduğu hal
de yumurta tticcarları muhitinde son bir 
tetkik yapmış bilhassa. yeni yumurta 
nizamnamesinde mevzubahs yeni am. -
balaj §ekli etrafında alikadarlara bazı 
izahat ve talimat vermiş, kendilerinin 
dilek ve fiİkayetlerini not etmiştir. 

Oğrendi;1imize göre, yumurta ihracat 
tüccarları yeni yumurta nizamnamesin -
de. mevzubahs tel ile ambalaj şeklinden 
memnun görUnm.ekte ve müşkilata uğ
ramaktadırlar. Onun için yumurta ih -
racat nizamnamesinde bu hususta bazı 
tadilat yapılması düşünülecektir. Bay 
Faruk Sünter keyfiyetten lktısat Veka
letini haberdar edecektir. 

Tu valetinizde dikkat ede
ceğiniz dört nokta 

Kadın tuvaletlerinden ayrılmaz 

dört ''ilave,, vardır ki, bunların elbi
seye uyması lazımdır; aksi takdirde 
elbiseniz ne kadar güzel olursa olsun, 
güzel görünmez. 

Bunlar, şapka, eldiven, çanta ve a
yakkabıdır. 

Şapka ve iskarpinden başka, eldi
venle çanta elbiseye renk itibariyle ol
duğu kadar, şekil itibariyle de uyma
lıdır. Mesela, elbisenizin üzerinde yu
varlak bir yaka var, çantanızın kulpu 
ve iskarpinlerinizin atkıları yuvarlak 
olmalıdır. Şapkanızın kenarı da bir 
kavs teşkil edecek şekilde yukarı kal
kıyorsa tuvaletinizde daha büyük bir 
ahenk temin etmiş olursunuz. 

Bu ''ilavelerin,, renk itibariyle elbi
senin asıl renginden değil bilakis onu 
açan renkten olması icap eder. Bunun
la beraber, bunlardan biri - mesela 
iskarpin veya şapka - yine elbisenin 

resmine uymakla beraber, eldivenle 
çantanın renginden başka olursa ba
zan güzel görünebilir. 

Tuvalet, kadına, yalnız güzel görün
mesi için değil, ayni zamanda sıhha
tini, yanı güzelliğini muhafaza etmek 
için lazımdır. 

İyi cinsten olması §artile, bütün 
güzellik müstahzcratının faydası, bir 
taraftan, görünür güzelliği temin için, 
diğer cihetten, tatbik olanları yeri 
- cildi, saçı, tırnağı - beslemektir. 

Mesela, cildin güzelliğini teşkil e
den, onu besliyen guddelerdir. Bu gud
delerin ifrazatı, hazan yaşa göre, ha
zan iklime ve mevsime göre azalır ve
ya kesilir. O zaman deri sertleşir ve 
parlakhğmı kaybeder. 

Böyle hasta derilere karşı il§çlara 
ve tunlet müstahzeratrna başvurmak 
icap edecektir. lı'akat, deri, bu rahat
sız hale gelmeden evvel, krem ve diğer 

tuvalet müstahzeratı ile beslenirse, 
guddelerin deriyi ihmal ettiği zaman 
yine yumuşaklığı ve parlaklığını 
muhafaza eder. 

Krem masajları, yumurta ve süt 
banyosu yüzün cildini hem güzel tu
tan, hem besliyen tedbirlerdir. 

Şuşnigin kederini paylaşan 
Siyah sıhirbaz lar kadın ... 

Amerikadaki zencileri 
açıkgözler nasıl 
aldatıyorlar ... 

Eski Avusturya başveki
li kontes henüz nişanlı .. 

Yirminci asrın en asri şehri olan ( , .. • .. .. .... '" 
Nevyorkta, ahalisi belki on asır geri 
bir hayat yaşryan bir mahalle vardır. 

Harlem mahallesi denilen bu mm
takada zenciler yaşar ve Afrikadan 
gelen bu zenciler burada, bütün eski 
3.det ve ananelerini muhafaza etmiş
lerdir. 

Medeni şehrin ortasında ayrı bir 
millet olarak yaşıyan bu zenciler A
merikanın kanunlarına bile karşı ge
lecek şekilde kendi ba§larına hayat 
sürerler, Amerikan polisi onlardan 
milştekidir ve halk, bu zencileri her 
fırsatta linç etmek ister. 

Son günlerde, bir Amerikan gaze
tecisi bu garip insanlar mahallesinde 
çok derin tetkiklerde bulunmuş ve 
zencilerin gizli adet ve dinlerine dair, 
mühim maıtımat elde etmi§tir. 

Gazetecinin söylediğine göre, Har
lem mahallesinde yaşıyan 300 bin .zen
cinin 100 bin, "Vavdu,, denilen bir 
dine mensuptur. 

Bu din, Afrikada doğmuştur ve A
merikaya, oradan gelen zenciler tarar 
fından getirilmiştir. Fakat batıl iti
katlar üzerine dayanan bu din bugün 
Amerikanın maddi dünyasında bir 
kazanç vasıtası haline gelmiştir. Vav
du dininin papazları Amerikanın iş a
damlarından ,eski tüccarlarından ve
ya borsacılarmdan başkası değildir. 

Zencilerin zayıf itikatlarmdan isti
fadeye çalışan bu din tüccarları, onlar 

(Sonu, 10 uncu sayı/ada) 

Şıışııig'in evleneceği Kontes 

ve çoc:ukW..rı ... 

Avusturya hadiselerinden sonra hal
edilemiyen bir muamma olarak Şuşnig 
meselesi ortaya çıktı: 

Eski başvekil nerede? Tevkif mi edil
di? Al.manyaya, bir tecrit kampına mı 
sürillüdü? Evlendi denmişti, hakikaten 
evlendi mi? 

Bilhassa bugün ismi etrafında derin 
bir sükut peyda olmıya başlıyan Şuşnig 
ara sıra da akla gelmektedir .. Eski baş
vekil hakkında en yeni malfımat da bir 
Fransız gazetecisinin yaptığı tahkikatta 
bulunm:ı.ktadrr. 

Bugün Şuşnigin bulunduğu, Viyana 
civarındaki Belvcdcr şatosuna. giden 
gazeteci, orada kendisi ile görlişmiye 

muvaffak olamamışsa da, hakkında bir
çok malWııat edinmiştir. 

Eski Avusturya başvekili bu şatoda. 

iıulunmaktadır. Şato içinde hürriyetine 
9ahfp olmakla beraber, dışarıya çıkama
maktadır ve şatonun etrafı sıkı bir ta
rassut altındadır. 

Şuşnig evlenmiş değildir. Fakat ev
lendiği söylenen kadınla beraber, nişan
lı vaziyetinde, bulunmaktadır. Bundan 
başka Şuşniğin babası da yanındadır. 

12 yaşındaki oğlu da, Viyanada mektep
te okumakta, ve cumartesi gnleri şa
toya, babasını görmiye gelmektedir ... 
MalWııdur ki, eski başvekilin karısı, 

bundan iki sene kadar evvel, bir otomo
bil kazasında ölmliştü. O zamandanberi 
evlenmiyen Şuşniğin tam Avusturyanın 
AI.manyaya ilhak edildiği günlerde ev -
lenmesi herhalde pek tabii görillmiyecek 
bir şeydi. 

Şatodakiler ve eski başvekili yakından 
tanıyanlar hep, Şuşnigin henüz evlenme
diğini, fakat nişanlısı ile beraber bulun
duğunu söylüyorlar. 

Evlendiği şayiası, herhalde, nişanlısı 

ile beraber şatoya çekilmesinden çık -
mış olacak. Kontes, Şuşniğo olan sevgi
sinden dolayı, kendisini, adeta bir mah
pus hayatı yaşadığı şatoya kadar takip 
etmiştir. 

Şuşniğin nişanlısı Kontes Fugger is
minde bir dul kadındır ve iki çocuğu 

vardır .. 
(Sonu 10 uncu, sayı/ada) 

Gün ün AR.i$ler. 
lngilterenin Nüfusuna 

Hayvanlar da dahil 
lngilterede memlekete ithal edilen 

veya dahilde istihsal edilip sarfolunan 
yiyecek yekfınunu mühim bir surette 
kabartan hayvanlar da vardır. Bun
lar, herkesin beslediği hayvanlar de
ğil, yiyeceği içeceği hükumetin bütçe
sinden çıkan, "Hayvanat bahçesi,, sa
kinleridir ... 

249 ton et, 11 ton süt, 2 ton pirinç, 
120 ton kuru ot, 26 ton patates, 11 
ton ekmek, 433 ton reçel, 1 ton yağ, 

4 ton üzüm, 44 ton ceviz ve badem, 
31000 tane yumurta, 57 ton kuru ba
lık, 14 ton elma, 42000 tane marul, 28 
ton şeker vesaire ... Ne Demeli? 

Fransız muharrirlerinden Kamil 
Mokler !stanbulda şarkı, fakat De
lakruna'nm, Gotyenin, Floberin, ve 
Lotinin şarkını bulamadığına yanı

yor: Nerede o eski tahta köprü? Ve 
onun üstündeki fesler, çarşaflar, fc
Taceler, alaca Asya kalabalığı! 

Türkler de, artık, endüstri, banka 
ve ticaret, yani kazanç sevdasına düş
müşler ve seyyah eğlencesi olmaktan 
çıkmışlar! 

Muharrir: "Bu şark, eski şark şim
di yalnız bizim Afrikamızda kalmış
tır ! ,, sözünü de ilave ediyor. 
Eğer yazı Fransunm en ciddi gün

delik gazetelerinden birinde çıkmamış 
olsaydı, yalnız güler, geçerdik. Hal , 

buki bu gazete iktidardaki partinin 
başlıca organlarından biridir. 

Yazının içinde öyle şeniğ ütiralar 
da var ki bizler her hangi bir memle
ket hakkında fikir hayatı ile miina-' 
sebeti olmıyan vatandaşlarımızın da
hi buna yakın cehaletini kabul et.me
yiz ve gülünç buluruz. 

Burası, bizim Türkiyemiz, bizim 
garbımızm ve bizim medeniyetimizin 
sahnesidir. Burada Kemalizm, bir mil
leti Kamil Mokler'in hasret çektiği 
şark·ın mukadder olan akıbetinden 

kurtarmıştır. Zaten böyle muharrir
lerin bu memlekette o Şnrk'n mı, yok
sa onun mukaclder iikıbetinc mi has
ret ettikleri pek an!uı;:ılmaz. Fatuy. 

- Ulus -

Londradaki ve diğer büyük şehir -
!erdeki yüzlerce vahşi ve büyük hay
vanların yedikleri o kadar mühim bir 
yekun tutmaktadır ki, bilhassa hariç
ten getirilen birçok yiyecekler onlara 
gitmektedir. Bunun için, bu istihlak 
erbabını İngiltere nüfusuna dahil et
mek mümkündür •.. 

Yapılan hesaba göre, yalnız Lon
dradaki hayvanat bahçesindeki hay. 
Yanlar bir senede, bizim paramızla, 

iki yüz bin lirayı geçmektedir. Bu yi
yecekler şunlardır: 

Görülüyor ki, hayvanat bahçesinin 
sakinleri çok iştahlı hayvanlar. Hep
sinin de ayrı ayrı gıdaya ihtiyacı ol
duğu için bütün bu yiyeceklerin hepsi 
lazımdır. 

Londra hayvanat bahçesinde, bir 
senede 1000 hayvan ölmüş, 800 hay
van doğmuştur. Fakat ölenlerin çok 
olmasına bakarak masraf azaldı zan
netmeyin: Büyük hayvanlar uzun ö
mürlü olduğu için, ölenlerin hemen 
hepsi küçük küçük hayvanlardır: Me
sela, bir kertenkele ölmüş, fakat öbür 
taraftan bir fil doğmuştur. 
Londranın büyük- bir serveti olan 

bu hayvanat bahçesini bir senede 2,5 
milyon kişi gezmiştir. 

Kaybola n çocuklar 
meselesinde 

Bir kadın par
mağı mı var? 

Fransada, aslen 
Rus, fakat Fran
sız tabiiyetine ge~ 
miş bir doktorun 
iki oğlunun kay -
bolduğunu yaz
mıştık. 

Biri, 12, diğeri 

19 yaşında olan 
bu iki çocuk bir 

.J gün bisikletleri i .. 
le gezmeye çık .. 

mışlar, bir daha görünmemişlerd1. Bi. 
sikletlerinin bir kumsalda bulunması 
kendilerinin kaçırıldığı veya bir ka • 
zaya uğradıkları ihtimalini ortaya 
koymuştu. Sonra, kaçmış olacakları 

da düşünüldü. 
Fakat, bugüne kadar yapılan tahki .. 

kat, çocukların akıbetlerini meydana. 
çıkaramamı§tır. 

