
CUMA 1 
22 

NiSAN ıeae 

YIL. aı-a 

layı: 7283. t37 lSTANB'(J!; - Ankara Caddesi 
Postıı kutusu: 46 (lstnnbul) 

• • 8 .. . . Telgraf adresi: Kurun - Tstancul 
Telef. 21413 (Yazı) 24370 (idare) 

Yarın 24 sayfa 

Sayısı heryerde 
100 para 

---------------------------------------------------------------------------..... ----...... ----------..... ----------------..... 

Felaket yerinden hazin sahneler 

Pe?a1ceketude ihtiyar, yorgan alttnda yatan ölülerini bekliyor .• Fe14 tc uğrayan bir köyde çatlayan, 'kilyan bir yol .• 

Franko kuvvetleri Dost devletlerin teessürleri 
Pirene hududunda kral boğazını 

zaptelti:er 

lngiltere, Amerika, Almanya, Norveç, Çekoslovakya, 
Yugoslavya, Yunanistan, Bulgaristan sefirleri 
hUkQmetıerı namına . taziyede bulundular 

Frankocuların dtni
zc inmesi ile hükQ- l=::=;::n:;i 

metçilerin elindeki ~~::-. 
İspanya ikiye aynl
dı. Bu vaziyete gö· 
re: 
1- Merkezi 
lon olan Katalon· 
/•da 30000 kilomet 
ı ~ murabbaı bir a· 
razi ve 2 milyon 
150000 kişilik bir 11==.;=~11 1 

nilfus kalmıştır. 

2 - Merkezi Valen 
siya olmak üzere 
ve Madridin de da 

MllPHI il iiUWiiiWWWilif i '' i 

Acı kafi dere
cede büyük ... 

Dün sabah çıkan arkadaşlarnnız 
yer aeprentiainden en 1C muteessif 
olan JCırıchir k&ylerine dair malQ
mat verirlerken hidisenin verdiği 
heyecan ile rayiat rakamlannı üç 
dört misli arttırmış görünllyorlar. 

· Bunlardan biri bütün evleri yıkı· 
lan bir köyde bin nüfust:ın iki yüzü
nün kurtulduğunu yazmış, öteki el· 
li bin kişinin açıkta kaldığını bildir 
miştir. Bunlardan sonra çıkan baş
ka bir arkadaşımızda d3 felaket 
mmtakasında çalışan iki arkadaıı· 

• 

bil bulunduğu hü· 
k6metçilerin elin· 
deki sahada 150000 
kilometre murabbaı 
arazi ve 5 milyon 
900000 ki§ilik bir nüfus 
dır. 

i
l nın gazeteye yetişdirdiği ilk resim

ler olarak kargir binalar ankazını 
e;öıterir istinsahlar var. 

Kırşehir vilayetinin, bütün nüfu
su 145 bindir. Bunun 14 bini vila-

Evlôt81Z 'Ve Tcocasız kakın kadın yı ktlan evinin önünde .• ağlıyor., 
Son vaziyeti gösterir harita 

bulunmakta- ki§ilik bir nUfus geçmiştir. 

Bu suretle, hükQmetçilcrin elinde, 
ceman 180000 kilometrelik bir yer ile 
8 milyonluk nilfuı bulunuyor. Buna 
mukabil asilerin eline 322000 kilomet
relik bir arazi ile 15 milyon 900 bin 

Saragos; 21 (A. A.) - Havas ajan· 
sı muhabirinden: 

Frankistler, Akdeniz sahilini takri· 
ben yetmİ§ kilometre imtidadında it
gal etmifler ve Kastellon eyaletinin 

(Snnrı Sn. 6 Sii. 2) 

yet, 8·9 bini de üç kaza merkezin- Ankara, 21 (A. A.) - Kır§ehir zelze-
dedir. Vilayet merkezine bağlı köy- lesi münasebetiyle Amerika, Almanya 
lerin bütün nüfusu da 65 bindir. ve lngiltere büyük elçileriyle Norveç, 

Sarsmtıdan harab olan ve bittabii Çekoslovakya ve Bulgaristan elçileri ve 
'1Üfu9Ça zayiat nuntakası olan nahiye 

nüfusu 65 bini bulan bu köylerin o- sovyet mümessili tahriren ve Yugoslav-
nundan terekküp ediyor. Zelzele de- ya elçisi de alfaben hariciye vekili Dr. 
vam ettikçe yıkılma tehlikesinden Aras'a taziyede bulunmuetar ve Dr. A· 
korunmak için meydanlara koıuşup ras da hUkQmetin teeekkilrlerinl bildir· 

Ç 
vakitlerini oralarda açıkta geçiren- • . o c u k h a f t a s 1 ~C:t ~~:u~ıı;f~~:aide(=~ili~~l ~~~ra, 21 (A. A.) - Bulgar kıralı 
değil (açıkta beklemek) tir. Majesteboris sofya haricinde bulunduğu 

Bir köyün 1000 nüfusundan iki esnada Iartehir zelielesi haberini alınıg 

B 
• • • • • • ğ} d b 1 yüzünün kurtulabildiği haberini ise ve Türkiye sefaret!nden teessUrlerinin ugun o e en sonra aş ıvor resmi malfünatta rakamlann yerini cumhurbqkanı AtatrUrk'e ibllğı iltima-

deği,tlrmekle dofrultabiliyoruz. 
ımıda bulunmtıfhır. 

(Yı 7 i (Sonu: Sa. 6 Sü.. 1) 

:====-----------...---azıaı ___ "_cı_· a_a.:.y_:.ıf_a.da.....:,) __ "i~~~~-~::===::ı :•:=•:•~==~·~~~~~~~~~~~ ReisicUmburumuz Bulgar kıralmın bu - pek dostane allkasmdan çok mütehas-
sıs olarak kendJ.alne tegekkUrlerinin ib

Yarın gazetemizle birlikte 
2 ö Dc!\v~ v~ırüy©ırlYI~ 
llavelerimizclen biri 23 Niaan Çacuk Bayramı müncuebetile ve üç renkli güzel bir 

kap_ak is,erisinde çocuk mevzuuna tahaia edilmiıtir. 

Dığer ilavemiz 
=L-2==--:.-2= -=-= =-=; 

Yine renkli bir kapak içinde ve 16 ıayıf a olarak heyecanlı, esrarengiz bir cinayet 
maceraıının ilk formaııdır. 

Bunlardan başka büyük ve eilenceıı müsaba
kamıza da yarın başlıyoruz 

l!ğı için sofya elçimizi memur buyurmu§
tardrr. 

Ankara, 21 (A. A.) - Yugoslavya el
çisi B. Ecemoviç hariciye vekilimizi zi. 
yaret ederek ktreehir zelzelesinden do
layı Yugoslav hUkfımetinin teessUrünU 
an: eyleml§tir. 

Hariciye vekili Dr. Aras bu hazin mü
nasebetle izhar olunan alakadan dolayı 

dost ve müttefik milletin diplomatına ha· 
raretle tC§ekkilr eylemiştir. 

Ankara, 21 (A. A.) - Son zelzele mu. 
nasebetylc B. Metaksas ve Celil Bayar 
arasında aşağıdaki telgraflar alınıp veril
mi§tir: 

B. Oclil Bayar 

B."\fVeldl 
Ankara 

Dost milletin DUL1"1D kaldığı ve bir çok 
kimselerin ölllnıUno sebeb olan feliket 
haberinden acı bir surette müteessir o-··········••l Jarak, mateminize içten igtirnk eder vo 

kıraliyet hükumetinin \'e bütün elen mil· 
letinin derin sempati hissiyatını kabul 
etmenizi rica ederim. 

B&Ş"reldl Mctaksaa 

Ekselans B. mctaksas 
Bq\•ekil . 

Atına 

Türk milletinin maruz kalageldiği ma. 
teme .J-ıstano i§tiraklerindcn dolay;ı ek· 
selinslanna hararetle te§ekkUr ederim. 

:Müttefik dost milletten gelen sempa
ti teminatı bizim için çok kıymetlidir. Ve 
bütlln tUrklerin kalbinde en derin aids 
bulacaktır. 

CcW Bayar 

Fe.aketzede
lere yardım 

edin!z 
Kurunda çalışanlar tarafında• 

ilk teberru yapıldı 
Zelzele felaketine uğnyan yurd· 

daşlanmızın imdadına koımak mak· 
sadile bir iane listesi açtığımızı yaz
mıştrk. Sığınaksız kalanlara veril· 
mek üzere teberrüde bulunacak ha· 
miyet sahihlerinin isimlerini bu sil· 
tunda neşredeceğiz. 
Okuyuculamnızdan teberrüde bu

lunaı.:aklar gerek melrtubla ve ge
rekse bizzat idarehanemize gelerek 
isimlerini kaydettirebilirler. 

Bugün "KURUN" da çalışan ar
kadaşlar tarafından 2500 kuruı te
berrü edilmiştir. 
Bevo~lu Halkevİ sosyal yardım 

$Ubcai de bir defter açmııttr. Oraya 
teberrüde bulunacakların isimlerini 
rl~ P'R:r.etemizı'le vazacağlz. 



BATAl(Lll(TAN 
İMDARATORİCELİ~E 

--- ~ ------- - . 
- - - - --

No. 10 Vazan: Kadnrcan Kaflı 

Mikrula serbest kalmıştı, çocuk
lsrını yeniden önüne top!adı. 

CjğerJerin1 yırtacak gibi haykırdı 
-· Ey bUyUk, merha.meW, klmsealz

ler babası Asteryos! Kocam Akaçyos
la beraber tamam on nç eene 8Ula hb
met ettik. Ayılara kendi gocuklarmm

daa Jyt baktık. Bqka tapı aramaddr. 
AJraçyoe abuda Bldtl. Onun ltiDl bana 
ftl'! Ayni ili MJdal gibi yapem•-m 
o aman ipe çek! Uç çocujumla llObk· 
ta bldrm Blse acı!-

Anteeyae ellnln tentıe pmar "11nl· 

JWID'lll ltDıl yaptı: 

- Sus! Orada kancık kBpelı: lfb1 
havlama! Ataçyoe Blmelı:le lyl etti, be

l almıete 80km•m11 oldu! 
Jıllkrııla'nm .em bir perde daha ytllı:-
lcB: 
-Seni aldabyorlar! Kocam kendi 

endJne ~edlt Alçak KMnyoe sehlr-

\ emretti: 
- 8aaturun fQDU! 1J111mum! .. 
Ba emtr lahneye en )'üm olanJaıa 

llttl-
Sol tarafmda eDll bir kJ1ı; tapyuı 

tmıa. bir adam Mlkrula'ya dolnı kot
tu. 

Genç ana k5pUrm\iiW. Fakat henUz 
Dmfdlni kemneml§tL lflıı içytlzllnll ~Y· 
!emekle onu yola getireceğini, acmdı

nıcağmı . amUl'Ql'du: 
- Zehlri de Stavrakyos hazırladı. O 

alçak sırtlan, O eekl DamUBIUZ papu 
da eni aldatıyor! Göslerlnl aç! Bay
vanlarm yiyeceklerini çalıyor! 

.Aateryoeuıı adamı ııalıneye ge1miltf. 
Kadmı lrolUDdaıı tutup geri atmak iste
di. l'üat o '* dili kaplaD llbl dolnıl· 
da. BerlftD rtasma 1Çlltı. 

.Anut&Qa ~ butı. ICamlto balı
nrü bir kenara llbldL Teodora: 

- W...l- Mit 1 ..... 

~Dt,ye ~ aııııeahıe ~ 
Jııllkrula'ya ehemmiyet vermedtil IGbı 

bot bahman adam, genç bdmm ...... 
• beraber iki admı Meye mtUlttl 111· 
luladr. 

W asker 78tllö; itini bitirmek .. p 
1llUD berlft alıp JGtllrdtller. 
~ bafbJanaı sWerdf. 
Her tır.tta onun dikine çahpn"3'1 

JB"8Ulp e&nen Pantfyakotl'ta kendi a-
4'amlan?ıı yolladı. ltl tarattaıı tnftlrter 
~ Halt fYJ btr kavga ve bn 
g6rmek için aabıraızlamyor, qtJrbyor
du. Zırhlı askerler yetJştller ve Ud ta
raftan sahneye geçen tlSprOlerl tuttu
lar. 
MDmıla serbest talmqtı. Çocuk!anm 

:yeniden 8ntlne toparladı. Ciğerlerhıi 

yırtacak lfbl haylardı: 
· - Aptal, gazlerin kör olm111 senin! 
8tawakyoe1a Ksenyos, bayvanlarm yl
J8Cetler1Dden çalıyorlar. Kuctannut. 
diye •1Jkn BldllrOyorlar. Soma ~
ne Paravu'tan yenl8lnl alıyorlar; btr 
b9 bt para nrflmlt gibi &&terfyor
Jar; paralan ]Jaylqıyorlar! Sen uya! 
. PrulDoJar tarafmdaıı çtlrak yemJt, 
)'mllurta, aofan gibi eeyler; tufUrler 
'Ve tillı:tb11k yağıyordu. Fakat bunlarm 
pek ar sahneye kadar getebDJyordu. 
Venetolar pnç bdma cesaret verlyor
Judı: 

- S3yle, bağır! Bravo la.Da! •• 
Aatel'JOI fena halde lm.nıqtı. 
Klkru1a bqmdaki yC§ll kUIAhı yere 
"-~ çocuklarm lrlllAhlarmı da öyle yap
gkeh sonra çflnecli, çiğnedi ve bağır. 

JZ 

Gec 
Sen de, adamların da yerin dibine 

8~! ~! Canavarlar! .• 
~! Alçaklar! Canavarlar! .. 

PontJyakos yanındaki adamlardan bl-
.rtlle d&leret bir kaç ~z ~yledf. 

Venetolar: 
- Bize gel! 
Diye haykırdılar; sahneye bir çok 

-'ri Jd1Wı attılar. 
IOknıla'nm bltklıı ve 10lgun ytbllne 

88ll1d bir labah aydınlığı vurmO§tu. Ku
Jülanna inanamıyordu. Raya mı &örll
,... ?. 

l'allat b&Jır, aldannuyordu. 

.. 181 Jndaro'mm lnnduiu gibi olu· 

Yerdeki kUlihlan kaptı; önce çocuk
Jarmm başma koydu; t'l<>nra da kondbıi 

pydl. Veneto bu tarata dönerek kolla
rım uzattı; eiUerek aeJAmJactı. 

B1r taraftan ldlftlrlertn en kMUlerl, 
t&rlldan da alkqlarm en COflnmu J'Ü· 
aeliyordu. 

Askerler onu l&hnedeıı uzülqtır

mak için ancak fınat balmutlardı. GeaQ 
bdm gtller )'isle cıınJara dotnı 1lrldl. 

- Gldlyoram artık t Bopaa )'Or'Q1ma
ym ! 

Askerler buna raimen. yanıwıar. 

Karpfabla meydan 'Y8l'dlll için eea 
sGrmell JA.zımdı. 

Fakat bir ~ adım ~tede duruı 111aD 

soyla kmrcıt l8Çlı Jtıml llO yqlarmda 
bir zabit on1an darduttu.Çocaklan, hele 
Teodorayı, ıtllQmslyerek okladL Alker
lere emretti: 

- B\1llJan dileclilı:lerl yere kadar • 
ttlrlbı! 

Teodora ba parlak elblNll cUDo" 
1ÜJIJIE)I adamı hayran hayran "11'9t• 
mfftL 

Pantlyakos'un yanmdakller çafmyor
lardı: 

-Buraya gel, buraya! 

lılikrula mavilerin. oturdukları basa
maklara ytlrürken ulterler IOl"du: 

- O zabit kimdir 1 

- Jllstlnyanos! Ceneral ve ~nator 
JOatinlla'llD yefenl! .• 

- Yaaa. .• Kalbi de kendial kadar g11-
zel bir erkek! .. 

Genç bdmla tlo pala biraz IOl1ra 

Venetoıarm laflan &ı'1Dde otarmqlar
dL 

Yqbca bir adam onlara IOkuldu. Ma

'ri bir ... mattı: 
-~ .. 
JIDaııJ& hayret n sevinçte bfraıı ba· 

Jap blmea Dlve ettJ: 

- KQçl1kler için... 

K9MldD lclDde paralar ftl'dı. Qac 
bdm oma koJnuna koJda; 18rtadeD 
bltt:I; Venetolarm relllDe dolra alt· 
mek, onma ayülaıma bP'nm•k lltedl. 
l'abt 111 blpD bir kral Pbl oturan 
Pontlyakoıl sene iyi taıpU bir kral g1bt 

eliyle, oturmumı yonıbnamumı lpret 
etti. MDaııla onu yerlere kadar efile
rek sol&mladı, yerine oturdu. 

Dansözler giyinmiş, baııamaJdara çı

layorlardı. lıfikrula onJarnı arasında bll
ytlk bir heyecanla gOUlmslyen Ind&ro 
yo gardU. KO§arak geldi ve sarmqtı. 

lar. 

Bir kaç dakika için oldukça aeuble
ten hipodrom birdenbire se~e cot
tu: 

Meydandan aahııe;}i çakmlflerdi. O
nun yerinde genç blr dUve vardL iki 
karp1ıJdı kapıda jJtl bola görtıııdtl. lJd. 
il de boz renkteydi. Sırtlan yePI ve 
mavi boy&n11U1tJ. 

Botalar dudak ve buıımlannı alabildilJ 
ne açarak bqlarmı kaldırdılar ;havayı do 

rln derin kokladılar. Yeelllerin boğası 

meydanın ortasında biraz 18§km bir hal

de sağa, eola, öne ve arkaya pdip. ge
len dUveyl gördU. Genç ve yaluiJIW 

hayvan etraftaki gonia ve içi su dolu 
hendekle lcar§ılqmca duraklıyor, eon
ra kaçmak için bqka yer arıyordu. 

