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Yunan munzam muahedesi -
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ün Atinada merasimle imzalandı 
Fransız nazırları 

Londraya gitti 
incriliz - Fransız görüşmeleri 

o 
bu sabah başlıyor 

iki memleketi 
alakadar eden 

Mitli Müdafaa 
meseleleri gözden 

geçirilecek 

ihtiyat depolar 
lazım 

ııa,·.nlnr, hnnıdolsun, lyl ghliyor. 
Zirni lstihsnl bnktmından memle· 

r~~__,...ı;ı.;,ı • • .L~~·-1.JMUı:.._.;u;,:~~l.<'ı.'ct..: 

''C Nisnıı gibi l\Inyıs nyı Cin. nıUsıılt gl· 
derse önUmUzdo g~cn sen eden dahn 
gUzcl \'C bol bir mnlısul mcvslınl gö
rcccl;rf.z dcıncktlr. Eüylo gtizel ,.o bol 
bir mahsul ıncl'sirnl ise yonI yıl 1~.in .. 
do blltUn memleketin en doğru blr 
sıındot all\mcUdir. 

Loudmya giden Frmt~ız Ba.Jı>ek~iı 
Daladiye •. 

Paris, 27 (A.A.) - Bb. Dala.diye ve 
Bonne, tayyare ile öğleden sonra Lon
draya hareket etmi§lerdir. 

u mdra, 27 (A.A.) - Buraya vasıl 
olan Fransız naZirları, akşam yeme
ğini Fransız büyük elçiliğinde yemiş
ler vo büyük elçi B. Korbin ile uzun 
görüşmede bulunmuşlardır. 

(Smıu: Sa. 4. Sü. 4.) 

General Metaksas gec 
büyük bir ziyafet • er 

Ziyafette Elen Başvekili bir nutuk söyleyerek dediki: 

"Bu muahede hiç bir kimse aleqhi e 
müteveccih de~ildir,, 

ceıaı Bayarın 
sözlerinden: 

''Bu muahede, Bal
kaolardakl sulhun 
hududunu aşarak 

umumi sulha hizmet 
edecektir." 

yor : 
Türkiye Başvekili Celal Bayar ve 

Hariciye Vekili Arası getiren hususi 
tren bugün Atina garına saat 11 de 
girmiştir. 

Tilrk misafirleri Başvekil Metak -
sas, hükfunet azası, Kralm yaverleri, 
Kara ve Deniz Hava kurmay b~kan
ları, Balkan antantı memleketlerinin 
elçllerile Sovyet elçisi ve diğer askeri 
ve mülki erkan taraf mdan kar§ılan
nuşlardır. 

Cernl Bayar r esmi selamı üa eden 
Efzun alayını teftiş etmiş ve müzika 

-

Celal Bayar, 'ftletksn , .o 

İstiklal ve Yunan mnrşlarmı çalmış. 
tır. 

Misafirler ve Yunan nazırları kesif 
bir halk kütlesinin alkış1nn arasında 
istasyondan çıkarak otomobillere bin
mişler v-0 yine bütün yollan dolduran 
halkın alkışları arasında otele gitmiır 
lerdir. 

Yunan sefiri bir araaa .• 

sas ile ziyaret teatilerinde bulwımue-
lardır. 

Atinn, 27 (A.A·) - Atina Ajansı 
bildiriyor: 

Bugün saat 18 de, iki dost v-0 mut .. 
tcfik memleket Başvekilleri Türk • 
Elen munzam paktını imzalamışlar .. 
dır. 

1030 dan sonra clevlet bütçemizin 
220 milyon liradan ıoo milyon lira· 
yn kadar dUşmesimlc hiç şüphesiz A· 
mcrikn.dn. bnşlayarnk Avrupadan 
mcmlckeUmh:o nkscdcn büyük bulı· 
ranm bUyUk tesiri vardı. Fakat itJrnf 
etmelidir ki bn te~lı1 lıusule gotircn 
cihan bnlırnnındnn ba,k:ı. hal'a ya· 
ğışlarmm mUsnadcsizlll;i yüzün den 
zimi istlhsalln noı·malden aşağı bir 
se,r:iyeyo tlUşmUş olması da mtthim 
bfr rol oynadı. Bana mukabil birkaç 
yıldanberi memlekette umamt vari· 
aatı artıran, dcdet bütçesini 160 
rnJlyon Uraclnn tekrar 2:>0 mil;yon li· 
l'nya kn<lnr yUksclten sebepleri talı· 
lll etmek lllz1mgcllrso, bunları yalnız 
dUnyıı. bnhrnnmın geçmesinde, yahut 
mIIli lktısnt t:ifyasct.lnılzin i)illğinde 

nrnınnk cloğnı cleğildJr. Bu iyilikler 
Uo beraber bilhassa birkaç yıldan be· 
r1 htı\'n şartıarınm müsait olması do• 
layıstylc memlekette zfrai istih sal iş· 
)erinden ,·cıimli neticeler almclı!.'1111 

dn he nbn kntmnk lı\znndır. 

Arazi dağıtma talimatnamesi 
Cclfü Bayar ve Aras Saraya giderek 

defteri mahsusa kaydolunmuşlar ve 
müteakiben Yunan Başvekili Metak-

Atinn, 27 (A.A.) - Başvekil C&I 
lal Bayara refakat eden Anadolu A .. 

(Sonu. Sa. 4 Sü. 1) 

Mcmlckct:tc zlrnri istihsalin iyi bir 
mahsul mc,·slmi için hazırlandığı şu 
sırada yakın maziye nit olnn kıtlık 
yıllarını hnt.ırlntmnktnn mak~ndımız 

lıcr bolluk yılnıclnn gclc<'ek nıuhte· 

mel kıtlık yıl1nrı bcsnbmn tln, lstlfn
dc lmkfınlarını nrnmnktır: Orta A"\'· 
rnpndn \'O Akdeniz muhltfnclc ynpı· 

lan mcteoı·olojl tei kikkrl gfü;tcrmlş· 

tir ki burnlnı'<ln knrnkhk ile ynğtş· 

lık mıınyycn ılc,·rclcrao bir del'cccyc 
J-:ıclnr muntnznm bir surette t~kcr· 
rür cclfyoı•: rnnl bil'l on h h· sen e, dl· 
ğcl'l ot az Uç sene Urcn b irer dene 
içinde Ortn Anııpn ile Akdcnlzc sn· 
hll ml'ınlcl,ctlcr mtın~ :ren miktaı·ıln 
kuraklık \'C yn~ı~tık cnclcrl J!;iİl'Ü· 

yor. Tnhii olnrnk hu kııı·nklıklnl'm 

\ ' C ynğ'ı~ lıJ~J:\J'111 d:t umumi i.st ih sn l 
hn\'nh i.izrrin<lc nyni şekilde tc:;irle
ri ol nyor . 
Vnkıa hlzftn m<'fl'oroloJt <'n stitll· 

ASIM US 
[(Sonu: z. ~· Silı 6.2 

Metrük arazi nasıl 
tevzi olunacak? 

Avrupa güreş 
blrlnclllklerlnde 

Takımımız tasfi
yeye uğradı 

Tallin, 27 (A.A.) - Avrupa gürea 
birincilikleri mü.:ıabakasında Çoban 
hariç olmak üzere Türk güreşçileri 
tasfiyeye uğrarnı§tır. Mustafa hasta
Iandığmdnn hiç güreşememiş ve Mer
sinli de sakatlanarak güreşi bırakmıır 
tır. 

Çoban sıfır puvanla fimdilik ba.sta 
gelmekte ve ondan sonra Estonyalı 
Kot kas bir fena puvanla ikinci, ls\'eÇ· 
1i Minan 3 fena puvanla üçUncU ve 
Letonyalı Bitaks yine 3 fena puvanla 
dördilncü gelmektedir. 

Ağır sıklet eampiyonluk müsaba • 
kalnrma bu dört güreşçi arasında de
vam olunacaktır. 

TalJin, 27 (A.A.) - Estonyah J{ot. 
kas Türk Mehmet Çob:ı.nı tu§la yen
miııtir. Bu suretle Kotkas ağrr siklet 
birinciliğini alını§tır. 

l kincillk ve UçüncUlük için Çoban 
iJc lsveçli Niınan bu gece çarpışacnk
la.rdır, 

(Yazısı 9 uncu sayı/ada) 

Arnavut krall 
dün evlendi 

(Yazısı 4 ancii.de) 

BlQıylUık e~Deını ce-
11 mlUısabalkaınnrnz 

iki yddız bir.birini, 
arıyor 

No~ 6 

Silfthlanmak iç·n 
ingilterede yeni vergiler 

ihdas ediliyor 
Silahlanma planının tatbikine bir buçuk 

milyar inglllz lirası harcanacak 
Londrn, 27 (A.A.) - Avam kamara

sında dün Sir J on Sim on tekrar siliıh -
la.nmn programının tatbiki için ihdası za
ruri olan yeni vergileri bildirmiş ve 
bu meyanda irad vergisinin nlt:ı pens nis
betlndc nrttrnlması lazımgeloceğini söy
lemi~tir. 

Nazır mnsanfatı 944,398,000 ve vnrl -
dntı 914,400,000 lira olarak tahmin et -
tiğini kaydettikten sonra demiştir ki: 

- 30 milyona yaklaşan açığın istik -
razlarla değil, mali resimlerle kapatıl -
ması lazımdır. 

Sir Jon Simon, beyııelmllel münase
betler blr giln iyileştiği takdirde hUkü
metin askeri masrafları kısmağı Umit 
ettiğini fakat şimdilik tekrnr silfilılan • 
ma plnnmm tatbikine devam edilmesi l!
zımgeldiğini tasrih c~tir. Rekor sene
si belki gelecek sena beliti de 1940 se
nesi olacaktır. 

Nazır, beo senelik tekrar siltı.hlnnma 
pl6.nma alt raknmlnrm ehemmiyeti hnk
kmda kat'i bir ~ey söyliyemiyeceğini 

yalnız bu planın herhalde bir buçuk mil· 

Sir Jon Siınon 
ynr lngifü: lirnsmn mal olacağını be • 
'1!1n ctm.ı~. L. 
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No. 15 Vazan: Kadarcan Katlı 

Alkışlar seyreld:ği zaman yağız 
bir gemici yumruğunu salhyarak 

ayağa kalktı : 
Fakat Komlto genç dram muharriri 

lJıKeloaa kendini vermiltl. Angeloa A
llnabydı Ye Orlplt gibt eski dramcılara 
:apıyoıdu. Fazilet ve ahlik ııocalığı ya
pıu Merlerinl kimse oynamak ı.teme
rtace teDdiel oyD&DUftı. Halk onun par
lak 61ednl !ıahkab•l•rla IW1W>'or; na
IDWllu ve sözünü tutan tipler için: 

- ADalı b6yle aptallan çabuk çolalt-
un t Kazancımız daha kolaylqır!-· 
Diyorlardı. 

l'abt o bUmlyordu: 
- Aptallar çolalmca aptallık elrrllıblr 

olur! 
Çarcabuk ılşirdiği piyeslerle papaala

ra, senstıııere, senatorlara, kumaııdan

Jan. battl saray kadmlanna htlcuma 
bqladı: bunlar da alayla kar91landı. Blr
SOn ahııede bir araba görüldü. Bunun 
lld taratma birer etek kotulmuıtu. Etek
Jerba biri maviye, diğeri yetile boyan
llllltl. Uıttınde imparator kılığlyle ken
dlll Yardı. Kırbaçlanan hayvanlar o ka
dar alnlt*lan halde her biri cUlerinJD 

tenine çekt.iit için bir adım bile ilerll
J'8mlyordu. Uıtelik, sarsılmaktan ötell 
berlai .tınlıyordu. En ııoDra anbaıım t~ 
terleklert bir tarafa, dingilleri diğer ta
nta flrladJ. Teknem oracığa çöktü; eıek
ler ltlD lçlndeıı ap Milam oıtarak ae
W.Qle amrdJlar. 
Bulı• kabhbılırla ıtıJUyordu. 

Ba, &sau llllpuatonma, BJpnp le

ftllleıe Japdaa OOk deterll bir ihtarda. 
l'aa& ldmH l.7l taraftan~. 

Aaplol: 

- llerbalcle --- balaDacıUtır. Bir 
ldll 78terf o bqUlarma ID111Jeook. ... 
,..... lmJalma bdar ftlWktat. 
~ Kcımlto MqllllllM llQnadl. 

1411 IGlae ~ Ah, IU'ay onun an

tMmall ..._ bllJlt tebU11ı1Jt alrM ve 
-1&'9 da'll'Ullaf .. 

- BaDa okpı111lg 1'm.. Bl1'Weıt, 

tattUlan 7ol dolru da oJla 1Ulll da 
olsa alluflamabdır. Sele taroı yUrilnmes, 
ulan llftan anlamaz! 

Diyenlere artık bak vermiyordu. 
Alkıtlar seyreldiği zaman yap bir 

pmlcl f1UIU'Uiun11 alliyarak ayağa 
blktı: 

- l'ırkalan kaldırtmak tatfyor bu a
dam: ne duru70nwıua, aptallar! Fırka
lar kllJırmca oyunları kim Yerecek! Bi
ansm hayat ve neıe kaynağı hipodrom 
k11tut )'Uftlarlyle dolacak! 

leeler yUUeJdl: 
- OyunJan kim yasak edecekmfB !. 

Prallnolan ortadan kaldırmak ha! .. 

- Venetolan kim kaldırmak isti. or
mq? 
-Ba..al~. 

- Bizanam parça}~ da al5y-
ll)w! Kim clemlf? K11amete kadar ya
~! .. 

- Kendfslnl parçalaıalı! .. 
Kalkanlar, yumruk llalhyular, J. 

aun'ınanler pttJkçe çofalıyord1J. 
- Bls q kalım, fakat oyunsm ve 

JU1181Z blımaym! 
- Vullen Anutuı etek arabama 

lllrlol yaptı 1 
- BQır, badlld imparator olup da 

Bilan• par;alatmak latlyorl 
-varımı 

- 01dllı1hıt 
- Parvalıyahm ! 
Jlallg, lnıdurmut bir sel halinde laluıe

,. alclırdl. Bu aelln Ultflnde yumruk
lar, hıçak111, 1mıa kılJQlar, ll(tpalar sal

lul)'Ol'da. Ceplerinden ve lroyunlanndan 

ldrard*lan tqlan yaldınyorlardL As -
..,._ ttJdU1orlar, )'lldımCI bekllyor
Judl. 
-.&aıeıc.. bol 

' - Çabak ol Komlto, haydi! 

Askerler yetigtiklerl zaman zavalb 
dram muharririnin kolu bir tarafa, be -
cat.lan c:Uğer tarafa atılnıııtı. YU.ıU par
çalanmJf, göpu degilmlt ve beyni blru 
evvel rol yaptlğı tiahnenin klrll döteme
slnde bir avuo kusmuk llbl gipenlp kal
mJtt;I. 

Komlto çıldırmJ§ gibiydi. Mikrulanm 

~Hen delikanlıya k&l'll duydulu IWa, ld
zmm bu halini gördükçe artı,yordu. 

Pontlyakoe ktlplere b1ıunlftJ, Onun da 
fttkalan kaldDma1t lltecUil. Anıeıosu 

bunun için tlyatroya aldığı halt arumda 
söyleniyordu. 

lndaro o akpm Miknılaya geldi: 

- Hemen timdi ortadan kaybolun t 
Pontlyakos bmcmı llsden çıkarabilir. He
le biraz yatıpm l Ben bir yolunu bulur 
sizin suçunuz olmadığını anlatmm. Hrl
ııomallo da ~yle llSylUyor. 

Bereket versin ki yılbqı gelip çattı. 
Uç gtln sllren oyunlar ve yanelar ara
smda AııgelOll meseleıl unutuldu. Ya
nşlarda iki zafer kazanan Pontiyakos ya
Ultı. HrlstomaUo ona Mikrulanm hattl 
KomJtonun bu itte atınahlan olınadJPu 
~yllyeblldl. lndaro, Ayyo RomanodaJd 
basık eve gidip de: 

- Jıltljde, Pont1yako9 aftettU 

Dedllt amu hentb otus yqmdakl 
kadJnJ y1rmJ )'l&f lhtJyar ve ı6slerl yqiı 
buldu. SeWıecell balde daha çok alladı; 
arkadapm s8jslbıe atıldl. 

Komlto ile Teodora ellııl ye lrabant 
1* ~jbı a)'Ü1IC1lllda dll ollmıDtler, 
avuQJarmı sGitlllerbdD btn"Dda blrfbl
rlne ~ oldaldan ba1cle atssıert-
Dl tavm dtlrmltler, ..... ~ 
...... ,..... ............. erttl11 

bldıı'mca; on y~tli ~ m
mumımdu 1&Pllmlt slbt lılr im dadlL 
Yaaıpn eU.CU: 

- Amltuyaf Oldl bal .. 
Dl1erek trldJdL 
1ııf1knıla yeniden ve sarqla 11amla af-

lıyarak kUçUk Jmmm ölilaüne kapandı. 