Yalnız, bu mesele ile alakadar ol~ 
rak bir kadın ismi zikredilmektedir. 

Marina Franka ismindeki bu kadın, 
henüz 17 y~mda, güzel bir dansözdür~ 
Çocukların büyüğü, o gün danzöse bir 
mektup yazmıştır. Fakat, bu mektup 
bulunamamı§, çocuğun ne yazdığı da 
anla§ılamarnıştır. 

Marina Franka, çocuğu tanıdığını, 
fakat o gün ondan hiçbir mektup al .. 
madığmı söylemektedir. Dansöz, ken~ 
disinin söylediğine göre, birkaç gün. 
denberi genç ile görüşmemiştir. 
Diğer taraftan, çocukların kaçırtl • 

mı§ olduğu ihtimalini kuvvetlendiren, 
birçok deliller bulunmuştur. Hatta._ 
babalarına gelen bir mektupta, kendi .. 
sinden 30 bin frank istenmekte, ver .. 
me73e çocukların öldürüleceği söylen""! 
mektedir. 

Fakat, gerek polis, gerek çocukla
rın babası Doktor Simkof, bu mektu
ba inanmamaktadır. Çünkü mektup, 
~ocuklar ortadan kaybolduktan üç 
gtın..eonra. gönderllmiıttir. He.M:ıuki, o 

güne kadar hadise dört bir taraf ta 
duyulmuştu. Haydutların bunun üze
rine, mektup yazmamaları rnznndı. 

Polisin ve babalarının kanaatine 
göre çocuklar kaçmışlar, fakat izleri
ni kaybetmek için, kendilerinin kaçı
rıldığı zehabını uyandıracak bir mek· 
tup uydurmuşlardır. 

Bununla beraber, ortaya bir kadı
nın çıkması, kaçırılmış olmalarına da. 
daha fazla ihtimal verdirmektedir, 
Çünkü, dansözün vasıta olarak, genç.. 
leri kandırmış ve tuzağa düşürmüş ol
ması kabildir. 

Hulasa, dansözün ortaya çıkması i
le hadise daha esrarengiz bir çehre 
almıştır. 

--0--

Ali Çetinkayanın Valimize 
Telgrafı 

Nafia Vekaleti Jstanbulun en güzel 
abidelerinden biri olan Yenicaminin mey 
dana çıkarılması için Eminönü Meyda
nnım bir an evvel açılması işiyle çok ya
kından alil.kadar olmuş ve şehrimize bU
yük yardımını esirgememişti. 

Valde hanmm cumartesi günü yıkılma.
ama başlanması münasebetiyle vali ve 
belediye reisi Bay Muhittin Ustündağ 

Nafia vekili Ali Çetinkayaya yilkeek 
himmetiyle başarılan bu hldiseyi bildi
ren bir telgraf çekmişti. 

Dün Nafta Vekili Bay Ali Çetinkaya
dan Istanbul vilayeti ve belediye reisi 
Bay Muhittin Ustündağa şu telgraf gel
miştir: 

"Eminönü meydanmm açılmağa baş .. 
!anması münasebetiyle hakkımda gös ... 
terdiğiniz duygulara teşekkür eder, ve 
en güzel Istanbulumuzun büyük umra
nına teşebbüs ve muvaffakiyetinize ha
yırlı bir başlangıç olmasmı candan dile -
rim . ., 

--§--

Münir Nureddin Konseri 
Ses sanatkarlanmızdan Münir Nuret

tin uzun zamandanberl hazırladığı büylik 
konserini bu akşam saat dokuzda Fran
sız tiyatrosunda verecektir. Bu konse
rinde bazı bestekarlarımxzın yeni bir iki 
şarktsmı okuyacağı gibi bizzat kendisinin 
bestelediği feryat isimli orijinal bir par
çayı da. terennUm edecektir. 



DUn HeybeJiada tarihi bir gün ya. 
şadı. Deniz lisesini bitiren gençlere 
diplomaları dağıtıldı ve aynca de
niz harp olrnluna ve Hamidiye ala
yına. sancal\, verme merasimi ya
pıldı. 

lstanbuldan merasime davet etli~ 

lenler saat on ikide bir vapurla Hey 
beli adaya gittiler. Bunlar arasında 
yedek subay okulu kumandanı ne 
kara ve deniz subnylarr, mütekait 
deniz zabitleri ve talebelerin aileleri 
vardı. 

Heybeliada ile diğer adalardan da 
davetliler gelmişti 

Sabahleyin yağmurlu olan hava 
öğleden sonra açmış olduğundan 

merasim yeri olarak mektebin geniş 
bahçesi hazırlan mrştr. :Mezun genç
lerle talebeler va Hamidiyeden bir 
bölük askeri bando ve muzıka mek
tep kapısına yakın bir yerde mun
tazam bir sıra halinde duruyorlardı. 

Saat tnm on dörtte donanma ko
mutanı amiral Şükür Okan yanında 
yaveri ve llamidiyo komutanı yar
bay .Necati Özdemir olduğu halde 
mektebe geldi. Mektep komutanı al
bay Ertuğrul tarafından karşılandı 
Muzıka sel!m marşını çaldrktan son 
ra amiral kıtaları teftiş etti. Mektep 
talim heyeti mensuplarının hatırla
rını sordu. Buradan mektep binası
nın önUne gidildi. 

Talebeler muzıkalarr ve önde bir 
gene tarafından taşman alay ~anca. 
ğr olduğu halde amiralın önUnde 
mevki aldılar. Alay sancağını taşı. 
yan genç ve iki arkadaşı sert adım
larla yaklaştılar. Şükür Okan bir iki 
adım atarak sancağı aldı ve şöyle 

dedi: 
"- Bu sancak Türk askerinin ya. 

rınki şerefinin sembolildür. Bunu 
cumhuriyetlmiz gibi seve seve canı 
mızla ve kanımızla muhafaza edece 
ğiz. Sizin bu mukaddes emaneti pek 
yilksek ve temiz tutacağmrza emi
nim. Bu sanca~·ı Büyük Cumhur Re
lstı;ntz adına slze tosJim ediyorum.,, 

Amiral bu sözlerinden sonra san
cağı mektep komutanı albay Ertuğ
rula verdi. Değerli komutan da tale 
beterine hitaben şu nutku söyledi: 

Mektep Komutanının 
Söylevi 

"Baş ödevi; Türk vatanını, Türk 
1stik1A.l ve cumhuriyetini kollamak 
ve korumak olan deniz harp okulu
muz, 162 yıl gibi uzun ve şerefli bir 
varlığa maliktir. Bugün bu varlığın 
en kutlu blr günüdür. Çünkü bugün 
:büyük Başbuğumuz Reisicumhuru
muz Atatürk namına sayın donanma 
komutanımız amiralımızın elinden 
sancağımızı saygı ile alıyoruz. 

Astı milletimizin yüksek şerefinin 
blr timsali olan bu sancak; şan ile 
dalgalanan Türk bayrağının bir göl 
gesi, Türk ulusunun bize bir emane-

Heybeliadadaki bül}ük merasim .............................................................................................................................................. _ 

Deniz lisesinden mezun 4( 
gence diplomaları verildi 

Deniz harp okuluna ve Haınidi)re mektep gemisine 
sancakları verildi 

tınız. Ben komutanınız sıfatile hepi- için yapacağımız bu çetin sa\·aşın en;----------------

nize her suretle güYeniyor ve lıerbir

erlcrinizlo iftihar ediyorum. 
İşte sizin tarafınızdan büyük ko-

sıkışık zamanlarm<la bize verilen bu 
sancağı düşiinerek yeni ve taze ham 

leri alacağız. 
Millet ve memleketimize olan vnzi 

felerimizi hatırlayacağız. Bize teslim 
edilen sancağı Hamidi;re mektep 
gemisine.le son damla kanımrza ka
dar muhafaza edeceğiz. Eğer bir gün 

Hitler hareket 
etti 
(Üsta tarafı 1 incide) 

kralın mümessili tarafından kar~ıla
nacaktır. Hitler saat yarın 20 de Au
gusto şehrine varmış olacaktır. 

son erimize ve son damla kammıza HlTLER BERL1NDE.ı.~ 
kadar muharebe edip do batacak O· AYRILIRKEN 
lursak bize emanet edilen bu sancak Berlin, (Hususi) - Bay Hitlcrin 
da gem lmizle ve bizimle beraber hareketinden evvel bütün nazırlar ra
batacak, fakat düşmanın eline düş. yiştagın karşısında yer almışladı. 
miyecoktir.,, Berlindeki ltalyan mekteplileri ve 

Bu nutku milteakip IIamidiye er- İtalyan gazetecileri faşist elbiselerini 
leri mektep talebelerinin yanma git labi~ olarak bulunuyorlardı. Göring 
mişlcrdir. Biraz sonra da talebeler Rayıştagm balkonunda Hitlerin ya
ve erler hep birlilcte amiral ve ko- mnda bulunuyordu. 
nıutanların önünden geçmişlerdir. Burada Göring kısa bir nutukla 

On beş dakika istirahatten sonra devlet reisinin Roma seyahatinin iki 
millet için çok ehemmiyetli oldufrunu 

Mektepte kalanlar arl,tıdll.J]a'f'lni 1ığıırlıyor7ıı.r .. 
liseyi bitirip harp okuluna geçen 
talebelere diploma tevzi merasimi 
yapılmıştır. Mektep emir zabiti yüz 

söyledikten sonra Hitlere: b 

tidir. Bu gUzel sancak ayni zamanda 
asırlardanbcrl sarsılmayan Türk as
kcrlJğinin, Türk denizciliğinin, Türk 
kahramaohğınm canlı bir örneğidir. 

Bu sebepten sancak kimseyi se
H\mlnmaz. Her ferd sancağı selAm
ıamağa mecburdur. 

Arkadaşlarım! 
En l?üyük Başıı;rıızın hakkımızda 

gösterdiği bu yüksek itimada ıa.yik 
olabilmekliğimiz için karada, deniz 
de, havada, her zaman ve her yerde 
sa.ncağrınrzm şanım canımızdan aziz 
bllcrek icabı~da vatan, cumhuriyet 
ve vazife uğrunda seve seve canımı
zı feda ctruclr 10.zım geldiğini, hepi
nize yeniden hatır1atznm. 

Karalarda olduğu gibi denizlerde 
de hiçbir zaman Türk sancağı, düş
man elinde brrakılmamıştır. Bazı 

savaşlarda gemilerimiz batmış ar
malarım rz bud~nmış, giz veya direk
lerimiz denize yuvarlanmış ve bu 
meyanda sancağımız da deniz suyu 
He ıslanmıştır. Fakat her sancak 
hayatta kalabilen son asker tarafı~ 
dan kurtarılmıştır. Kurtaramaya
caklarım anlayanlar ona sar11arak 
ve önunla beraber gemicinin ta. 
bit mezarına, dcnizlcro gömülmliş

tür. 
Türk milletinden daha faziletli, 

Türk askerinden daha fedaka.r, daha 
cesur, daha kahraman bir asker yok

tur. O millet ki bir vücut halinde 
bir bayraJ( altında birleşerek mede
niyet dünyasrnın öncüsü olmuştur. 

Onun askeri olan bizler de elbet 
sancağımız altında ve sancağımızrn 
şan ve şerefinin yükselmesi için can 
la başla çahşacağız. Tarihi baştan 
başa kahramanlıkla dolu olan Türk 
milletinin evM.tlnrı olan sizleri ben 

1Ju ~ene Dcnrz Llsr.stnl bitiren !J~it'crte 

mutanımız amiralımız karşısında 
söz veriyorum: 
Düşman veya düşmanlar ne kadar 

çok ve kuvvetli olursa olsun ve biz 
ne kadar sıkışık vaziyette bulunur
sak bulunalım, içimizde yaşayan bir 
ferd kaldrkça bu sancak bizim eli
mizde bulunacak ve o, bizim kuvvet 
ve zafer kaynağımız olacaktır. 
· Sayın amiralim; en büyük Baş bu. 
ğumuza sarsılmaz bağlrlığımızla şil

kür hislerimizi arzetmenizi okulun 
namına saygı ile dilerim. 

Saµ;oı Atat.ürk, sağol Türk milleti, 

sa~ol sancağmuz.,, 

Bundan sonra talebeler merasim 
sahasından ayrıldılar. Biraz sonra 
yağız çehreli bahriye askerlerimiz 
geldiler. Bunların da önlerinde alay 
sancakları vardı. Amiral ilk söyledi
ği sözleri söyliyerek sancağı Hami. 
diye gemisi komutanı yarbay Necati 
Özdemlre verdi. O da bu emaneti 
aldıktan sonra şunları söyledi: 

B.Ai\ıtDlYE J(0)1UTA~-rn""IN NUTKU 
"Bugün Cumhurreisimizin bize e

manet ettiği sancağı sayın amiralr
mız elile teslim alıyoruz. Sancak as
kerin en mukaddes malıdır. Sancak 
büyük Türk milleti tarafından aske· 
rin namus ve haysiyetine teslim edi
len en değerll bir emanettir. 