Mavilerin boğa.$1 da dlğerinln ıttllil 
tarafa baktı, her bastıb yerder. bir üü 
avuç toprağı savurarak ileri aWdı. Şlın
di ild boğa kartt k&l'llY& kalmJ§lardı. 

Boynuzlar çarpışıyor; etrafa toz toprak 

savruluyor; korkunç homu~lar du
yulu\•or ve biriblrlerlnlıı etra!mda blr 
kasırga gibi döndülı:lerl, yonılunc.ı ha§· 

larmı lğerek, bir çift barıç .... r l;ibt par
Jıyaıı sivri boynuzlanm btrlblrlerine çe
virerek bir Ud daklka duruyorlardı. 

Ye§Ulerin boğası ileri atıldı. Boynuz· 

lar birbirine dol&mm1 ııfbl bir mllddet i
leri geri 't.i§tiler. 

Seyircilerin haylarışlan hlç kelllml
)'Ol'da. ıtl ıanu da kendi bolalaruu kıt
JmtJyorlardı. 

(Arlcmı 17tlT') 

MAMKEMELEADE 

Hamidiye zırh
hsına çarpan 

vapur 
Dlnlenenler kapta
nın lehinde şehadet 

etli 
Uç ay evvel bir gece yarısı Karade· 

nizden o gün gelip Boğazda demirli· 
yen (Ordu) vapuru, tiddetli bir akm
tıya kapılarak demirlni •ilrmilt ve Ha· 
midiye sırhhluun omurluma çarpa
rak batmqtı. Kında iki taife boful· 
mıq. dilerleri cüsJWde ft HamidJye
den incBrllm fillkalarla kurtanlabil· 
mifledi. 

Vapur kapdaıu Mahmud kazayı mllte
aktp tevkif olunmuı. billhara tahliye 
edilmitti 

AIJr caa mahkemesi, diln bu denis 
kanmnm muhakemeaine bakarak, ebli 
YUlnıf tayin edilen DeııU 'I1caret ferı 
heyetinden Sabri .... Bandırma Uman 
reisi Hayreddinln tahldbt ve tedkikat 
10Dmıda mahkemeye verdikleri raporu 
obdu n ehli vukuf Sabriden de ra· 
por hakkında bur fnhat aJdr. Sabri 
pn1uı 15yledi: 

- Hamldlye remislnde tedldbt ve 
tahJdbtta bulundum. Edfndlğim kana
at& pe, h&cli1e ılrpmı akıntı amali· 
ne nadir tesadfif edilir derecede 11 ddet· 
li olmuıtur. 

Mahmud kapdan vapurunun m.:iri· 
nl alıp hareket ettirdikten sonra Tı
naa Tepe torpidotu ve bir gu tilebi· 
nin arasından geçerek akınl!Ya tutul
muı ve Hamf diyenin istikametini geç
tiline kanaat getirdikten ıonra da va
purun iıtikametini Kızkulesine çcvir
miftir. 

Yalnıs alan.tının ticideti vapuru Ha
midiyenin Ustiine bindirmigtir. Bu da 
ancak 1 dakika 40 saniye gibi cayet 
kru. bir zamında olmuştur. 

Bana göre, kapdan vapuru Anadolu 
sahilinin daha yukan kısmına alarak 
bilahare •aait doiru inmesi wımge

-Jlrm.. 

Fakat bu n.man %arfmda akıntmm 
fiddetini ve etrafı tedkike imkin ola· 
mu. Ben de Jrapdanım .... remide ol
aydım ayni hareketi yapardım. Bu 
aebcbdcıı bpdamn iatikameti daha e'f" 
n1 (ÖS an.Une alması bir içtihad mese
leaidir. Xua da bu içtı1ıad hatasından 
dofmUJtur. 

Mesela; me§hur Titanik vapuru faci
ası bu vakada bir misal ".&yılabilir. Ti· 
taııik içinde 2000 yo1.:u ile denizde 
hareket halinde idi. Sis içinde olan va
pur mütemadi •urette düdük çaJryor
du. Nihayet bir cumudiyeye çarparak 
2000 yolcusu ile sulara ıömilld>'J. Fa
kat kapdan kurtuldu. Kendisi 70 yatın· 
da ve mesJepn bütün iı1.:cllklerine va
kıftı. 

Divanıharb kapdanı 2 Hne habıc 
mabkftın etti. ÇilnkU vapur mtıtemadi· 
yen dildOk çaldıfı için, dftdük sesi cu
mudiyeye çarparak abi ıeda wccwtı 
cetiriyordu. Kapdan bunu duyduğu 

ingiliz - italyan misakı 
lnglllz gazetelerine göre 

Bir seri diğer misakların baş
lanğıcı olacaktır 

Deyli Ekıpreı &'azetesinin diploma· [ • 
tik muhabiri yazıyor: Adlızede: 

Romada imzalanan lngiltere·ttalya j Müt" ha 
doıtluk misakının, (Avrupanm ıımtt' cra e uıaı 
mt surette sulbe kavuımasıru temin e- Çalıpnalanna Bilfiil Batladı 
den) bir seri .diğer mtsaklann başlan· lcra iglerimlzi ıslah için memleke-
ğıcı olaca&ına ihtimal verilmektedir. tJmiı.ıe celbedilen icra leleri mUtelıum-

Bu anlapa, umumiyet itı'bariJe La- m Leyman dt!nden ftJbanm adll,ede 
ptere ve İtalya mGnuebatım Dulet- çahtma1arm& men bqtam11 bulun .. 
meğe matuf olup Akdenizde daha iyi malctadJr. 
bir hava yaratmala yarayacaktır. Profee&- Leyman dlln sabahtan at. 

Yeni lngiliz·ltalyan misakı, Hıbe- pm geç vakte kadar birinci, tkhıd, 
patan muharebeaf doJaymile vazedilen ve dördilDctl knJan1a tetkikat yap • 
nen tedbirlerden basıl olmuı gergin mıt. memurlardan defter ft doe)'8lar 
m.inasebat ilzerine nihayet vermek· h•kkmda izahat almıt. notlar tutmue-
teclir. tur. 

Şimdi ,bu misakın ardından ayni e
sas dahilinde İtalya ile Fransa araanıda 
bir misak akdi bekleniyor. Pukalya 
yortusunu müteakip Pariaten Romaya 
bir dostluk iıarctinde bulunulması fl· 
mid edileb#Jir. 

Bundu aoma da, lngilt,ere tarar.. 
dan Almanya ile anlatma tqebbasBae 
ıeçilmeal lhtima1I menuddur. Ancak. 
İnailtere ile miUalrereJere bqlamadan 
lSı1.:e, Almanya tarafmdan bir mibake
re arzusu g&stcritmesi beklenmekte
dir. 

Bununla beraber mUsaid bir hava 
mcvcuddur. Zira, lngiliz-ttalyan misa
kı imzalandıktan sonra, :.,akOmetin kon 
trolü altmia bul~nan Alman matbuatı 
bu misakı andıran diğer bir anlatmanın 
da Almanya ile yapılması ümidini iz· 
bar etıniflerdir. Ve bu ümlc1, bıgiliz na
zdarı üzerinde iyi bir intiba bırakımı 
bulunuyor. 

A.tmar..ra t'?.raflndan f ngilb·Alma.n 
münasebatmı doğrultmap matuf her 
hangi bir temayül, lnaUtere h8k6metl 
taraf'mdan derhal mtbahent ,ancer 
tir • 
Anladıfmma care, Fraaumn ~ 

_Bw_HW Dnl f' r & ' fa 
raya lnciliz Bafvekili ile görilpnefe 
geldiği zaman, Avrupa memleketleri a
rasında ademi tecavüz ve sulh ... 
lan akdi meselesi, gör'jJüJecek mevıu
Jar arasında bulunacaktır. 

EVLENME 
Bay Rifat Barhııtın kızı bayan Veeahat 

Şehrin Sthhab Geçen Seneye 
Nazaran Daha iyi 

VDl,et b"nmhba mecUal dOn top
Janm11. ıehrln amam! adlh! vulyetlni 
l6Jdm geçirmiltir. Geçen RDeJ9 D& -
w hıat•hlr adedtnde ~ bir nıs. 
petlnde bJr azalma oldaia &&111m8t
tllr. Yalms geoen 11D8J8 naw c!lf• 
teri ftkalan bfraa fazlıdır. 

BeJedi,mln bit mDcadelnl w fakir 
ha1km ucu hamamlarda yrbnmımnt 
tem.inen bOtçeye on bin lira tahsisat 
kODDUUJI tekarrOr edilmiştir. 

DUnkU toplantıda ÇakmakçdardaJd 
Valdehanmm vaziyeti tetkik edilml,, 
han sahibine inuayyen blr mlllılet ?e

rilmesi ve bu mUddet zarfında sıhhl 

tadilit yapılmadığı takdirde hanın bo
plt!lmuma karar '-eıilmııtlr. 
~ 

Daireler Tatil 
Millt Hakimiyet Bayramı münue

beWe bagfiıı öğleden sonra rNmi d&i
reler Puarteai sabahma. kadar taW· 
dfr. 

ŞijpJaeDiD Cen••nı Çekti 
Halim adında birisi Samatyada boı 

bir halde olan evini ziyarete &itmiJ, 
cam1armm Iank oldufunu görünce kom 

fUIU ltabianm kırdığım ı-annederek 

kmdllini dönriİft hakaret etmiıtir. 
Halim üçGncil aliye cen mahkeme· 

linde 3 etin habse 25 lira para cezası
• mahkOm olmuıtur. 

ile bay Doktor Habip l sfcndl:o;ar Eaat ı-------------
Kada5terln evlenme töreni dlln akıam 
Tokatliynn salonlarınd:ı yapılmı~ Te iki 
tarnfın hir~ok aile dostları hulnnarak ,.,,_ 
ni yın·a sıımlmt '"e neJell bir hava itinde 
kutlanmışlır. 

İki taraftı saadetler dileriz. 

halde ehemmiyet vermc::ıi~. her hangi 
bir cumudiyenin Tltanik gibi dünyanın 
en büyük vapuruna bir zarar veremiyc
ceğini düşünmüıtü. Bu kanaatinde ya· 
ıulznıt olduğunu hldiNt bize gCS.tercli. 
Bu da bir içtihad meselesidir. 

Mahkeme gelmiyen §&hidleri çağtr· 
mak üzere duruımayt baın bir gUne 
bıraktı. 

,--K~~n~ıNl 
lltmlıkıı Uemltktt 1 

Aylık 

3 aylık 
6 •ılık 
Yıllık 

lfinde dıııncia 

9~ 
260 
47~ 

900 

1:1~ K~ 

'~j " 
820 • 

ltiOO • 

fariresınden Balkan Blrlill için aydıı 
otu kurut dOşfilQr. POlte blrlillne ıır. 
mirea ,etlen ayda )'ctnılı bqer kuru, 
zammedilir. 

Abone kaydını bildlren mektup •• 
lelaraf Clcretlnl, ııbone paruaaıo P<isıa 

Model uçakçıltk kursu 
ver• banka ile yollama Geretlal idare 
keadt Dıertne ılır. 

TQrkluenln her posta me1ktzlnd1t 

IWIWN'o abone lfOUltr. ı 

Öğretmenlere fstanbul erkek sanat 
okulunda açılan (model uçakçılık kur
ıu) nun evvelki gün t6renle kapandı· 
fmr yazmııtık. 

Bu kursa devam eden Bfretmenle
rin sayısı dördü kadın olmak üzere yir
mi be!tir. Kunta öğretilen uçak model· 

terini öğretmenler okulda talcbelerile 
birlikte yaparak onlara u~ak ve planör 
aevğiaini •tılıyacaklardrr. 

Resimde öğretmenlerin banrJamıt ol 
duklan plln8rlerle Sultanahmed mey
danmda uçuı tecrtlbeli yaparken g6rll· 
yorsun uz. 

Adre.4; ddlttlrme ücreti 25 •urtı$1lır 

'-----------_J 
Dünkü Hava 

Yurdun Trakya, Kocaeli bölgeleri ile 
Karadenizin garp kıyılarında kışla Ele· 
de han kapalı ve yer JW yaJtııh, dller 
bôlacJerde umamiıelle sak.in ıeçıniş, rfiz
fflrlar, dolu Anadolmunda dnrııun Ege 
ve Kocaeli böl11clerind• cenuptan kuTI"et
lic:e, Diler balteıerde umumiyetle şlmalt 
ııuunıet141 ottı kunette, Marmara ,.e 
Ktttdenııın ı•fP ıurııarında ku•veıll es· 
ıniştir. Dün İstonbulda kopalı '\"C yağışlı 
geçml.ş, 2.& saat zarfındaki ~·alışın metre 
murahbama bınıktılı su miktarı ı,t ki
llıram ölçOlmilş, rtlıgAr sakin kalmıştır. 
Saat H de hava tazyJki 758.6 milimetre 
idi. Suhunet en yükse~ 18.4 n en ddşOk 
ıı 13.6 santgrad kaydolunmuştur, 

o 

15 Yıl E1111el Bugün: 
Geçenlerde ot( at tdua mtıhar. komik 

:ıtlıtr Ktl Haıanın terekcal millıim bir 11e-
1..-ıln tutmaıtar. Ba aeroet a,allı 11akarı el-
11 bin llM11ı tectJDiz etmlıtlr. Merhaoum 
t111rıeo banlrapa llOlırdılı allın1a h-6tı 
dahli d~ildir • 

Huan elendi lla alttnlann lctfğıt para 
olarall alınmaıını vaıl11e1 efınl,ıtr. 
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Lise, orta ve ilk okullarda 

yoklamalar 
Dkotunar her yıl oldqu ıtbl bu yıl 

da blr Jılayaıtaıa ltibsrea talebeye ka· 
naat notu vermeje baflrya:aklar ve 
öğretmealer bir tarftala mmnıt mlfıe. 
dat proırammı tam•mJamap çalıpcak
lanbr. Tatilt'I 1 Ha.ıirandaıı itibaren 
bqlanaeaktır. 

Okulwı bet1nci muflarmm meı:un!yet 
imtihanlan 1 Huiranda yapıW:ak 12 
Haziranda bitlrllecelrtlr. Gene bu ımuf
lardaa Umlale lr•Jecü talebabl mezu
niyet ikmal imtDsaDlan da 17 Haziran
da yapılacaktır. 

Ecnebi akalliyet okuilL.'"Dl.n ilk kısım
lan mesuııiyct imt.Uwılarmı 30 M.al'l8a 
bdat bitireceklerdir. 

Bu yıl ecnebi ve akalllyet okullarına 
mümeyyiz olarak ıene bo okullarda ça
lllJDll ve otullarm tedrilatma qbıa o
laa *6tınenlerin g~nderllmesi dil.a\l· 
nOJmelrtedfr. 

Iltokullardan bu yıl orta otuııara ıe
çecek talebenin yektuıu ~500 •
rumdadır. 

Liselerde, llee bitirme !ıntihanlan ta
limatname hllkUmlerlne söre 28 l!ayıa
ta bqhyacak ve 12 Ha&iraDa kadar bi
tirilerek · ından eonr& olgunluk tmti
haDknn' geçilecektir. 

Otta otullaı'da Hutraıun b(lfinden 
itibaren lmtlbana \>atlanacaktır. 

Kütür bakanlrlı ildncl yazılı y•lklama· 
yı hükümatlz addettiil lçin talebe birin· 
ci yazılı yoklama ile öğretmenin Mayuı 
ayında -vereccgi kanaat notunun vaaa

tial Ue ıeçecektlr. Kanaat notunda aza· 
mJ ilç numara almak mecborfyeti o!du
ğunıd:uı kanaat notunda blr ve ltf alan 
talebe eV\·elld yazılı )'Oklamada ne a
lına aJsm smıfta taıacattn'· Kanaat 
notunda Uç numaradan )il~ ve Qç 
numara alırsa eneDd notla vasat! 5 a
Jmacak ve & numara tuttufu takdirde 
ar'· -reoebllecektlr. 

Otretmcnler kanaat not..w:ıtl vermeğe 
~ ... b&ıhyaCilJiMl:ı'. 

lapekterler Teftite 
Çıktı 

KUltOr bakınhiı pnel 19pekterlert 
dtlnden ltlbarea mabtellf vlllyetlerbı 

orta ve ille tedrllat ftllyetOe meegaJ 

olmaıt bere teftJtlere çdanJllardlr. 
Geul tlpekterler ba tettfllahlde 

zam pecek ötretmenıerln derslerinde 
bahmacaklan glbl bu nı&yetlerhı orta 
ft Ule otuJ binam ve talebe dunımile 
de meuuı olacaklardır. 

Öğretmenler Kampı Bu 
Yıl Da Açdıyor 

Dtokul atretmenlertne ber yıl ~
lan öğretmenler kampı bu yıl daha ge
nle mikyasta Heybell ve Btlyükad&da 
açdaeaktJr. Kamplarm 09lıpıa prog
ramlan teablt edlhnete bqlanmlflD'. 

Güzel Sanatlar Akade
mi.inde yeni bir sergi 

Haber aldlimmıa g6re, reuam Leo
pold Levl'nbı aetgbdnbı kapanmamıdan 
sonra. Güzel Sanatler akademlalnd~. 

yeni ve gayot ıayam dikkat bir sergi 
açılacaktır. 

Bu aerıt, AV?UplUllD blr çok meahur 
reeımlarmm oriJtn*1 eaerlerb\i ihtiva 
edecektir. 

Yunaniatan memle1ıctbni%den mütema· 
di ıurette yumurta almaktadır. Bu va
.lyet yumurta ihracat tüG;arlan ara· 
aında bilyilk bir memnuniyttle karşı· 
!anmakta. Anadolunan muhtelif yerle· 
rindcn ıevkcdilmek lizere yumurta is· 
tenmektedir. Son bir k~ gUn zarfında 
ihraç edilmek üıere 1000 sandık yu· 
murta iıtencrek haznlanımJtir. Bunun 
miihim bir kısmı bir iki gUne kadar ıe· 
ltt.:ek Ywan vapurtarmz yüklenecek-

tir. 
Diler taraf tan İktrsad nkileti ıe 

rek hariçten fazla talep oldtrfu için, 
cerekte dahilde pasta bJsküi. çörek •t 
böreklerde kullınrlan yauıur ta toruntr 
imal için btiyük bir fabrika kurmaia 
karar vermiftfr. 