Indaro da kendlnl tutamıyordu. 
Olünün yU.ıünU lSrttn. 
Anneyi ve çocuktan avutmıya çallftl. 
Jıflkrula: 

- Antlmoe ~n1 manutıra almak ı.. 

temlftl. O vakit razı olı:namqt.mı. Ketke 
gitseydim! 

Dl,yocdu. 

- Deli ml oldun, kardelfm ! Yam de. 
ftJ m17 Konı.lto henüz yaaımap bqhya
c:ak: Teodoranm lSnlhıde parlak bir 701 
var; bu ,Uzelllkle pek çabuk sengin o
lacaktır. Yeter ti ablam lfbl yapmasmJ 
Zaten yapmaz! Akıllıdır o ..• Allah ne ı.. 
ter1e o olur. ;F'ontJyakosa gidelim. Ço

eutlarm hatJrr için.. 

Teodoranm lrl kara gözleri m1at kir
pikler arumda daha parlak ve derindi. 
Aımeline yalvarıyordu: 

- Gidelim, KlteNIDD ! Burada bepl
mJI eu1111sı 

hbenln toprak tabanma, lSrilmcekll 
klSfelertne, kapkara ve ttrU tavanına 

tlkalneret bakıyordu. Burada bofulacnk 
gibiydi. Geldiği andanberl bunu haykır
mak tstemlt, fakat yapamam11tJ. CUnktl 
bot yere yonılmaktan korkuyordu. e1m
dl Indaro OM cesaret vermJttJ. 

Mikrula iki kızını aldı. Ko:nltonun ya
naltna epeyce aofuk, dargmlik ve kız.. 
gnüığın geçmediğini g~eren bir lSptlctık 
kondurdu. Fakat Teodorayı lSperken bll
yU1r bir 1evJI ile aanldı: ona bir fmıltı 
hallade f6yle dedi: 

BlltUn Umltlerim sende. .. Benim eıı ıu
sel, en akıllı ve en lyt yavrum! .. 

-ıo-

JUN l'E D08TLt1K ... OncJ 1ıa4m lluUa aruma daldı; fakat 
~ bpall baJdU. Anpb ODU seri çek-a. .. tarafa qtu. Bu ıurada lıflk- Afrryos onu kuUs arumda t:ıreılac!ı-
raJa adim lllıl ortça atıldJ. DeUkanlıyı fi zaman bqtaıı ayala kadar ltlzdtl: 
&911bden itti: - Ablan gibi aptal olma! 

- Aptal. •11 da 1111 mdilrtmek lltl- ı Bu sözlerin söylenişinden IU mana da 
.... , flbbU1rd1: 

Dl>• .. bir dlll bplan ~vDdlflyle - Bot yere harcanma, kendini paha· 
... ,,,..... ktıcOt bir kapıdan kay- 111-. l&tmJJa bak! 

""'*' ~ 

Fransa ve 1talya sulh kunuşmalaıındakl gaye: 

Yirıni sene için sulhu 
temin etmek 

Musollnl d6rt devlet arasındaki lhtflar st-nep

lerlnl kaldıracak bir profe hezırııyormuş 
---~---~~--~~----~~------~:__~__:_ 

DilnkU ekspresle gelen lngilizce 
"Di l'iyupıl,, gazetesi df plomatfk mu
habiri yazıyor: 

.. İngiliz - İtalyan anlqmasmı taki
ben Fransa ile İtalya aruında baf
lıyan sulh konuımalarmın mevzuunu, 
Avrupada yirmi sene için sulhQ temfn 
etmek gayesi tegkil etmektedir. 

Anlaşıldığına göre, Mussollni, ln
giltere, Fransa, İtalya ve Almanyayı 
ihtlva eden bir ademi tecavüz miaakı 
aktetmek tuavv.unmdadır. 

Mussollnl, yakmda Bitlerle vaki o
lacak mülakatında, bu dört devlet a. 
rumdaki bütün fhtillf 1ebeplerinl 
kaldıracak bir anlapumm ana hatla.
nm Alman liderine anetmefe ham 
bulunduğunu tasrih etmiştir. 

Fransa. ile Almanya arasındaki an
la§maya ıart olarak bllhaaa 111 ileri 
sürülüyor: Hudutları, sulh muahed• 
terine göre yeniden tanzim edllmlı 

memleketlerdeki Almanlara dair, Al
manya ile orta Avrupa. mllletteri ara-
ınnda çıkacak herhangi ihtiltita, 
l'ramamn, mUdabaleden katiyyen 
aarfmazar etmesi •.• 

İtalya, Almanya Ue Çokoelov~ 
nm arumı, - Çekoelovakyaya mua
hedeyle bafh bulmıaıı Franaanm ee
retine asil halel getfrmekılzin - bir 
an evvel bu1mala yardmı edecefinl, 
vadetmektedir. 

J'ransanm Rasyaya misakla bağlı 
olmuı meHleshıe gelince, ltaıya, bu 
paktm bozulmumda ısrar etmiyor. 
HattA. Hltleıi de bu misaka olan ftfn,. 

zından vugeçirmefi taahhüt etmek • 
tedir. Şu prt1a kl, Fraııaa, ne gtbl bir 
teeavb tiarelrettntn, kendini 'R~ • 
nın yardmıma koşmağa mecbut ede-
cefi kararım, İngiltere, ltaıya ve bill
hara tahlll edilecek bir 1lc;tlndl devl&
tin takdirine bırakmuı lhmıdD'. 

Bu iki nokta temin edildlfl takdir
de Muuollnt, garbi A vnıpayr 20 eene 
veya buna hemler bir mtlddet t~ 
8ulh ve dkftn altına alacak bir 'Dört
ler ademi tecavb mı.akı,. teldlflnf 
Almanyaya yapmap ham bulunmak· 
tadır. 

Bundan başka, Uzak Şark meselesi
ni de tetkik etmek üzere bir .. ~ dev
let müzakeresi,, yapmak ileri sürül
mektedir. Bu müzakerelerde bilhaaa 
Japonyanm Çindeki menafii ve Çinin 
tecavUıden masuniyeti meseleli görti· 
şülecektir. 

Gerçi bu bahiste Amerlkanm faml 
geçmiyorsa da Amerikanın da, Uzak 
Şarktaki, Ingiliz, Amerika, Fransa 
menafiini takip mUnakasala.rına işti
rak etmemnde bir mahzur görtilmiyor. 

ttalyanm mUza.heretile Almanyanm 
gireceği herhangi bir misakın başlıra 
şartı Bitlerin müstemleke talebinin de 
alAkadar memleketler tarafından ıöz. 
den geçirilmesi lüzumudur. 

Bu hU8UStakl talebin. ''tatmin edil· 
mesi,, değil de, "gör.den geçirilmesi,, 
istenmesi Pariste manidar tellkki e
dilmektedir. Burulan da Hitlerin, mUa
temleke meeelelli Uııerinde bir u.rJa§llla 
jstecfJfi mankı ~ ... 

1NGILTEREDm HAZIRLANAN 
OtzLl TEŞKlLAT GROGRillI 

Soa gelen Londra guetelerlnde o- \ 
Jnm4utwıa g6re, tngllterenln harp 
-mumda muhtaç olacağı yiyecek ve 
dll9ı' Jevumım temini lçln gizlice Jıa.. 
mlanmakta olan teeklllt programı 
tamamlanmak tbıeredlr. 

Bu program, İngilterentn ve ıtmaU 
lrl&ndanm en ufak aksamma kadar 
llıtfyaçlan teminat albna alınmakta
dır. Bu maksatla yapılan t.etklkatta, 
anbar teeiaab, eularm meddU cezir 
fel'&itl ve hatt:A ne çapta gemilerin ne 
llbl Umanlara (hip çtkablleceği de 
..- almmıttn'· 

tn.lltere d&lllDnattt bUtftn 1r.am-
yonlar ve diğer nakil vesaiti tescil e-
dilmlllJr. öyle ki, harp illn edildiği 
zaman hllktmet bunlardan latifade e
debilecektir. 

JIVBOLINI VB I11TLBB 

Almanyanın Yeni Elçisini 
Londra Kabul Ebnedi 

Alınan barlclye nuın Ribbentrop ken· 
dlsinden açık kalan Londra elçilJitne 
Kont fon Moltkeyl tayin et:mlft1. Fakat.. 
bu taytndn evvel, Adet oldugu illere, 
lnglllz hllkOmetlnin muftfakatmı aJmat 

lhımdı. 

Bu usulü unutan Alman hariciye nazı .. 
n ln&ilterenln yeni Alınan elçtainl red
detmeel De kai'planmıftJr: J.nstJtere hU
kQmett, Kont fon Molt.tenln Londra el-
1'""'' ""''"""' .. m uıı.n'ltUı;~UL '8Ulleınqtll'. 

Bunun Uzenne, Almanya Londraya ye-
Dl bir elçi araJIUlbr. Bugtın fon Dlrkleıı 
lsm1nde tilr diplomat tayin edllm)ettr. 

Hldbıedeıı balıseden fran.aııca "Parf. 
Hl.lkikmet tarafından tesblt edile

cek bir kira Ucretlnln, hini hacette IRW'., gazetesi, bir diplomatik bu hUIU8-
kullamlacak bu nakU vuıtalarmm takl llÖZtlntl nüledlyor. Diplomat: 

18.hlplerlne verllm.S d:1~Ulmekte • - Almanya unutuyor, demJt. Seya -
dfr. Yine bu vuttalar, millet heeabma _ha_ı_.,_rıa_ta_bul __ e_ttlrlhn __ es._tekllf ____ oı_un_u_. 

kullanılchfı mada, slyaa veya hasara K U R U N 
utrara tumlnat da verilecektir. ( ~ 

-------------- ABONE TARtPESI 

Çekoslovakya lltmlekel llemlekeı 
içinde dııında 

Aylık o~ 15~ K11-
1 aylık 280 42& • 

Almanyaya mukavemet 
edebirr; fakat 

e aylık 47& 820 • 
Yllhlı:: too 1800 • 

tarifesinden lftılkaıı Blrlltt için 11d• 
utuı lcuruı düşülür. Posta btrllllne str
mlyen yerlere •Yd• :relmlf beıer kunıt 
zammedilir. ~ meaeleel, Wet Al

manJunua een Jla1alaıma - ..... 
.. Ue - ıerata ... ......,. str
... .......,..~ .. A· 
.,..,,. .... ÜllU1Qa 1111 Ulaak 
ohlaMMf .. -1 Mltlba Avnpa el. 
,.... llaftll .......... .., dola-

11170r. 
~ "BDtnDllJatı,. psete

.tnde meeeleJI ıhdea ıePıea ma• 
barrlr, ba Ralba 7erlnde olmacbinu 
ltaret ederek t6Jle dlJor: 

lk1 memleketi blrlbirlne benzetmek bil· 
yU1r bir hatadır. Evvell, Alman ordulan 

Çekoslovakya hududunu ıeçecek olurlar-. 
taredaruıda, memlelr.etlerlnl mlldafaa
ya hazır bir kuvvet bulacaklardır. Halbu
ki Avusturya ordulan mUtaamza kareı 
hiç bir mukabelede bulunmamak emrin! 

aJmıetJ. 
Sonra, Çeto.Jovakya mukavemet ede· 

bilecek bir haldedir. Harp etmif bir Ol'

duau •ilam latlJıkl.mlın vardJr. 

UçtlDcUatl, Çekollovakyanm lltJkWi 
ayn ayn Dd muahede ile teminat aıu
na almmlftu': J'ruJam - Çelı:Olllovak ve 
Ru Çekoelovü muahedeleri. Yalım IU 
.,.,. ld, bu - m11Md• ancak b1rlncll1 
tatbik edllmlye bqlaacblJ uda tatbik ... 
dllecettlr.) 

rüat. Çelalofttya 1* blrp dola -
ncak olan bal tüillerlDdn Jratmıyor •• 
Praida. arul bQttbalUll llarJle ..... 

lı:ll Çekoslovakya dostlarını mtıekU.l va
siyete dtlfUrmek istemiyor. 

Bunun ~ 1d, buıtın Çekoslovakya 
Hltler tehlikesine tareı milli ve beynel· 
milel laha1arda olmak Uzere, iki taraf
tan tedbir ılmıkla meguldllr. 

• • • • Cekoslovakyanm, Milletler Ce
mlyeUnln karar nrmulnl beklemeden, 
ltalyan lmparatorlutunu tanımuı dik -

kati çekmlftlr. Bunun manuı ıudar ld, 
Çekoslovakya IWyaya, icap ettiği tak -
dirde, Pratda kendisine nüfuz sahası bu
labileceğini söylemek istiyor. ltalya da 
bu ntıfuzu A vwıturya da kaybetmiştir. 

Halbuki ıimdlye kadar biltUn hayallnl 
Orta A vrupada nüfuz sahibi olmaktı. 

B. MWll!JOllnl, Ingiltere ile yaptığı an
laşmadan, Fransa ile de bqladığı mu .. 
zakerelerden sonra kuvvetlenmig bulu
nuyor. Roma protokolleri ile Orta Av
rupada kurduğu nizamı kuvvetlendlre • 
cek olan böyle bir teıebbud dert ede
cek değildir. Bu nizam Avwıturyanm ıı
hala (Anılus) ile bllkUmden aakrt ol -
mut bulunmaktadır. 

Abone lı::aydını blldlrell mektup •e 
telıraf Ocretını. nune .,. .... ıaıa posta 
ffJa baaka ile 1oll1U11• lcretlaJ türe 
kendı Gzerlae alır. 

T1Jrltl11ınln hır poalo mırkeılndı 
IWHUN*a abone l/dıılıt. 

Adna delltttrme GcreU 16 lı:uraıtur 

L-----------------J 
Dünkü Hava 

Yurdun Ese ve Cenubt Anadolu b61gele
rlnde han çok bulutlu ve bazı 7altşh, di
ler bölgelerde umumiyeUe kapalı ve yer 
yer yalışh ıeçmls, rilıtArlar Trakya, Ko
cacll ve Karadenl-zlo ıarp kıyıları Ue Efe
de şimali, Orta Anadoluda ıarbt, diler 
yerlerde cenubi tstikametten orta kuvvette 
esmiştir. Dlln lstanbulda haTa kapalı ve 
ekıcrlyelle yalı,h, 24 aaat sarfındakl ya
lıtın metre murabbaın• bırakhlı su mik
tarı 5.1 kilogram olarak ölçülmllşlilr. Rllz
gAr şimali istikametten saniyede 4 - 6 met
re hızla esmiştir. 

Saat 14 de hava taıylkl 752.7 milimetre 
idi. Sfthunet en yllk!lf'k 10.7 •• en dllfillı: 
de 0.2 sanllıırat kaydolunmuştur. 

Gelecek ay bqmda Italyan ve Alman 
diktatörlerinin Romada yap&C'.o.klan mil· 15 Yd EIJIJel Bugiin: 
lü:at eınasmda bu meselenin de konu- Filistin meselesinin ,imdiye kad:w bal-
tuiacaiı muhakkaktır. lcdilmemiş olması Krnl Huscyin ile otlu 

Abdullahın arasını açmııtır. 

Kayıp Tasdikname Abdunah netrettıll bir beyannamede 
Cumhuriyet Kn Ortaokulundım aldı - Scrlfin Şarki Erdilne ıelmesinln beldcml

lmı tasdiknamemi kaybettim. Yenlstnl len lnkıllbı yapmadılhnı taırlb etmekte
~ eülıdnln bfllı:mtl )'Oktur. dlr. Dijcr taraftan Behreyn cedreslnde 

İlilJi~tili·~iİll~--~ı.,w. lurl'lnden ~ El9Sr 1- da 
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Kültürde: 

Silivri Dispanserinin Temeli 
Dün Atıldı 

lstanbul ilçcbayı Muhittin Ustündağ 
\'e kU!tUr direktörll Bay Tevfik Kut 
dün Sllivriye gitmişler, Sillvride yeniden 
açılacak dispanserin temclatma mera -
siminde ha\lr bulunmuıılardır. 

Bundan baı;ka Silivıide kurulan yatı 
okulunu gezerek okulun çalışma duru -
munu da tetkik etmiı;lcrdir. 