Bugünden itibaren Ham~diye mek 
tep gemisi mevcut şerefli vazifeleri
ne iH\veten en esaslı blr vazife daha 
alıyor. O da, bizim namus ve şerefi 
mizo emanet edilen bu sancağı Tür
ke yakışır bir şekilde gemimizde mu
hafa:.:;a etmektir. 

Sancak ayni zamanda gemimizin 
geçen zamanlardaki kahramanlıkla
rını hatırlatan bü:rük ve manevi bir 
varlıktır. Hamldiyenin Balkan '\"e 
lıüyUk harıılerdcld kn.hramanlrkları 

hepinizin malllmuclur. Bize emanet 
edilen bu sancttğa bizim daha yeni 
ve daha büyük kahramanlıklar illi
ve etmek en büyük vazifemizdir. 

.Arkadaşlar; 

•• 

va mal:lnc sı 11 ıfma mensup gcnrlcr •• 

başı Adnan mezunların numara sı
rasile isimlerini okumuş, yerinden 
ayrılıp amtralın önüne gelen mezun 
talebeye meçi takılmış, amiral tara
fından tebriki milteakip - diplomala
rı verilmiştir. 

Mezunlara diploma dağıtıldıktan 

- A vdetinize kadar Allah sizi her 
şeyden korusun demi§tir. 

Bilahara hazırlanmış olan on bir 
atlı araba ile Hit1er istasyona hareket 
etmiştir. 

Hitleri hamil olan tren saat 16 44 
te istasyonda söylenen Alman ve t;aı. 
yan ~illi marşları arasında, ayrılmış 
ve Hıtıer bütün kendisini tc§yi eden. 

sonra birinci çıkan güverte sınıfın- leri trenin pencerelerinden selamla
dan MUnibe bir altın saat, yine gü- mıştır. 

verteden ikinci gelen İhsana bir al- 1TALYAN GAZETELERİ~İN 
tın kalem, üçüncü çıkan makin~den YAZDIKLARI 
Bedle bir altın kalem verilmiştir. Roma 2 (AA) G • · · - azeteler ba!'t-

m:kal~lerini Bitlerin Romaya yapa: 
cagı zıyarete tahsis ediyorlar. 

Davetlilere bundan soı:;ra salonda 
çay ve pasta ikram efü1miş, talebe
ler tarafından teşkil edilen cazın 

çaldığr gUzcl parçalarla dansodilmlş 
tir. 

Sant on yediye doğru da mezun 
gençler motörle Hamidiyeye götü
rillüp teslim edilmişlerdir. 

Bu sene deniz lisesinden 44 genç 
mezun olmuştur. Bunların yarısı gU
verte, yarısı makine sınıfındandır. 

!simlerini yazıyoruz: 

GtiVERTE SINIFINA 

AYRILANLAR 

Celal Akdan, Rıfkı Özbi1, Bülen'1 
Kayu, F:min Aşkın, ihsan Tezcan, Zi-

yaeddin Erdeniz, Suad Özatay, Hüs1-
mettin Tunçay, Burhanettin Talayman, 

M üniJI Ökten, Hilmi Aktöre, Arif 
dem, HaJit Kayal, Hilmi Fırat, Fahir 
Yengin, Ertuğrul Kemerdere, Erşet Er
Engin, Selçuk Erer, Fethi Gürel, Ke
nan Süer. Vedat Arnas, Fikret Aksoy. 

MAKİNE SINIFINA 
AYRILANLAR 

Jiornale d'!talia diyor ki: 
"Mussolini ile Hitler arasında yapı

lacak bu yeni mülakatın üç bakımdan 
büyük ehemmiyeti vardır: 1nkıiabın 

inkişafı, Alman ve İtalyan menfaat
lerinin müşterek müdafaası ve Avru
pa di!nya siyasetinin tekamülil. 

İtalya ile Almanya, sulh muahede
lerile haksız muameleye uğrayan ye
gane büymc iki devlettir. Tarihlerinin 
bu a~ı faslını asla unubnayacaklardrr. 
~rlın • Roma mihveri menfaat birli .. 
ginden doğmuştur. Bu siyasi tesanüt; 
Avn.~pa ve bütiin dünya sahalarında. 
oldugu kadar iki memleketin Milletler 
C~iyetindcn çekilmelerinde, ve Asya. 
dahili harbi gibi çetin mesele karşı oe 

smda ittihaz olunan hattı harekette 
kendini göstermiştir. 1 

Bu müşterek siyasetinin kuvvetini 
ta şimal denizinden Akdenizin göbeği
n.e ~a~ar uzanan topraklarda dinç, di
sıplınlı ve mükemmel techizatlı 120 
milyonluk bir kütleden, Alınan ve İ
talyan milletlerinden almaktadır. 

Mütecaviz olmıyan ve fakat mesuli-
N~.:i Kasapoğlu, Şemsettin Artuni, yetlerini müdrik bulunan bu kuvvetin 

Necmettin Öncel, Kenan Akşar, Şina- tes!ri .altında birçok Avrupa mesele.. 
si Özveren, Nurettin Berin, Nuri T-:ir- lerı mılletlcrin ve hükumetlerin daha 
kiş, Vedii Erer Şevket Tatoğlu, Süley· adilane bir tarzda anlaşmaları yolun
ma.n Eral, Rasim Akınsel, Recep Yal- da tavazzuh ve inki~af göstermeye 

başlamıştır. 
çmkaya, Nasuhi Gökmen, Burhanettin 

Türkmen, Orhan Erer, Şükrü Bayra~-

tan, Turfttt Sümcrsan, Mustafa Korkut, 
İbrahim ekin, Hakkı Saveci, Orhan A

rıkol. 

Tribuna gazetesi de şöyle yazıyor: 
"İki şefin mülakatı iki milletin mü

l~ka.tıdır. Faşistlik ve nasyonal sosya
lıstlık müşterek bir mücadelede itti
fak etmiş bulunuyorlar. Bu mücade
ı7ı:r umumi Avrupa haritasının değiş.. 
tirılmesini değil, Avrupa medeniyeti
ne esas olan unsurların himayesini ve 
Milletler Ye ırklar arasında daha adi
lane münasebat tesisini istihdaf eyle
mektedir . 

. Bakır Şilebi geldi 
Dcnızbank, Etibank ve Sümer Bankın 

~~ştcrekcn kurdukları şilepı;:ilik ~irke -
tının Avrupa tersanelerine ısmarlndı
ğı şileplerden ilki olan Bakır şilcpi dün 
akşam limanımıza gelmiştir. 

-o--
Bir Ayda Yapılan Binalar 
Son nisan ayı içinde 38 ev, 15 apart • 

man, 6 dükkan ve 4 diıYn bina olmak ü

znro GS yapı vUcude getirilmiştir. nuıı

dan b:\ska ~ine :::!40 ev ve dilkkan tamir 
EÖI'LlÜŞtilr. 



AS R 1 N 
COCUKLARI 

Yazan: 

Ferenç Körmendı 

Çeviren: 

Vahdet Gllltekin 
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-Dı
SAF" O-OAVAT 

Bir aralık, yolculardan biri hiddet
le: 

- Benim ba\'Ul nerede? diye b8.c,~-
dı. 

Klara anne içini çekti. 
Diğer bir yolcu, alamanca olarak: 
- Kepazeliktir bu! diyordu. İnsana 

böyle muamele edilir mi! hayvan de
ğiliz biz, esir de değiliz! bir haftadan
beri ağzıma bir lokma ekmek koymuı 
değiliınl 

Diğer bir yolcu: 
- Hayvan gibi muamele ediyorlar 

ya iru3ana! diyordu. Böyle kargaşalık 
görUlmUg 3ey değili Alamanyada böy
le şeyler hiç olmaz! 

Her taraftan: .. Kepazelik!", (görUl
memi3 şeyi) sözleri işitiliyordu. Son
ra on kişi kadar, daha sonra hepsi 
birden l!linirll sinirli söylenmeye baş
ladılar. Ostende'ye hususiğ tirenler, 
arabalariyle, yanlarında bavullarla, 
aynalı dolaplarla gelmit olanlar şim
di bu birdenbire ortaya çıkan vaziyet
ten, kargaşalıktan, Belçika çlmendi -
f erlerindeki intfzamsızlıktan şikalıyet 
ediyorlardı. Hic; biri bir gün, bir eaat, 
hatt! bir dakika fazla kal.mı~ olouk
lan için kendine kabahat bulmıyor, 
fakat kaybolan bavullarına yanıyor-

. lar, aç kaldıkları için l!lızlanıyorlardı. 
Memleketlerine gittikten sonra kon
soloshanede, Berlinde, Llpslada. yapa
cakları şikayetlerden bahsediyorlar, 
biz on!ara gösteriri%! diyorlardı. 

Bir aralık içlerinden biri akıllıca 
bir lakırdı etti. Bu lakırdı da hemen 
vagondan vagona geçti: fazla gürül
tüye lüzum yoktu, buna da ~kredip 
otormalılardı. HenUz salaha çıkmrı 

değillerdi, huduttan içeri girebilecek
lerini kim temin edebilirdi ?I 

Bunun U~rlne, bUJ,.Un vagonları bir 
ölüm sUkiltu kapladı. 

Paula bUtUn gUn yUrümUe veya a
yakta kalmıştı ama, hfilA. yorgunluk 
hissetmiyordu. Köşedeki sıranın ar
kalığına dayanmı§ duruyordu. Baktı 
ki Klara anne dayanacak bir yer bu
lamamış, yerini ona verdi. 

Klara anne koca gUnde belki ancak 
beşinci de.ta olarak, ona. bir !!kırdı 
etti; omuzundan tutarak: 

- Hayır, sen dur orda, dedi. 
Çocuk: 
- Sen benden daha yorgunsun, di· 

ye cevap verdi. 

Sonra ikisi de yine sustular. Ne ko
nuşabilirlerdi? Konuşacak olsalar, bi
ribirlerine: "Gördün mü? ben sana 
daha evvel gidellm dememiş mi i
dJm ! ,, ''Şimdi anlıyorum, hakkın var
mıe,, demeleri Ia.zımdJ. 

İkisi de konuşmıyordu. Artık bir
birlerinden nefret ettikleri ·yoktu. lki-

larınm ışığınde bir mağazanın yan.m
da yazılı Lieges kelimesini okumU§tU. 

Fakat nerede dursalar tirenin ya-. 
nında birdenbire bir alay canda.rma 
peyda oluyor, onların arkasında da 
halk toplanmış bulunuyordu. Daha 
arkada, evlerde, yolların boyunca gi -
den hendeklerde hep adamlar görülü
yordu. Bazıları da ağaçlara çıkmışlar
dı. Tiren geçinceye kadar, bağırıyor, 

tahkir edici sözler söylüyorlar, çUrük 
yumurta yağdırıyorlardı. Tirendekiler 
de pencereleri kapıyorlar, perdeleri 
indiriyorlar ve önlerine bakıp hiç ses
lerini çıkarmıyorlardı. 

Tiren, kır ortasında, birdenbire 
durdu. 'Uzakta fenerler görUlUyordu 
ama, etrafta istasyona benzer hiçbir 
bina yoktu. Yolcular uzaktaki bu ııık
lara bakıyorlar, tiren neye durdu böy
le bekliyor diye birbirlerine soruyor
lardı. Biri, bir saatine baktı, bir tiren 
tarif esine. Son Belçika istasyonunda 
mı bulunuyorlardı? Tarifede gl>sterl
len kilometrelere baktlll'83. bu.raya. bir 
kaç saat evvel gelmeleri lAzmıdı. Fa
kat, ta.bil, bu sUinUklUbbcek gibi ti
renle ... 

Biraz sonra. hepsi öğreniyor: bura
sı Belçika hudut istasyonu imiş. Son 
kilometrede geçirilen dakikanın ver
dii;'i endişe hepsini sarsm111u. BUttin 
kalpler birden atmağa baglamıştı. Bü
tün zihinleri bir kelime kaplamıştı: 

huduttan dıgan çıkmak! 
Vakit geçiyor tabii ama, onlara hiç 

geçmf yor gibi geliyor. Sanki bütfln 
saatler durmuş! Saat daha dokuzl H~ 
lA dokuz! Ne derdik? Ne oldu? yoksa 
başımız Uzerinde pazarlık mı oluyor' 
belki parasım borsadaki fiyat üuriıı
den verecekler... yoksa bizi ne yapa-. 
~iyotlar da bnyte b'lkletı\ 
yort~ mı? yoksa tiren! berhava mı 
etmek istiyorlar? ... 