Filhakika harbi umumi seneJerinü 
Elkftehirde bir Atman firmasr taT'afrn· 
dan bir yumurta tonı fabrikası ıçıl· 
mqtı. 

Fakat, bu fabrika hırrb c!o1aymlc 
mftsbet bir netice elde edilemeden ita· 
patdmrıtr. llrtnad nki!eti memlekette 
yenf bir varidat temin edecek olan 
bu iti tetkike baıtamııtrr. 

Lokantacdar Cemiyetinde 
intihap Yapıldı 

ı.onnı..:rtar cemiyetinin idtte heye
ti fntfbabr dfin elrıeTiyet olmadığı için 
yaprJamamı§tf. Önümüzdeki ayın be
tine tehir cdilmiJtir. Yarm olması icab 
eden ayakkabreıJar cemiyeti Müre inri· 
habmda da ekseriyet ohmyaeağr anla
ırJmalrtadrr. 

Akdenizdeki Fenerlerde 
Yapılacak Tadili.t 

lktısad vckllttinden Deniz Ticaret 
mildUrlOftl lraname d:ln bUtün fktha
df dairelere bfr tamim yaprlmq, Mmr 
hnkılmetinfn mllnakallt nenretf tan
{mdan Akdcnb:deld fenerlerde yaptlan 
tadfltt bUdlri?miıtlr. 

Keçi Deriai Sabf}annclan 
Tüccarlar Memnun 

Keçi derisi fiatlarmda bu harta içer
linde bir yitbelme temayil)'J c8rülmek 
tedir. Son bir lraç ıUnde lSS· 160 kuruı 
aramda 45 balya keçi derisi satılmış
tır. Bunlan daha ziyade yerli imaJlt· 
hanf!ler ve fabrikalar almaktadır .. 

Koyun deriıi tuzlu kW'U cins danesi 
41·42, hava kurusu ı.:inı 50-52 kuruı 
ilzerin.den 20000 tane satılmııtır. TOe
carlır vaziyetten memnundurlar. 

Para Dolandırmanm Sonu 
Yankesiciliğ!n pek taammüm etmi1 

bir 1ekli olan (zarfçılık) da töhret ka-
. zammı olan Ve-hbi ve Cemal adında iki 
sabıkalı, bir halta evvel Diyanbakır
dan gelen Mehmed adınd:ı birisinin 
400 llraanıı doJandrrmrılardrr. 

Yakalanarak dörct'.id~ü aliye ceza 
mahkemea!ne verilen zarfçılardan Vch· 
bi be1 ay on bq ınn Cemal de 4 ay on 
bet gilll mUddetle habse ve 50 lira pa· 
ra cezıa ~demcğe mahköm o!muılar· 
dır. 

Kızılay Konııreai 
ltrzıJayın mutat umumt h•Yf'lf ıeıett• 

hafla cumartesi dn6 Ankıırada ccml1tt 
merkPıinde tonl•rıAc-:ıkıır. 

z zelenın tahrı 
Akpınar köyünün muallimi .faciayı nasıl anlatıyor: 

"Çocuklarla baheede idik. GUk KllrllltDsDne benzer, boğuk 
gllrlllDler lşlllldl •• yerlere kapandık. Biraz sonra kalkınca 

köyden eser yoktu ... ,, 

Topraklar altında c.csetler araHıyor-

Virane haline gdeH köylln ,ydı"4aN Mr tMJUlll"Gll 

lJiıl-."(lÇ duvar miistf'sna bulunan köy harabe 1uılinde .. 

-

AT:puuır JWyibtfJtt bugUn1..iı hali.. 
T.elzclc fcl&k<-Unc alt rcshnler. "L'lus., foto muhabiri Dar Cemal 

tnratmdan ~cltllmlfUr .. 

Gelen haberlere göre ölU sayısı 204, ' 
yaralı aayııı 8, yıkılan ev sayısı 'i56, 
kısmen yıkılan ev sayıaı ise 14 dU; 
Oturulamıyaca.k bale gelen \'e duval 
ları çaUıyan evlerin tesbitine deva.mu 
olunmaktadır. .rada, 

Yozgada tibi Yerköy istasyon ve, kar
hiye binaları. bazı ev ve dükk&nla.ın gi
duvarlan çaUamıatır. Sa.lhanlı nabiv'l,. 
merkezinde nahiye binumm bacuı ~e 
duvarlarmm sıvalan dUşmu,, köy ~
!erinden 3 Ü tamamen, 7 si kısmca yı
kılnu15tır. 

Zel7.ele, en liddeUi teılirini Yerköy 
na.biyesine baifı Sekili köJiiııde p -
termittfr. Bu köyde mevcut 59 evden 
49 u tamaınu. 7 si lmımen yıJuJmıı. 
geri kalan 3 ~vin de duvarlan çatla 
mııtır· 

Zelzele köyllinilll tarlada bulundu 
ğu bir zamanda olduğundan iman 
yiatı bir ölü ve bir ya.rahdan i 
kalmıotır. Ölen Sekilill lıhstafa 
iu 3 yqtm& Afet, yaralanan ia Saf
fet km Atiyedir. 

Zoygad valisi ve Sıhhiye nıiidiirii 

Sekiliye citınit'mlir. Y ocatt.a llClk
ta kalanlara :50. eo ÇICbr' ~ 
~e halka ilk yardım olarak ekmek ve 
katık dağıt.ıımJlbr. 

KIRŞEHtlU>E: 
Zelzelenin en fuk PtcleW olcluiu 

Kıqehir vilAyetinden gelen malfamata 
göre tamamen yıkıldığı bildirilen 10 
köyde '100 ev taınaınm harap ol
m\,lftur. 

Yıkıluı evltrin aııkam kalchnlmak
ta ve bısan ayiatmm t.bittne deTtlll 
olunmaktadır. 

KA.YSBRIDE: 
KaYMl'fllin Brkilet k6ylnde 2 ev )'!• 

kılnul, Himmet Dede ka,&Dde ise ı.
:zr binalann danrlan ~atlamıttır. 

SIVASTA: 
3 defa zelr.ete oldukça 3lddeut olmat 

ve. 45 ant,e aftrm{lft8r. Şlmcffye ta· 
dar hiçbir :bulr b,&!dUmemiftlr. 
ANKARA KAZA VE KOYLERtN-

' } DEKİ TAHR.lBT 
Kımlcabımım, Kalecik, Nallıhan, 

PolaUı, .&,..,, Çabuk, BalA kazalarmda 
aebele psdetll olmupa da insan ve 

1 mal :aaytatı otmamJlbr. 
Haymana kazasmm Şerefligo'"kgöz 

kayttnde Yusufoflu Cemalin kuzu da
mmm duvarlan yıkıbmf 12 kum 6l • 
mUfttlr. Bu ku.a.da §imdfye kadar bq
ka bir zayiat kaydedflmemfatir. 

Şereflfkoçhfaar kuumd& ntlf'usça 
bir zayiat otmamıp. Mer)tezde hn • 
killnet konaif, belediye daireri, posta 
\-e telgraf biııuı, Ziraat baıılwı1 mek
tep, Hava kurumu binalaıiyte kapı&
kamlık evinin ve halta alt evlerin yü.. 
de yetmi§ beti çatJam11, bekçi Omer 
tarafmdan ya.ptm!makta olan bina 
yıkıhmf, mail fnhldam olclufcmdan 
diapamer bfnuı tehlikeli ganuerek 
tahliye ettfrilmfıtir. 
g&1Uerek tahliye ettfrilmittir· 

Keakin kazası merkezinde hiikfmıet 
koııalmm duvarlarile b11Wıld 1>i. 
nalardan bir kımımm duvarları ehem· 
miyetlt surette çatlatmıetD'. 

Kazaya bağlı Doğanay ve Hwnc1e
de köylerinde evleria Jtbde 98 sl l· 
çerialnde banmJanuyacak bir hale pı. 
mittir. I ktuaJi M aluJilJe: 

ihracat Kontrolörleri 
Vazifelerine Bqladı 

Resımıe h&dlseıer l Evlerden bir knanmm çatw, "fiit.. 
kısmının da duvarları tamamen \ 

Şehrimizde bulunan ihracat kontro
J&-terinden bir 1mmr tatbflratJanm bi
tirdikleri için l1ctı1ad vekitetit*:e ts
rnlr .e Kırıdeniz mıntakaıma uyin e· 
dilmifler, dün yeni vuifelerine dotnı 
Yola çılamtlardır. 

Bunlar altı kitidir. Dördü lzmirde 
hububat itlerine, ikiai Karadeni.ıde fın
dık lcontro):ine bakat.:aldardır. Geridt 
k•lan diğer kontrolörler de burada tat 
bikat denlerini bitirdikten sonra fk~r· 
aad vek!lctinin iht:yıç ı~tcrdiği yer 
lere gfdeeelderdir. 

Ymnurta lhracabmız 
Fazlala,tı 

Yumurta ihracatmuı bu yıl çok iyi 
bir viayette citmektedir. BilhuA 

Mı•ırtla Dq B"ltanıma Teolik Rüıtü Aras Sereline Velialat Mehmet Ali tartilmlan 
verilen •""Jenpartiden iki göriiniif .. 

müı ve yıkılm11. k8y mektebi içerfu ba
de ders okutula.mryacak derecede arkaı
lamıı olduğundan tedrisata son -.ıar 
rilmlttir. .. iş 

Keskin kayma.kamı bir heyetle blr-rl 
likte vaka mahalline gitmi§ ve k6' 
balkı için çadır tedarik ec!lJerek k&y 
halkı mu,·ukaten bu çadırlarda ba • 
rınclırılmtfbr. 

Ayaklanndan yaralamlll iki çocuk
tan maada niltusça hiçbir zayiat ol • 
mamıgtır. 

Kırıkkale merkeslade .ı.ele tahri
bat yapmannpa c1a SeJlfll n anaB 
köylerinde bir h&1li flf J'kıhmltlr. 
Takulı kl,anle ile Jlkdan "1eltn 

altuu!a birkaç vataadqmnmı kil · 
t.!oftu &ı. s. sa. 'tı 
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SAF HAYAT 
B:ıronur. arkadaşları arasında Tri- ı 

ste'li garip bir adam vardı. Bay Co
ler._us ismindeki bu adamı babaları da 
la anıyordu, birkaç kere Peştede, Ban • f 
met da rastgclmişti. Bu adamın, Baro - ı 
da \ı söyledigıne göre, memleketteki 
Ab.itnn bankalarla, hatta bütün dünya- 1 
"Olllflaki bankalarla alakası varmış. 

Onların yanından hiç ayrılmıyan ü
çüncü bir arkadaşları daha vardı: Dr. 
Axberg. İsveçli bir doktordu bu adam. 
Babası onunla Gastein'de tanışmıştı. 
üçü onların en sık görüştükleri insan
lardı. Bu da onlara kafi idi. Tabii, 
bunlardan başka, otelde tesadüfen ta· 
nıthkhu g~lip gcçıcı tanıdıklar 

vardı. Bunlar zaruriğ idi. Zaruriğ mi? 
öyle: ya, orada bulunan bir iki Peşteli 
tamdık Klan. anne için kafi idi. Bu
nunla beraber, bu sıcakkanlı yabancı
larla da, dostça gülUmsiyerek, bir iki 
kelime etmek hoşuna gidiyordu. Bun
lara otelin salonunda yahut taraçasın
da ı ;ıstgeHyordu. Çok kibar giyiniyor
lar<.:ı •.• 

Temmuzun yirmisine doğru babala
rı Ga.:rtein'e gitti. Şakalı bir iki söz 
söyliyerek, fakat ciddiğ bir emniyet
le ,aılesini o üç. arkadaşına emanet 
etti. Baron Hartlein ondan ayrılırken: 

- Seni ihtiyar tilki seni: Dedi. 
Karını bize emanet ediyorsun, çUııkU 
biliyorsun ki biz üçümüz de karına 
aynı derecede dikkat edeceğiz! 

bu kız! Her halde meraklı şeyler söy
lüyordur ... Annesi de iyi bir kadın; 

boyuna gülUmsiyor. Hem annemle, 
Baron Hartlein'le gidiyorum, bir gUn 
de onlarla beraber bir yere gitsem ne 
iyi olur!,. 

Klara anne, kapıdan çocuğa sesle
niyor: 

- Hazır mısın, Paula? 
Tabii hazır bir çeyrek saattenberi 

bekliyor onu; gidebilirler artık. Klara 
anne: 

- Eldivenlerin nerede? diyor. 
Paula eldivenlerini cebinde, katla· 

mı§, tutuyor. 
- Neye giymiyorsun eline? 
- Sonra giyeceğim, diyor çocuk. 
Biliyor ki giymiyeceğim diye ne 

kadar ısrar etse boguna. Bu beyaz, ku
maş eldivenlerin hiç lilzumu yok ama, 
§Jklık icabı tqıyor. Klara annenin 
şıklığına uymak jçin. Ne yapalıtn, \JY· 
mak laznu. 

Merdivenden aşağı inerken, Klara 
anne çocuğun koluna giriyor: 

- Ne var ne yok? diyor. 
- Bir teY yok. 
Saat üçten beşe kadar ne olur? 

Pauta hiç bir teY yok diyor, çünkü bi
liyor ki Klara annenin bunu öyle ya
vq tesle sorması, yt1züne öyle tatlı 
tatlı bakması ve koluna girmesi ... bun· 
tar hep ııklık icabı. 

( Arka.n 1'ar) 

Artlsl,er arasında 
Muhtelif bahımaan 

Rekor.ar kimde. 
Sivri akıllı Amerikalılardan biri da· 

ha garip bir iıtatiatik yapmış ve gayet 
uzun çahımalardan sonra, bir liste 
meydana getirmiıtir. 

Amerikalının aldıiı neticelere göre: 
Bütün c:)~nyacla en fazla taklid edi

len yıldız, Con Kravforddur. 
Yüzü en güzel bulunan yıldı:ı: Ceki 

Kuganın karısı Beti Grabldır. 
En fazla para kazanan Greta Garbo. 
En uzun sachaı: Droti Lamur. 
En fazla he;ccan uyandıran: Robert 

Tay lor. • 
En f ula mektub alan: Şörli Tcmpl 
En fazla erkek tipi sayılan: Klark 

Gebl. 
En iyi giyinen: Key Fransis. 
En küçük ayaklı: Meri Magir. 
En ince bellisi: Vendi Bari ( 50 san 

tim) 
En uzun boylu kadın artist: Gcyl 

Patrik; (1755 santim) 
En uzun boylu erkek artist: Geri 

Kuper; (190 santim) 
En giizeli: Anita Luiz 
En ukılganı: Franı Dee 
En zengin kadın artist: Meri Pik· 

tord. 
En zengin erkek artist: Şarlo 
En zengin evi olan: Harold Luid 
En orijinal kız: Katcrin Hcpbrun 
En spor kız: Cinccr Rocer 
En orijinal erkek: Cek Oki 
En ıüzel bacaklı artist: Marlen Dit

rih 

izmir mek.tupları: 

Akhisarda kanlı 
bir kavga 

Bjr kişi öldü, üç kişi yara!ı 
Kaçak bir haydutta pusuya dDıDrllldl 

lzmir, (Hususi) - Akhisarda Çı • 
narlı kahvede kanlı bir arbede olmuş, 
bir kiti ölmüş, üç kişi yaralanmıştır. 

Hadise şudur: 
Hüseyin isminde bir çiftçi, tarlasından 
öküzlerini kovalıyan Mehmet GUro 
ile Çınarlı kahvehanede kavgaya baş
lamış, bu arada tabancasmı da çeke
rek bir el ateş etmiştir. 

Tabanca sesini duyan Hüseyinin ba
bası derhal hadise mahalline koşmuş 
ve oğlunu mildaf aa maksadile o da ta
bancasını çekmiş, ateşe başlamıştır. 

Kahvehanenin sahibi Kaltakçı Mus
tafa, vaziyetin vehametini kavrıyarak 
ocak başından ayrılmış, lbrahimin ya
nına gelerek onu teskine uğramış ve 
bıleğinden yakalıyarak ate§ etmesine 
mani olmağa çalışml§tır. 

Fakat İbrahim ateşi kesmemiş, mu· 
kabil ateş de devam ettiğinden kahve
ci Mustafa korkmuş, kaçmak istemiş
tir. 

Bu sırada arkasına isabet eden bir 
kurgunla yere yuvarlanmıı, derhal öl
mUştUr. 

İbrahim, Hüseyin ve Mehmet, ta • 
bancalarında kurlun tükeninceye ka· 
dar çarpı§DlJŞlar, sonra da birbirlerine 
hücum ederek kaf alarmı yarmışlardır. 
Suçluların hepsi de yakalanmıştır. 

Kahveci Muatafamn, lbrahimin at
tığı son kur!unla yaralanarak öldüğü 
anlaşı}Dll§tır. 

Yere Düten Tabanca ile 
iki Kiti Yaralandı 

ğü lüzum il.zerine Selçuk namiye mtlı 
dürlUğUnU vekfileten ifa etmekte olan 
B. Şemsettine iıten el çektirilmlftfr. 

Nahiye mUdilrlilğUne de B. Mustafa 
Çakaloğlu tayin edilmiştir. 

tzmirde Elektrik ve Su 
Tarifesi 

lzmir, (Husust) - Elektrik ve su 
tarife komisyonu Nafia :nıühendisintn 
riyasetinde toplanmış; su tarifesini 2 
kuruştan tenzilatla metremiklbmı 12 
kunışa indirnıl§tir. 

Şirketin murahhası bu tenzilata mu
arız kalmışsa da, ekseriyet karan ka· 
bul eylemiştir. Yeni tarife, Nafia Va. 
kfiletinin tasdikinden sonra tatbik &e 

dilecektir. 