Mesleki Kurslarda 
Verilen Dersler Bitti 

Oğrctmenlorln mesleki bilgilerini ço
ğaltmak maksadiyle şehrimizin muhto -
lif semtlerinde açılan kurslar bitmiştir. 
Kurslarda görillcn derslerin tatbikatı 

dtln yapılmıııtır. 
llu arada beden kursunda öğretmen • 

lor tarafından yapılan tatbikat dersleri 
bUyUk bir mu\-affakiyct kazanmı§lır. 
Diğer kursların tatbik tecrübeleri de 

gelecek çarşamba gUnUno kadar tamam· 
!anacaktır. 

Beden kursuna iştirak eden öğret -
menler 8 mayısta Yakacığa bir gezinti 
yapacaklardır. 

Hangi Öğretmenler 
Kıdem Zammı Alacak 

Şimdiye kadar verilmiyen kıdem zam· 
larmm verilmesine bu aydan itibaren 
baelanacağuıı yazmıştık. Dil~ kfiltilr di
rektörlUğU okullara yolladığı bir tamlın
de zam bordrolarının hazırlanmasını bil
dirmi§tir. Zam nlacak öğretmenlerin bir 
kısmı da zamlarını eylUlde alacaklardır. 

Şimdi zam r ':ıcaklar 936 yılmdan C\'Vel 
zam görenlerdir. 

Köy Okullarında 
Ders Kesimi 

Köy okulannda dersler bu yıl 15 ma
yıstan itibaren kesilecektir. Beş ellllflı 

olan okullar resmi ilkokul talimatnamesi 
hUkUmlerine göre imtihanlara bir hazi
randa başlıyacaklatdır. 

Yüksele Ogretiiien Olfiilunun 
Bir Teıebbüsü 

Yilk!ek öğretmen o~ulu önümüzdeki 
tatil mevıılmlnde Avrupaya bir gezi ha
zırlamaktadır. Gezinin mahiyeti ve prog
ramı yaltmda kararla§tınlacaktır. 

Gümrüğün F eliketzedelere 
Xardımı 

lstanbul &ilmrUk başmlidilril Mustafa 
Nuri diln de Kuruçegme antrepolarına 
gitmiş, beraberinde bulunan Kızılay de
po memuruna bir gUn evvel Kırşehir fe
lıiket.zedelerine dağıtılmak üzere ayrılan 
eşyanın mUhim bir kısmını teslim etmiş
tir. Bu e;,yanm içeri.sinde muhtelif yiln
JU ve ipekli kumqlar, kös~le, deri vesa
ir giyeceğe müteallik birçok ııeyler var· 
dır. Gümrük idaresi diğer antrepolarda 
bu r;;ekilde satılamayıp kalan e§yadan 
milhtm bir kmmmı zelzele felaket.zede· 
!erine gönderecektir. 

Kadıköy, llalkc,inden: 

Mikroplann 
29 Nisan 1938 cuma saat 21 de Evi-\ 

miz salonunda Dr. Ziya Okten (mikrop -
tarın bayatı) isimli bir konferans vere • 
cektlr. 

Konferanstan sonra mandolin konseri 
vardır. 

' -.-..c>--

Mer'ada ltlenen Cinayet 
Suçlusu MahkUm Oldu 

Geçen sene Fındıklıda bir mcr'ada 
koyunlarını otlattığı sırada, kendisiııe 

koyunlarını bu çayıra sokmamasIDI söy
llyen lbrablml bir kavga sonunda önce 
sopa ile döven sonra da tabanca ilo vu
rup öldüren Arnavut çoban Mebtinln 
durugması dn aığr ceza mahkemesi ta:. 
rafmdan bitirilerek hakkmda \•erilen ka
rar blldirilmlııtir. 

Çoban Mehil tUrkçe bilmediğinden .o
kunan karan Haydar admda biri kendi
sine Arnavutçaya çevirerek anlattı. 

Karara göre, Mehtinin suçu 18 sene 
hapsini istilzam etmesine rağmen 18 ya
&nu bitirmemiş olması gözönündo tutu
larak 6 seneye indirilmiştir. 

lfeltttntn muha1tf!mr'8f müddetince de
vam eden mevkufiyet mUddcti bu mik
tardan tenzil olunacaktır. 

lktısat işleri: 

Türkofis ~ Asbaşkanı 
Şehrimizde 

Ankara Tilrkofis asbaşkanı Celal dUn 
Ankaradnn 5ehrimizc gelmiştir. 

Bay Celale, iktısat vckale~i tarafın -
dan bazı fktısadi meseleler üzerinde tet
kikler yapmak için emir verilmiş oldu· 
ğundan lstanbulda 4 - 5 gün kalacaktır. 
Oğrcndiğimizo göre; asbaşkanın bura
da tetkik edeceği meseleler arasında ta
kas i§leri ile iplik ithalatına dair son 
defa çıkarılan kararnamenin tatbikatın
da görülen bazı mUşküllerin halli bulun· 

maktadır. 

On Birinci Yerli Mallar 
Sergisi 

On birinci Yerli Mallar Ser -
gisi bu yıl tla yine Galatasaray lisesinde 
açılacaktır. Bu hususta hazırlıklarda bul 
ıunmak üzere bir komisyon teşekkUl et
miştir. Komisyonu, sana}i birliği umumi 
kltibl Halid GUleryüz, oda umumi katibi 
Cevat Nizami, lktısat Vekaleti sanayi 
mufettfşi Daniş teşkil etmektedir. Ko • 
misyon fiilen işe başlamak için iktıs:ıl 

vekaletinden talimat beklemektedir. 

Buğday Piyasası 
DUn Ziraat Bankası 715 ton yumuşak 

buğday, 75 ton da sert buğday satmıe· 
tır. Yumuşak buğdaylar 5.28 den, sert 
buğdaylar 5.30 paradan satılmı§lır. Buğ
day piyasasında canlılık devam etmekte
dir. Eldo oldukça ehemmiyetli stok bu
lunduğundan isteklerin hepsine ce\·ap 
verilmekte, Ziraat Bankası, piyasada yi
ne nazım rolü oynamaktadır. 

-o-

Bir Romen Torpidosu 
Bugün Şehrimizde Olacak 

BugUn Romen donanmasına mensup 
bir tahtelbahirle bir torpito limanımıza 
gelecektir. 

Tahtelbahir ve torpitoya mutad mo -
rasim yapıldıktan sonra, havuzlara alı; 

nacak ve temizlenecektir. 

Deniz Ticaret Mektebi 
Denizbank' a Bağlanıyor 
Deniz ticaret mektebinin do Denizbank 

umum mlidilrlüğüne bağlanması takarrür 
etmi§Ur. Mektebin Denizbanka devri işi 
kısa bir zamanda bitirilecektir. 

Mektebin son yıllardaki mezun adedi 
bir hayli azalmıgtır. Buna sebep, mek
tebi bitiren gençlerden mühim bir kısmı
nnı denlzyollan vapurlarında mü!Azim 
kaptanlık adiyle ve pek az bir ücretle 
çaltşınağa mecbur edilmesidir. Mektep 
Denizbanka devredilirken bütün bu 
noktalar naznrı 'itibara almacak, mektep
ten mezun olacak gençlere derceıe ile 
münasip maaş verilecektir. 

-<>--
Viyolonist Ekrem Zeki 

Konseri 
Viyolonist Ekrem Zeki 5 Mayısta 

saa.t on. sekiz buçukta Saray sinema
sın<ia bır konser verecektir. 

Konser programında tanınmış 
çok musiki§inasların en müntahap 
par~aları vardır. 

--o--

. MarkoPaşa 
Kahıre polis müdür muavini M. l'ılar

ko Paııa birkaç @n kalmak Uzere şeh
rimize gelmJııtlr. 

Yazan: NDzameti'cln Nazif 
Ben, "teklif ve tekellüf,.e taraftanm. 

Demokrat olmak demek asla teklüeiz ve 
llitiball olmak demek değildir. Cemiyet
teki mevkii ve rolU ne olu111a olsun in
san, bayatını birtakım muayyen çerçive
lere uydurmağa mecburdur. Bu, devlet 
adamı için do böyledir, talebe için de, 
esnaf için de, tacir, artist, işçi \'O hatta 
köylU için bile böyle. 

Herkese ayni muamele~i yapamayu:. 
Bir dostumuz, bir ahbabımızla konuşur
ken karde§imizle konu§tuğumuz tonu 
kullruıamayız. lşimize giderken btlıilndll
ğilmllz kılıkla bir dUğUne, bir suvareye, 
resmi bir ziyafete, bir devlet adamını 

knr§ılam:ığa, bir misafiri tcşyle, bir ti
yatro galasına gidcme~iz. 

Evimizde zevcemlze, kardeşlerimize, 
anamıza, lıabamıza ve çocuklarımıza da
hi bir kana sakalı çıkmıg bir surat, kirli 
bir gömlek, yırtık bir çorap ve ııapsan 
pis di§ler göstermeğe hakkunız yoktur. 
Bir lokantada yemek yerken ağztmızı 

§apırdatmamağa, yanımızdakilere te8a
dUfUn mus:ılalt ettiği blr bela gibi gö • 
rtinmemeğe dikkat etmemiz JAzımdır. 

Velhasıl muaııeret kaidelerini içtimai ve 
ahlaki kanunlardan ula a~ğı addetme
mege bu kaideleri ihmal etmemeğe ken
dimizi zorlamamız icap eder. 

"' . :,. 
lki gün evvel, Başvekil Bayar Atina

ya yollanırken Sirkeci ı;arma gelen te§
yicl kalabalığına şöyle bir göz gezdirdim. 
Resmi hUviyeti olanlar arasında bile res
mi bir seyahate çıkan bir bUyük devlet 
ndanınu teşyi eden kafileye kan~ablle
cek pek az kıyafet gördüm: 

Ustündağ, Asım Us, Emniyet Genel 
direktörll Salih Kılıç ve daha bir iki kiııl. 

Bereket versin askerlerimize. Eğer 
onların üniformaları göze heybet, res -
milik ve ciddiyet bahııetmemlş obaydı 

bir yabancı, "Bayar devlet mümessili o
larak mı gidlyo?'., yoksa sadece çok sevi-
1eıı bır vatandaf mıdır,, diye mutlaka te• 
reddilde düşerdi. 

Bayar çapında bir devlet adam.mı hu· 
susi tenezzühe giderken bile böyle başı
bozuk kıyafetlerle teı;yl etmek bizce 
bUyük bir hatadır. 

• 

..... 

~esim De 
H&dlseıer 

l 

Hele teııyiciler arasında. bazılarının 

smokinlerle geldfklerini görmek bana 
bir hayli aznp verdi. Bunlar elbette mno
kinin nerede giyileceğini bilmly_en adam
lar değillerdi. Mutlaka bir ziyafette, bir 
eğlencede, bir klilbte iken; 

- Şöyle bir Sirkeciye uğrar, teşyide 
de bulunur, bu işi savnnm. Elbisemin 
kim farkına varacak! 

Dem(§ olacaklardı. 
Kıyafetini değişlirmeğo liızum gör -

miyecek derecede saygı kaidelerini lb· 
mal eden bir adamın bu gibi yerlere git
mek znhmet1nde bulunmamruıı ne kadar 
temenni edilir! 

.\'\ . "' 
Muharrir Saffeti Ziya merhumu iyi ta

nırdım. Onun, pek es~denberi protokol 
kaidelerine titiz bir bağlantısı vardı. Gi
y\ni§inc, muhaberelerine, tavırlarına, 

mUnasebeUerine daiına hususi bir itina 
gösterirdi. Nihayet gUnUn birinde en bU
yUk emellno ulaştı, protokol umum mt:i -
dürtl oldu. Ha}-atmm en mesut dakika
larını Saffeti Ziyanın bu vazilede yll§a

dığını söylemek bata olmaz:. Bir gUn An
karada kendisini görmilr;;tUm. Çok as:ıbt 

idi. 

- Neniz \'ar? - dedim • 
- Nem olacak? - dedi - Elhamdülil-

lah turp gibiyim. Fakat bir telgraf al • 
dmı canım sıkıldı. Telgrafla. cevap ver
dim yine canımm sıkıntısı geçmiyor. 

- Ne vardı a.ldığmız telgrafta? 
- "x ... ,, sefiri Cumhuriyet bayramı

nı telgrafla tebrik etti. Benden bunu ar· 
zetmeml istiyor. Ne cUret! 

- Siz ne cevap verdiniz? 
- Kendisinin ha.sta olduğuna veya 

seyahate çıktığına dair bize matrunat ve· 
rilmediğine ve Sihhatte bulunduğu ma
lümumuz olmaama binaen Cumhuriyet 
bayramında Ankarada §ahsen hazır bu
lunması doğru olacağını ve bu yfi..zden 
gönderdiği telgrafın Tilrkiye Cumhurre
i.ine anedilmeein taT&1SUt edem.iyece
ğlml bildirdim. 

llAvo etmeliyim ki sefir, bu titiz pro
tokol mUdUrUnlln cevabı üzerine derhal 
tirene atiam:ış ve o Cumhuriyet bayrn
mmda hazır bulunmuştur. 

.y. • "' 

Geçen gün bir başka vesile ile bahis 
yine bu mevzua intikal etmiş ve uzun 
zaman Londra acl'aretimlzde bulunan bir 
arkadaşım göy le demişti: 

- Mon§Cr .. Bokingem palas teşrifat 
hususunda gayet dikkatlidir. Herkes zu
huru koluna çıkmış gibi o kısa ipek pan
talonlan ve ipok çorapları, glymeğe mec
burdur. Eldivenleriniz mutlaka iki düğ
meli olacak ve düğmelerin ikisi de ilik
lenecek. Saraya girer girmez, kim olur
sanız olunuz teşrüatçılar mutlaka kıya
f etinizl dikkatle muayene ederler. Hiç 
unutmam Çüı maslahatgilzan bir kabul 
resmine gelirken acele ile eldiveniniıı 

bir tekini dU§ilrmilş, adamcağızı içeri 
sokmadılar. Otomobiline bindi, evine git
ti eldiven teklnl buldu da öyle girebildi. 

lf. • ~ 

Bizim tarihlerde eski sarayda bulunan 
bir pembe odadan bahsederler. Bu oda
nın daiDıt memurları da, galiba, "Pembe 
oda oğlanları,, unvaniyle anılırlardı ki 

(Sontı 10 tmcu sayıfamızda) 

... ..... 
Bugün evlenme memalmi yapılmakta ol.an Kml Zogo a11ne.tt, KraJlçe, 7cı:: kariüış'leri ve ailıerinden ~ u.c 

beraber Arnavut milli k1yafett igffıde; clıtı1wJ yuloanda Kraıfp 1mJ,a1c aporlaruıda.. 

Yeni PaUyala ·mihmoosi ayni oo.. 
ttı.mıda memleketin en u...-un boylu §a1z,. 

siyctidir. Taç !1iy11ıc merasiminde 'bu· 
lıcnan lngüiz elçisi Patiyala. tacına 
mihracenin ba§ına 7;.oyarken bir scJı,. 
panın ft.:erino çıkmak lü...-umunu his· 
sctmiştir. 

Şehir nıeclisinde 
mandadan alınan mezbaha 

resmi indirildi 
Şehir Meclisi dün saat on beşte bi· 

rinci reis vekili Bay Necip Serden
geçtinin başkanlığında toplanmı§tJr. 

İnşaat ruhsatnameleri hakkında. 
tanzim olunan talimatname projesi
nin tetkik ve tasdikine dair teklif 
Maliye ve Nafia Enciimeıilerine, rad
yo antenleri hakkında yapılan tali .. 
matname projesinin tetkik ve tasdi
kine dair teklif Maliye encUmenine 
gönderilmi~ir. 

Tesellüm işlerine müteallik talimat. 
na.menin uyğun görllldilğilne dair ka;. 
vanln ve mülkiye encümenlerinin 
müeterek mazbatası okunmu~ur. 

Talimatnamenin bazı maddeleri ü
zerinde mUnakaşa.lar olmuş: neticede 
talimatname encUmene iade edilmiş
tir. 

Belediye ve hususi idareye ait gizli 
emlaki ihbar edeceklere verilecek ik· 
ramiye hakkında hazırlanan talimat
namenin tasvibi halinde ayrıca kanu
na ihtiyaç kalnuyacağma dair kava.
nin encümeni mazbatası okunarak ka
bul edilmiştir. 

Bundan sonra sular idaresinin 937 
yılı plançosu geçen celsede okunmU§, 
azadan Galip Bahtiyar tesisat mes~ 
lesi etrafında idare namına salfilıiyet
li bir zatın ir.ahat ,·ermesini istemiş
tir. 