Bir aralık, bitisl, melemeye benzer 
bir şekilde gUlUyor. Belki ağlamamak 
için. .. altmış çift göz hayretle o tarafa 
dönllyor. Fakat gülüş artık bir kere a-. 
ğızdan çıkmıı1 ve havada yayılmağa 

başlamı§tır. Sonra hepsi birden bqlı
yorlar gülmeye. Klara anne de gUlU
yor, Paula da gülüyor, Janos da gülü
yor. Schwestcr de. Şu kırmızı suratlı 
Şİ§ko adam da gillUyor, etı sapsarı, 
sıska kadın da, §U kısa boylu topal 
adam da, akçıl saçlı eişman kadın da. 
Vagonun içini gözlerinde yq, ağızlan 
bir karış açık, kahkahalarla. gUlenler 
dolduruyor. belki bi;tUn öteki vagon
lar da böyledir ama, birbirinden biri
ne geçilmiyor kJ baksınlar öğrensin
ler. 

Bu sıra.da tiren hareket ediyor, -
eV\·el~ yavaş yavq, sonra hızlanıyor, 
nihayet son sUratle gidiyor. I5ıklar ve 

O zerinde Çok Çalıpnali 
Lazım Bir Kaza Merkezimiz 

Pazarcık 
Paz.arcık. (Husu!i) - Evvelce Ma.. 

raşa bağlı iken sonradan Gaziantepe 
ilhak edilen ve milli mücadele tarihl
miı.de yer alan Pazarcık, ali.kaya çok 
muhtaç bir ilçe kurağıdır. 

Ulusal sav&§t& Bay Ali Kılıcm mer
kez ittihaz ile Gaziantep, Mara.e aav
galarını buradan idare ettiği iki yüz 
elli evlik ve 1250 nllfusluk kUçil.k ka.. 
sabada vilayetin yardmılle bapn1aD 
Tunel suyundan bqka hemen hiç bir 
gey yapılmamıgtır. 

Belediye bUtçeel bı.lan adedi mikta
rında yan112f50 llradır. Bu da memur 
ve mUatahdem ma.qlarma ancak ld • 
fayet etmektedir. Kuabada ••yen.t,. 
namlle hiçbir teye rasUınmu. Bir ., 
ıır önceki vaziyetini elAn muhafaza 
etmektedir. 

Halk maarifte de çok geri kalmJt
tır. Bütçe fmkAnaızlıfı köylerde mek
tep açılmaama mani olmUftur. :Ellallell 
halk zaruret dolayıalyle kıp mektep
lerden uzak, tarla ve bahçelerinde ge
çirdikleri cihetle çocuklar tahsilden 
istifade edememektedir. 

Pazarcık genle bir kazadır. Ytlz ktl
sur köyü vardır. Bu köylerden dok
san beşi muhtarlıkla idare olunmak
ta.dır. Topraklan bu kadar ~ ol
duğu halde nahiye tefkilltı yoktur. 
Bu yüzden resml muha.berat ta azami 
mU§kUllt& uğratılmaktadır. · 

Çok mUnbit ve mahsuldar bir ova-. 
ya malik olan Pazarcık Marqtan eon
ra ikinci bir çeltik mmtakasıdır. Vi
lAyet bugtlnkU kaza merkezt.nt latu
yona nakletme.fi kararlaştınmfttr· 

bayraklarla donanmıı Jstuyonlarm 
önünden geçerlerken hep o haykırıt
lar iaitlliyor: 

.,Vive ıa France! A ba.! leş boc'Jı.eş! 
Vive ıa Belgjquel Vive la Ff"aı11Cel A 
':bcı le KGi.af11"! Vtve 1G guerre!,, 

Sonra tiz bir mwka sesi. Tiren de 
karanlıklar içine dalıyor ... 

Bir dakika, be§ dakika., on dakika 
geçiyor. Artık kinıne gUlmUyor. Hepsi 
konu3uyorlar, bir §eyler izah ediyor
lar ,ibrlbirlerlne emniyet veriyorlar, 
neler olacağını tahmine çalıeıyorlar. 

''Kurtulduk! Kurtulduk!,, 
Hepsi biliyor artık bunu; buna kuv

vetle inanları va.r. 
Uzakta tekrar I§ıkla.r görUlUyor ... 

Hepsi pençerelere koguyorlar. Etrafta 
ı§ıklar var ... Seeler de var: 

.,Hoch! ... Hoch! •• Beil Deutachlmtd! 
Hoch dm' KaMt!tr! Boch dM' KNg! 
Nteder mit Berbien! N'6dm' mff Rııa
a'land! Ntıeder mit FrankrtJic1'/ Na.eh 
Parla!,, (1) 

'(Devamı var) 
(1) Ya,,aMn Akımcmycı! Y(lfaMn 

Kayım-! Kalı.rolaun Bırbıyal Kah.roı. 

aun R~ Ktıhro'laun lf101UJ(I./ J>mi.. 
38 doğru! (t. e. n.) 

. sl de kendisini ayni derecede mağıöp 
olmuş hissediyo}'du. Hiç bir seyi akıl· 
larına getirmemek, birbirlerini hiç it
ham etmemek, hiçhiç ecyden baluet
memek istiyorlardı. 

En uzun boy:u güze:ıer ... 

Ne konu§acaklardı? "Bu kalabalık 
vagonda boğucu bir sıcak var,, mı dı
yeceklerdi? Omuzlarım çökerten, bel
lerini ağrıtan yorgunluktan mı bah
sedeceklerdi? Yoksa karmlan açıktı
ğından mı? (sabahtanberi bir eey ye
memi§lerdi). Yoksa kaybolan bavul -
lardan mı, gidip gidip duran, sonra 
tekrar hareket eden, tekrar duran ti
renden mi? ... 

Tiren birçok eehirlere uğrıyordu. 
Paula bu şchiı'lerin isimlerini bir haf
ta sonra, evde iken, öğrendi. Şimdi is
tasyonlardaki isimleri okuyamıyordu. 
ÇünkU tiren şehirlerin merkez istas • 
yonlarmda durmıyordu. İstasyondan 
uzakta duruyorlar ve yarını saat, bir 
eaat kadar kalıyorlardı. 

Paula, bir dükkfuıın üzerinde Brug
ge ismini okumuştu. Sonra bir bara
kanın U7.erinde de, Gent. Şehrin uzak
tan görünen manzarasından ve bir bi

oamn Uzerindeki bazı yazılardan Paula 
burasının Bruxelles olduğunu anla
mıştı; Louvaln'de olduklannı da bir 
tahtaperdenfn üzerinde gördüğü ye§iJ 
boyalı yazılardan sonra, sokak IAmba-

Amcrlknda her eeyde olduğu gibi, u
zun boylu güzellerin de en uzun boylu
sunu bulmak hevesi uyanmııtır. Bu mU
Babaka ile, Aınerikadakl en uzun boylu 
gUzel ıcçllecektlr. 

MUnabakaya bo)ıı 1.75 den yutan ka
dmlar girecektir. (En uzun boylu güzel) 
unvanını alabilmek lçln hem boy, hem 

gllzelllk clhetln~en en ytlksek dereceyi 
alması lAzımdır. 

Amerlkada bu unvanı kal&nacak gU -

zel, lngilterede ayni ıekllde ıeçllecek 

bir kadınla, tam manaslyle, boy 6lç1lee -
cektlr ... 

Bu resimde Amerlkadakf mU1abakaya 
ilk lftlrak edenler alSrWUyor. 

Kilis' de 
Okuınak havesi artıyor; fakat 

mekteb binası yok 
Kilis, (HU8Ult) - Burada maarif 

sevgisi gittikçe artıyor. O derecede ki 
okuyan talebelerin adedi her yıl iki 
yUz fazlal8.§maktadır. 

Çok eeki bir tarihe malik olan Kilis 
orta mekteblnln mevcudu tlç yUzU mU
tecavimlr. Değerll maarifçi Bay ZUh
ttı Ayçlnin hlmmet ve gayretlle hava
llııbı kıymetli bir ilim ve irfan mUes
...ı haline plen orta mektep ne ya
zık k1 ihtiyacı kartılıyacak bir bina
ya malik değildir. 

927 de lrurulmut olan bina bugUnkU 
mUra.catlere cevap verebilir geni§llkte 
olmadıfı Jçin mUıkUIAt çekiliyor. Hele 
~UmUzdeld yıl muhakkak taleplerin 
tamam• laaf edllemiyecektlr. Kllla gi
bi nUfuau birçok villyet merkezlerl
mllden ful& ve ytrm1 yedi bine yakın 
bir ilçe kurafı için en lllzumlu ve bat
ta bir fhUyaç olan orta okul binası
nın tneumı oimdiden kararlqtmnak 
llzırdır. 

Bina vaziyeti ilk okullar için de ay
nidir. Kemaliye adı verilen mektebe 
ait binadan bqka diğer bütün mek
tep yapıları eekl tanda ve bu iee el
veırigll değildir. Hem dar, hem de ev 
eeklinde yapılınl§ gayri sıhhi binalar
dır. 

1k1 Jd3llik bir mrada 3 - 4 klıl otur
mak mecburiyetindedir. Her yıl artan 
talepleri karşılamak için mevcut bfna.. 
lar ihtiyacın pek dunundadır. Kuaba-. 
da Udm bel, u~ 11ç smıtıı bee ilk okul 
vardır. 

Kilisin Dk okul ve yeni bina fhtıyaç
larmı viayet maarif plAıımm ön kıs
mına alma.k lbmıdır. 

On köyde kl)y mektebi a.çılmqtır. 

lld yıldır devam eden blçkf, dikiı 
ve nakıı .kunlarma iki yüze yakın 
genç kız devam ediyor. Yenılzllk, mu
alllm8izlik dolayısiyle taleplerin yarı
sı da karşılanamamıştır. 

Fra.nsu.ça 1rurırunda (715) mUdavim 
vardır. Keman ve mandolin del'!lerini 
yirmi genç ta.kip eylemektedir. Bil .. 
hll..S!a spor hareketleri çok 1nkf3af ey .. 
lemi§tir. Cf var kasaba futbolcularıyla 
dalına temas edilmekte ve bazı muvaf
fakf yetler de elde edilmektedir. Bu ou
be için en lUzumlu ihtJyaç nhadır. 
Btlt98 mUsaadesizliği yUztlnden geri 
kalan ihtlyacm 938 yılı !çerisinde gf .. 
derilmesine çalı§ılmaktadır. 

Halkevf, lçtlmal kalkınma ~e 
çok müessir olmuştur. Tertip edilen 
toplantılara memur ve yerli bUyilk bir 
halle kütlesi iştirak etmekte ve her 
t:oplantı bir evvelkinden daha kalaba,. 
lık olınaktadır. 

Bergamada llimevi 
İzmir, (Husus!) - Bergamada ~ 

&ası biten ilimevinln döşenmesi iginl 
vil~yet encümeni karar altına. almlfı 
tır. eski ve kıymetli eserler itibarlyl4 
çok zengin bir yer olan Bergamad~ 
tetkikler yapmak fstlyen ilim adam, 
lan, İlimevlnde misafir edileceklerdir, 
İlimevinln d6eemesi lUks olacak, Ber. 
gama elektrik cereyanı bu blnanm ay. 
dmlatılınuma Jılfi gelmfyecetf lçfQ 
yeni bir elektrik motarll aatm almaıı 
caktJr. 
Binanın bbtOn nobanlan Kermee

ten evvel bitlrile~ktlr. 

BUnıaraan uçn tam, diğerler\ ııaJm ( 
teşkilatlıdır. Bilhassa dördünün fşğaI Kısa ha herler ) 
ettiği bina gehlrdekilerden çok daha ----------
muntuamdır. 

Hudut U7.erin.de kurulan bu irfan 
müeseeeeleri Maarif VekAletlnlıı pll -
nma uyğun olarak yapılabilmek için 
hiçbir fedaklrlıktan çekinilmemi§tir. 

tık okullara mUdavim sayısı dört. 
yU%il kız olmak U7Jere bin Uç ytız kU
ISUI" talebe vardır. On köy okulunda 
yedi yUr.e yakın talebe okumaktadır. 

Geçen yıl merkezdeki tam devrell
lerden (97), Uç smıflıla.rdan (300) ve 
köydekllerden (150) mezun verilmlş
tL Mezun sayısının bu yıl dörtte bir 
nlsbeUnde fazla olacafı anl8§1lmakta-. 
dır. 