Egede Bereketli Bir Yıl 
Baıladı 

İzmir, (Hususi) - 938 senesi, bü
tün Ege çevresinde bereket yılı ola • 
rak telakki edilmektedir. AJakadarla· 
rm temin ettiklerine göre, bu leDekl 
mahsul, geçen senelerle mukayese ka
bul etmiyecek bollukta olacaktır. ilk 
uyanışı ve ekinlerin birdenbire inkl· 
ıafı bunu gtistermektedir. 

Bir haftadanberi devam eden yağ
murun da bunda büyük tesiri g&ill
miifi, çiftçilerin sevinci bir kat daha 
artmıgbr. 

Bağlarda ve meyva ağaÇlarmdak1 
uyanış, yağmurun sUrekll, fakat ince 
olarak dtl§meslnden hiç zarar ~ 
mi§, bilikis faydalanmıştır. 
Diğer taraftan tütün ve pamuk eki· 

mi için de hazırlıklar son safhaya gel-

Klara anne, aynanın kartısında a
yakta duruyor, memnun bir halde 
kendine bakıyor, gözlerini birtürlU 
aynadan alamıyordu. Entarisinin ete
ğini düzeltti, gülilmsedi, yüzUnii ayna· 
ya yaklaştırdı. YUzüniln cildi son de
rece parlaktı. Çünkü Fransız pudruı 
sürüyordu; ama hiç belli değildi. Yü
zün Un penbe beyaz, blitt bir gttRDi~ 
vardı. 

İzmir, (Hususi) - Bergamanm Kı
nık nahiyesinde bir kam olmUI, Bekir 
oğlu Ahmet hayvanlarına ot verirken 
Mfü!deRo~~.a »-l--~"""t;;~:m;;m;,=.:...::.:!=:..;:.:::.:.:_.:.::;:ı..ıt~m~ı~ş,~?ıi~çı:W:ıinmermiler9im:='keuu"""u 

m'1c 1:t~!hi~~~! havalislnde &-

Altınova, Kikili, Bergama llavali • 
sinde pamuk tarlalan tohum atılacak 
vaziyete getirilmlı, tutun tarlalarının 
nadası bitirllmiıtir. 

Dudağına hafit bir allık aUrdil. Ka
şında, kibrit tutup kararttığı sonra 
sürdüğü firketenin izi kalmıetı, onu 
sildi. 

' Garbiğ Avrupa,, bu söz belki bin 
defadll' zihninden geçiyordu. "Mada
me~ 1•01ts Pfcs ~lmirable,,.. Bu mada 
masanın üzerindeki saat ~i çalıyor. 
Klara anne birdenbire kendine geli -
yor. Saat be~ ha: Saat .be§ çayı! Ba
ron Hartlein. Caf e des Anglais. Paula.. 

Hemen aynanın kargısından ayrıJı
yor. Masanın üzerinden o tentene siis
lil ve upı açık menekşe deri kaplı 
şemsiyesini aldı. (Monaieur Pelote o
nu Kl&.ra anneye kll'k frank gibi bir 
paraya doğrusu hediye vernıigti ! ) 
Sonra eline aıtm kopçalı beyaz el çan· 
tasını aldı. (Bu çantanın eei yoktu 
P~tede!) Kapıdan çıkarken yine bak
tı aynaya bir ve gülümsedi. 

Paula (berincl katta küçük bir oda 
g~termi§lerdi ona) yandaki odadn o
nu bekliyordu. Bu oda Janos'la 
8chveater'in odalan idi. Paulanm aya
ğında uzun, beyaz pantaıon vardı, ar
kasında san düğmeli Jtcivert bir ce
ket. ba"ında da bahriyeli ,apkası. 'Pen
cert-den sokağa bakıyordu (onun oda
sından sokak bu kadar görülmüyor
du!) 

''Nereye gideceğim? diye düşünll • 
yor:tu. Baron Hartlein't~. Doktor 
Axberg'le, Bay Cocus'la yine t 'afe 

p!ts Anglaisye mi? .. İşte btk, Lo:ı~at> 
k.: •iyor, annesinlen beraber, ne giizel 
Gec._ bu Lonette! On üç yaıında imi§. 
;-~ gün yanıma geldi, deniz kıyı • 
II! ıda, ve benlen konuıtu ..• İyi fransu, 
~a bilmeyi§im ne fena! Pek az biliyo
P rum. Lonette ne çok eeyler söylüyor 

Hallini seçen çocuk aa;Jfemada bil· 
dirdiiimiz bilmecede kazanalar ıun· 
lardır: 

1) Milyeaer Içaçar, İstanbul cum
huriyet kız liaesi. 

2) Özen Özmen, Nıpntaf. 
3) İbrahim Anlan Oiuz, fıt. Ha· 

hccıoğlu, Top. gd. okulu N o: 125. 
4) Semiha Ögüz, Elazık orta koul 

No: 671. 
5) Tarık, İst. Bakırköy, orta okul 

No: 361. ı 

6) Kizım Altay, Bakırköy, orta o
kul No: 362. 

7) Jale Siler, Balıkesir, Karaoğlan 
mabalL Ulus sokak No: 58. 

8) Oğuz YUr, Akasaray, orta okul 
No: 178 

9) Ahmed, Zile, Hilil eC%anesinde. 
10) Veysel Gilngör, Adana, birinci 

orta okul No: 48. 
11) Hilnpet Güven, Yozgad, İlkokul 

No: 226 

t2) Muıtafa Erıun, Denizli, er, as
keri ıube 

13) Yapr Dodan, İıt. Bayazid, &.:ı 
illcokul No: 184. 

14) Tahir, Fatih, Çar§8mba, Darliı· 
pfaka cad. No: 81. 

15) Ahmed Kapkçdar, Bursa, Civa· 
siler mahall. No: 7. 

17) Nafi, Burdur, orta okul, No :181. 
17) Vitali Nesim Menaşe, İstanbul, 

Şirketi Hayriyede 57 No: vapurda bü
feci. 

18) Hayri Tamay, Takıim, orta okul, 
No: 220. 

19) Hamza Tannkulu, Antalya, yeni 
Çarp. 

20) İsmail Kazan, Adana, I. erkek 

.............................. 
LA TOSCA.. SCHUBERT'in SERENADI.. LA HABANERA 

şarkıları, altın 

ve tatlı seıli GRACE MOORE'un 
CAr.Y GRANT ile beraber çeviroiıi Franuzca ıözlil 

Yalnız senin için 
Parlak komedi filminde tagannl ve 

SAKARYA Sinemasının 
büyük rnuvaff .~ıyetini teşkil etmektedir 

Sonya Heni Tehdit Edildi 
Amerikadan gelen b!r habere göre, 

~lzel yıldız Sonya Heni bir tehdid 
mektubu almıştır. 

Soya He~yi öldilreceğini ıöyliyen a
dam, Pred Kenigım isminde, 24 yaşın· 
da bir gençtir. Bu adam, Mis Heniye 
bir mektup göndermiş, bizim paramız· 
la 1000 lira ka.dar bir para iıtemiı, ve 
(vermezsen kendini ölmüş bnl) derne
ği unutmamııtır. 

Bu tehdid karşısında zavallı kız ne 
yapacağını şaşırmıı; evveli, haydut· 
tan korkarak parayı vermeği düıün

müıtür. Fakat, sırrını açtığı bir arka
dap kendisine: 

- Aptallık etme 1 demiştir, bin lira 
verilir mi hiç 1 Polise müra'.:aat et. 

Sonya Heni polise müracaat ediyor 
ve bu cibl haydut meselelerinde pek 
nadir bir muvaffakiyet olarak, Ameri· 
kan poliıi, artisti tehdid eden adamı bu
lup meydana çıkanyor: tevkif ediyor. 
Şimdi mahkemeye aevkolunacak. 

Sonya Heni kendisini pek korkutan 
tehlikeyi bu suretle atlatmıg bulunu· 
yor. 

Doğum 
İlk tedrisat ispekterlerinden Bay 

Recep Çekicin dün bir erkek evlAdı 
dünyaya gelmiıtir. 

Yeni yavruya uzun 6mUrler diler, 
anne ve babasını tebrik ederiz. 

orta okul, No: 321. 
22) Halil Kiper, Burdur. 

23) Uluer Çıydam, Beylerbeyi 27 ci 
ilk okul No: 119. 

24) Leman Öktaner, Kocaeli, İzmit 
orta okulu No: 967. 

25) Vahit, Balıkesir, Hisar ici mabalt 
Tahtı pazarı No: 25, 

26) TUrkin, Burdur, orta okul 
No: 63. 

27) İbrahim, Beıiktat 20 rı.:i ille o
kul No: 464. 

28) İlhan, Yalova, Kadıköy, ilk o
kul 

29) Mehmed Yuar, 15 nd ilk 8kul 
Fatih, Çarpmba. 

30) M. Mutcl, cumhuriyet kız lisesi, 
No: 321. 

hem de yanında bulunan 16 yaşında 
Mehmet admda bir çocuğu ağır yara
lamıştır. Yaralılar İzmir hastahanesi· 
ne getirilmişlerdir. 

Bir Haydut Pusuya 
Dütürüldü 

lzmir, (Hususi) - Nazilli zabıtası, 
soygunculukla geçinen, asker kaçağı 
bir şeriri yaralı olarak ele geçirmiJtir •. 
Şehir, Abdullah namında biridir, jan
darmalar Abdullahm gece yansı N~ 
zilliye gireceğini haber almış ve pusu 
kurmuşlardır. 

Haydut, §osede evvela devriye ile 
karşıla§mtf, onun (dur) emrini ver
mesi Uzerine tabancasını çekerek ateş 
açmııtır. 

Pusudaki jandarmalar da mukabele 
etml§ler, müsademeden sonra haydu • 
du yaralı olarak yakalamıılardır. 

Sürek Avında Bir Kaza 
Izmir, (Hususi) - Defirmendere 

nahiyesi avcılarmm tertip ettikleri 
sürek avında bir kam olmuş, azılı bir 
domuz Hasan ismindeki avcıyı ağır 
surette yaralamı§tır. 

Avcılar sUreğe yayıldıktan sırada, 
l Hasan da çalılığa girmiş, birdenbire 

kartısma çıkan azim domuz kendisine 
kafulle çarpnuı, bir mUddet yerde 
sUrUklemiş, kaçarken arkadqları ta· 
rafından öldllrlllmUetUr. Huan derhal 
hastahaneye kaldınlını§tır. 

Belediyeden Habersiz 
Gömülen Çocuk 

İzmir (Hususi) - Giiraelyalıda, ~ 
len çocuğunu belediyeden habersiz ve 
doktorlara göstermeden g6men bir ba

ba hakkında takibata bqlanmıetır. 
Ölen çocuk bir buçuk aylıktır ve 

Arslan isminde bir bahoevaıım oğlu
dur. Anlan, çocuk ölünce Jdmaeyi ha
berdar etmeden köy mezarlığında bir 
çukur açmış ve yavruyu buraya göm· 
mUettır. 

llld1ae adliyeye aluıedince ceset ÇI• 

kanlmJI, Qtopel neticesinde yavrunun 
aulkutten aldttfU anlqılm11t1r. 

Selçuk Nahiye Müdürlüğü 
lımir, (Huauat) - Viliyetln gördll-

Bakırçayınm suladığı Bergama o
valarma bu sene yalnız Akale cinai 
pamuk ekilecektir. 

Tire, ödemit, Söke, Torbalıda da, 
faaliyet görUlmektedir. Bu havallde 
hububatın bire H • 18 arasında aJma. 
bileceği kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Çiftçiler, 926 seneslndenberi böyle 
bir vaziyet görmediklerini söylemek
te ve "938 yılı bereket senesi!,, da. 
mektedirler. 

(~h __ ıs_a~b_a_h_e_r_ı_e~r __ ) 
• NIS'!'.I!; yedi milletin ietlrak ettitl 

(Belçika suvarlal ıntlkAfatı) ilimli mü
sabakada atlı ekibiınlz Udncl gebnlatlr. 

• NAFIA veklleU Jatanbul elektrik 
ıirketlne noter vaaıtallle bir tebllt a&ı· 
dererek ecnebi tebeah prket mOstah· 
demlerinin hizmetlerine nihayet veril· 
meslnl latemiftlr. 

l§lerlne nihayet verilıneal iste
nen ecnebi tebeah ınemurlar pnlardJr: 

Umum! kltip Dekursonn, bapıtlhen· 

dla Gilerl, ınuhuebe ıefi LISlo, ınUhen· 

dis Serplyerl ve TibUettl, ıneınurlarmduı 
ctncol, Kllkua, Flater v~ Kavas Vlako

viç. 
• BEYKOZDA oturan Vasfiye lmıfn· 

de bir kadm bir tavuk ve bir boroanun 
korucu Ali tarafmduı öldUıi11cl8ttlnU. 

eöylemi§, horoz ve tavuğun neden 8ldUk· 
leri teabit olunmak üzere morga kaldı· 
rtm'.Ştır. 

• FLORYANIN ağaçJandınJmymm 

bu seneki çalJl.l"aaı bitırıif 30 bin Mail 

dlldlıniftlr. EyUU aynıda da 20 bin tane 
dikllecelrtlr. 

• OTEL ve hanların teınbliğe riayet 
edip etmedikleri kontrol edilıneğe bat
lanmıgtır. 

• iNHiSARLAR idareli faaliyetinl 
takdir ettiği meınurlarma -ı1.a1m &)'Dl· 

da ikramiye dalıtacakbr· 
• ZIRAA.T veklleU dart 1enellk bir 

ziraat ve ziraat sanatlerl programı ha· 
zırlamak üzere tetJdklere bal1amlltlr· 



Yazan: Kurl Ştromayer 

Büyücü 
Umum[ İıarp csnasrnda, o .:amarı l 

llmanuaya, şimdi Lehistaııa ait olan 
oarbt Prusuaıun orta kısmında Tuhel 
ve [{onlts arasındaki "Dcvcisci,, orman
larda uabanflcr türemiş, türlü suçlar 
işliyorlar. 1888 tcvclliitlü ve Çcrs/c 
civarında Pulkili bir asl:cr olan Torn. 
dakl ot iirıcü müstahkem mevki ef ra-
dmdan f'ranls Klaynşmldt, bunların 

en a.:ılmdır. 1016 senesi 14 a{juslo
sımda i.:inli iken Şarlotten vadisinde 
bir korucu öldıircn bıı adam, kendi. 
sinden şüphelenildijjini ogrenince, 
ordudan karmıştır. Bundan sonra da 
oasp, cinayet lıirlü suçlar işliyen bu 
a:ılı uabanr haydut, 1'11/ıcl ovasında. 
ki bir kulubede kara kedisi ve 1.:crf.çf. 
le yaşıyan ve biiyiicü oldufju şayi O• 

lan ihtiyar lılr kadının l•uliibesine J;a. 
pıyı omu:lıyarak giriyor ı•e şimdi f. 

ldsl karıılıklı konuşuyorlar: 

Bilyücü kadın, oturduğu iskemleden 
doğruluyor ve iki büklüm vaziyette 
bu herifin etrafında bir daire çiur gi
bi dol~ıp, kihkih gülerek: 

- Ya Rabbi, ya Rabbi! diyor; bir 
katilin ilerisi ne olabilir ki? Bir kati· 
lin istikbali darağacının ucunda salla
nır. Sen bunu şimdiye kadar bilmiyor
dun galiba? Hak hele §U haline! Bir 
tilf eğin var ki, bunu öldürillmüş bir 
kurbanından aşırdın, yeşil bir panta
lon tqıyorsun ki, bu pantalonları ko
rucular giyerler! Böyle bir insanın is
tikbali ne türlü olabilir başka? 

Kadın, keskin akisli bir kahkaha 
atarak, elindeki değnekle ateşi dağı· 
tıp külleri eşeliyor: 

- Bir darağacı ücündc sallanan ip 
ilmeği görüyorum, hayır, ip ilmeği 
görüyorum değil, bir kur§UI1 ıslık çal
dığım i3itiyorum ... Bey, bana bak, 
dikkat et, tehlikedesin! 

Katil gUIUyor ve boyuna kapı aralı· 
ğmdan dı§3r1Ya bakarak: 

_ Kur§unların ıslık çaldığını mı 

i~itiyorsun? Seni gidi bunak koca ka ... 
rı sen.il Sen herhalde benim kurşun iş
lemez, vUcudü kur§un isabetile yere 
serilmez bir ndam olduğumu da.ha bil
miyorsun herhalde? Haha! Bana şiın· 
diye kadar altı kurşun güya isabet et. 
tlği halde, hepsi de etimi hava gibi de
lip geçti, fakat i6te o kadar! Halbuki 
benim sıktığım kUI'§Ulllar başka türlü 
ıslık c::alar. Benimkiler, tam isabetle 
delip kan akıtır, yere sererler. Şimdi 
sana bir şey daha söyliyeyim; eğer 
be.na glizelce yemek hazırlamazsan ve 
istikbalime dair şöyle adamakıllı bir 
~ey müjdelemezscn, hakkında korucu
lara bir mektupçuk yollarım. Bu mek
tupçuk ta, ihtiyar Josefanm tavşan

ları nerede, nasıl tuzağa düşürdüğü -
nü, nerelerde neler yaptığını yazarım. 
Sanınm, o zaman senin bu sarayında.. 
ki sultaniyetin yerinde yeller eser! On· 
dan sonra ihtiyar Josefa, flhır ömrü· 
nü zindanda geçirmek zorunda kalır. 
Gördün mü, cadaloz, ben de senin is
Ukb:ıH11i biliyorum işte! 