Sular müdürü Bay Ziya içtimaa da
vet edilmiş olduğundan lst.enen izaha. 
tı vermiştir. Galip Bahtiyar Bakırkö
yüne beş sene evvel su verilme vadin
de· bulunulduğu halde henilz bir te
§ebbüso geçilmediğini söyliyerek Ba.
kırköylWerin mühim olan bu ist.ekle
rinin biran evvel yerine getirilmesini 
ist.cmiştir • • 

Bay Ziya şu cevabı vermlştir: 
- Bakırköye su vermek için çalı

§ryoruz. Otuz bin lira sarfile Bakır
köyde arazi alınmıe, etrafı çevrilmiş
tir. Şimdi mühim olan işlerimiz var. 
Bunlar sona erince mühim işlerimiz 
arasına. koyduğumuz Bakırköy suyu
nu da halledeceğiz.,, 

Hamamlara verilecek sular hakkın
daki bütçe encümeni mazbatası okun
muetur. Hamdi asim hamamcılara da
ha ucuza su verilmesini söylemi§, bu 
yüzden görüşmeler olmuş, teklif reye 
komnuı, kabul edilmemiştir. Mazba
ta da. kabul edilmeyince bu meselenin 
mtiznkeresi başka bir celseye bırakıl
mıştır. 

Bundan sonra makamın bir teklifi 
okunmuştur. Bunda, mezbaha resim
lerinde yapılan tenzilatın iyi netice 
verdiği, son iki ay zarfında hayvan 
kesim adedinin yllııde 20 nisbetinde 
arttığı, yalmz mandalardan alman 
resmin !azla olduğu bu gıl>i hayvan. 
larm belediye hududu dı§mda. kesil .. 

(Ut/M #111Yfa1JI ~riftia) 
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Türk-Yunan muahedesi 
(Usta yam birüıcick) 

jansı hususi muhabiri bildiriyor: 
Başvekil Celal Bayar, Yunan - Türk 

muahedesinin imzasından sonra Yu -
nan matbuatına aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

Muhterem Yunan matbuatı, 
Kıymetli, siyasi bir vesika imzala

dığımız.a samimi surette kaniim. lm
zamı koyduktan soma, çok büytik bir 
devlet adamı olan arkadaşım Ekse

lans general Metaksasa söylediklerimi 
burada tekrar edersem hakiki duygu
larım ol<lugu gibi tebarüz cdet. 

Kendisine: "Tebrik eda-im, her iki 
memlekete gerçekten büyük hizmet 
edilniiştir. Birbirimizi tebrik etmeğc 
layi.kiı. 1mza1adığımız bu muahede 
Balkanlatda esasen teessüs etmiş ~ 
lan sulhUn, emniyetin, büyük dostlu
ğun ve ittifakın yeni bir tezahürü ôl· 
duktan başka bu hududu da aşarak 
umumi sulha da hizmet edecektir. İş
te bu fikir ve zihniyetle, ellerinizi 
hUtmet ve muhabbetle sıluyorum,, de
dim. 

Hakiki duygum ve düşünüşüm bu
cftır, 

1~inde bülttbıiıakla çok büyük zevk 
ve heyectıtı duyduğum memleketini1'
aeki teznhiirata gelince, mübalağa!ız 
ifade edebilirim ki, bu kadar bUytik 
:ve kalpten gelen co~kun tezahürata 
ve candan kabule şahit olunmamıştır. 
:Ve ben ilk görüyorum. 

Bunu memleketime götüreceğim, 
memleketime anlatacağım, onlar da 
hiç §Üphesfz heyecanıma \1e şükranı
ma iştirak edeceklerdir. 

rl'iirk - Yunan dostluğu daimidir ve 
oa.iml kalacaktır. Çilnkü kuvvetini 
her iki memleketin esas menfaatle -
rinden alıyor. Çünkü memleketleri -
miz yaşamak ve mesut olmak için la
zımgclen her türlü evsafı haizdirler. 
Bir devlet.adamı olarak bu dostluğun 
mütemadiyen taalisine çah~ayı bi
rinci derecede emel, r.evk ve vazife bi
leceğiz. 

XıyrncUi arkadaEım General Mc -
taksasm biiyUk Şefim hakkındaki te
menniyatı bizi her zamanki gibi fev
kalade mütehassis ve minnettar et -
miştir. Kendilerine aru eükran ede
rim. 
Kardeş Yunan milletinin büyük ve 

birlc.~tirici Şefi Ha~metli Kral haz -
retlcrine hürmetle tazimlerimi arzet
mck benim için bUytik bir saadettir. 
Bu vazifeyi burada ve bilhassa gUzel 
payıtahtmızda ifa etmekten duydu -
ğum zevke payan yoktur. Kendisine 
daimi saadetler diler ve §eVket vo a.
zametierinin payıdar olmasını temen. 
ni ederim. 

Sözümü bitirirken ebedi olarak dc
va.m edeceğine emin olduğum Türk • 
Yunan dostluğu için ''Yn§asın bu bU
yük dostluğumuz., derim. 

'Jeneral Metaksasın nutku 
Atina, 27 (A •• .\.) - Atina ajansı 

bllclirJyor: 

Elen Ilnşvc.k.111 B. Met.aksa , Tilr
Jd;fo Bnşvcklli CclfH Bayar ve Hnrl· 
dyo Vekili Doktor Tevfik Rüştü Artıs 
şereflerine bu akşıını bUyUk bir ziy~ 
İet vcnnlş vo bu zlynfetl parlak bir 
J·abul rcsmı takblp etmiştir. 

Zfynfctln onlnrma <lo~rn Bn17\'C
kil Gcncrnl Mctaksn oşnğıdnkl nut
ku irat etmiştir: 

Bay Dnşkan, 
.Yunnnistnn, benim vasıtamla, E

len -TUrk dostluğunun hararetli Hn
ctl'sU olan dost Ye mlltte!lk Türkiye 
bttkametlnfn reislne ve ismi antantı
mız tarihinin her Raytasında ynzıh 
bulunan onun gUzlde mr.sat arkadaşı 
Hariciye Vckllfne en samımı ve e.n 
hararetli bir surette selAmhyarnk 
hoş geldiniz der. Bu seH\mdn hUtUn 
Elen milletinin ngil Türk mllletıno 
karşı duyduğu karclcş ovı;lslnl bul
manızı rlcıı ederim. 

Mesut bir surette katedilmiş ve 
zengin bn~nrrlarla bezenmiş bir yo. 

mesi ile anlarııldığı yazılıyor. 

Mezbahada ha1tn diri manda.dan 
kilosu başına nlınan yUz para resmin 
elli paraya, kesilmltı mandadan alı
nan bcfj kuru~ resmin yüz paraya in.. 
dirllınesin.ID muvafık &örUldUğU bil • 
a.ntyoı\!u. 

Bu teklif bütçe cncUmenine havale 
tdilml~tir. M,.clis bu&Un yine toplana-

la atfınnzar etmek kadar memnunl-ı 
yet verici pek az eey mevcut bulundu
ğu kanaatindeyim. Biz Etenler ve 
TUrkler, menfaat ve hissiyattan mü
rekkep ~ırte temel Uzarine aağlam 

surette tesis edilmiş mtişterck eseri
mizi iftiharı& seyredebiliriz. Dostlu
t;umuz, sekiz senelik hayatı esnasın
da; durmadan fazlalaşan kuvvetinin 
cmreylodiği ve hikmot ve kiyasetln 
olgun ı aştırdığı müten.krı> merha l~ler 
katetmiştir. 

Baıılangıç teşkil den 1930 paktı, 1033 
paktı ile genişletilmlŞ vo bir ı~ne ıon
ra imzalanan Elen - Türk enlente kordl
aıleyi bugün }'arnnadamn;t hayırlı ıöl -
gesi ile kaplıyan muhteşem bhıanın, 

Balkan Antantı temellerindE-ki en mU
him unsurlardan biri olmustuc. Ywwıis
tan, Romanya, Türkiye ve Yugoslavya, 
bu tnrihtcnbcri, aynı sulh ve terakki az
mi ile mUtch~is bulunan ve tam ve 
müessir bir lı.henk castcren lllkı vo kuv
vetli bir blok teşkllctrnlşlordir. Blrijği -
mlzl cnnlandıran zihniyetin ycai bir bur
hanı olarak, g{Uel hükflmct merkezini
ze yapf.ığım ve hatırasını kalbimde dai
ma canlı olarak sakladığım ziyarcUcrim
de bana karşı yapılan heyecanlı toza -
hürleri do ka.ydeylemeliyim. 

Bny Ba§kan, 
Elen - T"rk birliği yolunda mUhim bir 

adını dııha atm13 bulunuyoruz. Memlc -
ketlerimlı al'll$mda, Ul30 ve 1933 mua -

nıedelorine mesut bir ıur~tto illve olu
nan yeni bir muahede daha aktedilmlşUr. 

Ben, bu muahedoyc, iz.in ve B. Ar.ısın 
imzalarnım yunma imzamı atmıı o1du -
ğumdan dolayı kendimi bllhaaza bahtiyar 
addetmekteyim. 

Bu muahede, birliğimizin bariz vu!ı o
lan sulh aımiyle geçenlerde mUttefik ' 
devletler arasında vuku bulup antantı -
mızın son toplantısında • k.I b!l muahede 
o esnada parafe dilmiştl - teyld olunan 
noktainazar teatilerinden doPıl §Uurlu 
ı.lhnlyetıe tasarlanmııılır. Şuraaını kuv
veUc vo tam blr hulCıs lle kaydetmek is
terim ki, bu metnin tehdit edici hiç bir 
hodefi yoktur, biç b1.r ~ aloyhln.o 

mfiteveccih değildir. Bu metin, Balian
larm nazımı olan muslihane anlaşmalar 
serisinde diğer bir vesikadan ibarottir. 
Ancak bu muahedenln, ıulhun muhafa
zası hususundaki ehemmiyeti yanında, 

yüksek manevi bir aUmulU de vardır. 

Bu muahede, Yunanistan ile Türki
ye arasındaki bağlarm ne kadar de .. 
rin ve sıkı ve iki memleketin, birlik
lerini her zaman daha ziyade sıkıla§
tırma.k arzularının ne kadar büyük 
olduğunu bir kere daha iıbat eder. 

Bu muahede, müttefiklerimiz Ro<o 
manya ve Yugoslavya ile tam bir mu
tabakat içinde tahakkuk ettirllmlı ol
duğundan, antantımızın dört devleti 
arasında bütün noktalarda mevcut 
geni§ ve samimi te~rfki mesaiyi de 
tebarüz ettirir. 

Yeni muahedemiz hayJTh &lfunetler 
içinde doğmaktadır. Son zamanlarda 
A vrupanın üzerine çöken endife ye
rine mesut bir ferahlık devresi ba~
göstermiştlr. 

Balkan antantı teşkileden dev • 
Jetler gibi azimklr sulh devletleri 
bundan bilhassa. memnun olurlar. He
le §arki Akdeniz hususunda, Yunanf&
tan ve TOrklye bu mıntakada ıuJhUn 
resanet buluşunu dalma sevinçle kar
şılarlar. ÇilnkU bir sulh havası için
de Elen - Türk birliği daha sUratli ve 
daha tnmıı.m bir semere verir. 

Memleketimizde nasıl ebecli~1en pa
yidar olacaksa, suJhUn dUnyada da 
kati olarak hUkUm ııllrmesinl hara
retle dileyerek tUrk mUJetfnin bUyUk 
Şc.ti AtatUrkUn aıbhatlne, dost ve 
müttefik TUrkiyenfn itill ve refahı· 
na, sizin ve nazik zevcenizin saadetle. 
rlnc, TUrkiye Hariciye V~kilinin ve 
bUtUn miaafirlerimJzln saadetine ka,.. 
deblml kaldınrım. 

• 
GEJ;.ERAL l\IETAKSASU• 

GAZETEotLERE BEYANATI 

Atlna, 27 (Telefonla) - Balkan 
muahedesine munzam olmak Uıe· 

ro hnzırlnnan Tilrk - Yunan muabe
denamest bugün aaat altıyı on beş 

geçe hariciye neıaretl blna11ında im
zalanmıştır. Muabedenameyı TUrkl· 
ye namına Celll Bayar, Dr. ROttU A
ras, Yunanistan namına General 
Metaksae imza koymuşlardır. 

tmzn. ha.rlclye nezaretinin bu•uet 
,,.ınnlm•• fm.,.oı'l!>n r"'"" 

ki devlet başveklll, Atinada buluuan. 
TOrk gazetecilGrlni ve diğer matbuatı 
mllmessllJerinl kabul etmişlerdir. 

Yunan Baş,•ekili General Metak• 
sas ~u beyanatta bulundu: 

-TUrk matbuaının muhtcrom mil• 
messilerinl sclAmlamakla bahtiya
rım. Onların burada, kendilerini ö:ı 
yurtlarında. hissetmelerini ve Tilrkl
yoyc avdeUerindc Türk mllletlne E
len milletinin bararotli, ıamlmtyet 

duycuıarını götUrmclcrini 1aterim. 
Onlar bu duyguları esasen burada 
bizzat muşahedo etmişlerdir. Ayni 
zamanda milletinizi yüksek mukad· 
doratmı takip hususunda aılmklr 

ve akılAne bir tarzda idare eden vo 
bu işte eskl ve kıymetli dostum Bay 
Aras gibi değerli nrkadaşlarm yar
dımını gören TUrklye hük\lmetlnin 
BUyUk Reisine karşı duyduğum hay
ranlık ve dostluk hislerini ifade et
mek isterim. Ben de sizin vasıtanız· 
la. TUrklyonln BOyUk Şefi AtatUrke 
tazfmlerimi arzetınek isterim.:• 

'l.'UNA.~ GAZETELERlNlN 
DOSTANE ,.,l:1 lIARARETIJ 

l.'AZILARI 
Atına, ·27 (A.A.) - Atlna ajansı 

bildlrlyor: 
BUtUn gazeteler, Türkiye Baş,·ekl

ıt ile Uariclye Nazırının Yunanlsta· 
na ~ellşinl selft.mlamakta, huduttan 
Atfnaya kadar balkın samimi ve ha
raretll hUsnU kabuJilnU tebarilz ettir
mekte ve esasen Metaksasın Anka
radıın dönUşUnde Yunanlstanın her 
ta.rafından Elen Daşveklllne relen 
ho.raretll mesnJiar ile tasvip edilen 
TUrk - Elen mUtemmlm anla~mnaı
nın bu suretle bir kere daha. halkın 
yUksok tasvibine mazhar olduğunu 

kaydeylemektodlr. 
Daşvekll Celll.1 Bayann Anadolu 

ajansına Ye Atına aJansına \'ermlt 
olduğu beyanatları da uzun uzadıya 
tefsir eden gazeteler. arnı zamanda, 
TQrk Ye.kfllerlnin huduttan AUnaya 
kadar bUtun yolda r rdllklorl muh· 
teşem hUsnu knbuıu He bUtun tst.as· 
yanlarda. yapılan heyecanlı teza Ur-
ler hakkında tafsiıtıt nrmekte ve 
Dcdeatac. GUmUlcine, likeçG, Dıra.
ma ve diğer eehlrler belediye rc!8-
ıerlnln nutuklarını neşreylemekte· 

dlr. 
Proia gazetesinin husu~l muhabi

rinin blldtrdtğine göre, hat~ın bn 
harnretll ve samlmt hUsnu kabuliln
den pek ziyade mütehassis olan Da~
vekfl Celll Bayar, "Bu tezahUrler, i
ki memleket ~rasındaki dostluk ve 
tttlfakr, tasdik eden hakiki bir halk 
referendumu teşktl eylemektedir." 
d~mlştlr. 

McssaJe Daten gazetesi diyor kt: 
BD. Cclll Bayar \'e Rtıetu .Arasın 

cııllctımtzıe temas halinde olarak 
goçlrdlCt 24 ıaat zarfında TOrk dev
let adamlarına kartı göıtertıen aa~ 
mimi ve hararetll tezahUrler, bizim 
için pek tabltdlr. TUrk • Elen An
tantı, Şarkta n Balkanlarda ftalmt· 
1111 temJn edl1mtf oıan bir vaziyetin 
temel unsurunu teşkll etmektedir. 
lkl memleket zlmamdarıan, buıun, 

Uzerlnde çalıştıkları eserin tnkltat te-
mokte olduiunu ıörmok ve bu ese
rin her tki mflletln taaviblnı llllnat 
eylediğini hissetmekle memnundur
lar. Kcndtalnln de söyledlll nçhlle 
TUrk - Elen yaklaşmaııoın Uk gUn
leri işçllerlnden birl olan B. Ce!Al 
Bayar, bu tasvibin glttlkce artan 
kuvvetini tsıcecok bir vutyetto bu
Jrnmaktadır. Buıun ötleden sonra 
imzala.nacak QJan TUrk - Elen mun
zam paktı, Başvekil Mctakısasın An
kara dOnUşUnde blltUn Yunanlstanda 
yapılan tasvip tcıahUrlorlne veılle 

tcşktı oylcmiştı. 