KUJslller cidden uyanık, va.taneever 
ve çalıfka,n ktmaelerdir. 936 Şubatın
da açılmıl olan hal.kevi muhite gittik
çe daha faydalı olmaktadır. 
Diı hekimi ve parti sekret.eri Bay 

Orhan Oktaym bqkanlığı altında ça
lıtan kfiltUr mUeueaeeine halkın rağ
beti her gUn daha fazla artmaktadır. 
Kitapsa.rayın mevcudu bin iki yUzü 
bulmuştur. Halk okuma odumdan a
zami isti!ade görUyor. 

Resimleri Para Zannederek 
Çaldılar 

Bartın, (Hususi) - Şehrimime çok 
garip bir hınıızlık va.kası olmuetur. 
Zira&t bankaaı ıubesinin camlı bir 
vf trln1nde yeni paralarımızın nümu -
nelerinden bir yUz, bir elli bir de bet 
llrabk tefhlr edilmekte idi. Bunlar, 
birer numune levhadan ibaretti, haki
ki paraya çok benziyordu. Fakat U. 
tUnde numara yoktu ve zımba vardı. 
Sadece halka yeni paralan tanıtmak 
makaadile buraya konmuştu. 

Bu paralan görerek imrenen ve 
bunlan aeırmafa karar veren açıkgöz 
geçinen birkaç budala, gece yarısı 

Bankanın öntlne gelmieler, ince bir 
demir parmaklıkla kaplı olan dolabın 
parmakhklarmı bUkmilfler ve camı 
kmnlflardır. Hırsızlar yU.z. elli ve bet 
liralıfı alarak AVUfUp gitmftlerdlr. 

Çalman paralar kıymetsiz olmakla 
beraber, bt.z1 aat yurttaşlara sUrUlme
ai ihtimall diiıil.nlllerek bA.dise btltiln 
zabıta teakilAtma hlldJrilmistir. 

• Sehlr dahlllııde lfllyecet otobllale .. 
riıı belediye tarafmdan leletilmeaine b• 
rar verildikten eonra ba.lı firmalarla ta. 
masa geçilmiıtir. Belediyenin getlrte • 
cefl otobllaler son alııtem ve tam kon .. 
forlu olac&ktı:r. Bazı aemtıerde otobOa 
toıetmet lçln yapılan mOracaatJar red • 
olunmaktadir, 

• HUkitmetçe her yerde bir çeşit et· 
mek çıkarılmuı ve yt1%de yirmf nlsbetln• 
de tenzDAt yapılmam fçln tetldk:lere 
bqlanm1fttr, Simdi memleltetbı muh• 
telif noktalarmda 19 çeeft ekmek çıka .. 
nlmaktadır. 

• Bqvektle~e, mWkiye memurla • 
rmm ıslclllerl Uzerfnden tekatltlllklerfnfn 
b&§lıyacalt haktmda lıamlanan tali .. 
matname meriyete atrmlştlr. Buna g&o 
re her memur fcln gizli blr tezkiye va• 
rakam doldunılac:aktır. Bunlar terfi v&! 
ya naklinde esu olacaktır • 

• Bu yıl hal.km elindeki ntıtus klirt-o 
l&riyle cUzdanlar yenilenecek ve nUfWI 
ktltUkleri de yenldetı tamım olwıacat • 
tır. Bu suretle yeni bir nUfws tahriri 
yapılacaktır. 

• Cumhuriyetin on beılnct yıl d<Snllm(l 
mllıluebetlyle, bu onbef ~'ti içinde vil&
yet ve belediyenin yaptığı itleri giSlterit 
eser neırotanacaktır. 

• Bir mllddettenberl Londrada lktr-
8&dl meseleler tlzerlnde tetkikler yap
makta olan inhisarlar idaresi umum mil· 
dUrU Bay Mlthat Yencl önilm\bdekl haf
ta lçerlıılllcle lıtanbula dönmnı buluna -
eaktır. 

Moiz tevkif 
edildi 

.Aamalmıe1eltte 

bir Yahudi genci
nin kanamı lSldUr
dUğUnU yazm11-
tık. Muta dUn ad
llyeye ~I ve 
ilthıtak h&Jdmli
iince tevkif edil-

, mJetJr, 



Hatırınızda ı 
kalsın 

Sabun köpüğü 

f 
Çocuklar sabun 

t 
köpüğü ile oyna -
masını çok sever-
ler. Fakat, sabun 

1 
1 

köpüğü yalnız ço
cukların değil, ay-

• ni ~manda, bü -
yük alimlerin de meş~ul olduğu bir 
§eydir ... 

Saçı sakalına karı§mış, ihtiyar bir 
filimin, oturmu~ sabun köpüğü ile ba
lon yaptığını görürseni1., her halde \ 
hayret eder ve: 

- Haha! hah! ... diye gülersiniz. 
Gülmekte evvela hakkınız vardır. 

Çünkü, bu ihtiyar adamın sabun kö· 
pükleri ile oynadığını zannediyorsu
nuz. Tabii, böyle bir çocuk oyuncağı 

ile oynayan ihtiyar bir adam gülünç
tür. 

Fakat, yaşlı alimin sabun köpükleri 
ile oynamadığını, bunlar üzerinde il
mi bir araştırma. yaptığını öğrenirse
niz gülmez ve ihtiyarın yanında hiç 
sesinizi çıkarmadan durursunuz ... 

Arzın çekici kuvvetini keşfetmiş o
lan Niyuton gibi büyük alimlere va
rıncaya kadar bi~ok bilginler sabun 
köpüğü üzerinde tetkikat yapmışlar-

dır. 

,,A-iimlerin sabun köpüğü üzerinde a..= 
raştırdıkları şey, köpüğün teşkil etti
ği tek 'molekill,, lü ince su tabakası
dır. Sabunlu su, içine hava konularak 
§işirildiği zaman, o kadar ince bir ta,.. 
baka teşkil eder ki, bu tabakanın ka
lınlığı, suyun en küçük cüzü olan bir 
"molekül,. den ibarettir. ("Molekül,, 
diye, su gibi hava gibi mürekkep bir 
maddenin en küçük parçasına denir. 
Yani bu madde, bir molekülden daha 
küçük bir parçaya ayrılamaz.) 

Görüyorsunuz, siz küçüklerin oyun
cak diye oynadığınız sabun köpüğü 
balonlarında bile, füimlerin çıkardığı 
ne bUyük hakikatler var! 

* • :/o 

DEVE 

Deve kanaatkarlığı ile meşhur bir 
hayvandır. 

Çöllerde günde 40 kilometre. hiçbir 
§OY yeyip içmeden yürüyen bu hayva,.. 
na bu sıfat haksız olarak verilmemiş
tir. 

Deve, bir günde, güneş altında, böy
le uzun yol yürüdükten, bir iki saat 
uyuyup yine hiçbir §ey yemeden, t:ek
rar yoluna devam edebilir ... Günlerce 
bu hale mukavemet eden deve, haki
katen, susuz ve ağaçsız otsuz çöller i
çin yaratılmış bir hayvandır. 

Devenin etinden de istifade edilir. 
Iki devesi olan bir arap, diğerini, üs
tünde yol gitmek üzere sakhyarak. ö
tekini kesip yer ve bu yiyecek ona. 
kavurma, pastırma, sucuk yaparak. 

acu k 
SAYFAS1 

Hediyeli bilmece 

Bıırcula, safi tarafta gördiiğihıib: 1 
J:.arma]M1'1§11: zt01ları il içiııdcıı çıkabi-

lir misi1ıiz1 
:Afcscle, A lıYipısından girip, B ka

ptsındmı çıkmaktır. Her yol keilefe 
gitmediğine göre, yolunuzu hayli an
yacaksımz. Fakat, sommda muvaffak 
olacaksınız. 

Bu müsabakamız hediyelidir Doğru 
yapanlara gilzel ve değerli hediyeler 
verilecek. Yaptığınıı; §ekli bir kağıda 
çizip BİR AYA KADAR a§ağıdaki 
adrese gönderin: 
''KURUN,, gazetesi 

(ÇOCUK Sayfası) 
1STANBUL 

Zarflarmızı açık bırakır ve üzerine 
"GAZETE,. diye yazarsanız, posta 30 
paraya kabul eder. 

Bilmecenin doğru §ekli ve kazanan
ların isimlerini beş hafta sonra basa
cağız. 

Müsabakada 
kazananlar 

5 _ 3 _ 938 tarihli sayımızdaki bil
meceyi doğru halledip hediye kaza
nanlar §unlardır: 

1 _ Malik Aslan. lstanbul, Erkek 

öğretmen okulu. 
2 _ Cahit. ilk okul No. 220, Albay-

rak, Çorum. 
Suat Köni, Samanpazarı Kırkızlar 

mahallesi Bitikçıler sokağı No. 19· 
-Tarık aydın, Konya, Orta okul 

No. 18. 
_ İsmail Hakkı, tzmit, Deniz ko-

mutanlığınd~. 
- Fethi Erden, Malatya. 

aylarca yeter ... 
Deve öldükten sonra da işe yarar: 

Derisinden çndır ~e palto gibi giye
cek yapılır· 

- 'Abdurrahim Kağnı, "Afyon lise-
si, Afyon. • 

- Oğuz Bonana, İlk okul, İzmir. 
- Orhan Özbakı'\", Orta okul, Bolu. 
- Orhan Işşen, 1 inci devre No. 

643. Kütahya. 
- M. Kovarct Tan, Afyon. 
- Zihni Seçkin, orta mekteb, İstan-

bul. 
- Hikmet }.lumlu, ilk okul, Ankara 
- Muzaffer Akbal, İstanbul, Kadı-

köy. 
- Hulusi Çmgı, Beşiktaş. 

• - Ferdane Akdurak, Bursa ilk okul 
- Feridun Otarcı, Bursa~ ilk okul. 
- Fahrettin, Bursa, Meydancık, 

tncirli cadde. 
- Gülümser Dorcr, Trabzon, Orta

hisar Alasya. cami sokak. 
· - Feriha Agem, İstanbul, Şişli, 

Kırsalı. 

- Ahmet Celasun, Eyüp defterdar. 
- R. Kanat, Bursa, ziraat mektebi 

No. 377. 
- Nevim Soydan, Zile. 

- Nahit, Zile, ilk okulu, No. 164 
- Turgut Soydan, Zile, ilk okulu 

No. 20. 
- Türkcan, Burdur, Orta okul No. 

63. 
- F.ikri Ansal, İstanbul, ErkeK Ji. 

sesi. 

- Dokumacı Dursun, Kayseri No. 
1426. 

- Mustafa Büyük Ardıç, Kayseri 
lisesi, No. 275. 

--<>-

DlŞ 

Çürük dişini çektirınis, yeni takma 
bir diş koydurmuştu. lki gün sonra 
dişçiye geldi, şikayet etti: 

- Siz bana koyacağınız takma di
şin, bayağı bir diş gibi olacağım söy
lemiştiniz, değil mi? 

- Evet. Ne var? 

- Halbuki, daha iki gün olmadı, 

KU·RU N 
çocuklarına 

Bilmece mUsabakalarımızı doğru 
yapanların resimlerini basmaya baş
lıyoruz. Hediye kazansın, kazanma,. 
sın, bütlin doğru yapanların resimleri 
her hafta burada, çıkacaktir. Bilme
celerinizle beraber resimlerinizi gön
dermeyi unutmayın. 

Bu hafta burada resimlerini gördü· 
ğtinüz arkada~larınız şunlardır: 

Soldan sağa: Lebip Aydın (Üskü
dar); Hamza Tanrıkulu (Antalya); 
Selim Demiray; Ayten Öğe (Elazık) ; 
Necati Dodan (İstanbul); İsmet Gü
ven; Mehmet Sağnak; Sıdika Sezer; 
Riza Keser; Bilal Kaya. 

Sevimli yavrular 
Olwyucıılanmızdan birinin Joorde

ıi olmı Zehra ôzcrtıan ismittdeloi bü 
kiıçiik, bahann g ızcl gü11lerimUJ 1..•r
larda ve bahçelerde oyna'm(l.srnı çok 
sever •.. 

ağrımaya ba§ladı. 

- iyi ya iste! Ben size dememiş mi 
idim bayağı bir diş gibi olacağını? .• . . ~ 

1HT1YATLI! 

Cimriliği ile me§hur bir adamdı. 

Bir gün, onun, bir arkadaşı ile konU§
madığmı duyd.ular. · 

- Neye konuşmıyorsun? diy~ sor
dular. 

- gonuşmıyonım ... 
- Borcu mu \'ar sana? Para aldı 

da vermedi mi! 
- Hayır, fakat, para ister, alrr da. 

vermezse diye korkuyorum, onun için 
konuşmıyorum. 

1 RX T 1 B Jesti 

• 

Gülüp ~öyle
mek için 

l'ermometre düşt U ! 
Küçük Doğan, 

ko§a koşa odaya 
girdi ve: 

- Baba! dedi. 
Termometre düş. 