Bu sırada büyücü kadın üç ayaklı 
sehpaya zincirle asılı tencereyi yere 
indirmiş, onun yerine başka bir tence
re asmıştır. Ateşi körüklüyor ve bir 
çift geyik budunu içi esmer görünüş. 
lü su dolu tencereye atıyor. Bir tutam 
tuzla birkaç parça nebat da kattıktan 
sonra, ma5ayla kUlil karıştırmağa de
vam ediyor. Bir aralık soruyor: 

- Burada kimi bekliyorsun sen? 
Herif, suratını ihtiyar kadından ta· 

rafa çeviriyor. Bu surat, tencere al
tındaki alevlerin aksinde esatiri bir 
canavar maskesiymiş gibi bir intiba 
uyan1ırıcıdır. Şöyle diyor: 

- Ho! Orman yolu, ı:u tepeden bu
raya do~ı u iner, değil mi? 

İhtiyar kadın, başını sallıyor. O 
bunu senelerdenberidir biliyor elbet
te! 

- E. e: iyi yn işte! Ilen orman yo
lu Uz"rine ,tam yol üstüne, koca bir 
yazı çizivcrdim. Buradan geçen Klay· 
n midti, diye! Dikkat ediyor musun, 
Rimdi ve.<:il üniformalı, bu yolu takip 
ederek aşağıya inerken, benim bu 
Yazdığımı hiç şUphesiz görerek. Bu 
\•aziyette de pusuda ben rahat rahat 
nişan alıp ate'J edebilirim: buna bol 
bol vaktim var böyle! Yol aşağısı, bu- ı 
radan ancak seksen metre ötede! Bu 

Tarihte büyük zelzeleler 
Tefrika Numarası: 7 

kadın ' • 
558 yıhnda Ayasofyanın kubbesi çökmüş, 

surlar yıkı:mış, 40 gün 40 gece lstanbul 
durmadan sarsılmıştı 

kadar kısa bir mesafeden bir tavşan
cık bile isabetle vurulur. üstelik vu
rulacak tavıancık değil de korucu; 
hem de üçüzlü olmak Uzere! Ye3illi· 
ler, bugün gene kafile kafile ~nim 
peşimdeler. Şarlotten vadisinde~ı ko
canuş Şmidten benim izime daır ma
lümat aldılar da ondan! Ben o kocamış 
gevezeyi, böyle haıtettiğinden ~ol~yı 
kötürüm ettim. Ne dersin, şimdı kım 
bilir ahali benden ne kadar korkuyor· 
lardır? Beni ele venneğe kalkışan her 
kesin hesabını temizlediğimi, adam 
akıllı öğendiler artık! Bu suretle de 
ben artık her tarafta ortaya çıkıp 

1034 yılında 140 gün devam eden zelzele lstanbulun 
en büyük binalarını yıkmıştı 

kendimi gösterebilirim! . .. .. 
İhtiyar kadın, onu dinlemıyor, kul~ 

karıştırmakla meşgul, dalgın .. Av etı 
tencerede fıkır fıkır kaynıyor. Bulun
dukları dar saha, ate~ten savrulan du
manla dolup yarı karanlığı bir kat 
daha. perdeliyor, arada bir alevler, et· 
rafa uzanarak sanki kan saçılıyor. 

Birdenbire ihtiyar kadın, haykırı-

yor: 
_Buradan gitmelisin! Hem de der-

hal çıkıp gitmelisin! Onlar izini bul· 
dular! Daha sonra değil, hemen bugün 
seni geytan alıp götürecek! Derhal bu
radan uzaklaşmana bak. Git, git, ben 
ölmüş insan görmeğe tahammül ede
mem. Daha halfi gitmedin mi? Koru
cular, Berlinden bir cinayet masası 
!miri getirdiler. Ben biliyorum. Nere
den öğrendiğimi sorma! Ben bunu kül 
içerisinde yazılı görüp okuyorum, far
zet ! Hem bunu, hem de eğer buradan 
çıkıp gitmezsen kendini ölmüş bilmen 
18.zım geleceğini! Memurlar yolu ta
kip ederek gelmiyorlar; ormanı siper 
alarak, oradan ilerliyorlar. Teslim ol
man için seni dı§B.I'ıya çağıracaklar 

ve eğer buradan ses çıkmazsa, bu eve 
lru!'şun yağmuru yağdıracaklar. Hem 
seni, hem beni, hem keçiyi, hem kedi
yi yere serecekler. Ve ben külde daha 
bqka bir şey de okuyorum; eğer bir 
kere daha bir korucu üzerine ate~ ede
cek olursan, ovanın tam orta yerinde 
bir köpek gibi gebereceksin! Hadi ar
tık çık git buradan! 

Kadın, doğrularak; kemikleri seçi
len kollarını havaya doğru kaldırıp, 
uzatıyor. 

- Git, defol, defol buradan! Getir
diğin eti al, canın isterse istediğin 
başka §eylerin hepsini de al, f aka.t def 
ol biran evvel! Mümkün olduğu kadar 
çabuk! Senin ve senin dehşetli akibe
tin karşısında tüylerim diken diken 
oluyor, ürperiyorum! 

Katil, korku içerisinde etrafına. ba
kınıyor. Ağır ağır yerinden kalkıyor. 
İhtiyar kadmın ürküntü verici bir 
halde büyüyen, sabitleşen bakışlarla 
karşısına dikildiğini görüyor .. Birden
bire müthiş bir tesir altmda, tir tir 
titriyerek, kapı kanadını devirdiği gi
bi kendini dışarıya atarak, çalılıklar 
arasında göl.den kaybolup kaçıyor. 
Onun arkasmdan bakan büyücü, gü. 
lilyor: 

- Hihi! İstediğin kadar kaç! Kaç 
kaçabildiğin kadar! Buna rağmen, 
eninde, sonunda cellatların ele geçire
cekler seni! 

Ve aradan birkaç dakika geçer geç
mez, orman kenarından biri, ansızın 
yüksek sesle, kelimeleri apaçık anla
şılır talaffuzile, sesleniyor. 

- Orada kulUbede var mı kimse? 

tnsan kudretinin daima karşısında 
aciz kaldığı zelzele, beşeriyetin her 
vakit en büyük korkusu olarak kala.
caktır. 

Beklenmiycn bir anda başbaşa ver
mi{ı, mesut insanları kara topraklara 
gömen bu afet, bugün bütün Türk mil· 
letine derin bir acı vermiştir. Kırşe
hirdeki kardeşlerimiz zelzelenin deh -
şeti ile titreşiyorlar. 
Şu ihtiyar dünya, tarihte o kadar 

korkunç sarsıntılara maruz kalmıştır 
ki.. Burada Asyadaki büyük zelzele
lerle lstanbulu mahvedercesine sarsan 
zelzeleleri kısaca kaydedeceğiz. 

"Küçük Asya,, müellifi Şarl Teksye 
Asyadaki zelzeleleri anlatırken şunla· 
n yazar: 

''Tiber zamanında A.Eyayı tahrip e
den büyük zelzele o zaman muharrir· 
lerinin hepsinde mesum ve f e18.ketli 
hatıralar bırakmıştır. Ahalisi çok on 
iki adet şehir bir gecenin içinde yu -
tutmuş ve mahvedilmiştir. 

Ogüstün hakimiyet devrinde Tiral 
şehri büsbütün yıkıldı. 115 yılında 
Antakya 5ehri yıkılarak Konsol Pedon 
öldü ve Trayan mucize nevinden fev • 
kalfide olarak kurtuldu. Müthiş mik • 
tarda. halk ankaz altında mahvoldu. 
AF,ya vilayetinden üç ve Galatiden iki 
şehir yıkıldı.,, 

Şarl Teksye, 300 senesinde Tir ve 
Sidon şehirlerinin yıkıldığını, 354 ve 
365 de İzmit, 400 de de lstanbulun 
zelzeleye uğrayarak harap olduktan-
nı yazar. 

742 senesinde vukubulan bir zelzele 
altı yüz §ehri mahvetmişti. 1835 yılın
da. K yseri şehri hemen hemen büsbü. 
tün harap olmuştu. 1852 yılında Bur
sa harabe haline dönmüştü. 

Sivastopol harbi başlangıcında vu • 
kubulan bu zelzele ancak günlerden 
sonra İstanbula duyurula.bilml§ti. 
Cevdet Paşa. merhum Teukinicevdet 
adlı yazma eserinde bu zelzelenin bü· 
tün feci taraflarını tafsilatile anlatır. 

fstanbul birçok defalar büyük zel -
zelelere uğramı§tır. 

527 yılında vukubulan zelzelede 
Patrik Öfsoziyos sarayının ankazı al
tında can vermiş, eehrin birçok yerle
ri yıkılmıştı. 

533, 558 senelerinde İstanbulda. bir
kaç zelzele daha oldu. 558 yı -
lında. Ayasofyanın kubbesi yıkılmıştı. 

512 yılında. z.clzelenin yıktığı evler
de yangın çıkmı~. 3ehrin her tarafı 
yer yer tutuşmuştu. 

611 de ayni derece şiddetli bir zel
zele bilhassa büyük binaları yıkmıştı. 

732 yılında şimdiki askeri milz.enin 
milhim kısımları yıkıldı. lmperator 
Arkadyos'un bir sütun Ustündeki hey
keli yere devrildi. Tabii tarihin e • 
hemmiyct vermediği için lcayde 
lüzum görmediği birçok binalar daha 
yıkılmıştı. 

740 yılındaki zelzelede 1nıperator 
Teodosun yaldızlı kapıda bulunan hey
kelini yere devirmişti. Bundan sonra 
869 yılında İstanbul toprakları 40 
gün 40 gece durmadan sarsıldı. En 
mukavim olmaları lii.zım gelen kiuise
lerin çoğu yıkılmış, sağlam bir ev kal
mamıştı. ( Deı.•amt var) 1 
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;ı H er~ün bir fıkra : : 

1 Timur:enk ve h3fız 
" ill 
:: TimUrlenk lranı istila ettiği vakit Şiraza gelmiş ve orada meşhur ! 
İi Hazıf Şirazi ile görüşmek istemiş, şairi huzuruna çağırtmış. 
U Tim~lenk Hafızı gayet kalender, üstübaşı perişan görünce: 
:: - Ben demiş Scmerkant ile Buhara için cihanın tahribini göze al· 
ıı1· dırmış bir hükümdar iken gariptir ki sen bu fakir halinde bir gazelin-

i de "Sevgimin bir benine Semerkant ile Buharayı görmüşem ... ,, diyor-
1 sün. .. 
1
:: Hafız cevap vermiş: 
:I _ Ya Emir .. Beni bu halckoyan da işte bu gibi bahşişlerle etti-
~ • d b ğim sefahatler değil midir. U 
mw1111122m cız 111 aı twww::::ı::::::n:m:::wa.aı m• 

YAZAN: Nıyazn Alhlmec:o 
986 yılında gene Aya.sof yanın bir 

kısmını hasara uğratan bir zelzele ol
du. 1010 yılmdaki büyük yer sarsm
tISI Kırkazizler kilisesini harabe ha.. 
line getirdi. 

1034 yılındaki zelzele tam 140 gün 
devam etti. Gene birçok kiliseler, res
mi daireler ve bUyük binalar, bu 140 
gUn içinde harap gir hale gelmiş, §e· 

hir halkının hemen hepsi kırlara kaç
mıştı. 

1037 ve 1064 senelerinde kaydedilen 
zelzelelerin birincisi halkı en çok he
yecana düşürdü. Çünkü sarsıntı kıtlık 
ve veba ile beraber gelmişti. Aç ve 
hasta ahali ı.elzele de inzimam edince 
sefil ve peri§&n bir hale düştü. 

1086 yılmda şehrin hemen her sem
tini hasara uğratan bir zelzele, 1291 
yılmda Haraviyun kiliselerinin önün
deki Aya Mişel heykelini deviren bir 
zerzele oldu. 

1305 te ayni derece bir zelzele, 134.4 
yılında Ayasofya ile büyük mabedleri 
zarara uğrattı. 1592 yılında. da Fatih 
camiinin iç avlusundaki kubbelerden 
birçoğu ile sürun Topkapı civarını ha
rap eden bir zelzele vukubuldu. 

1698 ile 1012 yılların.da hafif süren 
iki zelzeleden sonra 1718 de üç dakika. 
devam eden ve Uç gün tekerrür eden 
şiddetli bir zelzele Surun Edirnekapı
sı ile Yedikule arasındaki kısmım ha.
rap etti. Yalı köşkünün civarı da ayni 
akıbete uğramı§b. Birçok cami ku'b • 
beleri, hamam duvarları çatlamış, ls
tanbul sokakları ankazla dolmuştu. 

Bundan sonra 1727 de hafif, 1729 
da. şi~dEtW iiJ ~ olfllı. 1763 de 
altı gUn devam ederek Fatih ve Beya· 
zıt camilerinin kubbelerini çökertti. 

1766 yılının ll mayısında ve Kur
ban bayramınm üçüncü gününde iki 
dakika devam eden mühim bir ~ 
le Sultanselim, Şehzade, Süleymaniye, 
Nunıosmaniye, Ayasofya camileri ile 
Yenicamii mühim derecede hasara uğ
ratmış, birçok mahalleler hara.beye 
dönmü§tü. 

Bundan sonra 1894 te büyükçarşı, 

F.dirnekapıdaki Mihrimah ve daha 
birçok camileri zarara uğratan meş -
bur zelzele fstanbulu sarstı. 

işaretler: 

işin 

Dlr Amerikalı şöyle diyor: 
''lş adıımmın romantizmi sansas· 

yondur . ., Bu sözün derinliği içinde 
yalnız yeni dtinya. insanının mantı· 

ğı dcr,rtı, makine, elektrik, vo son· 
snz iş faaliyeti içinde kıvranan vo 
gitgide nıhunun kalitesini eriten 
ve onu bu heybetli makineyi işlet
mek tc;tn bir makine yağı gibi kulla· 
na kullana tüketen bir cins insanın 
hayata l"Crdlğl mana ve hayatın et
rafına çizdiği dekorlar göze ç.arp
maktadır. 

''l\:elAm her şeyden öncedir,. dl· 
yen insanlık için söz ve düşünce. 

diişUncenln bahçeleri, hatıraların 

sonsuz azapları, Dııntenln ccben· 
nemden daha korkunç gayyalnr Te 
lmyatın ebediyetinden daha gli.zel 
cennetleri, neşenin sarayı, hllznttn 
ummanı vardı. 

Onun tçtn en gUzel şey, ya hatıra· 
nm sararmda glzltdlr, 7a, uzak, 
hatırn nevinden gli.zelllklerin, thtl· 
raslarm k&fllaştJif ekzotlk dünya 
köşcJcrl idi. Ya zamanın derin bir 
sahnsı, ya mesafenin uzak bir köşe· 
si bu nıhun dekonı idi. 

•tş her şeyden öncedir., diyen in
san tçln zamanm derinliği mesafe· 
nin ckzotik ve hülyaya bcnzlyen 
hatlnrı artık soluk bir eski torol· 

Marmara adası faciasının acılarını 
unutmamış bulunduğumuz bir sn-ada, 
ikinci ve daha büyük bir acı ile kar
§ılaşıyoruz. Yukarda da söylediğim gi
gi insan kudretinin hiç bir zaman kar
şı koyamayacağı zel7.ele önünde beşe
riyet daima ve daima aciz kalacak, 
evHltlarını göre göre kur.ban verecek
tir. 

Merhum Ahmet Mithat Efendi, za.· 
manmda vukubulan birkaç zelzele mü
nasebetile yazdığı makalesini bitirir -
ken şöyle der: 

"Her halde bu beliyeden halis, an
cak llltfi Hüdaya mahsus olup, en bü
yük tehlike altında kalanların helak 
olmadıkları halde sokakta başlarına 

bir küçük ~ isabet edenlerin veyahut 
ziyade korkanların. bile telef oldukla· 
n görfilmUştür ki, ''Cenabı Hak cüm
leyi bu misillu Mattan masun buyur
sun,, duası bu makalemi7.C fatiha itti
haz kılınmıştır.,, 

Filistin 
üç hükumet 
parçasına 

ayrıhyor 
Londra; 21 (A. A.) - Hindistan hü 

kUınctinin eski erkanından sir Con 
Vudhedin riyasetinde bulunan ve Fi· 
listin meselesi hakkında bir anket yap· 
mağa memur cdilmi1 olan teknik ko
misyon, diln Kudüsc vasıl olmuftur. 

Komisyon, geçen sene tanzim edil· 
mi§ olan Filistinin taksimi projesinin 
tatbik tarzlannı tetkik etmek tasavvu· 
rundadrr. Komisyonun mesaisi aylar
ca devam edecektir. 

Müteakiben proje MUletler Cemiye
ti Konseyine vo tasdik edilmek üzere 
İngiliz parlamentosuna arzedilccektir. 
Bundan sonra taksimi icra edilmiı o
lan Filistinin üç parçasında bir hükQ
mct sistemi tanzim olunaı.:aktır: 

Yahudi mıntakasr, Arab nuntakası ve 
Hayfaya doğru İngiliz kontrolü altın· 
da bulunacak olan koridor. 

tarifi 
YAZAN: Sadri Ertem 

raftan başka. bir şey dej;,rildir. Bir 
şey yapmak, bir şe)i (inha çok 
yapmak, yapılım şeyi serileştirmek, 
sürati tene\"'\'UU makinenin harllm· 
ludeliklcrl arasına sokmak ve onun 
karşısına geçerek hayran hayran 
bakmak adetA ruhun kalıbından çı· 
knrak keşfettiği bir yeni Alemdir. 

Do yeni romantizmin sırrı, ruhi 
hnrckett.odir. Hareketin barikulAde
liği birçok ruhları sarmaktadır. Ha
reket alclAdenln ifadesi olduğu za. 
man o mutadın, parçaları blrlbirine 
benzlyen bir hareketsizlikten baş· 
ka bir şey değildir. 