Çek siyasileri 
Südetlerle müzakereye 
girişmeyi reddettiler 
Prat. 27 (A.A.) - Sudet Almanları 

reisi Henlaynm nutku Uıerine ortaya çı
kan vaziyet kareısında Çeltoelovak 11} -

ıetinln en meaul matamlan tarafından 

Havu ajansı muhabirine yapılan bey&• 
nata &öre, moıkOr makamlar, SUdel pal"
tiıi relll ile herhapgl bir mUn&kqa veya 
müzakereyi reddediyorlar. ÇilnkU Hen • 

leyn, milli elcalliyetler ıtatllltl muhte • 
viyatmı katJyen bihneden ,,. ıüUnt de 

Arnavut krah dün 
evlendi 

Tiran, 27 (A.A.) - Kral bu ıabah sa- ( 
rayda kont&a Apponyi ile Arnavutluk 
medeni kanunu mucibince evlenmiştir. 

Gelin, Pariste yaptınlmıa, inci ve gU -

mti§lcnıtıi§ beyaz fiatcnden bir esvap 
giyml&, ba§ttta portakal çiçeklerinden 
bir taç koymuştu. Kral Zogo bllyük 1.ini
!onnasmı giymişti. 

BU~'Uk 'alertde Arnavutluk pa.rl!m(ln
tosu re.ısının ldarestnde yfil<sOk mfibkeme 

rel!lnln huzurlyle ~·apilan mmıuılm pek 
sade idi. GaMrtnln bir ucunda sat tntaf· 
ta gelinin davotlllerl Jle ecnobl ıerırler, 
sol tarana hUkOmet erkanı ile Kral Zô
gonun dostları bulunmakta idiler. DUk 
dlS Berıamo ltalya kralını teml'.ll Cltmek
to idi. 

HUkümdarlar balayını Draçtakl denl
se hıiklm bir tepenin UstUnde bulunan 
.arayda ıeçireceklcrdlr. 

bdivaç münasebetiyle yapılan een -
lilder Arnavutları olmdiye kadar p.hit 
oltnadıkları parlalC bir manzarayı gör -
mek fırSlitmr vcrmiıtır. 

Kont Çiano ile kralın kain biraderi 
kralm, gelinin da:y'lılı kont Apponyt ile 
'Macarllltanm Roma eJçiai kraliçenin p

hidi idiler. 

Fransız nazırları 
.(08ta yanı lnrincitic) 

Bu görUemede, yarın sabah saat 
10.80 da başlıyacak ve Lord Hali! aks
ın Hariciye nezaretinde Fransız na
ıırlan eere!f ne vereceği öğle yemeği 
esnasında devam edecek olan Fran
sız - İngiliz g~rtl§Tllelerinin ruzname
si tetkik edilmiştir. 

Sanıldığın& göre, yarınki görilfm~ 
lerde, BB. Çemberl&yn, Daladi~. Ha.
litaks ve Bonneden bafka, BB. Van -
sfttart ve J..egcr de bulunacaktır. 

Görüimelere yarın öğleden sonra 
da devam olunacaktır. 

'.Fransız Baevekill ve Hariciye nazı-
JjCU\~aıu uwnrucnıe nnw>Orl?<iWSU· 

na gidecekler ve akpm yemeğinde 
Kralın misafiri olacaklardır. Fransı.ı 
naıırlan geceyi oatoda geçirecekler • 
dlr. G<SrUşmelere cuma gUnU devam 
edilecektir. 

tNGIL!Z KAB!NESt PROGRAMI 
GöZDEN GEÇİRDİ 

Londra, 27 (A.A.} - Haftalık top
lantısı esnasında lngiliz kabJne:si ya
nn ve öbUrgUn BIJ,§vekllet dairesinde 
yapılacak Fransız - İngiliz müzakere· 
lerln& hazırlık olmak Ur.ere haricl va
zlyetf tama.mile tetkf k etmi~tf r. 

Bu mUnasebetle Londra ile Paris 
tarafından mtiştertke.n tesblt edilen 
mUzakere programı 118.ba.hleyln na .. 
zırların emrine amade bulundurul .. 
muştur. Temin edildiğine göre bu kt· 
sa program halihazırdaki biltUn dip
lomatik i~leri ve iki memleketi ala
kadar eden mim mdafa.a meselelerini 
ihtiva etmektedir. 

İttihaz edilen kararların bUtiln na .. 
zırlar tara!mdan tamamile tasvip e
dildiği kuvvetle tahmin tdilmektedir. 
Südetlerin teı:ebbilsU neticesinde Çe
koelovakyada hasıl olan vaziyet blll"&
da ciddi endieeler tevlit etmeğe devam 
etmektedir. 

Tahmin edildiğine göre Prag mü -
messlli vasıtasile kabineye bu İ§in al~ 
dığı son ~kil hakkında malumat ve
rilmiştir. Diğer cihetten Lord Hali -
fakı arkadaşlarına dün Fransa sefiri 
ve Av~nol ile yaptıjı mU11katlar hak
kmda izahat vermiıtlr. 

Avenolun Londrada bulunması Ha .. 
befiatan meaelealle İtalyan hikimiye. 
U hakkında mUakerede bulunacak o
lan mecıtaın· yakın4a akdt!decefi içti
ma ile tablatile ıııu bir surette allka· 
dar addedilmektedir. 

Hor Bellpnm l!ey&hatl esnasında 

edlndiji intibaları ka.binıye bildirdi· 
ğl tahmin edilmektedir. 

KudUste umumi 
grev yapılacak 

KudUı. 27 (A..A..) - Bµıtln ôlleden 
aonra M11ırdan buraya ıelen Takılm ko
mlıyonunu protesto etmek Uıere umwni 
ırev yapılmumı ve tezalıUrlerde bulun
ma!ml bildiren ve )'Uklek Arap kovıite
alnln lmaumı tqryan arabca beyanname-

Zelzele 
Devletlerden taziye tel

grafları geliyor 
Ankara, 27 (A.A.) - Bugiln ıaat 12,45 

de şehrimizde bafü bir zcİzele olmuııtur. 
Ankara, 27 (A.A.) - Amerika. maıı • 

lahatgUznrI hnriciyo vckaloUne bir mek
tup göndererek Amerika hariciye nazın 
ve mezun bulunan Amerikan bUyilk el -
çiel namına Kıreehir zelzcleatnden dola
~'l taıiy<:do bulunmuştur. 

lspanya maslahatgilzan da hariccye ve
kAIGtlno gelerek hUkumetlnln tce•Ur 
vo taziyelerini bildlrmi~tlr. 

Ankara, 27 (A.A.) - Macartatan ha
riclyo nazın B. De Kanya, Irak h&rlciye 
nazın B. 'rovfik Essüvoydl Suriye hari
ciyo na.ıırı B. Saadalllıh Cabıi, Afpi\ls
tan haticlye nattrı B. Feyz Muhrunmed 
han, Mıaır hariciye nuın B. Abdel :fot
tah Yehia, Iran hariciye nazırı vôk.ill B. 
Adlo ve lskenaerun sancağı ıeçhn ko -
miııyonu ikinci reisi B. Secretnn, Kıtee • 
bir zelzelesi dolayısiyle haiiclye vekili 
Tevfik Rü11tü Arasa. tııziye t~lgraflan 

çekml§ler vo hariciye veklloti vekili 
ŞükrU Saracoğlu bu telgraflara cevaben 
cumhuriyet hUk\.ımctinln tcaekkUrlerini 
bildinniştir . 

Ankara, 27 (A.A.) - Kqehlr beledi
ye reisi, Kırşehir C. H. P. baekanı, Kır
eehir Halkevi baı;kanI, Ktrılehlr Kızılay 
baııkanı ve Kıı:ııehlr çocuk csirıemo ku • 
rumu ba§kanı imzalariyle 8§ağıdakl tel -
graf almmı§tır. 

Vilayotimiz muhitindeki yer sarsmtmı 
dolayuıiyle Kıreehir halkmm maruz kal· 
dığı acı fellkotıcrden mtevellit kederle
rimize iştirak vo sızlıyan kalbterimizl 
teselli ve nnkdi yardımlarını da lbul et
mekte olan kurumlann ve btlttln yurt -
dqlann gösterdikleri bUyUk ali.tadan 
dolayı, Kırşehir halkı pek çok aevinç duy-

zm varlığına dayanarak bu elemli gilhle
ri de atlatacağına emin ol&rak teşekkilr
lerinin biltiln kurumlara ve yurtta§lara , 
ibl!ğmı Anadolu ajan8mdan dllem~tir. 

ihtiyat depolar 
lazım 

mUz; yenidir; henüz on sonelll.: bir ba· 
yata Ye tecrübeye maliktir. Onun 
lçlıı 110rta \'rupa lle Akdenhe tahll 
memleketlere alt bu iklim prlları 

Te kanunları a)·n1 lle Anadoluda da 
cal'ldtr:• dtyebllmok lçin ellmlzdo 
kAtı derecede fenni vesikalar yok· 
tur. Bununla beraber Orta AlTUpa 
ile Akdcnlze sahil olan memleketle
re mııbsus ikllm şartlııruun, kurak· 
hk ,-o ynğıı;;hk y1llarının dedr delil' 
t«?kenilr etmesi kanununun bizim 
memleketimlzclo cııri olniad1ğm.ı ld· 
cllnya dn ne mnhnl 'rC ne hnktln yok· 
tur. Daha do ruso, 'fa.ktile rUyumda 
yedi upf ökftzUn yedi ıem!z ökttzl 
ynttur:nnu ~~ren MıSll' Frravununa 
l'nsuf Pe gamberln yaptıiı th· 
tJyııt tın'6iycısi, cllıan tarth1nlıı 

her cıe,•rlnde her millet için ders 
olncnk bir httkikntttr. Nitt•klın eum
hnıi~·ct hUkfmıctl de , Annclolunun 
muhtelif mcrkczlcrinc'lo hububat si· 
Jolıırr \1leudn gctlrdfi;,'1 gibi bir taraf· 
tan cfa }'Mll<~ri )'ftpılmaktat'lll'. 

Vakm. yeni mnlısul mC\"Almlnde 
mcmh~kctln hububat fstihsnlf umunıl 
ihtlync;tnn fazla oltluğu takdirde fi .. 
l'tlt dii~J.1lnlUğU tchltkcslne ka111 çtft.. 
çfleri himaye için btt sllolardan lstl· 
fadc ~<liHyor. Fakat bollnk eenelc· 
rlnden onra kıtlık seneleri gelme51 
n.ttmnll dtlşUnlllcrck memleket thU· 
~·acı için •lcvnmlr hubu at &U>kları 
yapmak ihtl;ynr.ınclan henüz bahls bl· 
lo e<lllrneyor. Halbuki bu tllrllt hubu· 
hnt stokları bir memleket :itin yalnm 
mnbtnmel kıtlık ımnelertne kartı bir 
ihtiyat knl'l'etf değfldJr. Bu et.oklar 
a;;nı zamanda harp ' tehllkelmne 
kar~ı çellk kaleler kadar memlekete 
T., millete hl~met edecek btl'81' mllll 
mlidafaa v&Sltasıdır. 

.ASIM ue 



Yazım: Kurı Ştromayer 

Talihine, avcı Folmeller, henl1z •· 
teş etmemiştır. Tekrar baRırıyor: 

-Dur! 
Ayni zamanda da, haydudun bell· 

ne el attığını ve kavradığı uzun bir 
bıcağın elinde şlmşeklendiğinl gö
rerek ... Bu parıltı gözlerine l1şlnce, 

zaten çevirdiği tnfeğl ateşleyip, kur· 
şunu yerleştıriyor. Kurşun gövdeıl
ne yerıeeon herif, önllnde tepetaklak 
yuvarlanıyor, devrlllyor yere .•• Yum 
rukladığı elinden, saplamala hazır 
tuttuğu bıcağı bırakmadan! 

Orada bir kurşunda canı cıkan, 

katliamcı katil, yabaniler ceteıt 
rolel Franta KlnynşnldUr. Birçok 
namuslu, uslu lntııanları, birçok vazı 
fe•lne ıa.dık memurun, birçok atlr· 
yan kadının ve gamlı çoluk, çocu&un 
birçok tok kurşunla intikamı alındı: 
altnmış oldu. Yalnız o kadar kimse 
nln intikamı mı, ya!? 

Ayni zamanda hiç zararı dokunını· 
ya.n masum hayvanlara da, durup du· 
rW'ken canavarcasına kıyan bu itısan 
kılığında.ki llnet suratlı adamdan, 
hayvanların intikamı da ahnmıe. de· 
mekli. Onlar da insanlar gi· 
bi bu kıyasıya düvranan melunun şer
rinden kurtulmu3 sayılırlardı. Ancak, 
o mUstehak olduğu dahıı korkunç şe
kilde bir ölUmle canvermcll, işkencey
le kıvranmah, diri diri derisi yü.zUl· 
meliydJ. Fakat, kanun buna mil.sade 
etmiyeceği için, hiç değilse idam kor
kuslle titreye titreye azap çekecek, 
ondan sonra kafası balta lle uçurula. 
caktı ! Eğer derhal öldllrillmeden ele 
geçirmek mUmkUn olsaydı!? ..• 

Bu lğren9 herifin yaptt'klan, 
burada neticeyle bitti. Şimdi er. 
manlarda i.~'lenon taylor ilrpertfci 
cinayetler serisinden bir ba§k4$ı. 
nın ankıtılmMına geçiliyor. Bu. 
scferl~ler, çingen.elerdir; Ebfm-
"•-ro .,,,,. .. ..JA1'1M" 

:Rönde Kroytsberg manastrn civa
rında, ormanda ağaçların seyrekleş.. 

tlği b!r yerde atecs yanıyor. Umum! 
harpten ikJ sene evvel, soğuk, fırlJ. 
nalı bir ilkbahar gecesidir. Rön üze
rinde hava muharebesinin gUrllltU, 
patırdun kopuyor. Henüz ilkbahar 
muzaffer olmamııtır, henüz rUzgtr 
şimal ,,arkı f stlka.nıetınden buz gibi e
serek uluyor, orman ortası meydan 
etrafında boy ıalon ağa.çlar, rUzgArm 
sert sert tazyiki altında dalları bl.I'bf. 
rine takılarak Gatırdılı sesler çıkarı
yor. 

Uzaktan, ate~ ancak §5yle böyle se
Gileblliyor. Atee etrafmda, omuzla
rına genlş pelerinler atmış 8 çingene 
oturuyor. Ateşin sönmemesine boyu
na dl kkat ederek, ona g6re dallar gö
meliyor ve ate3i ruzgA.ra karşı kısmen 
örtıneğf de gözetiyorlar. 

Aralarmda birkaç kadm da bulu
nuyor. Onlar biraz geride, birbirleri
ne sokulmll§, iki bUklUnı vaziyetteler; 
hepsi de gözlerini, uzaktan kendilerini 
rsıtmıyan ateşe dlkmteıerdir. Ba.zılan
nrn kucaklarında çocukları var ve bun
ları öne lğilerek, Uzerlerine yaslana
rak, kannlarile ısınmağı deneyorlar. 
Derken genç bir kadın ate3ln yanma 
geliyor. Çingenelerden biri, sessiz, se
da.sız ayağa kalkıyor ve bir çeki§te 
panta.lonuna sokulu bir kamçı çıkarıp 
ısaklatıyor, genç kadmı dövüyor; kam
çılanan kadın, haykırarak oradan kacı
yor. Biından sonra da kamçılı ad~ 
()~ki kadınlara dl:lnUyor; çilnkU, ço ~ 
cuklardan biri vıyaklamaktadır. Ka
dın, ürkerek, pelerininin bir parcasile 
çocuğun ağzını tıkayınca, vıyaklama 
kesiJfyor. 