1.ü ! 
Babası merakla 

sordu: 
-Ya? Çok mu1 

- Evet ... pençereden aşağı ... .... 
"EVDE YOGUM!,, 

Babası oğluna: 

- Beni arayan olursa, dedi. Evde 
yok dersin ... 

- Peki baha ... 
Biraz sonra, babası fikrini değiştir

mişti: 

- Hayır, dedi. Daha iyisi, sen on
ları bana gönder, ben kendim söyle
rim ... 

Dftnyada kaç tUrlll 
alfabe var? 

Yer yüzündeki insanlarm konuştukla
rı dillerin alfabeleri dört yUz çeşittir. 

I.Akin, bunlarm birçoktan unutulmu§tur. 
Meseli ltalyan, Yunan, Danes, Gotik; 
lsveç; Sakson; Portekiz ve Fransız li
sanlarmm alfabelerinde yirmi dört harf 

vardır. Hollanda ve Alınan illabeleri i
se, yirmi altıaar hırrflldlr. Ispanyo1canın 
27, arapçanm 28, macarca ve faıııcanrn 
31,krtUerin ise alfabeleri 32 §er ho.rfli
dirler. TUrkçenln 33 harfi vardır. Po -
lonyalı1arın 34; Rualarm 35, Ermeni ve 
Gürcülerin H ve Sanskrltlerin 50 harf
leri vardır. Habeş dilinin 202 işareti var
dır. Jnponlarm ise 3000 resimden mlitc

şckkll harfleri olup bunlar 47 ~e3it sa
da ile okunur. Çinlilerin ise, Kangı adın
da bir alfnbeleri olup 32 cildden ibaret
tir. Eski Mısırlılar hem sağdan ve heın 
soldan yazarla~. Biz, Iatlyanlar; Yu
nanlılar, Ruslar; Sırplar, Ermeniler; 
Tibetliler ve Seyamlılar vo Hintliler 
soldan sağa doğru yazanz. Halbuki A· 
roplar, eski Türkler; FarsWar ve Ibra
nilcr sağdan ıola yazarlar, Japon ve 
Çinliler do sağdan sola yazarlarken, on
lar daha ziyade i§aretlerl Ustliste sıra ile 
getirerek okurlar. Siı: biltUn bunları bi
liyor muydunuz? Ne meraklı §eyler de
ğil mi! 

Büyük 
Macera 
Filmi: 8 

Yiğit Aslan 
Goriller ve 
dl§er bir 
canavar ..• 

l'lğit .Arsl.an gorilin tam 
orta.sııuı '1/ılyıil~ bir ta§ atı .. 

alıııımı 1 1.- .. Canavarlar o>ıları arkıa.larındaıı takiı> c~yor"ld1'Rı. Yıldı: en önac gidiyor, Nihayet 7öcn<:lı1eritıi 1'npı00n içeıJ Hayvaıı vere yı7rı mra ,.wçnıaga 
'·- 1r·~·t A ıa ko d attılıor. w; ~ arkMtna doyatrtlla lxı§ladıZar. '/l'aloat... arlWsınd<m ıgı rs n şu.yor u-. 
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Buğday Ve Arpa Piyasası 
Arpa piyasası 80D günlerde çok dur

gun gitmektedir, lhracat tUccarları 1-
talya. ile kontenjanın kapanmak üzere 
olduğunu sebep göstermektedirler. Di
ğer taraftan çavdar satışları bir hayli 
hararetli gitmektedir. Ziraat Bankasının 

satttlt 6 - 7 çavdarlı mallardan yerli de
ğirmenler bilhassa almaktadır. 

Ziraat Bankası dUn de zahire borsa
smda ~. 28 den 5.20 ye kad:ır 500 ton 
bÜldaY satmı:ıtır. Bundan başka san mı
mr mallar 5.10, Bandırma mlSlrlan 5.30 

dan muamele sönnilıtilr. 

Düzeltme 
Niyazi Ahmcdin dUnkU sayımızda çı

kan Istanbul Müzolerl ynzısmda Yahya- r 

nm baaını kcnti:-~n ~·n • ' , b lığında 

n yazİda Yahya kelimesi tertip hatası 
olarak Isa olarak çıkmıştır. DUzeltir, ö
zUr dileriz. 

l 7.00 lnkıliıp tarihi dersi: Cniversileden 
nııklcıı : l\Iolıınut Es:ı l lloli:urt 18,30 plôkla 
clnııs ınusıkisi 18, 18 konferans: Eminönü 
Halke\'l neşriy:ıt kolu namına: Nusret Sa. 
fo. 19,00 plıikla dans musikisi 10,15 kon. 
fcrans: llukırköy llaikevi namına doktor 

Kutsi (Cumhuriyet Türklyesindc sosyal 
yardım) 19,55 borsa tıobcrJcri 20,00 Vedia 
Rıza ve nrkodaşlnrı tarafından türk musi
kisi ''e halk şarkıları 20,45 ha\·a raporu 
20,48 Omer Rıza tarafından arabca göyle• 
21,00 Tahsin Karakuş ı.·e arkadaşları tara. 
fından türk musikisi 'l'e halk şarkıları (sa, 
at oyıır1) 21,45 ORKESTRA: 

1 - Hcrold: Zampa 
2 - Çııykko'· 'ki: Vals de flôr 
3 - Bıih: Rcvcy dü prentan 
4 - Oriso: Dnns de silf. 
22, 15 nJnıı~ lıuhcrlcrf 22,30 plakla ~olalar 

opera ve opercl pnrtaları 22,50 son haber. 
ler ve ertesi günün programı 23,00SCON. 

Y~N i T [SliMAT __....,.__-\--P-~+---+---1, -

iLMül-I ABER LE.~i Mi Z 

DAl-IAYUKSEIC 
rAiZ, DA~A E:Yi 

$ARTLAR. T~MiN rD~R 

UOLANTS~ QANK-UNi NY. 

Paket Sahiplerine Kolaylık 
lstanbul gümrük başmildürlUğil ile 

paket postahanesinin müştereken ha -
zirladığı talimatname tecrübe mahi -
yetinde olmak ilzerc 5 mayıstan itiba • 
ren Uı.tbik mevkiine konulacaktır. Öğre
nildiğine göre; yeni talimatname paket 
sahipleri hesabına bir haylı kolaylıklar 
temin etmektedir. 

Talimatnamenin bu ay sonuna kadar 
yapılacak tecrlibelerinde a'ksaltlık görül
mediği takdirde ı hazirandan itibaren 
resmen mcrlyct mevküne konule.caktır. 

Moıkova Sefirimiz 
Moakova sefirimiz Bay ZekA.i dfin li

manunızdan kalkan Rus bandralı Sivant

ya Yapuriyle Odesa yoliyle vazifesine' 

hareket etmiatir. 

-ı~ 

Bayan Mur·Yunanistana 
Gitti 

Uç glindenberl aehrimizde bulunan 
Amerikalı kadm milyoner Bayan Mur 
Ayasofya milteslnl ve buı hafriyat sa -
balarını keıdılttcn sonra dün hu.susI ya
tile YunanlstD.na gitmlştir. 

-o-

itfaiyede Maake ile Tatbikat 
Bugiln ısa.at on dörtte Fatih itfaiye 

merkezinde zehirli gaz ve bombalara 
~ itfaiyenin korunmaSI etrafında 

maske ile bomba tatbikatı yapılacaktır. 

--0--

Borçlan Olan Denizbank ' 
Memur lan 

Dentzbank memurlarmdan mühim bir 
kısmının öteye beriye vaktiyle yaptıklan 
borçlardan dolayı maa§larmm mahcıu 

bulunduğu 5ği'eni1miştir. Denb:bank u -
mum mUdürlilğü, Denizbank kurulmadan 

evel yapılın!§ olan borçlann Denizbank 
memurlarının gerek harice gerekse alı
cılara karı:ı haysiyetlerini haleldar ot -
tiğini göz önünde tutarak bunlarm bir an 
evvel ödenmesi için bir tamim yapmI!J; 
borçların tan.flyem iı;ln memurlara bir 

ay mühlet verdiğini bu müddet sonunda 
borçlannı ödemiyen mnmurlarm vazife
lerine nihayet \·erlleceğini bildirmiştir. 

• 
• 

f. E../~T. 
( 

Sihirbaz 
(Allına sayı/adan dn;am) 

rı kandırmak için türlü eeyler uydur
mU§lardır. Harlem mahallesinde, çar
§ısmda para ile turlil "din iJ.açları,, sa
tılmakta.dır. Rahip kıyafetine giren 
hilebazlar, zencHere kendi icatları o
lan garip garip şeyler satmaktadır. 

Meseli., r.e.ncilere satılan bu "tılsım
lı ilaçlar,, arasında düı;manı zararsız 
bir hale getirecek ''§8.§ırlıcı toz", ko
caları karılarımı. bağhyan "kocalan 
getir getirme tozu",.ev sahip1er)ne 
derhal kiracı bulan 'kiracı tozu,, var-
dır .... 

Nevyorkta hastahanelerinde Ame -
rlkan doktorları Harlemli zencileri te
davi hususunda büyük wrluk çekmek
tedir. Bu da zencilerin dinleri dolayı
sile tqıdıklan batıl itikatlardan do
layıdır. 

Mesern, hastahaneye yatmla.n bir 
çocuğu annesi Amerikalı doktorun tc
da. vi etmesine mani olmaktadır. Buna. 
mukabil, unci kadınlar evvel~ çocuk
larını Vavdu dininin hed:imine göster
mekte ısrar ediyorlar. Bu hekim de 
bir §arlatandan başka bir şey değil
dir. 

Zenciler evlerinde bir takmı dini a
yinler de yapmaktadır. Ekseriya kav
ga., döğüş veya. yangınla neticelenen 
bu ayinlere mani olmak için Ameri
kan polisi çok çalı§Maktadır. Bunun
la beraber, a.yinler ve dini merasimler 
gizli gizli devam ebnektedir. 

Harlem mahallesi, ayni zamanda, 
birçok haydutların saklandıkları yer
dir. !{anlı katmere yatakhk eden 
Harlem. evleri her gUn polisin baskı
nına uğramaktadır. Bar, veya. çalgılı 
kavge gibi eğlence yerlerinde Nev· 
yorkun birçok bar artistleri de türlü 
kazanç yollarına sapmışlardır. 

Bunlardan Sara Volker imıindeki 
bir dansöz bilhassa çok meşhurdur ve 
zenci kadmlarmın saçlarmr sarıya bo
yamalart için icat ettiği bir suyu sa
tarak milyoner olmuştur ... 

Şuşning 
(Altıncı sayı/ atlan devam) 

Kontes Fugger, baba cihetinden de 
kontestir, yani bir Macar kontunun kt
zıdır. O zaman kontes Çernin Vera ismi 
ile tanınm!JJ olan genç kız. kont Fugger 
ile evlenm.ia, uzun müddet beraber ya
aaımş, fakat kaynat:a.aının yüzünden, bo
§anmaya mecbur olmuştur. 

Kontes Şuşnlgi bir gün Viyanadald bir 
baloda tanıyor. Ba§vekil o zamonlar ka
nsını otomobil kazasında kaybetmiştir. 

Bu ak saçlı, fakat sevimli adama ka~ 
merhametle kart§ık bir sevgi duyan ka
dın, Qaşvekilin oğluna güzel bir hediye 
gönderiyor. 

Şu§nig, öksilz kalan oğluna bu güzel 
hediyeyi göndereni merak ediyor va 
sorup ısoru§turduktan sonra, nihayet, 
kontes Vera. Fugger olduğunu öğreniyor. 

Bunun ili:erine, onda da kadına kafll 
bilyUk bir sevgi uyanıyor ve derhal aevf
§İP anla!Jıyorlar. 

Şüphesiz ki, Şuen®n bugünkü kederli 
hayatında, bu hayatı kendişiyle beraber 
paylaean kadının yeri bilyüktilr-

Kömür Hakkında Konferans 
Bcşildaş 1/alkcvindcn: 

lstanbul üniversite!i fen fakültesi do. 
çenllerindcn dol.:lor Ahmel Canokan 3/5/ 
938 günü akşanu saat 20,30 da E.vimlz 
salonunda ekonomi ve :1nnayl bakımından • 
çok kıymeti hBiz kömür hakkında bir kon 
ferans Yerecektir. 

Aynen da bir temsil yapılacaktır. 
Giriş karllnn idare memurluiıundan alı. 

nır. 

( Yeni Neşriyat ) 

Sisayi tlimler Mecmuası 
Yedi !!Cncdcnbcri hiç aks:ımadan ncş. 

r.edilmekle ol:ın "Siyasi ilimler,, mecmuası 
(Eski !\tülkiye) nin Si üncü sayısı çıkmış 
tır. Yedinci yılın son numarası olan hu 
ll&l'Jda "Dr. l\fuhlis Ete, Nail Kndri Gidcl, 
lfa."an Sükrfi Adal, Muharrem Feyzi, Dr. 
Ziyaellin Fahri, Osman Derinsu, Cahil A. 
kışın l'azılan bulunmakta, Ayın Kronlki 
Te Bibll:roıratyası,, yapılmaktadır. 