Halbuki hareketin tenC\"\'lln lıa· 
ıikutAdenln perdelerini nrka arka
ya açmalı ve ruh açılan m:mzaralar 
Hnündo krunaşmahdır. Bunun için iş 
adamı mutadın dışmdııki hfirJselcrl 
bekler. 
Köpeğin çocui;.rn ıs1TD1ası omm 1· 

çln bir budise <leğildir. ÇilnkU mutad 
olan şey köpcj:;,rin ısırmasıdır. Fakat 
birgün bir (_;ocuk bir köpc~ri ısırırsa iş 
nclıı.nnrun kabaran romantik nrzusu 
<linmlş, rubu susuzluktan 1..-ıırtnlmuş 
o1ur. ÇllnkU harikolAdeyj keşfetmiş
tir. Zamanımızın insanını "iş,. ter
hlyo cdl~·or ve maişetini haril.."Uli
<lcliğt adar gibi Jcazanıyor. Onündc 
nçılan her yeni günün kapısı ar. 
<lmda bir barikulAdclik gülümser. 



Çin - Japon muha
rebesi şiddetlendi 
300000 Çin askeri Linyi mınta

kasında tahşit ediliyor 
Ha.nkov, 21 (A.A.) - Çin tebliği - ı 

Şantung'un cenubunda, Linyi'de mu -
harebe yeniden şiddetlenmiştir. Japon 
ve Çin taarruz ve mukabil taarru.zlan 
birbirini takip etmektedir. 

çok yerlerin.den tahrip etini~ olduklar 
rından Japonlar buralarda. sevkiyat 
yapamıyorlar. Japonların Şantung ce
nubuna gönderdikleri takviye kıtaatı 
dört seçme fırkadır. 

DUndenberi vaziyet ciddi bir safha
ya girmiştir. Maamafih Çin kuvvetle
ri Japonların mUthiş tarnızla.rma. ve 
eiddetli bombardrmanlarm.a. karşı 

kahramanca mukavemet göstermekte
dir. 

Dli§Illa.Illll Yifien - Tsa.osvang mm
ta.kasmda. harekatta bulunmasma ma
ni olmak ve Linyi ile muvasala temin 
ebnesinin öniine geçmek için süratle 
Çin takviye kuvvetleri göndeıilmekte
dir. 
Japonlar taarruzlarmı bilhassa Linyi· 
ye kat§ı yapmağı tercih edeceğe ben
ziyorlar. Çünkü bu mmtakada iyi yol
lar mevcut olduğundan takviye kıta • 
lan göndermek fmkftnmı buluyorlar. 
Halbuki esas olan Tsimpu cephesinde 
Çinliler Tsinan cenubunda yollan bir 

Cepheden alman son mal\ıına.ta gö
re Çinlller Hopei-Honan hattında. 

Nanlo ve 'l'singfeni ve Şansinin cenu
bunda da Vuşiang, Twıglui ve Sin -
yanğı düşmandan geri almI.Qla.rdir. 
Vuşiang ci"8.rm.da şiddetli bir mu· 

h&rebe olmustur. Japonlar onbe~ bin 
, ki§l kaybetmişlerdir. 

Hankeu, 21 (A.A.) - Röyt.er bildi
riyor: 

1ki • üç yüz bin Çin askeri alelacele 
Linyi bölgesine taheid edilmekte ve 
surların beş kilometre mesafesinde 
yan daire te§kil eden bir cephe üze. 
rina yerleştirilmekteclirler. 

Japonlar da. bilyük bir muharebe i
çin hazırlık yapıyorlar ve bu harbi Çin 
mukavemetini kırmak i~in son bir 
gayret olarak gösteriyorlar. 

Almanya yakında Çekoslovak
yaya yürüyecekmiş ! 

Londra, 21 (A.A. )- Affı umu -
minin Ulıundan sonra. ortada blrta
lnm şayialar deveran etmeğe baş -
lamıştrr. Bu eayialara göro Alman
ya pek yakın bir zamanda Çekos -
lovakya.da. müdahalede bulunmak 
tcşebbUsüne kıyam edecektJr. 

Öğrenildiğine gara İngiltere hü-
!imetl, Prağ hllkQmeUne Südet Al

manlara yapmağa mlltemayll oldu
ğu mUsaadekArlıklarrn blr listesini 
mnmkün olduğu kadar kısa bir müd
det zarfında. tanzim ederek Paris 
ve Londraya bJldirmesrnı tekUf et -
mlŞUr. Çekos1ôVak b!ikQmeu. Fra.n-

a. ve İngiltere ta.rafından tasvip e
dtıdlkten sonra bu listeyi neşrede
bilecektfr. 

O ıama.n Londra ve Parfs, bu tek
ltfier Sndet Almanlar tarafından 

reel olunduğu ve Alman hUkümetl 
reddi Prağ bUkilmeU 6zerfnde bir 
L~ylk icrası iı:ln vesile ittihaz eyle
nl · takdirde Berllnde müşterek bir 
tiyle 'iste bulunacaklardır. 
Ta eylt 

. deseıenfn yakında Fransız ve 
tescıl . 
Ik 1 

'flat adamları arasında ya-
s ·aıar y.~ k 
H k 

1 
~ erelerJn başlrca mev-

u u c mar.'inl teşkil edeeeğl be -
-----· 

Tu•• rtr. __ Bu hafta. Çekos

~ .. si satın alın -
,ştır. Bunun 1-B ü ve bntnn mem

~eı verilmiştir. 
• alman maske • 

1. ncı ~ başladrğı zaman 

BÜ yÜk~r~rağda ikişer bin 
sığınaklar inşa edl --- o 

Jdi gençleri 
.ız Gençlik F ederaayon 
Reisini Dövdüler 

p ı 21 (A. A.) - Mll1J Fransız gen~ 
aJenınsyonu reisi Legrand dlln ge

so 
i .ızoll.zede yahudllerden mUrekkeb 
ıııııbun taamıztınSl uğraml§tır. Ya • 

r, 
fer sopalarla lıficum etmt§lerdlr. Po-

Legrand'ı miltecavizlorin elinden gUç. 

ı.ıtle kurtarmış ve derhal hastahaneye 
knldrr.nl§f.ır. müteamzlar hakkında taJd. 
hat yaprlmaktadır. 

Acı kAfl derecede 
büyük 

( Ustyam ı lndde) 

Hasara uğnyan yerlerde smai mües
seseler kqf eden ve ani olmaktan 

f ziyade semavi afet intibamı göste· 
ren şu fotograflara ne demeli? 

Felaket o kadar büyük, acı o ka
<kr derindir ki, bunu bir de raka.m
Ja:r bUyültmek surctile arttırmava 
biç de lü2'Jm yok: 200-250 vatan?a· 
şın aınmnnden duvulaı.:ak hevccan 
yetişmez ml? 

Frank o 
kuvvetleri 

(Ostta.rafı 1 incide) 
üçte birini ele gc)irmi~Ierdir'. 

Tortozada vaziyet değişmemiştir. 

Fakat, Benikarlonun cenubunda Fra.n

kist krt.aa.t cumhuriyetçilerin anudane 
mukavemetlerine ve bu mmtaka arazi· 
sinin müsaadesizliğine rafmen yavq 
yavaf ilerlemektedirler. 

Frankiatclr. cumhuriyetçi kuvvetle
ri Tcnıel, Montablon ve Albokucr ıt• 

. rasında ihata etmek surctile l.."epbede 
yeni bir çıkmtı ihdas etmeğc pyrct et· 
mektcdirler. 

Salamanb; 21 (A. A.) - Umumi 
karargibm tebliği: 

Kuvvetlerimi% Pircnclerde aran bo
ğamu temami)e ele gcçirmi§ ve hudud· 
daki Kral Geçidi ile Portiyyon geçidini 
zabtetmi§lerdir. 

Diğer kıtalanmız Kastellon cephe
sinde düşmantn mulravemetini kırarak 

cenuba doğru bir kaç kilometre dıha 
ilerlemiş ve 387 esir almı§ttr. 

Madrid cephesinde dü~m müte
addid hüeumlarr tardedihn~r. 

Son dakikada Kastellon c.cpheaindeki 
kuvvetlerimiz Albokascr civarına ka
dar varım§lardır. 

Londra; 21 (A. A.) - Ne§redilen 
bir nota, İspanya hükOmetir.in pek zi
yade itimada deger bir kaynaktan al· 

dığı malumata dayanılarak Alman er· 
kanı harbiyesinin Pirene hudud ilzcrin
dclı:i bütı:in harckltın kontrolünü mu
hafaza etmeğe karar vermiı olduftı ve 

buna binaen bCJ Alman yübek memu
run.un tayyare ile Bcrlindeıı Burgosa 
hareket ettiği ve İspanya Şimal ı.:ephe-

si kumandanlığının §imdi iki Alman 
generalinin elinde olduğu bildirilmek· 
tcdir. 

Bu nota göre, 63 zabit, Malagadan 
pek yakında yapdacak olan taa.rnu: ha 
.m'Jrklannr görmek Uzere Münihten 
tayyare ile hareket etmiştir. 

Diğer taraftan Royter ajansı Ber
linden verdiği bir habere göre, Alman 

resmi mahf elleri bu haberlerin tama· 
men asılsız olduğunu bildirmektedir
ler. 

İngiltere Amerikadan 1000 
Tayyare Alıyor 

Londra, 21 (A. A.)- Bazı gazetelorl 
Va.ştngtonda (Ok em.in kaynaklardan al-

dıkları malıimııta daya:ııu-ak, Amerika.da 
Ingilterenin bin tayyare siparl§ etmest
ne intizar edildiğini ve Fransanm 600 

tayyare slpa~ ettiğini yazıyorlar. Bu g~ 
zctelere göre, tsviçredo 100 bombardt· 
man teyyarosl isteınietir. 

--
c:""' • .l.eJze enın 
tahribatı 

(Sııoü Sayfadan deoom) 
dığı tesbit edilmiştir. Takazlı köyünde 
şimdiye kadar 3 ölü ve 5 yaralı bu • 
Junduğu anlaşılmıştır. 

Tamamen harap olan 
bir k6y: Akpınar 
Kı?"§ehirin Köşker nahiyesine bağlı 

Akpınar köyü zelzeleden en çok za. -
rar gören yerdir. 300 evli ve 1200 nü
fuslu köy bir harabe haline gelmiıtir. 
Köy dar bir vadidedir. Bu köyün öğ
retmeni Rifat faciayı şöyle anlatml§
tır: 

" - Zelzele, tam saat on üçü ~eyrek 
geçe oldu. Çlinkü biz, on üç buçukta 
derse gireriz. O gün 29 nisan ha.zırlık· 
ları yapmak UT.ere çocukları, ders sa.a.. 
tinden on beş dakika evvel mektebin 
bah~esine toplamı&tmı. Kendilerine. 
program hazrrlıklarmr anlatmaya ha,.. 

zırland.ığım sırada, ani bir gürültü ol
du. 

Gök gürültüsüne benzer, fakat daha 
boğuk ve yerin altından gelen bir gü
rültü .. ve sonr& hiç birimizi ayakta 
brra.ktruyan o müthis sallanma oldu. 
Hepimiz yere yuvarlandık. Çocuktan 
derhal yere yüzü koyun yatmalarnu 
ve yerlerinden kalkma.malarmı hay • 
kırdım. 

Sarsmtı bir dakika kadar ve f aszla
lr olarak iki defa, fakat aynı şi.ddeUo 
devam etti. Birbiri arkasından çatır
dllar, yıkılmalar, feryatlar, iniltiler 
duyuyordum. Bu hal, asla anlatıla.mı • 
yacak olan bir ma.nzaradir. Hayat ve 
ölüm, mücadele halinde idi. 

.. Sa.ı:sıntı biraz hafiflediği ve ayağa 
kalktığım r.aman gördilğilm mama. -
ra.ya inanamadım. On dakik& evvel. 
yerli yerinde olan köy bir yıkmtı yeri
ne dönmüştü. Toprak altından gürül
tüler gelmekte ve yer sallanmakta. de
vam ediyordu. Tarl~ sürülerinin 
başında. ve diğer işlerinde olan erkek
ler evlerine doğra koşuyorlardı. Her • 
kes, facianın büyüklUğünü anlamıştı. 

''Fakat. muhakkak dşırdan yardım 
lAzımdı. Gömme, meydanda kendini 
'kaybetmt§ btr halde ısağa 1501& k~ 

başıbQ§ bir at ilişti Hemen ona atla· 
drm ve Sofular köyüne doğru koıtur
maya. başladım. Vil~yet merkezine t.6-
lefonla muhabere edilebilecek en ya • 
km köy bu idi. 

Hemen vilayeti buldum. karşıma ~ı
kan jandarma kumandanına. facia.yı 
anlattım. Derhal üg doktor geldi. 26 
ağır yaralıyı otomobillerle Krrşehire 
nakletiler. Şimdi ikinci kamyonu bek -
liyoruz.. O da geldikten sonra ağır 
yaralmuz kalınıyac&k.. •• 

KURBANLAR NEDEN YALNIZ 
KADINDm? 

Vakit öğleyi geçmişti. O saatte bü
tün erkekler işlerinin başuıda. idiler. 
Evde olanlar kadınlar ve çocuklardı. 
Bütiln evler, gördüğünüz bu 200 den 
fazla ev bir dakika içinde yıkıldı. Hiç 
kimse kıpırdamaya bile vakit bulam:ır 
dı. Çıkardığnnız ölüler a.ra.smda cid • 
den hazin manzaraJıl&r çoktu: Bir an
ne, memede olan yavrusunu emzirir • 
ken, duva.rm altında kal~. Onu 
ya vruslle beraber yanyana. toprağın 
altından çıkardık. 

Bu arada, Akpına.rlılann iki tııliini 
söylemeliyiz: Evet& zelzele gündilz ot. 
muştur. Eğer gece olsaydı 1200 küsur 
nüfustan bir tekinin kurtulması bile 
hemen hemen imki.nsızdr. İkincisi de 
ze17.ele saatinde mevcudu 63 olan mek
tep talebesinin bahçede bulunması i
di. Bu bulunuş, onJarm hepsinin ha
yatını kurtardr. 

23 Nisanı şimdi daha. çok scviyo -
rum. BütUn talebem de, kendilerinin 
ikinci defa dünyaya gelişleri olan bu 
mutt bayram gününü jübile olarak 
kutlayacaklardır. 

Mektebin halini görüyorsunuz: Ça
tı olduğu gibi çöktü. Eğer biz içinde 
olsaydık 63 yavrumla beraber, bugiln 
hiç birbirimizi hayatta bulamryacak • 
tnuz.,t 

Ulus muharriri Bay Cemal Kutay 
Akpınar köyünde gördüklerini şöyle 
anlatiyorz 

" - Akpmarda bir Rıza Efendi 
vardrr. Köyünde çok sevilen bu çalış. 
kan köylUnün 13 çocuğu varmış .. Zel
zele Rıza efendinin nesini almı~ bili -
yor musunuz? Kansmı ve dört çocu
ğunu birden ..• 

16 yaşn;ı bltlımemlş çoeuklar lıakliınılakt 
kanon teklifi 

Meclis heyeti umu
miyesine verildi 

Çocukların sinema ve tlyatrolara 
alınmamaları hakkındaki teklifi yapan 

saylav düşüncelerini anlatıyor 

Ankara; 21 (telefonla) - Ktrlcl~ 1 çocuklar için cöaterilccek filmlere bil· 
li mebusu doktor Fuad Umaym 16 ya- hassa itina edilmektedir. Benim tekli
§mt bitirmemi~ çocukların sinema. ti- fım bizde de çc:A:uklara gösterilecek film 
yatro, dans salonlarına kabul edilme- Jerin onların ahlikt tcrbiycgi, ve ka
meJeri hakkındaki kanun tekljfi Mec· rakte.ri üzerinde iyi tesir yapacak film· 
Iis heyeti umumiyesine sevkcdildi. ler olmaamı temindir. 

Layiha esas?erina göre 16 ya§llU bi· Bugünkil va.riyette çocuklanmu ken 
tirmcmi~ çocukların sinemalara. tiyat- di yqlarile mütenasib olmıyacak ve di· 
rolara ve .dans salonlarına ve barlara mağ?annı fazla yoracak ve ahlikla.rı ü· 
götürülmeleri veya kabul edilmcle- zerinde hiç fÜphcsiz çok fena tesirleı: 
ri yasak olaı.:aktır. yapacak filmler cörmektedlıler. Kor-

Ancak 16 yaşını bitirmiş çocuklar kunç filmler de bu meyandadır. Bu kor 
ahtaklannr kuvvetlendirecek bilgi ve kunç fitmıeri görmüş olan çoculclardan 
görgülerini arttırmak ve duyğularmı baztlamu tanıyorum ki, hayatlan üze• 
arttmnıya yarayacak film ve piyesleri rinde mühim tebeddülat vik.-uda gel· 
seyredebileceklerdir. miştir. Evvelce odasına yalnız gitmekte 

Bu film ve piyesler Matbuat Umum bir beis ıörmiyen ve korku nedir bil· 
müdürKiğil te§kil!tma ve vazifelerine miyen bu çocuklar §imdi ancak anne
dair kanunla mürakabeyi yapcb.k ma- ıinin yanında yataklarına girebiliyor.
kam veya heyet tarafından aynlaca.k- lar ve gece ye1ıır% kalma.k istemiyorlar. 
ve alakadarlara. bildirilecektir. Aynca Bu misali bir çok cihetlerden tevsi et· 
Aynca 12 ya§llU bitirmemiı çocuklar mek imkanı da vardır. Ben tekli· 
güneş battıktan sonra sinema ve tiyat· film. ç~ ainirlcri ve dlifün· 
roya kabul oluı:ıı:myacaklardır. t.:elcri ve terbiyesi &erinde fena değil, 

Bu kanunda yazılı memtıuiyetlere iyi tesir yapmam iltenileıı filmlerin re>. 
muhalif hareket edenler bet liradan el- terilme&inin temini mılcsadile yaptım. 
li liraya kadar ha.fü para ı.:erası veya Gece auarelerinin 16 yapndaıı qağt 
üç günden bir aya kadar hafif habis ce- çocuklar için yasak olın&sı lcaydi esa• 
zasr ile ce.ıalandmtacaklardır. sen vardır. 