Çingene, hiç ağız açmadan, tekrar 
erkeklerJn ateş etrafrndıı çevirdiği da. 
!rede yer alıyor. Çingenelerden biri • 
nfn, çekingenlikle olmakla beraber 
gittikGe artan hJdootle dövillen kadr~ 
nm kendi !evgilfsl olduğunu söyleme
sine de aldınş etmiyor. Kara eakallı 
adam, gl:lzlerinl dU~ncell baloılarla 
a~In kwllı~ına dikerek, tabif titreye 
titreye onlarla beraber oturan ufak 
beyaz bir f oks cinsi klSpcği emniyet
sizlikle glSr.den geçirdikten sonra, çin
genelerden birisine, hiç yUztlne bak
madan eeslenlyor: 

Tefrika Numarası: t2 

- Anlat, Frantst 
Ate§, §imdi biraz daha canlr alev

leniyor. Hiç kimse buna. pek öyle dik
kat etmiyor artık .. Yol tistünde genç 
bir çingene, nöbet bekliyor; o, gö.zcU
dUr. Bu acayip toplantıda bulunanlar, 
pek öyle kolay kolay rahatsız edile-

mez. 
Ate§ln etra!mdakl 8 kl§i, kAfi de-

recede garip görUntl§lUdUrler. Dnğ 
baolannda giyinenler glbf geni§ ke -
narlı p.pkalan bqlarma geçirmiş es
mer suratlı, çetin yapılı adamlar; ka
ra kalm kaelan deler gibi bakan göz. 
lerlnl kemerliyor ve burunları da cfir
et barlzleetiriyor. Kara 11kallı adam, 
kadınların olduğu gibi her halde er
keklerin de gözUnU korkutmak için, 
deri kamçıyı dizleri üzerine koymuş. 
tur. Bununla beraber, 8 erkek de es
rarengiz bir ciddiyetle o ıurada ateş· 
ten göz ayırmıyorlar. Öyle görünüyor 
J..ı, her hangi bir korku ya.but da gay
rimuayyen mukadderatın kablelvuku 
hissi, ekse köklerine yerleşmiş bir a
ğırlık gibi, onları tesiri altında bunal
tıyor. 

Kara sakallının seslendiği adam, 
Frants, anlntmağa başlıyor. Her keli
meyi tartarak söylediği belli oluyor 
ve lAlurdı söylerken, bakı§lannı bir 
def ıı.cık bile bir pa.rça iğri olarak di
kine atc~ten dreanya uzanan kıpkır
mızı bir daldan ayırmamağa dikkat 
ediyor. 

- E\•et, diyor, demin anlattığnn 
gibi, Ebender kardeşler korucuyu 
vurduklarında, ben Fulda civarınday
dım. Oraya ayımla birlikte gitmt§tim 
ve diyebilirim ki, ayım.la iyi para ka
zandım. Fakat Ebender kardeşler ko
rucuyu wrduklarr gllnden sonra, 13 
değf§tl, kazanç bitti. Artık hiç kimse 
bana bir parça ekmek, tek f enig ver
mez oldu. Candannaiar hem beni, hem 
de karıları ve yumurcakları oradan 
1rnvtfnln.. Jra"rrılıa• artık. t,Tııı salul, 

madılar. Para kar§ılığı olarak bile 
bf r parçacık olsun yiyecek csirgenf. 
yordu! 

Anlatan, gözlerini kor döken dal • 
dan ayırmadan, kirli parmağını jkaz 
yollu yukarı kaldırıyor: 

- Ve iı5ln en kötUsU biz çingenele.
rin şurada, burada Ucra yerlerde daha 
henfuı mUsaft karşılanmnmıza. yara • 
yan azıcık batıl itikat bakiyesini de 
oeytan aldr, göttli-dll. baha ne hacet, 
ba§ka çingenelerin de işleri benimkin
den farklı olarak yolunda gitmfg de.
ğil; onlar da kovularak, kovalanarak 
§Orada burada serserice dolaşıp dur
dular ve daha hala da. bu halde sUrU
lUyor ve sUrünUyorlar. Bu sebeple ben 
Fulda §Osesi Uı:erlnden Ayzenaha yol
landım; oradan da, evvelce çok para 
kazandığım Tilringene varmak isti • 
yordum. Fakat bir ormandan geçer. 
ken ayım vuruldu. Bunu yapan bir 
korucuydu, sanıyorum. Ben, onu .• 

Kara sakallı, birden tehevvUrle par
lıyarak, kamçıya el atınca, böyle di
yen a.dam korktu, sustu. 

Bir an, felce uğratıcı bir sUk<ın hil
küın sUrUyor. Sonra k{lra sakallı, ga.
yet sakin bir tavırla, i§aret ediyor: 

- Devam et, Frants ! 

KayJ.Jolan çoetık1ar ue birinin 
aua ve babası .• 

iki çocuk 
kay::oldu 

Kaza mı? ({açırHdılar 
mı'/ \ 7oksa kuçhlaroıı? 

Fnranaada iki çocuğun kaybolması 
bUtün efkarı ınnumiyeyi meşgul et
mektedir. 

Aslen Rus olan ve 1920 denbcri 
Fransız tabiiyetine girmiş bulunan 
Simkof ismindeki bir doktorun, biri 
19, diğeri 13 yaalarmda iki oğlu es
rarengiz bir surette ortadan kaybol
muştur. 

HAdise bir kaza mıdır, çocuklar 
kaçırılmıg mıdır, yoksa kaçmışlar mı? 

Bu Uç ihtimal de akla geliyor. 
Evvela, kaza olduğu dtl§ünUlUyor. 

Çünkü, çocukların oynadığı kumluk 
arazide bir çöküntü olmug, kumların 
arasında yalnız çocuklann bisikletle
ri ile boyun atkıları bulunnıll§tur. 

Bunun Urerine, gayet tabii olaark, 
çocukların kumlar altında. lmlanrk 
boğuldukları dll§Untililyor. Fakat, 
gUnlerdenberi yapılan bUtUn araetır
malar, hiç bir netice vermiyor. Kum
Ja.rm altını Ustiine getiriyorlar, çocuk· 
laman hl~_bir eser bulamıyorlar. 
Diğer tare.!tan; çocuklann kumlar 

altında kaldığını dUşUndUrecek başka 
sebepler de vardır. Mesela, Yura ile 
Pediyi ogUn akşam saat 7 de o clvar
da görenler olmu{jtur. Kum fırtınası 
da saat 8 de ba.5lamıştır. Çocukların 
bu bir saat zarfında o civarda bulun
duklan ve kumlarm altında kaldıkta
n muhakkak gibidir. 

BununJa beraber, gerek kumlarm 
altında çocuklarm bulunamaması, g&
rek başka §ilpheler, onların kaybol • 
ma sebebini başka yerde aramağa 
sevketmiştlr. 

KAO'l'JLAR ~U? 
Çocukların kaçını& olmalan da ih

timal dahilindedir. Bu harekete se • 
hep olarak §ti gösteriliyor: 

Çocukların babalan asıl annelerin
den ayrılmıı, ilG sene evvel başka bir 
kadmla. evlenmiştir. Doktor Slmkof· 
un ikinci karısı, çocuklara hiç bir su
retle bir üvey anne glbl muamele et. 
memektedir. Fakat, bu bqtaki çocuk· 
lann dalma ikinci a.ruıelerine kl.r§ı 

duydukları soğukluk bu iki çocuğa da 
kendini göstermiştir. 

Çocuklar haftada ikf kere asıl an
nelerini gtir;meye gidiyorlardı.. Asıl 

(Sontı 10 uncıı M'!flfamı::M) 
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Hergün bir fıkra : 

1 Nehir taşarsa 
Fransa 'Villyetıerlnln bir belediye re.illi, nehir tafm88mdan son d&-

rece Urker, maiyetine daima: s 
- İnsanlar için nehir taşnasmdan tehlikeli bir teY olmu. Hepiniz

den böyle bir vazıyet hasıl olursa aımacak tedbirleri elmdiden hazırla
manızı isterim, derdi· 

AdamcağıZJar dUetımntıeler, taımmıtlar ve bir ttırlü alınacak ted· 
birleri bulanıam11ıar. Fakat belediye re.illi sordukça: 

-Tetldkatıa mqguJUz efendim.. dlyorlarm~ 
Vaziyet hlo tedbir aımata mOıait olmadıfmdan tetkik heyetinden 

biri bir gUn arkadqlarma: 
- Buldum, demit. Birkaç bin ta.ne teneke kutu y&ptıracağı.z. 
Diğerleri dertten kurtuldukları için teneke kutularla ne yapılacağı-

nı eonnadan almıılar. 
Belediye re.illi neticeyi sormU§: 
- Tedbir aldık, on bin teneke kutu yaptırdık .. demi§}er. li 
- Kutular ne olacak.. f! 
Mucit cevap vermi3: ı 
- Nehir taearsa zarara uğraran halka. 1ane toplamak il.zere bu 

kutulan tağıtmz.. 

1-XURUN !8 Nll~1' 1911 

Surların yıkılması için Jlerl atılan 

fikir münasebetiyle -
Istanbul surları 

Jstanbul için değerli tarnıı eserler ya.
zan Şlom Berje surlar için gu cümleyi 
kullanır: " Herhalde Romanmldlerden 
daha muazzam. Asimyondakindcn daha 
valrane ve ıssız, Karkason ile Egmort· 
dakllerden son derece daha vasi ve da· 
ha zlyade ehemmiyetlidir . ., 

Evllya Çelebi 1044 yılmdn dördUncU 
Murat Van ııeferine çıktığı sene baba

sına Istanbul surlan için eu sözleri söy-
le tir: 

"lslAmbol dokuz kere mamur \'e do • 
kuz koro harap olmu~tur. Ama zamanı
mızdaki gibi asla harablyct görmemi~ • 
tir, kl her ue canlbden olursa olsun dost 
,.e dUaman dor ve do\arıoın mlinhedim 
olan nıahallcrlndcn araba ile girip çı

karlar. " 
Evliya çelebi o sene 4700 ki~l topla -

narak kale ve surların tamir edildiğini 
yazar. Çelebi lstanbul surlanıu yedi ku
leden "Blamilllb,. diye ba§lıyarak ndım 
ııdnn saymış. 

Hesabı §u: Yedi kuleden EyUbt: 8810 
adını alU kapı, Ayvansaraydan Bahçe
kapısına kadar G500 adım on dört kapı, 
Ycnlsaray (Topkapı sarayı) 6500 ndnn 
on altı kopı, (on tnnesl görilnUyormua), 
Ahrrkııpıdan Yedikule kl55eslno kadar 
ıo.ooo adım, yedi kapL Bu hesaba glSre 
lııtanbulun etrafı 30.000 ndımdır. Bin a· 
dımdn on kule varını§, kara tanı.nan Uç 
kal olduğu için onlarla beraber bUUin 

kuleler 1223 kule edermiş. 
lstanbul surlan hakikaten muazzam 

bir eserdir. On dokuz buçuk kilometre 
uzunluiundald ıur, 400 kule ve elli ka· 
dar kapı ile sUılenmlttL 

413 yılında ıur yapılmağa bqladığı 

vakit 1600 ~i seferber olmugtu. Sur, 
on dlSrt ıene llOl1l"a 447 yılında htanbulu 
sarsan mllthle zelzele ile '57 tane kule~ 
sini kaybetti. 

KostanUn dUıraıanlardan korktuğu 1 .. 
çl!ı yılcılan kule ve surlım Uç ayda ta -
iİlll"--emımtıtLXostanttıı tamırle beraber 
mevcut aurwı ISn tarafına 192 tane kule 
ne mllcebhez lklncl bir ıur yaptırm13; 

yağmur aularmı toplıyacak bir de set 
llAve cttırmıvti. 

Surlu bl.rcok defalar tamir görmtış

fUr. '56S • ts78 yıllarmda :Ddncl JUsten, 
717 • 741 yıllarmdA llçtlncU Leon lle be
ııtncl Koatanttn, 976 - 10~ yıllarında do· 
lruzuncu K08tanttn ile lklncl Bazil ve 
nihayet son Bla.nl imparatoru KOl!tan -
tin Drapozcs zamanmda ... 

Surlar, muhtelif tarihlerde ve muhte
lif imparatorlar tdrafmdan gen~lctllo -
rek bUyUtUldllfll için Ddncl Teodos eu
nı, HoraklJyoa ınını. be§lncl Leon suru, 
Manoel Komnen suru, Ddncl Teodos su
ru gibi isimler De anı1ır. 

işaretler: 

Teodos surunun kat kalmlıgı 4, U%Un· 
luğu 13 metre ldL 35 metrede bir 15, 20 
metre uzunluğunda 10 metre geniııliğin
de iki Uç katlı kuleler bulunuyordu. 

Marmara denizinden Yedikule kapısı. 
nıı kadar Teodos suru 620 metre idi. 
Yedi kule kapısından Belgrnt kaprsmıı. 
kadar gene 620 metre, Belgrat kapısm
dnn Sill\'riktıpıya kadar 680; Silivri kapı
dnn yeni Mevıe,ihane kapısına kadar 
900, Yenlkapı Mevlevihane kapwndan 
Topkapıya kııdtır 900, Tokpapıdan Edir
n ekapıya knda.r 1250, Edimekapıdan 

Tekfur sarayına kadar 650, oradan lğri 
kapıya kadar 220, lğrlkapıdan Halice ka
dar 650 metre. 

Ayvansaraydan Fenere kadar olan kı
snn 1400, Fenerden Cibalintn biraz aşa
ğısındaki Ayakapıyıı kadar 4ti0 buradan 

Köprllye kadar 760, F.ski k6prllden Ye
ni köprllye kadar 1100 metre. 

Snrnybumundan kUctlk Ayasotyaya 
kadar 2700 metre, kUçlik Ayuofyadan 
Y cnikapıya kadar 2300 metre, Dawtpa
a knpuımdan Yecllkuleye kadar da tali· 

rfben 3 kilometre sur mlktan hesap edil
mfııtlr. 

N. A. 

Hitlerin Doğum Yılı 
Münasebetile Gobelıin 

Söylediği Nutuk · 

HiUerln doğumunun 49 uncu yıldana .. 
mu mD.nasebetlyle propaganda namı Gö 
bels demi§Ur k1: 

"Hltlerln doğum yıl.mı vfmcliye kadar 
tes'it eden insanların say:mı aa1a hugiln· 
kQ kadar olmamıştJ. Buglln daha bll)'1lml1: 
olan Almanyanm '1'5,000,000 Jdelal onun 
~nllnde §{lkranla duruyor ve hudutlan
mwn ~mdald milyonlar ve milyonlar
ca ırktaşlanmız da onların bu filkranma 
i§tirak ediyorlar. (Nonccster Gardiyan) 

Hıraızlık Yasak Edilince 
Çingeneler tayan etti 

Parls, 27 (Husu.at) - Vargovadan bil· 
dirlldfo~o göre, Lehlstandaki çingene -
ler, krallan aleyhine isyan etmiflerdlr. 

Maltlmdur ki, geçen sene, ısıen ~ge
ne kralının yerine Yanoe Ku.ik geçmlett. 
Bu kral, çingene kavmine ymI ve asrl 
kanunla t:ıtbllc etmiye ve "memleketi,, 
medentıeetirmeye teıebbtıs etml§tlr. 
Bunlar arasmdıı, çingenelerin hmıızlık 
etmeleri de yasak edllmJetl. 

Çingeneler, lursızh~ yasak edilıne
sl Uzerlne isyan etmfelerdir. 

RVRl.JNa abone olu
nuz ve edininiz 

Çocuğun kableltarihi 

1920 tarlh1 kcndllorl için prch11torlk 
olan çocaklarm Çanknyaya akınlamıı 

seyrettim. Baharın ılık bir :;Unllnde ba· 
har co~p lçlnilo otomobWu, kamyon· 
lar, otobüsler onlan en bUyüklerlntn 
yanma götlirdll. Kendilerini tasıyan sU

rattn kollanndan kurtulmak, koıtlar gibi 
cnilda.prak uçmak, zamanı daha cabuk 
fethetmek heyccaru hepsine birer ka
nat olmusta. 

Batta, p:ıdl~aln, halltcyf, flgall, mağ
Jübtyoti bilmiycn bu ı:ocUkla.na. nıhlan· 
nın mlmrırlsl hiç de bWmkllere benze
miyor. Onlardan birisi ile konUJtum, bu 

çocuk Ç.ankayanm asfalt.ız zamanmı 

blle bilmiyor. Onunla konu~mak benlm 
ltbı hayattan yepyeni bir pencere ~
maktı. 

"- Bugün nedir, dedlm. 
KUtllk bıuı:ı dllc, dik baktı: 
"- Blzlm b:ıyraml dedi. 
Sonra hayret eder gibi sordu: 
".:-Siz ktltllkken bo bayramı yapmaz 

mıydmnf 

Cc\ .. p \"Crdlm. 
"-Yapmazdık. 

"- 1'alan söyJUyorınuı. Jnsan h~ ÇO• 

YAZAN: Sadri Ertem 
"- O zaman, dedim, padlph ''nlı; 

bqnnaa fes glycmluk. Bb ya1D.a Şeker 
ve Kurban bayramlannda el 6percllk. 
Sonra dll~ao ;eldi; memleketlmlzl zab
tcttt... Ta AnkaM yalmllarma Jw1ar 
geldi. 23 Nisanda onlan konuya karar 

vcrdlk AtatUrk onlan ordas17lo dcıa.be 
dökt:U. 

Çocuk llflanmı pek anlaJU11170nha. 
Söylcdlldcrlnıbı birer birer Usttmde hr
do. 