Beyofjlu birinci mlh hukuk hakimliğin. 
den: 

938/53.ı 

Atanaş Halasın KumbaracJ. yokıı~unda 
kütüphane sahibi n ınezk(tr kütüphaneye 
bitişik evde mukim iken halen ikamet. 
gılhı meçhul buluncluğıı anlnşılan Antu. 
van FiJlp Halas alyehine actıaı davnda 
müddeia.leyhin ikametsıliının. meçbuliY• • 

-Birinci sınıf Operatör 

IDr. CAFER TAYYAH 
Umumt cerrahl ve sinir, dimal estetik 

cerrahisi mütehassısı 
PARIS TIP F AKOLTESl S. 

ASlSTAl lJ 
Erkek, kadın ameliyatları, dimağ 

estetık ''yüz,, meme. karın burusuk
luğu '"t gençlik ameliyatı., 

(Nisaiye ve doğum mütehassısı>., 

Muayene sabahlan U O c c 1 n e I 
8 den ı o a kadar tn G H 
Öğleden sonra ilc.retlidir. Tel 44086 

Beyoğlu. Parmakkapı. Rumeli han. l. 

Şeh:adebaıı 
fURAN TiYATROSU 

Busece 
Hallı: san:ıtkArı Naıit 

,.c arkadaşları Mite .. 
Pcnçev nriyetesl. 
SİYAH MENEKŞE K. 
3 ,Perde. 

Dans, soıo, cıuct. II:ılk gecesi localar 100, 
her yer 20, paradi 10 kuruştur. 

HALK OPERET! 
Salı: Panıaltı J\'.urta. 
hı~. ÇnrJamba: Bqlk. 
taş Suad Pnrk, Pcr. 
şernbc: Bnkırkliy MU. 
tiyadi slncmalannda. 

•l :s PL'rdc. 

1lk defa 
ÜC YILDlZ 

ERTUGRUL BAD! 
TEK Tiyatrosu 

L'ÜI.EtroRGAZ 
Hslkcvfnde büyfik mO 
samere heyet birkaç 
güne kadar lstanbula 
dönecektir. 

Sinemalar 
SAKARYA: Son seyahat 
MELEK: Altın )'ai;ınuru 
İPEK: Meşum semi 
SARAY: Mnlnkah kadın ve esrarengiz 

ııdnm. 

SUMER: Arşın mal alan 

Saat 
12 
9,30 
8,SO 

20 
19 
ıo 

14,30 
6,80 

17 

X.u.ıtACAK V .A.PURLA.ll:.:=~~--::::r-.ı 

\'opurun adı Gittili 701 
Anknra Karadenl% 
Uğur tzmlt 
Kocaeli MudA'D)'a 
Otken • Bı:ındırma 
TayyaY Kar:ablp 
.Mersin Menhl 

GELECEK VAPUBLAR 
Bursa 
t'lken 
Tayyar 

Bartm 
Bandı~ 

tmroı 

lıtanbul asliye ikinci ticaret mahkeme. 
&indcn: 

Yıldız gazinosu sabık miisteciri Maryo 
Seraya ait olup mahkemece satılmasına 
karar verilen Fiııl mnrl-alı l!JU mamull. 
tından 519 ıııo<lcli kapalı mfistamcl bir 
otomobil muhammen kıymetinin o/o 75 ini 
bulmııdığınrlnn ikinci arttırma surclile 
5/5/938 tarihine müsadif perşembe günil 
saat 10 da Taksimde Fiat gnrnjındıı ıaıı. 
lacnğuıdnn talip ol3nların yukarıda ıl5s. 
terflel\ slin ve saatte meıkftr mahalde 

haur bulunmal:ın ilt\n olunur (V. N. 2.5•29) 

BeyoOiu birinci sulh hukuk hakimli4in. 
den: 

938/596 
?ılnhcur Deınostcn vasileri • .\tanaş •• 

Dimitrakinin Bcyoğlunda Kumbaracı yo. 
f..'uşunrlıı kiltüphanede Antııvan FUip Ua. 
lus nleylnnc nçh~ alacak davasının cart 
duruşmasında müddeialeyhin fkamdllhı.. 
nın mcchal olduğu bildirilmesine nuaran 
mahkemece iki ay müddetle iltmen tebll 
sat icrasına karar verilrniş oldulundan 
muhakeme günü ol:ın G/7/938 saat 11 de 
mahkemeye bizıııt ve bih·ekdle gelmeniz 
tehlis mnknmına kaim olmak üıere flln 
olunur. (V. N. 25438) 

ZA Yl HÜ\.1YE'f 
Fen Caküllcsindcn aldığım hü...-iyel vara. 

kamı zayi eltim. Yenisini alacağımdaıı 
hükmü yoktur. (Y. N. 2t25) 

817 Nt:ihe 
ZA Yl - 19~5 numaralı arabacı ehli. 

yetnıınıı:_rni zayi eltim. Yenisini tıkaraca. 
ğnndan es!,lııinin hükmil yoktur. 

(V. N. 25431) 
Melik 

ZA Yt - Fen fakült~nden aldığım btı. 
'·iyel varakamı kaybettim. Yeni~fni alaca. 
jJımdan eskisinin hükmü yoktur. 

(V. N. 25(32) 
F. K. T. Tıp zilmnsi 19'4 

Abdürrahim Billmer 

tine mebni fiti ay müddetle lllnen tebligat 
icrasına karar Tcrilmiş oldulundan mu
hakeme günü olan 6/7/938 saat 11 de 
mnhkcmcye bizz:ıt ,·eya bil\'ckAle gelme. 
niz tebliğ makamına kaim olmak üzere 

!(V. N. WllJ 



l Dün ve Yarm d Emniyet sandıj'ı 114nları 
::. 

fercDme KOlllyatı 
1 ıncıaerı 

No. 
ı Saf o 
2 Aile gembld 
a Ttcıaret. banka, bona 
' Devlet ve lhtiW 
a Soay&Uzm 
e Rubı ı 

1 llQ1 amıfJ lhtil&U 
8 Upur 
D laf&haııa dolru 
ıo Ru1D n 

Kurq 
100 
100 
fi 
'I& 
H 
1& 
eo 
eo 

100 
T& 

(Ba 1erl1' birden alanlara 1 Ura il 
kanat ikram edilir, ve t llra n hrat 
Petba almarall kalam aıda ı er Jlra. 
dan vereel7e bll'alabr.) 

2ncı Sarı 

Muhammen bedeli 1 '1920 Ura olan 18,000 adet kaym aıao 18 /5 /938 
çartamba sUnll 1&&t U,U de kapalı zart uıulQ Ue Ankarada idare bina. 
ıında satın alınacaktır. 
Da ite 1ırmek tıtlrenlerln ıau llrahk muvakkat teminat ile kanunun tayin 
etUll ve1lkaları ve Nafia m1lteahhltl1Jt veslkaıı ve tekliflerini a:yııt ıun 
ıaat u,n e kac!ar Komlıyon Relıllllne vermeleri 1Aıımd1r. 

eartnameler paraaıı olarak Aukırada Malzeme Dairesinden, Hayd~rpa. 
tada Teselltım 'f'e Sevk E]efUllnden, hmlr ve Eıkltehirde i~are maıazaıa. 
nndan dalrtrlmakta.dır. (2528) 

o. tfJLETME MVDtnıLUGVNDEN: 

Edlroede BUylk pebllvan gUreılerl 
ehven Uçretlı 

Tenezzüh Katarı 

Taksitli emlak satışı 
Muhammen 

&EHTl <ttNst lu)'llletl 
Berotlunda Şah kulu mahallesinde·· Dört buguk katta )1rmt blr 7500 
KOgUkhendek sokafrnda Kuledlbl odalı altında bir sazlno ve 
me7danı kartrsında eıkl 2, C, '· 4. bir malazuı olan terkOtl ve 
mOk. 8 yeni 2, '· 6, 8, 10 No. lı elektrik teıisatıiıı havi 

UakOdarda Debballar mahallesinde 
Camflıertf ıokaltnda eski 2' mtı. 
yeni 80 No. lr. 
Galatada Kılloallpaşa Kemanket 
mahallesinde Medrese aokafında 

eakl 12 lll 28 yenl 18, (No. ta2 U, 
11/1, 11/2. 1118, 1110 No. Jı. 
Uıkll4arda Hayreddlnçavuf mahal. 
lesinde Çeşme sokatında eski 6 ,.e. 
nl 4 No. Iı. 

klrstr oo evtn tamamı. 
ttı katta dört odalı aht•P 600 
bir evin tamamı. 

Maamllttemll&t k&rıır sal
hane (halen Gatllııde dört 
odur olan bir kahvehane 
fle demirhanenin tamamı. 
Klrglr bir dllkkln (tıatnn. 
de tıç odur vardır) 

3000 

fOQ 

~ 11 Gorlo Baba 100 
! 12 DoHJiğin psikolojlal 60 

i Mayısın 8 ınci pazar gUnU Sirkeciden Edirneye gidip dönmek Uzere bir 
\ tenezzilh katarı kalkacak ve bu katar için % 80 tenzlllth ıldlt • d6n0f bl. 

Beylerbeyinde Bllrhanlye mahalle. 459,65 metre murabbaı btr 800 
sinde eekl Raılmata ,.eni Abdullah anıanın tamamr. 

~ 13 llkbahar sellert 70 
:: 14 Engerek dUğümU 60 

16 Rasin lIJ 76 
16 Samimi saadet 60 
17 latatiıtlk 30 
18 Çocuk dllfUrtenler 60 
19 tılm "e felaefe 80 
20 CemJyetlll uıJl&n ıoo 

(Ba aerl)'I blrdea alanlara l Ura IO 
1naJ11t ikram edlllr, ve 1 Ura IO lnmlt 
petln &lmaral& kalam a)'da 1 er Un· 
elan vereal7e bın.kıbr. > 

3 üncü Seri 
21 HUkUmdar millet 
22 Yeni Um! &lbnfyet '7& 
23 Komllnbm 50 
24 Günün lktıaadl itleri &O 
25 Cumburtyet 60 
28 Tercüme ıoo 

21 Dettolfler 'l~ 

28 L&okon 20 
29 Kapltallsm buhram llO 
30 Salambo 12& 

(Ba HrlJI blrdea .... ..,. 1 .,. a 
karat ikram edllll', M 1 im • bnl 
peetn almarü ......, 91da ı er Dra-
clu ve~ lıılnlabr. 

4 anco Seri 

( ıett satılacaktır. 
i Bu katar Sirkeciden saat 6,10 kalkacak l!ldlrne şeblre 18,,0 da varacak 
= ve aynı gün Edfrne şehl rden U,55 de hareket ederek Sirkeciye gece 7arı. 
sından u daklka ıonra. vasıl olacaktır. Bu katara Slrkeclden maada ata. 
tıda adları 1urlı lıtaa7onlardan mevcut rer ntsbetlnde yolcu kabul edile
cektir. Tınezlllh rtdlt • dönllf bUeUırt 1alnıı ltbu tenezztıh katarmda mu. 
teberdir. Yerler 1&1111 oldutundan blleUer 6 Mayıs tarlhlnden itibaren H· 

trlmaya batla.nacaktır. (UOO) 

Oldlo • DUnOı Bilet Ocretlerl 

Sirkeciden 
Kum kapıdan 
Yedlkuleden 
Bakırköyden 

Yetllkö1den 
K. çekmeceden 
Hadım körden 
çatalcadan 
çerkesköyden 
Çorludan 
Muradlrdan 
Lllleburgaıdan 

AJputludan 
Uzunköprtlden 

1 inci mevkt 
Krt. 608 

" 
" .. 
" .. .. 
" 
" 
" 

599 
1592 
683 
514 
567 
513 
480 
3H 
331 
285 
22'1 
198 
123 

2 ncl mevki 
488 
ua 
'80 
'23 
418 
410 
873 
347 
271 
240 
206 
ıu 

148 
89' 

a ttnoo mevki 
188 
180 
175 
273 
268 
265 
240 
225 
171 
157 
138 
108 

95 
81 

Avrupa Hattında Mtlblm Tenzilat 

ıta sokatında eıkl U mnk. 1enl 
12/6 No. tı. 