Teklif sahibi bay Fuad Umay ile gö- Bu yl§taki çocukluı ıece suaruine 
rilştilm bana ıanlan söyledi: gôtür~eklerine giind~ ımtinelerinde 

- Her memlekette filmler muhtelif terbiyevi ve neıe verici filmler göate-
cephelerden sansüre tabi tutulmakta ve rilmesi çok daha doğru bir hareket olur. 

Ziraat Vekili ziraat 
enstitüsünü gezdi 

Ankara: 21 (telefonla) - Zir.ıu ve-1 duvarları içinde stkımyarak zira~tiiled 
kili bay Faik Kurdoğlu buıün nrıat açık hava ile ve toprakla temasa gctir-
cnstitü.Wnü gezdi. Vekil saba:h sekizde mek ve dinamik bir mat blkmma 
enstitüye gitmi}. samimi tezahüratla pllnuıda aktif rol Ahihi yapmak yolun-
karfllznmrıtır. d-C d- zı-ceı--1 • .. kı: '1:"--tlt" d L.:2&..-ı- ( .. l d aıu. U!l.UI oı;:n eıı&titüce ta wr ve 

.c.ııo u e ı"'n""" pro esor er ve o-
çentlcrle ziraat vekaleti mllsteıarmm teıe~rle ~Ia.nn:qtrr. • 
iştirak ettiği bir toplantı yaprlauı, bD Faık Kurdoglu denhanelcrı dolaı· 
içtimada vekil enstitU blkmma prog· mq, talebeye bazı sualler ıormuıtur. 
ranu balanda fikirlerini beyan etmittir. Vekil müteakiben orman çlitliğine git
Bir saat süren toplantıda vekil tarafm- mi§tir. Bura.da.ki yeni tesisatı gezmiş, 
dan ileri sürülen düşüncelerin müsbet ziyaret sıraaında zırai işletmeler meclisi 
bir ztn.i kalkınma için en iyi yollar ol· idare reiei Tahsirı ile ziraat müstqarı 
dufu bilhassa enstitüyü yalnı:ı: tedris Naki bulunmuştur. 

Biz Rıza Efendiyi anla.tt!kla.rmdan f 
büsbiltUn ba§ka; çökmüş, posa}~, 
erimiş bir halde bulduk. Gözlerinin fe
ri kaçmıştı. Belli ki gözya§ı guddele
ri artık kurumuştu. 

Bu an.nenin hik!yesi de a.clklıdir: 
dört yaşında. kadar olan çocuğunun ö
lüsünü, yıkılan kapımn altmdan çı -
ka.rnu§tı. Yavrusunun vücudu tanın • 
m.ryacak bir hale gelmi§ti. Onu ba#n· 
na basarken gözy~ı dökerken bulduk. 
Etrafındakiler onu teselli ediyorlar 
ve çocuğun gömülme szrasmm geldi
ğini anlatmaya çalışıyorlardı. Buna 
isyan etti. Yavrusunu kendi kucağın· 
da, köyden bir kilometre kad&r uzak
lıktaki mezarlığa g(5türdü ve, mer.a.n 
eliyle kau.rak gömdü. 

İkinci defa. onu, baharın bu ölüm 
dekoruyla al.a.y etmek ister gibi renk 
renk açtığı meyva çiçeklcrin~n top
larken gördüm. Anne kalbi ... 
BİR ŞEYLER ARAY \N GENÇ 
Bu babanın hikayesi bizi de ağlata

caktı: Muallim, muhtar, ve diğer köy
lülerle beraber harabeler arasında do
laşıyorduk. Bir yıkık içinde, aslan ya.. 
pılı bir genç gördük. Eline ne geçerse, 
direk, taş, toprak; hepsini bir tarafa 
a.tıyor, bir şeyler arıyordu. Bizi gö • 
rünce, sabit ve durgun bir bakJ§la öğ. 
retmene baktı: 

" - Bulamadım, dedi. Toprak ol • 
duğunu bilsem ve ümidimi kessem. 
Ama ölmedi, sen gördün değil mi?.,, 
Öğretmen cevap vermedi. Ora.dan 

biraz uzakia.eınca bizi ağlatacak olan 
hikayeyi dinledim: Bu yi~it yapılı de
likanlı, genç karısını ~eçeı1 sene kay
betml§ti. Bir tek c.vlA.dr vardı. Onu, 
kendinden bile l!akmıyordu. Zelzele 

Sovyet Sefiri 
itiına bıamesini Verdi 

Ankara 21 (A.. A.) - Sovyctler bir· 
lilğinbı yeni Ankara btlyUk elçisi Bay Te. 
rentfef bugll.n cllmhur ba§kanı Atatilrke 
it:hnadnameslnl takdim etmi§tir. 

olduğu gün 13ehirde b\ilunuyordu. Ço-o 
cuğu bir duvar dibinde kalarak öl • 
müş ve gömillmÜ§tU. Bunu kendİSine 
birden haber veremem.işlerdi. Ona ~ 

cuğunu diğer babalar gıöi aramasrm 
15Öylemişlerdi. Gecedenberi durmadan 
onu arıyordu. Muhtar, ffa_vallı aklmt 
kaçtraca.k!,, diyordu. 

ÖLÜMDEN KURTULANLAR 

İki kardeş '\"C bir kardeş çocuğunun 
sahibi oldukları birbirine biti§ik tıg 
evde 14 ki§i oturuyordu. Bunlardan 
üç evin sahibi olan üç erkek hariç ge
ayru odada idiler, ve tesadüf onları bir 
rl kalanların hepsi ölmüşlerdi. HepsJ 
araya toplamı!jtr. 

Kırşehir valfs ... 
Kırşehir valitl bey Mithat Saytam 

zelzeleden bir gQn evvel rahrtsızlığt do· 
layısile izin alrp Ankaraya gelmiı, nü· 
mune h.utahaneıiııe yatmak üzere fdi.ı 
Zelzelenin en çok kendi villyetini mü .. 

teessir ettiğini öğrenir öğrenmez dön· 
mek istemiı. fakat veUlct hasta basta 
dönmesini muvafık bulmanu§tır. 

Yılın hemen yarwnı köylerde ve 
köylüler arasında geçiren ve bugünkü 
felaketle en çok elcaıe ufrachiJ: muhak-

kak olan değerli valiye geçmif olsun 
der ve çabuk pEa bularak köylünün ya· 
ramıı sarmakta kendisine Y.cni mavar
Ia'kiyetler dileriı:. 



Çocuk haftası 
Bügün öğleden sonra başlıyOruz 

Yann Taksim ve Bayezit meydanlarında 
btlyDk merasim var. 

Dün ve Yar-n 
TereDme Ktllllyatı 

1 ıncı Sarı 

No. KU'af 
1 Safo 100 
2 Afi• çemberi 100 
3 Ticaret, buka. boraa n 
4 Devlet 98 ihtlW 75 

Bugtin çocuk haftumm bqtaniı~ l htlkW martını çalacak. lbideye çe- 15 byallalD 
1 

75 
ıünJdilr. Bu mtınuebetle bu,Un öğle- lenk konıealr, 1>ayrak çekilecektir. Bu ~ Rum ı 75 
den aonra pazartesi sabahına kadar o- nu Beyoğlu Halkevi bapanı bay Ek- İ 1 1ıçi mmtı iht11AU eo 1 
kullar kapalıdır. rem Turun Killi Hakimiyet hakkındaki 8 Utmar eo 

Çocuk haftasının bilbaaa ilk okul- IÖylm ile doktor bay Fethi Erdenln J 9 hfabaııa dojru 100 
Jarda çok •.:anlı kutlanmaama çalı1ıl- çd.:uk bayramına dair nutk~ tak~p ede- 10 Rum n _ T& 1 
maktadır. cektir. Bundan aonra meraaım bıtecek- - (Bu leJt;rl lılrc1ea aJaalaıa 1 llra 81 J 

Bütün okull&rm anıftan bayrak n tir. Sut Oll bqte Be,oilu Halkevinln Jnrraı IJcnm edlllr, Te l llra D kanii 
renkli ki.lıdlarla aüalenmittir. temail alamında bq yüz 5~uia bir pet1n aJmarak kalam Qda ı er Ura- \ 

Öfretmenier, çocuk h~tamıda tale- çocuk piyesi temıil edilecektir. dul 1·er-'1e llaülla.) 1 
belere haftanın eheınııdyetini ve yirmi Gece dokuzda ~fretmell bay Repd 2 ncı Seri \ 
üç nis'anın manasmı anlatacaklardır. tarafından bir konf erana Terlld:ek, bır 11 Gorlo Baba 100 E 

Yine her okul hafta içerainde çocuk- nu bir temsil takib edecektir. 12 Dellliğbı paikoloj!al ıso j 
lanna birer mOaamere .erdirecektir. Emin8ntl Hatkevl tarafından hazır 13 llkbabar aellert 75 • 

TAKSİM MEYDANINDAKİ Janan programa g!re. yarın uat onda ,= 14 Engerek dUğilmü eo l-_ 
MERASlltf talebeler Bayuid meydanında topla- 115 Rasin m 75 

23 nisan Hikimiyeti Milliye ve çer nacaklardır. Şe.bir bandoau tarafından ) l6 Samtmt saadet 50 
cuk bayramının bu sene fevlıcal&de bir çalmacak fıtfkltl marp De çocuk haf· 17 lstatiatik 

30 
f 

ıurette kutlnlanınuı için bütiln Halk- tul açılacak. buna ~ IDU1I taklb 118 Çocuk diltUrtenler eo J 
evleri .seııcin proıramlar huırlamıı- edct.:ektlr. Sonra Halkm batkant bay 19 tıtm ve felsefe 30 i 
Jardır. Arth Srrn Lnend bfr tayJme bula- 20 Cemiyetin aaıIIarı i 
Beyoğlu Halkevinin hazırladığı proc nacak çocuklar pir oktıyacaklardır. 1 lOO • 

rama ıöre, yann sabah on birde binler- Halkevi göste.rit kolu tarafından Ba- (Bq ıerl)i birden alaıılara 1 Ura SO ~ 
ce talebe Tabimcle lbide etrafında top- yuıd me,..tanmda çir Almede Kahra- hnıJ ikram eclJJJJ', ve 2 Ura 20 kanıt G 
Janat:aklardrr. man piyesi temalJ olunacaktır. Petla almarall blua ayda 1 er Ura- \ 

..,._.._ _, d Jd Ba---' ---ı-cfa _ .... 1.-L ..... a dan Terestye btrakrlD'.) =i ~ ..... m4 mcraaime kaymakam, ,_ .. _,_. ı-r-~ .. ~ 
naMJe ıddGrı.rt. Parti. Halkm, Ço- hliratı tıtanbal rac1yo1u abalı ondan i-1 3 üncü Seri 
cablirıeme Kmumu bqkanJan " tlbarea nepedecektlr. 21 Hilkilmdar millet 
llaJt a lttfrak edecektir. Diler mmta- Otbt Gtllbane parkmdüi Alay kat- 22 Yeni llınt zllmlyet 
bJarm çocuk mDmesalllert de otomo- kil salonunda (yalnrz bfr kelime) piye- J 23 KomtıııJzm 
tıiJJerJe ıeJdllrten sonra aakert bando al temliJ edilecektir. 2t G1ln11n lktmadl leleri 

25 Cmnhwiyet 

Poliste BUyUk otomobil \ 26 Terdlme 
E Ti Deii§iller 

24 saatte ıs yaralama yarışına 28 Uoton 

SOll Jtıml c16rt nat iaıtmda bel ,.. haz 1r1anıyor1 ar 29 Kapitalizm buhranı 50 
ralılma ftbm olmaftm': N ._._.__ 30 S•J•mbo 123 
J- Sabatay laminde bir ·-hudi genel ~1uuı.14U bildiriliyor: 

J- Her yıl yapılmakta olan meşhur Van- CDa serlJI birden alanlara 1 11ra n 
dQıı Aat on. bete doin& Tavuk}:aann- derbild otomobil yanpna 30 mayısta in lmnt lknm ecar, 99 ı lra 88 braf 

i 
'50 ; 
75 = so 
80 
&O 

100 
'1~ 

20 

,._.,. Zipretçil• 
"Tilddye 'Tuıing ve Otobomil Jdtl· 

bfl"nün senelik raporunun wrdifi ba
hata ı&"e. pçeıı eene içinde tebdD
n gelen ecnebi ziyaretçilerin aym 
töyledlr: 

a) 1937 .enesinde aleJade potta .,.. 
purlarile plen ,oJcuJann mıktan 20 
bin 310 olup 1936 senesine nuaran 83 
noksandır. 

b) 1937 de yolcu varpurJarlle relip 
transit olarak lstanbuJa pJran ,olca
Jarm mrkdan 26.887 dir. 1936 aeneli· 
ne nazaran 11.433 nobandır. 

c) Ayni senede Jmıvufyer vapurla· 
riie gelen aeyyahlann adedi 13.144d1r. 
Bq mıkdar ge~en •eneye mabetle 2bln 
604 foJıdır. 

d) Trenlerle selenler: 
Semplon Ebpresı1e 
Toros Ebpraile 
Konvan8iyonel ile yatMh 
olarak 

~.075 
ı.730 

l.822 
Konvansiyonel ile yataksız 
olarak 
YekUn 

11.265 
20.892 

Bu mıkdar 1936 senesine nazaran s 
bin 392 fazladır. 

1937 aenesi içinde gerek kadın, ce
rek erkek denizden gelenlerin umum 
yekQnu 80.233 ki§iye baliğ ohnüta 
ve bu mıkdar geçen seneye nisbetle 4 
bin 340 nonan bulunmaktadır. 

Bu rakamlar miinbuıran 1.tanbaJa 
gelip geçenlere aid olup, Ankara xa
mJr EkıpozW.yonu ve lmıir Puan gi· 
bi vesilede yurdumuzun diler abanu
na gelen d.:nebi ziyaretçileri ihtiYa et
memektedir. 

o 

Bakbllann Tahdidi Doğru 
Deiil 

Dünkü Son Poet:a guetesi fstamıt
daki bakallarm tahc!lt ecUJeceğfni yu-
DllltJr. Bil ha.her ~ teblp Oo 
lumnaktadır. Belediye iktmat m&dllr
Jüğbt.e böyle bir hnr ftrflmem'· -
tir. .., 

dan pgeıka KtldQller bpmmda 70 r1:..-.-ı ..,.... .....,.. blaı _,.. ı er Jlra. 

mımara1ı 4101rw .... bmdw.mıt JaP&D ~~-T ~ -. ,.e...,..,. ........... B O R S A 
Haçtğiıı çıra11 .aa a ıe avpya ~ -'--'ut ustesme ...._ _ _._ -:ı 4 onca Seri 

'll'IL-1 --• .... ~ .... .ır.... t- J"IJ'VU& 5-.ıı1v ·~ JM4U WIOlU it ., __ ._ IV - ••--- Ankar• Zt-4-938 ----ı11 mut, ~ - --. .... - ...... sure neticeleri pmlardır: · ~ _, 
te ~kaçmıştır. Sabatay ak- l -Vilbur c...., 32 Metafizik 40 Hlıabnnda ııldıı flU'etl oJaalu a.. 

"1U• zer.inde muamele drenierdir. R;tam-
şam tııeri yakalnmıgttr. Yıirölı Cerrah 2 -Tedbom. a 83 tskender 60 lar saat 12 delmpanış satış fiyatlarıdır. 
~ liUtahaııeGıe kalclınlauitır. 3 _ Bemd Roeemyer, M ı••---- Ç E K L E it ---•ı 

2 - Ruk8yde Kalaya :.ilçe aoka- 4 _ Ralf, il • Parla 2G ım • MadrJd 12 888' 
ğmda oturan lbrahlm Demtrdelen ev- 5-Luis Mayer, 36 • NeT}'ork O'JIUllO • BerUa 181 

Ud _...__ -- ~ _... -. _ • Mfllno 150675 • Va...,.n '19C50 ""' rece ~ --· enue ..-e~-.en 6 - Ric:!'llrd "1---. j)I • .,.,. ı.- L.CIUdll • Brfiksel 4 6860 • Budapeşte 8 9tl82 
yolda aarhoe bir adama teaadtlf -etm)f. 7 - Bili Kwninp, 38 • Atim 86 7480 • Botret toıs 8180 
kohmd.ua tabip evlDe ~ ...._ 8 - Relm Maıt, • Berakllt 25 • CeneYn 84'10 • Bel«racl 8' ıml 
miftlr. Hamal Şerif ilmindeki 8arhc:ıt 9 - Olif Bergtr. 40 Raid macfzeJer '15 • Soba 6849'.aO • Yokobamı 27D 
boa kızmış, sustalı çaJrıınm ~ --o- (811 wl1' Wrclea alaaJara 1 llıa ' • Amsterdan. 1 4.281 • Slokbolm 8 08 

~,:~sol kol~un aıtmm )'a1'aJa- Amerika dtlnya i = ::;mır~e ;,:-ı5:r ":: •~na 227G~ : ~::a ~sı 
Yaralı Balat Musevi hastaııanellne k Dp88JD8 "lrmlyOr 1 m vere11lye blrakılır.) 18tlkrazlar 

kaldrrrlmqtır. Paris, lb (A.A.) - Enternasyonal tut- J 5 inci Seri • ı~3 !·1!,0r ~,1;9~J ·~~~t. eıs 
3 - Galatada A.rapcaml dftrmd& bol federasyonu "Fifa., reisi JüJ Rimesye \ 41 Deprofilndiı 80 \ .. .. ,. JII S. Erzurum 