"- Padlph nedlrf Bir lna&D mı, bir 
b&f\ılll mı ondan korkardm.ız ela onua 
Iı:ln hayranı yapmawmn., llOll.ra llive 
ettJ: 

" - Bildim, bildim. O 'çocaklan kapar 
diye sokaklara çıkanuWtmız •• Peki baa 
anladım, fakat ba fee nedlrf 

Feal anlatamadım, reembd yaptan.. 
Katıla katıla sWdtL 

- Demek, decll, ıenln bıtkctla 1ok· 
tur. 

Cocuion asıl hayret ettljl nokta, dllf
nwılann memlekete ıeJlll ldL 

- Sen, dodl, ;pJu 817Jl7omm, dllf
man han,.. .... gearr Onlar Atal8rll-
ten :korkarlar. 

J,te ba çoeakJar it-in 1920 den önce.i 
bir JmblcttarDatlr. 
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Nevyork mahkemelerinde neticelenen bir dava· ........................................................................................................................................................................ 

Tek bir sene 
Hayatınızda milyoner bir kadının kocası 

olma)'a razı mısınız ? 
"Bir günlük beylil:, beylik~ir !,, diye 

bir taoir vardır. Şarkttı bu tabir bulun
duğu gibi garpta da "bir gün için 
kral,, diye bir tabir mevcuttur., ki bu 
mana:laki mevzular, çok eski zamanlar 
danberi gerek şarkta, ger·.k g .. rptı; 
dünya edebiyat eserlerine n.ev7.u edi
nilmiştir. Fakat burada anlatılacak olan, 
edebiyat mevzularıle alakad··r olmayıp, 
doğrudan doğruya hakikattir. 

Bundan birkaç sene evvel Nevycr
kun her gün çıkan gazetelerinin en bü
yüklerinden birinin sütunlarında, bir 
ilan neşrolundu. "Ben, ışçı sınıfına 

mensup bir adamla evlenmek kari)fını 
verdim. Gaye-t temiz ahlaklı, vazifesini 
amirlerini daima memnun eder şekilde 
ifa eden bir erkek olmalıdır; yaşının 

35 den fazla olmaması da lazımdır. Ev
lenmemiz, bir sene sürecel:tir ve ev
velden kararl~tmlmış bulunacağı üze
re, aradan bu müddet geçince, boşan· 
mayla neticelenecektir. Bütün bu bit 
sene içerisinde, kocama, göynünün is
tediği her §ey verilecektir. Benimle bir
likte en masraflı sey<ıhatleri yaparak, 
eğlenebilir. 

Yekununun sonu gelmez miktarda 
para, emrine amadedir. Fakat, bu bir 
sene sonra tekrar eski işine dönmeği 

ve evvelce alışkın olduğu ayni hayatı 
yeniden sürmeği, tahriren taahhüt et
meğe mecburdur. Eline geçecek para
yı biriktirmeğe mezun değildir. İstek 
edinen bekfir talipler, hayatlarına ait 
etraflı malUmatla beraber bir kıta fo
toğraflarını Hangers Ofis, 6. AvenU, 
N. Y. C. adresine göndersinler; orada 
gönderilen resimler ve malumat, sıla 

bir tetkike tabi tutıılacaktrr. Ben, neti
cenin ne dereceye kadar muvaffakiyet 
li olacağını mer<:ık ediyorum 1 Haydi, 
bakalım!,. §eklindeki bu sansaryonel 
ilan, "Mod Kenyod,, imzasını taşıyor
du. 

Amerikalı 23 yaşında 
genç kız, Milyarder Ma
dun sefaletten bir sene 
müddetle kurtarıp nikah
ladığı erkek, boşanınca 
kadını öldürdü; bu suçu 
; şl em" 1zt e haki ı gö:· iild ü ! . · I 

lu, madenlerde çalışmaktaydı; ancak 
cumartesiden cumartesiye eve gelirdi 
ve saadetini henüz duymamı~tı. heyet, 
derhal onun çalıştığı yere yollandı, ma
den idaresile irtibat temin olunarak, 
bu amelenin derhal çalıştığı yerden ge
tirilmesi için adamlar koşturuldu. Ye
rin dibinden bir b;ıçuk saat sonra yerin 
yü-=ı.in.:. gece karanlığından gündüz ışı
ğına çıkan işçi delikanlı, üstü başı kir, 
pas içinde, elbisesi yırtık pırtık haldey 
di. Elini ~özleri üzerine götürerek, ça
pakları sildi. kamaşan gözlerini parmak 
larile siperledi ve kendisine verilen 
müj:.leyi dinledi. Şaşaladı, s.~nra biraz 
kendisine gelince, gülümsiyerek çocuk
ça bir takım hareketler yaptı, kendisi
nin bu işi alay sandığını, bu eğlenceli 
oyunda, seiileceğini ise, hiç ummadığı
nı s:iyledi: 

- Hatta, dedi, ben bunu unutmuş
tum bilet Mektubu yazdım, resmimi 
gönderdim, ama işi cid:liye almadım. 

Hem bırakın beni, canım 1 En iyisi ben 
gene yerli yerimde kalayım t Zaten işim 
den, gücümden, hayatımdan, talihim
den belli başlı bir şikayetim de yok be
nim! 

Fakat, gevşekti, biraz· sonra annesi
Je öpüştü, gelenlerle birlikte N evyorka 
yolandı. Annesi için, kendisi ne veri
yorsa, ayni para, bir mukaveleyle ga
ranti edHüi. Hatta daha fazloca veril
mek üzere! 

Mod Kenyod, müstakbel kocasını 

peri masallarında ballandmla ballan
dırıla nnlııtılanlar gibi dö§enmiş budu
varında kabul etti ve içeriye ayak ba
sn deliknalıya şöyle dikkatlice bakma
ğa bile tenezzül etmeden, bir koltuğu 

"1-___ işaret etti· Con Parkleri, gösterilen 
yere beceriksizce oturdu. Müstakbel 
karrsr, hususi katibine şcırtlarr tekrar 
okumasını söyleyince -okunan şartlara 

kulak kabartan delikanlı, kabul yollu 
başını salladı, nasıl kımd:lanacr:ığını bi
lemez vaziyette el ve kol hareketleri 
yaparak oturan amele, bir müddet son
ra bir pahaneyle odadan uz;ı'.daştmldı. 

Maimaze1 MocZ ve 'bir sene evlenmek 
irin iııtihap etiği amele .. 

Kendisi için zorluklar içerisinde ye
ni bir hayat başladı. Kibarca konuşmak 
muaşeret adabına dair dersler almak, 
tiyatroya gitmek v. s. Birçok şey öğ
renmesi i~ap etti. S06yetele başkalari
lc konuşabilmesi, hiç değilse söyleni
lenleri usulünde ldniliyebilmesi için, 
bunları öğrenmek şarttı. Öğrenmesini 

bilen bir talebeydi. Tam 6 ay sonra, 
bir centilmenle yooyana gelebilecek 
derecede değiştirildi. Ve ancak bundan 
sonradır, ki tekrar müstakbel karısının 
huzuruna çıkarıldr. Mis Mod, cnu bu 
kadar değişmiş görünce, takdirini esir
gemedi. Ayni gün\:le nika~1lan kıyıldı, 
bir kaç saat sonra da genç çift, Long 
Aylrınd rıhtımına gidip Avrupa hattı-

(Soııu 10 uncu sayıfamı::da) 

J Askeri balıisler : 

Çin-Japon harbinde 
8 ayhk netice 

Japonlar harbin daha üç sene 
devam edeceğini söylüyor 

Japon bombardımaııı if.e yaoon bir Çin şehri., 

Çin - Japon muharebeleri ba.şlıyalı Bundan başka, muharebelerln w:ama.. 
sekiz ay oldu. Son ay içinde Çinliler sı Çinlilerin lehinedir. Mare§al Çay • 
bütün cephelerde muvaffakiyet ka.- Kay, Şek bUtün Çinlileri etrafına top. 
zandı. Fakat, bu muvaffakiyetler mu- lamağa. kısmen muvaffak olmuotur, 
harebclerin neticesi hakkında bir ka.- Gün geçtikçe bu muvaffakiyet fazla.. 
naat ileri sürmeğe kafi değildir. Çün- laşmaktadır. 

kU, on bir milyon kilometre murab- Harbin uzaması karıısmda Japon .. 
bamda çok geni§ bir devlet olan Çine, !arın mUşkül bir mevkie dUşdüklerini 
Japonlar henüz bütiln kuvvetlerini gören Almanlar bile, sekiz aylık harp. 
göndermiş değildir. ten sonra Japonların hlQ'blr §ey kaza... 

Harbedilen cepheler birkaç bin kilo- naınadıklarmı hatta harbin henUz Y• 
metre genişliğindedir. Japonlar ilk ni başladığını söylemektedir. 
hamlede süratle ilerleyip Şanghaydan Japonlar ise, harbin daha Uç yıl d&
içeri doğru uzaklaştıkça, fırkalar, vam edeceğini ve ona göre hazırlıkla,,. 
serpile, serpile dağılıp za.yıflamı§tır. ra ba.!ıladıklarmı~ her ne pahasına o. 

llerliyen Japon ordularının arkasın- tursa olsun Çini mağlllp edeceklerin! 
da. yüzbinlerle Çin askeri kalmış ve nan ediyorlar. 
tehlikeli bir halde Japonlara baskın.. Alman ordusunun resmt organı 
Iar)apmaga IJaşıanmı§tır. uoyçc; v t:ı· ~azeı:t.-::ıı !TOıesor ~-unzıt)O 

Bu itibarla Jnponlarm daha ileri nin bir makalesini neşretti. Çin - Ja,.. 
doğru gitme1eri imkansız bir hale gir- pon haı:lbinden bahseden Profesör, 
dl. Sonsuz topraklar ve zengin insan Lord Kiçner ölmezden evvel söylediği 
kaynakları olan Çin devleti, yirmi se- bir cümleyi Çin - Japon harbi için 
ne evvelki devlet değildir. söylemiş gibi telfiltki ediyor, 

Artık son muvaffakiyetsizlikler 
Tokyo hükümetini derinden derine 
dil.şündürmeğe başlamıştır. Japonlar 
yeni planlar hazırlamak maksadile fa
aliyete geçmişlerdir. Çünkü, Japonlar 
1931 yılında olduğu gibi, bu kere de, 
Çinlileri kolaylıkla mağlup edebile .. 
ceklerini hesaplamışlardı. Bu hesap 
yanl15 çıkmıştır. 

Dört, beş ay içinde nihayetlendire
bileceklerini zannettikleri muharebe
ler, aradan sekiz ay geçtiği halde he. 
nüz başlandığı yerdedir. Çin kaynak
lanndan verilen haberlere göre, Mart 
ay:r içinde Çinlilerin taarruzu karşı -
smda geri çekilmek mecburiyetinde 
kalan Japon orduları on beş bin ölü 
vermiştir. 

Çinlilerin manevi kuvvetleri bu za. 
f erlerden sonra çok kuvvetlenmiştir. 

Kiçner, umumt harp senelerin-
de şöyle demi§t.ir: 

"Bu harbin ne zaman biteceğini ta.. 
yin edebilmek mUmkün değildir. Fa .. 
kat, şurasını katiyetle söylemek mfun .. 
kündür ki, harp heni.iz başlamakta,.. 
dır.,, 

Halbuki, Japonlar bu harbe niyet 
ettikleri zaman, Çin ordularını kolay .. 
lıkla mağ!Up edebileceklerini, ordunun 
başındaki generallerin satılmış adam .. 
lar olduğunu zannetmişlerdi. 
Japon generalleri 1870 yılında Prwı. 
ya ordusunun kullandığı bir usul ile 
Çin ordusunun asli kuvvetlerini imha 
ederek süratle ilerliyeceklerini ve is.. 
tnayı tamamladıktan sonra dört - beş 

ay içinde Çine hfıkim olabileceklerini 
sanmışlardı. 

Davetin icra ettiği tesir, tasavvur 
olunmaz. Ölen milyaı:tder Kenyodun bi
ricik kızı olan Mod Kenyod, Nevyor
kun "yukarı 100,, denilen en yüksek 
tabakasınd:ındı. Zenginlik ve güzellik- ' 
le son derecede şımarmış 23 yaşında 
bir kızdı. Aşırı fikirleri, muhitini ve 
muhiti haricini hayrete düşürürdü. Fa
kat Mis Modun dimağile ördüğü bu ağ, 
emsalsizdi. Bu teşebbüs, dolan bardağa 
bir damla su daha katılması gibi bir 
ıeydi; bardağı taşırdı. Vo1striytin iti
ban eıalem karşısındaki mevkii, tehlike 
duydu. Çılgınca olmaktan daha fazla 
bir ıey olan teşebbüs, her ne pahasına 
olursa olsun tatbik sahasında yer tuta. 
mamalıydı. Bu maksatla, en hürmete 
pyan kimseler, Kenyoo sarayına git
tiler. Güzel Modun kararım geri alma
m için, vaziyetin yakışıksızılığından 

bahscıderek, c,u iknaa uğraştılar. Fakat 
iboşuna 1 Bir İran 5edirl üzerine uzan
mış olan Amerikalı dilber, yorgun ta
vırla bir ol işareti yapıp, gülümsedi. 
Bir sene müddetle şartli evlenmeye 
namzetlerin sayısı, arttıkça artıyordu. 
Hemen herkes talihini tecrübe etmeği 
deniyordu; ihtimal büyük ikramiye ken 
disine çıkıverir ümidile, bu oyuna işti
rak ediyordu. Rastgele bir kazanç u
marak 1 Fakat Mod, bulvar arslanların
dan, dans ve tenis müptelalarındc:ın yüz 
çevirmişti o iş !ahasm"dan gelme, çalı
şan bir erkek bekliyordu. 

Neticenin umuma malUm olacağı 

gün, seçilenin bildirileceği yerin etra· 
fı saatlerdenberi gazeteciler, fotoğraf
çılar ve ressamlarla sarılmıştı. Derken, 
biraz gecikmiJ olarak görünen Mis 
Mod Kcnyod, masaya doğru yürüdü, 
canı sıkılmış bir halde elini uzattı. en 
fötte duran zarfı alıp hakem heyeti re
isine veı:ıdi. Jüri reisi, zarfı acele yırt
tı. Salonda ve salon civarındaki herkes, 
meraktan yanıp tutuşuyordu. Reis, ki
min seçildiğini bildirdi: 

Seyyar kumarlhlaınıe 

Şimal cephesinde Japonlar bu usulü 
tatbike kalkıştılar, fakat, teşebbüs 

boşa çıktı. Karşılarına. çıkan Çin kuv
veti, 1931 yılındaki ordu değildi. Bu 
plUn bo3a çıkınca, Japonlar ikinci bir 
plan çizerek Pcypindeki Çin orduları
m muhasara ve imhaya çalıştılar. 

Kararında ısrarla duran zengin ve 
güzel kadının ilanı, birinci plar.da mu
hiti yakınlarını harekete getirmişti. 

Şimdi ikinci planda da, aşağı tabaka 
ayaklandı. En ücra köşe, bucakta bile 
bu ilan okunuyor, cevaplar karalanı
yordu. 6 ıncı avenüdcki pc6ta memur
luğu, gelen mektupların çokluğu karşı
sında, bunları yerine götürebilmek üze
re yardımcı memurlar temini zorunda 
kaldı. Nevyork için haftalarca bir san
sasyon teşkil oden mcvzuun müteakip 
l&fhasında, jürinin uyiun bulduğu mek 
tap1an Mis Moda arzettiği, zengin gü
zelin, bunları gözden geçirerek, hangi
sini tercih ederse bildireceği havadisi 
abctti. 

- Con Parkeri, maden amelesi, 30 
yaşında, Kentukili ! 
Amerikanın en güzel kadınlanndn 

birinin yanı sıra bir sene müddetle fevk 
ve sefa sürecek olan delikanlı, işte buy
du 1 Kendisine derhnl telgraf çekildi ve 
hususi trenle de bir komisyon, telgrafı 
takip ederek Kentukiye vardı. Gazete
ler, akşam tabılarile bu havacisi birinci 
sayfaya alarak dört bir tarafa yayıyor
lar. Aradan i!ti saat geçer geçmez, bü
tün Amerika, ''Con Parkleri,. ismini 
öğrenmişti 1. 

Murahhaslar, mükafatı kazanan ame 
lenin evine varınca, orada :ınncsile kar
şılaştılar. Simasında üzüntü ve sefalet 
izleri yeretmiı zayıf bir kadındı. Oğ

r 

• 

1 Tango ismi>ıdc7ci lm gemi A nıeri 1Jaıı kammları deniz 1iizerinile eyi.ence 
tertip cdcıı?r-rr lJazı ı·crgi muafiyeti b•ıhşcttiyi için ltir J.ıımarlıanc 1ıaliııc gc-J 
tirilmi§tir. Amerikalı zc11gin'lcr Kali/orniya sahillerinde bu gemi ~mlc eğ
lenirler.~ 

Şangbay, Suçen, ve Nankinde de 
tatbik cdilmeğe çalışılan plan, Çinli .. 
!erin anudane mukavemeti karşısın.da 
sukut etti. Geri çekilen Çinliler, ordu .. 
daki intizam ve disiplini muhafaza e.. 
derek, topraklarını karış kan§ mUda,.. 
faa suretile Japonlara müUıiş zarar
lar vererek geri çekildiler. 