1-Arttırma12/5/988 tarihine dUfeD perşembe lf1Dfl Haf bn tieete 
yapılacak ve ıayrtmenkuller en eot bedel ·rerenterln bttınde katacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek loln muhammen kl)"Dletln % 10 u nl•betlnde 
pey akçesi yatırmak llzmıdır. 

s - Arttırma bedellnln dörtte biri peetn 'Ye ıert talanı aeklz 1enede 
sekiz mtlıavf takıltte ödenir. Tatıltler % 5 tıtse tabtdlr-

4 - Taksitler ödeninceye kadar gam menkul San.dıta blrtııci derece. 
de ipotekli kalır. '(2001) 

Umumi Mecliıce 938 11neıl nakdi rol mUkelletJ1etl eo11 ve töprttler 
kanununu t&dtl eden 1882 numaralı kanuna tevfltan altı Ura Tt tablt 
zamanları da blrl Haziran dtlerl Teırtnlenel a7ları ve 938 ıenell bedeni 
701 mtlkellefl1etl 6 Uranın mukablll . saklı &11n olarak ve calıtma a7lan da 
JDylfıl Tetrlnlevvel Tetrlntsanl aylan olmak nzero teabtt edllmlt oldulun. 
dan btt aylar zarfında nakdi ve bedeni mtlkelleflyeUn ltaıı llllumu ll&n 
olunur. (B) (!588)' 

Jandarma Genel Komutanhiı Ankara 
Satınalma Komlsyonandan: 

1- Atalıda clna mtttarlan 'flLZılı lff& hlzalarmda ıölterlleıı auıı ve 
saatte satrn alınacaktır. 

( 

31 Rasin IV 60 Avrupa hattında 5 Mayıs 938 tarlh!nden itibaren Eşya nakllyatına 
2 - Sartnamelerl pe.rastz olarak Komllyond~:.ı~:u e• 

n Metatlatk '° aıtthlm tenilllt 1ap1lmıttır. 7& ekıdltllhıllaı•stimtık ı~eıft'lrln lılsalanndA'- 1art 
33 fakender eo ı - Sirkeci • YetllkG7 kramındakl lataqonJardan A'f'l'Up& Jlattmm namede 7uııı "8lka ne blrllkte stın n •&athlde eblltm• "puarlıJt lclll 
34 Kadın ve IOl)'albm 100 ııer hansı bir lıtuyonana .,.. bilmukabele 1aıulacat natı11atm tlcretıe- koml•Tona bapurmalan. (1281) 
35 Demokrlt 26 ı1, aınıf farkı aranılmaklııın. Ton nkllometre batına: perakende .. , .. , Ohıll Miktarı Beheri Teminat 
38 Dtııler tarlhi 12& aaılrl bet ton Ocretl verilmek eartl7le "2,5,, ve uı&rl on toıı llcretl veril· ı _ Nevreılm 1000 takım 500 Kf. 875 Lira 

40 aıet ıartlyle ''2., kurufa lndlrllmlıttr. palaska. 
38 EtUta 100 Tenzilat miktarı % 60 7e yakındır. Bu ıuretle Kırklareli • tctanbul 2 - Altı klltllk. 2000 •• 
39 He.rakllt 2& arasında "Perntr. Manlfatora, Tuhaflre, Kava.fire, Bakkallye, Znccaclye... 111 palaska 
40 Ruhi muclzeler 7f> ( clbl,. bir ıınıfa tabi eoya<tan Ton başına: 3 - Tüfek ka- 2000 .. 

600 l{f. 750 .. 
45 Kş. 6'7,6 .. 

Gtn Saaf 
Kapalı zart t/5/ 
9 8 8 pazarteıt 

Kapalı zarf 10/5/ 
938 Hlr 

Pazarlık 11/5/938 
cartamba 

11 

10 

10 

' 

<Da •erlJI birden alanlan.! lira' Perakende 1470 kurue rerlne UO, aııart beş ton eartlyle 1223 ku· yışı 
kunat ikram edilir ve 1 Ura ov lnıraı _ 

' lir a ruşyerloe700veaa&arlon~nvartlyle1195yerlne560 kuruşalın~akb~ ~--------~-~~--------------~ i pe'ln almaralı kalanı ayda 1 er a· ;: ----------------------------= d 1 b kıl > i ı - Slrker.I • Yeotlköy kısmındaki lsasyonlardan Avrupa hattının her- kısmında bulunan ııtasyonlardan birine en u on ton ncretl Yerilmek tar-. 

1 
an ,.cS ~en ~I Se rl J tıanıl bir lstaıyonuna yapılarak Tuz nakliyatının Ocretl, asga.rt bet ton ne. tiyle nakledilecek dökme ve çuvallı zahlrelerln, 7allı danelerl, tohumla-

il DeproftlncUa 50 \ ı·etl verilmek tartlyle, ton ve ktlometre başına "1,50,, kuruşa indiril· rın ve oeklrdeklerln nakil Ucretlerl bntnn mesafe ıcın ton batına ••400,. 
42 GUnlln hukuk! ve fgtlmat 75 f mlştlr. · kuruta tndlrllmlştlr. 

• 
43 

::!en 
38
1 3 - Avrupa ha::~ herhangi bir istasyonundan S~rkecl • YetflköJ 4 - Fazla tafslULt için istasyonlara mnracaat edllmelldlr. (242')" 

ff Glzll lw1>ler W - l\URUN'un 23 Nisan 1938 de ili.ve olarak kitap geklinde başladığı Zabıta romanı No! 9 
4ılS DtsraellıılD hayatı 100 
48 Metafilfk nedir 26 i\ 
41 Yem adam '15 
t8 fralyetlll tealrleıi 76 
~9 Politika felıefeıl '15 1 
M F..ı11tetl.k 25 ! 

(Ba serlyt birden alanlara 1 llra ı-
58 kurut ikram edilir ve t Ora 88 ini· 
rup ,etin almarak k&Janr aıda ı er 
Uradaa vere.iye lmalulrr. l 

6 ncı Seri i 
~1 =ett I 1: ; 
~ Sesar 40 

M tımı felsefe · 40 ~ 
:55 Kanncalann hllyatı 

r56 Denıoeten 

57 Ç'lçeron 
58 Hlpnotlzma 
59 tnaan 

~ l 
• .1 1 
100 

&O 
60 Yeni kadm 4< \ 

(Bu teriyi birden alanlara 1 Uta 28 j 
kurut ikram edilir; ve ı Ura C Jnmıı \ 
pop almarak kalam a;yda 1 er 11ra. I 
dan verealye bırakılır.) : 

~ 

7 l:I Seri l 
81 Vikontun ~ınmu 30

1 
'5-

n Enett n 100 
83 Uza 100 : 
84 Evlilik 20 ' 

8S Gbll pamuk barbl 80 ' 
Sah• Yarh -

~nluıMI r.nıMel'I - VAKfT KftabeTI ' 

Sahibi ASIM US 
Neert)-at mfldtlrtı Refik A. SevengfJ 

EI~t TABANCALI KIZ 

Slmon ioln de bu heyecanla. macera bitmiş oluyor
du. EH tabancalı kız mensup olduğu çete tutulma. 
dan Stmonun tarafın& geçmlt olmakla hayatını 
kurtarmıştı. 

- Son kozu stz kazandınız. diyordu. Fakat 
ben de bu ırtuvaf!akiyetten sevinebilirim. ÇUnkU 
ben size, tama.mile muvaffakiyetl elde etmenizden 
enel dahil oldum .. 

ELİ TABANOALI KIZ 49 

çoktan farketmlş, cevabını hazırlamıştı: 

- Korkma, dedi, ben sana ne kadar dostsam 
bu arkadaolar da o kadar .doat .• Elıkl dost dtıeman 
olmaz ama, hazan eıkl dUtmanın dost olduiu gö. 
rtılmüştlir .• Bu da o çefltten. 

Hopl, Simonun sözlerine inanamıyor, &özle. 
rinde yine bir şUphe Ue, Brenda Ue Copleye bakı. 
yordu. Onlar, Slmonun son sözleri üzerine, ellerini 
aşağı lndlrmek cesaretini bulmuflar n dudakla
rında birer tebeesUmle, Slmonun aözlerlnl samfmt 
surette tasdik ederek ona bakıyorlardı. 

Brenda: 

- Evet, dedi. Biz artık sizinle beraberiz .• Fa. 
kat, bu gece yarısı muharebesi nedir, llltfen anla. 
tır mısınız? 

Simon, Hoplden ayni suali sorar gtbl baktıc 
Fakat, sonra: 

- Ondan evvel, anlayalım, dedi: Muharebe btt.: 
ti mi? Yoksa biz de karışacak mıyız? 

Hopl, artık endl9esl tamamtıe kaybolmu, bir 
halde, eski sakin sesi ne Slmona: 

- Maalesef geç kaldınız, dedi. Biz munareoa
yi bitirdik ve •izin karşınıza muzaffer blr halde 
tıktık. Başka tUrltl de çıkamazdık. Fakat. bilmem 
kl muharebenin nettceılnden matmazel ve arkada.. 
vı memnun olacaklar mı, çtlnktl .. 

Copley bunları söyledi durdu, 
Slmon, merakla ıordu:: 



Başvekilimizin gezisinden resimler 

B~7dlimlz Pityon islasyonutıaa; 
Baricıyo nezaretinde mua1ıedetün ım-
11(1 menıMminde; Dekağag belediye 
reisi iT,e görü§ür7•en,· ayni istasyonda 
1uilmn tc;,ahüratı; Ocl6Z Bayar Mara
ton bamjmda ve diğer teMhümt re· 
Mmleri., 

KURUNun 23 Nisan 1938 de il4ve_~larak kitaP. §eklinde baalad.ıit Zabıta. romanı No! 9. , 

EJ.11 TABANO'.AiiI KIZ 

- Ne oldu? 
Hopl derhal cevap vermedi. Karanlıkta ol

malarına rağmen, yere vuran ışığın hafif aydın
lığı altında, Hopinin, gözlerini Brendaya çevirdiği 
i'nrkedilfr gibi oluyordu. 

Brcnda sual sormak sırasmmkcndisino gel. 
dlğlni anlamış gibi: 

- Söylesenize, dedi, ne oldu? 
Fakat, Hopl gözlerini bu sefer Simona dön

dürdü ve cevap verdi: 
· - Lasser, dedi, çete reisi .. 
- Evet?. 
- Muharebede temizlendi.. 
-A! 

- Ne diyorsunuz? 
Du hayret nidalarını koparanlar, Dl'cndn ile 

Copley icli. 

Slmon ise, sanki cvvcldcnberl bekledlğl bir 
şeyin haberini almış gibi gayet sakin lıir halde: 

- Anlat, dedi. Nasıl oldu "muharebe?,, 
liopl, karşısındakilere kufi derecede heyecan 

\'o merak verdiğini, şimdi ise hadiseyi nnlntmnyn 
sıra geldiğini gfücrek hiktiyesino başladı: 

- Gayet basit, dedi. Senin buraya gcldiı;lno 

razı olmamıştık. Fnlcnt sen ısrar ettin. Biz de peki 
<Icdlk. Lflldn yine aklımız sende kalacaktı. 

"Bunun Uzcrlnc, sen gicler gitmez, ben de nr
~andan. çıktım. Fakat otomobil bulamadım. Geç 

Eiil T:&B:A:NO'.A:IJI KIZ 

kaldım. Bununla beraber vaktinde gelmişim .. Ni. 
nın yatmakta olduğunu görlince. tehlikeyi anla. 
dım . o tarafa doğru, otomobm blitlin suratı ne 
koşturmaya başladım. 

"Dlr aralık, karşıdan ikinci bir otomobUin 
gelmekte olduğunu gördüm. Bunda ya sen vardın, 
sen düşmanlarımız. Derhal durdum ve otomoblle 
seslendim: Parolaya. cevap alamayınca, otomobil. 
dekllerln bize rakip kimseler olduğunu anladım 

ve bir tehdit savurarak, otomobi11 durdurmak le. 
tedlm. 

"1',akat tehdldlme ateşle mukabele edildi. Bu .. 
nun Uzerine lıcn de ateş ettim. Muharebe başla. 

nııştı. Otomobilde iki kişi olduğunu farkcttlm. He. 
detim daha genişlemişti: Biri olmazsa ötekini vu .. 
racaktım. 

"lklncI veya üclincu kurşunda bir tanesi devril· 
di. Bunun üzerine, öteki, otomobill geri çevirip, 
kaçmağn haşladı. O zamnn aramızda bir takip 
başladı. 

"Önümdeki otomobil çok hızlı giUiyordu. Daktun 
nrndalci mesafe gittikçe azalıyor: Durdum. kur. 
şunları yağdırdım. Nihayet, sonuncu kurşunda da 
o temizlendi. 

"O zamnn otomobilin yanına. gittim ve bnk .. 
tını: Kimleri BldUrdüğümü anlamıştım .. 

Hopl hikAyesinl )>ltirmı,.u~ Esaseıı );U'!lunl• 