Çardak sokağmda otura 6~ gelen bir telgrafa göre BirlePk Amerika I '2 GUnllıı hukuki ve lçtlmal 75 - Efektifler verilmemiıUr. 
komeuau Hatice milafir gitmi§, oturup futbol dünya kupası maçlarma pmelcten ' meseleleri ı-------------•ı 
lcoD11§urlarken aralarmda kavı;a çıkmıv· vazgeçtiği anla~ılmaktadır. Bundan do- 43 Eflltun M -------------
tır. Hatlco eline geçirdlft kUp kapağım layı, 29 mayısta birle,ik Anaika ili' 44 Glzll harplel '15 Zahire Borsası 
ev ahiblnin kafaama indirml§, ehemmi- Felemenk Hindistanı aı••ıııWı:I maç 4S Dblraellnhı hayatı ıoo aı- C. 888 
yeti surette yalamqtır. yapdnuyacak ve 5 haziranda Macaristan 46 Metafizik nedJr 2l5 Butday )'umıwaJc 5 28 

' - Tarabycde Şalcı aokağı:ıda otu- Reim9de Felftnenk Hindiltam Be kar- 41 Yeni adam TS Balday art 5 ıc - -
ra.ıa 18 yaşında Nlko ile Andon oğlu 1' şıla,acaktır. 18 fndyetbı tesirleri TS Arpa Anadol 4 19 

Cavdar ifa -
yapıda Yani o}ım yllzijnden tavp et,. 49 Politika felsefeel tıs Mısır beyu 

milJerdir. Yani çakı ile Nikoyu llOI t.- 111 ÇOCUKLARINlZ iÇiN 50 Estetik 25 Mısır ııarı : 3: -; ;'; 
calmdan yaralaml§br. En aüzel bir kitap (Bu serl)'I birden alanlara 1 lra Nohut 7 -

I - Kuımpqada Karaman müe.. 59 famll lknm ecllUr ve 1 llra 88 b· Tiftik cıllak 112 ıo 
~inde oturan boyacı YqarJa Ultildarl! Tiirk ikizlerı· ...... petlD alınarak blalU •Jda 1 er TilUk mal ıı,s7 -_ 120 -

aYpak Anadol 
Taftkça Mustafa aarhot olmueJar, lılr • Çocuk lr.lrpme Karamanun liradan vereıdye bınJohr.) Peynir beyaz 32 ~ 35 12 
kadm ytldnden kavgaya tut'Jll"inll"'lo vaktlle bir aUe ldttlpbaneat ola. 6 ncı Seri Peynir Dfar u 20 - 42 20 
dJr. Malafa 8D8talı De Yqan blllaaa.. rak butlrdaiı hmıer Hl'lstnde m. Ernelt 1 100 Gelen Giden 
d• alr IUJ"ette )'aralamlf, Y".,.__ du7dotunm bu eblklllt l»a sn- 52 Para : Bald87 l~ Ton Balday 280 Ton 
mJltlr. Yaralı lıutahaneye kaldınlmJt- zel ve redmU blJft ...._. k.lta- :53 Sezar 

1
_ Arpa 30 ,. Aı:P• 321 ,, 

tır. bı ile doldandmat balaroraz. M !Jmt f elaefe '° Jç fındık 30 " Razmol 150 ,. 
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....,._.. 8alan1I Odtte dik etmiştir. 
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Jmta IO ~ Nohut 6 " Kaşar s- • 

TqocüJ~, -.1m4a ~ ıaamuU .._ • Ankara caddesinde VuttKltap 60 Tmbdm tCI f~ Dr. Ihsan Samı 
de atmu talk Dnbtm ~ stm enet .,-tade arayınız: Platı CO •urut: (Bu serlJI aıw- .-ıua ı Ura 26 ! 
... belt bolttnadlıD .. ~ yolda posta~ ' k11ru, tJAve edlnlL lmnl lknm eclllrı w I .. ' kwat ! Gonokok Aşısı 
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SOLDAN 8AGA: 

ı. Dumanı içilen, um teni. 2. J'eJI. 
ket, yama. 3. VaputA .. odar, 1llr nota. 
4. Bir erkek ilmi, Çbmikten emir. s. 
Bir nota, emmütm tmlr, ·~· ·,... 
eelmeli. 6. Çevik, bir nota. 7. Atm 
yav.rusa, bir nevi buma. a. tabntiJdc 
bir Wpl t.mi. listtinde ,... ,... 
9. Kiraa1ann hu ay .erftded 1llr. ..
yin illnL 
YUKARDAN .Q&GI: 

ı. Abi adam, bayram liin1ed -
delere Jnmıhrr. z. An1atmlk, ı.,m e
den. 3. Vapur, hem gökte hem.....,. 
nin i~de. 4. Tenbellik, arahp hak. S. 
Kmlmu cam. 6. DiJi IDllhllk, iPne Pi'" 
ra konulur. 7, lpret. gUnefia dofda
ğu yer. 8. Yer 11r1mtm. 9. Eski 'JVr1r.. 
Jer, dibıyanm %te ildıd olan. 

Dinki ......._ • lwlı 'I ., .. 
&: 

Sohlrm saja: Yamalı, El. 2, ~ 
,.a. 3. Keme, IAta. 4. AİJ, zhlc. 5. Et, ım. 
5. tlltıt. Mey. 7. ima. 8. Lafaaft. 9. ıc.s 
n1r. 

SINJ:llALAa:. 
Ipek:~81k 

Melet:._.._ .. 

Sebadeblp 
TUBAN rlrArBOll/. 
Haüı Rıqen abıllf. 
im lllfmuel lllOI • 

Pençef nl')'eted ~ 
likte 

GO•OZ 
KlllAOISI 

Kcaııll 1 .... 

ERTUCBUL SADl 
TEK TİYATROSU 

EDIRN8 
Cambur:l19t 

Sinemasın ti• 

Sllmer: Mim ........ 
Sua7: ou-~ 
Sabl'J&:Y ............ 

• aaytfailaJ 

BUGON KALKACAK)/anatı 
Saat :Vapıının~ .-- - -

:r fiiaatlerı 
G&BCB • 

Tayya~ 18.18 
• 6.30 

s :ı:r ,ığunun --------
Gonıctuğu 

[]~.!~~ 
OGLE NE&IUYATI: 

Saat: 12,30 PlAk1& 'l'lrk 
12,~ Hava&. 13,0S .PlüJa 'l'Urk 

klsf. 13,33 Jılubtellf plü ~ 
IOG. 4 
AKŞA.lrl NEIRlYATI: 

Saat 18,30 Kenfenm: 23 Mllta 
cuk haftam ve bQrum mlm'llHl. 
Çocuk eldrpme bııımu newm• 
tor n-ıı BUml (Çocıak aeypıi). 

BeJoiba ~ a&Kedt blu tanım· 
dan bir temslL 19,15 Plüla dam ..-.. 
tisi. 19,30 Çocuk terbiyeat: Ali ~ 
üyGır. 19.fSS Borsa haberleri. :ao Jla.. 

mff• Dbr ft ...... ... ....... 

Tllrk mualldll ve JıaJk pıt:dan. 20,41 

ilan. raporu. 20,48 Omer - tmmtm-
dan arapça 18ytey. 21 Jftllal " ..... 
lan tarfmdıla '!'Irk ..... ft .. 
IU'lrdan. (Stat a)WI). A'5 Oa&lba: 
1 - m,...., .. Kıtıel'a-: m.t • ._. 
altan.2- ....... : ... ·
Oroama: Qrırdrıl. s.11 Aıtam hllllte> 
rL 22.80 PJDJa ..w.r ............. 
ııarçalan. 22,m - )a1lldel' 4f9 -
lhlla JN11W. • 1& 



Jandarma 1 Komatanlıtı An ara 
Satın ma Komlsyonuodanı 

ı - Bir metresine iki yilz doksan kuruş flat tahmin edilen vasıf ve ör
neğine uygun iki bin metre erat kışlık elbiselik kuma, 29/4/938 cuma 
gUnU saat onda kapalı zar! usullle sa tın alınacaktır. 

ı - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek. Bu eksiltmeye gir· 
mek lsUyenlerln ( 435) liralık ilk teminat makbuz ve şartnamede yazılı 

belgeleri muhtevi tekllf mektuplarını belll gün saat dokuza kadar komis-
yonumuza vermiş olmaları. (1025) (1990) 

Osmanh Bankasına memur alınmak 
için mOsabaka llAoı 

Osmanlı Bankasınca bn kerre ;renlden hizmete alınacak Türk memur· 
lamı luttbabı için M•J'IS ı 938 •tı zarfında blr mll11&baka açılacaktır. 

Yaşı 83 den aşağı olup bn mllsabaka7a girmek Jste7en erkekler nam· 
zetllklerlnl kaydettlrmek \'e kabul şartlannı öğrenmek llzerc Nisan ayı zar
fında her batta Salı ve Cuma gtlnlerl saat 14 lle 15 arasında Osmanlı Ban· 
kasınm Galatadakl merkezinde Kişi işleri Servisine nıiracaat edcbWrler. 

Nlpler hUvl7etlcrlnl müshlt enak ile beraber tahsil tasdikname 1• 
but ı,e~etn&melerlnl ve şayet bir vazifede istihdam edilmiş iseler, hizmet 
febadetnamelerinl birlikte getinneUdlrler. 

YbN i TbSLiMAT 
, -

ILMUMAB~RLE~iMIZ 

DA~AYUICSEK 

rAiZ, DAMA EYi 
$ARTLA~ TE:MiN [0[R. 

~OLANTSI;: QANK-UNi NY. 
Zile Asltye Hukuk HAklmllğlndeo: 
Doeya: 226 
Davacı Zllenln Klsllk mabn1leslnden Köhnell oğlu Muata tarafından 

mahkememize acılan hasımsız tescil davasında davacı, Zilenln Derebofazr 
yerinde Doğusu dere ve şose batısı ve gUneyl kayalık gUzeyl aralık deflr
ı.uenl ile çevrill iki göz bir babtan ibaret iki bin lira değerindeki değirme
n! yirmi seneden mütecaviz zamandanberi nizasız ve fasılasız malik sıfa
tlyle tasarruf etttil ve Zllllyet bulunduğundan bahsile namına tescil da
va eyl'lmlş ve dava hasımsız tescil bulunması hasebiyle alA.kadarların işbu 
tescil d'l.vasına itirazları olduğu takdirde itirazlarını blldlrınek Uzere ve
alkalarly:" blrıtkte UA.n tarihinden itibaren bir ay içinde Zlle Asliye 
Hukuk mahkemesine mllracaatları llAnen tebliğ olunur. (2283) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

• 
1. nci keşide 11 Mayıs 938 dedir. 

Büyük ikramiye 40.000 Liradır. 

Doktor 
Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye MUtehassısı 
Pazardan baıka günlerde öğleden 
aonra saat (2,S tan 6 ya) kadar 
İ11tanbuda Divanyounchı (104) nu
ınaralı h\11aıi kabineande hastalannr 
kabul der. Salr, cumartesi günleri 

" , aabah "9,5 - 12,, saatleri hakiit 
fukaraya mahıustur. Muayenehane 
ve ev telefonu: 22398. 

O OK 1' O R 

Kemal Uzsan 
Operatör - llroloğ 

Galata • Kara köy • Abdullah ef. 
lobntuı k&l'll8nıda GaliçJ Han 

BergUD 115 den 20 ye kadar 
'l'elefM&: 4 t&f~ 

SallJbl ASIM us 
Nepiyat mildflril Refik A. Sevengfl 

Bakırkö11 Sulh llukak llaklmlllfnden: 

Balnrköy(lnde Sakız:ıtıacında Kapamacı 
sokağında 43 numaralı hanenin bir oda
sında sakin 21 - 2 • 938 tarihinde ölen 
Osman oğlu RüıJtüniln terekesine mahke
memizce nziyet edilmiş olduğundan met
rtikiıll olan karyola, ceket ve sairesi 
27 - 4 - '23~ tarihine rastlıyan ('arşamba 
günü 11 den 14 de kadar mahallinde bu
lunacak heyete müracaatları ,.e ölüye 
borçlu ve alacaklı ol:ınların kanuna me
denininin 561 inci maddesine tevfikan bir 
ay i('inde dutuna kayıt ettirmeleri zım
nında mnhkemeve müracaalları ve yine 
ölQden veraset iddia edenlerin kanunu 
medeninin 53~ fincü maddesi mucibince 
3 ay icinde isbalı verasetle mahkemeye 
ıı:elmelPri aksi takdirde metrukıilının bazl
nel maliyeye devir ve intikal ettirllecell 
aJAkadarların malumu olmak nzere ilan 
olunur. (V. P. 2406 ) 

SATll~IK EV 
Kaaımpapda BilyUkcami ka11ıamda 

li Neva sokağında bet numaralı ev aatı
lıktır. Içi tamamen yağlı boya olan bu 
evde Uç katta yedi oda ve her katm ay-
n balbı ve senli sofuı, kiler', arkada 
bahçesi, tulumba suyu ve elektrik tesi-
1&tı vardır. Ahfap fakat yenidir. Görmek 
lstlyenlerin ftlndekllere mUracaatr, 

lıtan&ul Aıllue Jlalıkemeıl Altıncı 1/u. 
tak dalrulnden: 

Bedia Dalhay tarafından )laçka KA
tıthane caddesi 44 No. da mukim iken i
kametgahı mechul bulunan AIAettin aley. 
hine ikame olunan nikah aktinin tescilı 

dav:ısmda tahkikat günü 4 - 6 - 938 cu
martesi saat 11 olarak tayin olunmuş ve 
on beş sün müddetle ilanen tebligat icra
sına karar verilerek davetiyenin bir nilS
hası mahkeme divanhan~ine talik edil
mi' olduğundan müddeialeyhin muayyen 
gUn ve saatle mahkemede hazır bulunma
sı lüzumu teblill yerine seçmek üzere illn 
olunur. 

Kütahya Saib Hakuk Hfttlmlllfnden: 

Polatbey mahallesinden Şamh ollulları 
Mehmet Ozuiur ve Nuri olla Tevfik ve 
kızları Düriye ve Şerife ve salrenin şa
yian mütasarnr olduklnrı Balıklı mahal
lesinde kAin hudut ve evsafı sairesi f8rl
namclerinde yazılı (200) lira muhammen 
kıymetli bir hane ile ittisalinde (88) met
re murablıaındaki (100) lira kıymetli ar
sa kabili taksim olmadılından naşi sabla
rak p:ırasının paylaştırılmasına dair veri
len karara binaen 24 - 5 - 938 salı sfinQ 
mahkeme kaleminde acık arttırma suretl
le satılacaklır: 

Bu baptaki şartnnıneler 20 • 4 - 938 den 
itibaren herkesin görebilmesi için açıktır. 
Almak lsliyenler yüzde on nisbetinde te
mln::ıt ''ermeite mecburdurlar. Muayyen 
günde usulcn nidadan sonra en cok art
tıranın üzerinde bırakılır. Müşteri verilen 
mühil znrfında parayı vermezse ihale bo
zularak 15 gün müddetle yeniden mfu:a
yedeye ~ıknrılır. Bu ikinci arttırmada en 
ziynde pey koyanın üzerine ihale olunur. 
İki ihale arnsındaki fark ve faiz önce •· 
tandan tahsil edilir. Ba yerlerin ihalesine 
kadar lılrikmiş maliye, hususi muhase
be, Belediye, Evkaf borçlariyle (20) se
nelik taviz bedeJ!erl, dellAliyesi alana ait
tir. 
Müşteri şartnamede yazılı şeraiU tama

men kalıul ve itiraz hakkını şimdiden ıs
kat elmiş sa)·ılır. Fazla izahat almak fstf. 
)"cnlcr dosyasında mevcut şartnameyi o-
kuyabilirler. (25342) 

DOKTOR 
Necaettln Ate .. gun 
Her ciln ublhlan nida buçuta 

aqamtın 17 dCD 20 ,. lradu Llle 
U ta)'JU'e apartmanl•n Ddnd daire 

17 mımaıada butalanm lrabuJ eder. 
Cumartcal cUnleri 14 den 20 re b 
dar butalanm puaıı·ı, Kunm, Ha 

Sü~nerbank 
Umum Müdürlüğünden: 

imtihanla Memur 
alı naca kfl r 

Müfettit muavinliği • Kontrolörlük • Mea'ul me
murluk gibi vazifelerde iatihda.-n olunmak üzere 
Yüksek lktıaat ve Ticaret mektebi mezunlan alı
nacaktır. 

Son üç sene zarfında iyi derece ile mezun bu
lunmak ve askerliğini yapmıt olmak tartbr. 

imtihan 5 • 5 • 1938 tarihinde Ankarada ve la
tanbulda ayni zamanda yapılacaktır. 

Talipler teraiti Ankarada Ummni Müdürlük· 
ten; latanbulda Şubemizden, diğer mahallerde mü· 
eııeıelerimizden öğrenebilirler. 

Di:tdet Demıryolları ve. Limanları işlef7le 
l'mum id~resi ilanları 

Muhammen bedell 128.555,23 llra olan takriben 2912.139 metre 
mlk'abı muhtellf çam kereste 3 - 5 - 938 salı gtlnU aaat 15.30 da kapa· 
Iı zarf usuuı lle Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lsUyenlerln 7.677,76 liralık muvakkat teminat ile ka• 
nunun tayin etUll veslkalan ve Nafia mtıteahhltllk vesikası ve tek.Ufle
rlnl aynı gün saat U.80 a kadar komisyon relsllilne vermeleri lUmıdır, 

Şartnameler ( 643) kuruşa Ankara, Haydarpaşa, Eskltehtr ft lsmlr 
veznelerinde satılınaktadır. (21H) 

Muhammen bedell 26000 Ura olan Kayseri - Sivas hattı tızerln4e km. 
ti81 de yapılacak demir köpril 2 - 6 -1938 pertembe gtıntı saat 16 de ka-e 
palı zarf usul il ile Ankarada idare bl nasında satın almaeaktır. 

Bu ı,e girmek isteyenlerin 1960 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettlil vealkalan ve Nafıa mnteahhltllk vesikası ve tekllfierlnl a1Dl 
gttU saat 1'4 'de •acfir köfll181on tetetırntı ~rftll'r!!'l 11, ........... .. 

Şartnameler (130) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ıatıı~ 
maktadır. (2105) 

GUVEN 
ANITI 

TURKİYE iŞ BAN KASI 