Bu bir çekiliş değil, muvaffakiyetle 
Japonlara zarar verişti. Bu usul saye
sinde, Çinliler yalnız Şanghay civarın
da 40.000 Japon askeri imha ettiler. 
Çin kaynaklarından verilen malfunata 
göre, harp başlaya1ıdan bugüne kadar 
Japonlar 400 tayyare, 20 gemi, 200 
bin asker kaybetmişlerdir. Bu kayıp, 
1904 - 1905 yılında vukubulan harp
teki bütün zayiatın üstündedir. 

Japon tayyarelerinin sivil halkı 
bomba1amahı.rı çin milletinin bir ara
ya toplanmasına, birliğin meydana. 
gelmesinde bUyük ~il olmuştur. Ka.
dmlarm. (locukların düşman ta.rafm -
dan merhametsizce öldürüldüğünü gö-. 



Hokkabazın Külahı! 
Ve 

Y umurla Olan Elmalar! 

Bu iş artık kabak tadını da çoktan 
geçti. Gecen akşam Çarşıkapı paza
rından bir kese kdğıdı elma almış o
lan blr zat gazetelerin birinde: 

Elma kUH\.hı mı, hokkabaz kula.hı 
mı? 

Diye şıka.yet ediyordu. Şimdi biz, 
esnafın sağlam elma yerine kese kA
ğıdına el çabukluğuyla çilrilk elma 
doldurmalarını btr tarafa bırakalım. 
Hatta., meşhur lnclll Çavuş'un (Elma 
mı, limon mu?) hikAyesinl de baş
ka tarafa. atalım da gelelim yepyenl 
ve tuhaf bir kese kAğıdı hfkdyeslne: 

Adl\mcağız, geçenlerde bir akşam 
bUyUcek bir kese kAğıdın içine ge
ne Çarşıknpıdan elma doldurup, el
malar kolunda Yedlkule tramyayına 
aUamış ... 

Sonra, Beyazıt durak yerine gelip 
içeriye hUcum başlayınca, zavallı a• 
damı iyice sıkıştırmışlar; ve bu ara
lık kolunda tuttuğu kese kAğıdm l· 

ıdekl elmalar da kalabalığın ve sı· 
kıştırmanın şiddetiyle hatJften bir 
çatırdıdır yUz göstermiş ... 

Uzatmıyalım, tramvay hızla LA1e
Jiye doğru yol alırken zavallının ko
lundaki kese kAğıdın tel de blr lök 
halini almış ve biraz sonra lSnllndekJ 
Ermeni bayanlarının tertemiz man
toları ile etekleri, sarılı, aklı yu
murta fçlndo kalınca tramvayda bir 
cUrcUnadır kopmuş ... Kopmuş ama, 
beriki hAIA: 

- KAğıdın..t lçtndekller yumurta 
değil, elma idi yahu! Şimdi nasıl o
luyor da bu elmalar tramvayın için
de yumurta oluveriyorlar? diye ken
di kendine söylenmekte •• 

Tam bu aralık tramvayın arka sa
hanlığında duran birisi gevrek gev
rek gülerek JUa karışmış: 

- Kurban olduğum AI1ahın hik
metine akıl erer mi birader, bak, se
nin kese kAğıttaki elmalar tramva
yın içinde nasıl yumurta olmuşlarsa, 
benim kollarımdaki kese ktiğıtıar
dan blrlnin lclndekf yumurtalar da, 
yolda elma olmuşlar! 

Meğerse, ayni adamlar, ayni el
macıdan alış veriş ederlerken yanlış
lıkla blrlbirlerlnin kese k!ğıtlarmı 
alıp yOrümUşler. 

Osman Cemal 1\..\ YGIIıl 
--o---

Çoban Mehmede 
10 Tane Kuzu 

lstanbul kırlarında çobanlık ya
panlar ağır siklet pehlivanımız Ço
ban Mehmedfn Avrupadakl son mu
vaffakıyetlerinden dolayı Hıdırellez
de kesip, doldurup bir oturuşta ye
mek şartlle kendisine on tane kuzu 
hediye etme~o karar vcrmlşlorclir. 

--0--

Vereıiye İçmezmiş! 
- Veresiye rakı içen iki defa sar

hoş olurmuş derler, doğru mu? 
- Ben ömrilmde veresiye rakı iç

mem; hep vermiyeslye içerim! 

- Arffm beftim için 1ıiç btr ümit 
kalmam .•• 

- Hayatından ümit yok mu~ dok
tor1 

t-XURON il 1'18&1' ı• 

Der dını söylemeyen dermanını bulamaz 1 

Sorun bize, söyleyelim • 
sıze •• 

Gençleımenin Çaresi 
Bayan H. Gtlldlkene: 
Beş, on yaş kadar gençleımek istiyor

sunW!. Pekli! ama bu 1§1 hangi doktora 
açtıksa bize cevap vermekten çekindi
ler. En sonunda (Poliklinik) mecmua -
sı sahibi operatör SUreyya Kadri kula
ğanıza tunu fmladı: 

Bayana ~yleyfniz, şimdi tam mevsi
midir, kırlardan birkaç kaplumbağa ya
kalayıp onları tam on be3 gün halis 
zeytinyağı içine yatırsın, sonra hayvan
ları yağdan çıkanp Uzerlerine bolca li
mon sıkarak söğüş halinde yesin, der
hal kendisinin beş, on yaş gençleştiğini 
hisseder. 

YALAYIP YUTTU. 

Bir çocuk bir de
mirci dilkkAnmın 
önünde d~rmuş, 
dkklnın içerisinde 
demir döğen işçile
re bakıyordu. Bu 
vaziyetten sıkılan 
demirci ustasr, eli
ne kızgın demiri a
lıp çocuğun yüzüne 
uzattı. Onu böylecn 
Urkütüp, dllkkAnın 
önünden savacağı
nı sanıyordu. 

Fakat çocuk git
medi! Dedi ki: 

- Bana beş ku
ru$ verirsen, onu 
yalarım. 

Bu tekliften hay
rete düşen demir
ci ustası cebinden 
çıkarıp beş kuruş 
verdi. 

Sabredin, Mevsimi 
Geliyor 

Bayan Bedia Silll1De: 
Bizim Bay, henUz kırkma gelmeden 

boyuna. göbek salıveriyor. Görseniz sU
tiln gibi bir kadının yanında o, koskoca 
göbeği ile ne kadar tezat teşkil ediyor. 
Buna bir çare bulamaz mıyız? 

Buna çare: 
Bir, iki hafta sonra baymızı bir tabla

l·a oturtup: 
- Haniya Yedikulenin göbekli! ... 
Diye te§hirden bagka. çare yoktur. 

Belki bir iştahlISI çıkar da siz de kurtu
lursunuz! 

'• ' Çocuk beş kuruşu 
yaladı. Cebine atlı. 
Ve gitti. 

- Takma di.flerinizi 11eredc yaptır 
- Sizin takma 8GÇ2arımzı yaptırdı ·ğınız yerde ... 

;ransiyon Yükselince 

Bay Mehmet AU Balyemeze: ---Son günlerde tansiyonunuzun fena 
halde yilkselmcğc, içtiğiniz sulardan bur
nunuzun sarımsak kokusu almıya başla
dığından §iki.yet ediyorsunuz. l~ hasta
lıklan mUtela- ~ ifrit aiziıı 
hastalığınıZ için bize dedi ki: 

O zat önce gitaln, meghur bakteriyo
loji profesörU Kemal Hil.seyine terinJ 
muayene ve tahlil ettirsin, sonra da tah
lil raporu ile birlikte aynca temiz bir 
şişenin içine biriktireceği yarım kilo ka
dar terle bana gelsin, icabına bakalım. 

. ' 

ARILARIN 
YUMURTASI 
İhtiyar Bayan 

Zehra, dalına kom
§U çocuğunu bak
kala göndererek ö
teberi aldırır ve bu
na mUk8.fat olarak 
da geldiği zaman, 
bir dilim ekmek U
zerine bal silrerek 
verirdi. 

Bayan Zehra bir 
gün nasılsa bunu 
unuttu. Çocuk bir 
mtiddet bekledi.. 

- Teyze .. BugUn 
anlarmız yumurt
lamadı mı? 

SAÇ İLACI 
Eczahanede: 
- Bu ilaç saçla

rı büyütmek için 
midir? 

- Harikulade
dir. Geçenlerde ben 
bir miktar tarağı. 
mm üzerine serp
miştim. Şimdi tara
ğını fırça oldu. 

Bahar için şiirler 
Herkes denğidenğine Bahara şarkı ! 

ilkbaharın bayılırım kokusuna, rengine .. 
na mc\·sim'1e benim midem dalar, gider engine! 

nakm hele, baklalara, bakın enginarlara: 
nnşka Ç('Şni vcrlyorlar baharın ahengine! 

llülbül gülle hoşbeş eder, çaylak ı•iliç pcşln<lc, 
Karafatma lbo ile, herkes dengi dengine! 

Sıtka Kcariyeli 

Ycı;.illcndi etkArım, bahar artık mertleştl, 
Eski mınimtll'ak aşk, şimdi lAclvertleştl ! 
Dcll gönlüm bahçelerde marollarla dertleşti, 
l~akat bizim o bal kız, bagtinlerdo sertleşti! 

J~y mertlcşcn ilkbahar! ncnim şeker, bal l.."-ıztm, 
Yıninldarı turuncu, kulaklıın al kızım, 
\'ornpları nohudi, mantosu kumr:ıl kızım, 
l~ugünlerdc, acaba, ne diye şirrctleşU! 

~air .Ahmet Hamdi. Tawmar 

· Bana göre Bahar 
Ben bahan dolmada, 
KaranflU (orbadıı, 

PlIAvı Jç cebimde, 

ı 
1 

ı 

i 

Papa Eftimin 
Kırmızı Y umurtalan 

Meşhur hokkabazlardan Aksaray
lı lrfan kırmızı yumurta paskalyest 
mUnasebetiyle koltuğuna iki tavuk 
sıkıştırıp Papa Eftlme gider: 

- Bayım, der, yumurtayı sonra
dan kırmızıya herkes boyar, halbuki 
bu, benim tavuklar yumurtalarını 
kıpkırmızı olarak yumurtlarlar! ls
t ersen bunları sana satayım! 

l'apa Eftlm: 
- Peki, der, yumurtlat da. göre

lim! 
Bunun Uzerlne İrfan hayvanları 

yere koyup ellndekl deynekle: 
- I:Iop, bJr, tkf, ne! 
Derdemez, tavuklar hemen oraya 

birer tane kıpkırmızı yumurta yu
murtlarlar. Tabll bunu gören Papa 
Eftlm tavukları ikişer liraya lrfan
dan satın alır. 

Meseleyi hokkabaz İrfana soran 
bir muharrlrlmlze İrfan demiştir kl: 

- Tavuklara sabahleyin mısırla 
birlikte blraz kırmızı gallbarda yut
-turmuştumt 

r'l alnız Muhtelit Talöm 
Olmaza! 

Dün sabah sut alırken seyyar !Uf· 
çUye sorduk: 

- Senin kao gUndtır blze Terdllhı 
sut ne f nek sntnne benıfyor, ne ko
yun, ne keçi, ne de manda silt1lııe! 
Çeşnlslne bakıyoruz, hemen hemen 
hepsinden var glbU 

- Benim sattığım snt muhtellt ol-
duğu Jçln öyledir. · 

Gene Stadyom Meaeleıl 
Dlln gene gazetelerin blrl yazıyor· 

du: 
Yenlbahçede yapılacak etadyom 

meselesi gene suya dUşmek Uzere l· 
mlş. Sporla aIAkadar olanlar Yeni .. 
bahçede stadyom olamıyacağını tek .. 
rar ileri sUrdUklerlnden şimdi Pros
tun bu iş ıcın başka bir yer göster
mesi bekleniyormuş! 

Yenibabçedekl stadyom yerini be
ğenmlyenlere karşı anlatılacak ga.ı 
yet hoş bir meddah hlkAyesl vardır:ı 
Meddahın bu meşhur hlkA.yeslnl bel .. 
ki siz do bilirs iniz: 

Bundan em, aıtwş yıl önce Tırno.ı 
vodan mı, Şumnudan mı neredense 
lstanbula yeni gelen ve ömründe hl~ 
deniz görmeyen bir arabacı, karşı

sında dUmdUz Marmara denizini gö
rUnce: 

- Abe, demiş, buracıkta tam ara
ba koşulacak bir yer varmış, o ca. 
nabet yeri ue aksi gibi su basmış! 

Hani, onun gibi, şu blr turlll bitip 
tllkenmek bllmeyen stadyom yerinin 
secilmesl işinde de insanın, parma
ğlyle Marmarayı göstererek ayni şe· 
yl söyleyeceği geliyor: 

- lstanbulda tam stadyom yapıla
cak bir yer varmış ama, orasını da 
su basmış! 

• . ·~ 
,...-·:~;;--

- Hoytr, 1"lôkis, tamamile i~ti. 
- Fasulyıtiere ne oıibıı, 'bilmem kil. 
H414~··· 
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f eı enç Körmendı 

Çeviren: 

Vahdet Gllltekin 
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-ou
SAIF HAVAT 

Bay Cocus iğilerek seıa.m veri:r or, 
-;e çıkıyor. Klara anne Cocus gıdiyor 
diye seviniyor ama, yine de içi pek 
rahat değil. EndişeU, - tıpkı karar
sızJık içinde bulunduğu, ne yapacağı
nı bilmediği, istediği başka, anlayıp 

hissettiği ba§ka olduğu zamanlardaki 
gibi. Yahut, nasıl hareket ederse doğ
ru olacağını biliyor. Şimdi Cocus'un 
o insanı korkutan suratı kapmm ö
nünden çekildi gitti, artık içi rahat 
etse ya. Hayır, billkis sanki ağlıya
cak gibi. Acıklı bir sesle: 

- Hartlein, diyor, acaba. sen ne 
dersin ... 

Baron, kadmm sözUnU keslyor: 
- Bu baykue herifin aramızdan 

gitmesi çok iyi oldu bence! 

29 Haman 1914 sabahı gUneş bti
tnn şaşaası ile parlıyordu. Beyaz ye
lesinin dalgaları deniz kıyısına neşeli 
ve sıcak bir şırıltı ile dökülüyor, 
kumlan ısıtıyordu. Denizden doğru 
hafif bir serin rUzgfu' esiyordu. Sahil
de, banyo kulfibelerlnln etraflarında, 
kumların Uzerinde, tnılnrda ytizlerce 
kiei vücutlarını yaza ve gUneşe açı
yorlardı; - dUn, evelsi gUn, 1913 ve
ya 1904 senesi yazlarında olduğu gi
bi. 

Şurada, deniz kıyısında, Klara an
ne artık emin bulunuyordu: "eve koş.
makta acele etmiyecektl.,. Bu güzel 
ya:mı en güz.el ve en büyük kısmını 
uzaktan haberlere, endişelere, telaşla
ra uyup feda. etmiyecekti. Bu haberler 
tama.mile boş değildi a.ma, henüz sağ
lamla§mış da değildi. O dindar, bir 
kadındı, günde hf ç olmazıın bir defa, 
nihay~t yirmi yeql yaşında k~ndislne 
nasip ettiği bu nimetten dolayı Alla.
ha dua ediy()rdu: Allah ona1 diğer bü
tUn §eylerden maada, lilkUs hayat ya
pmak fırsatını da vermişti. Fakat, 
Alla.hm, verdiği gibi almasına da razı 
olacak kndar dindar değildi. 

· O siyah Paguin elbisesini düşnU -
yordu. Bu elbis eyi BUyllk Dllnya G<ı
Zası 'nda giymek istiyordu. Bu gala a
ğustosun ilk perşembeslndo verilecek
ti. Sonra, belki §Öyle de dil§UnUyordlı: 
Bu büyük hadisenin başına pek o ka
dar mUkcmmel olmıyacaktı, fakat da.
ha başka eğlenceler de vardı, bunları 
da beklirordu. Bu gilzel yazı sonuna 
kadar mildafaa etmeye azmetmiş bu
lunuyord1ı zaten. 

Doktor Axbcrg'in de sahildekiler 
tarafından uğurla.nmasmın da onun 
için hiç ehemmiyeti yoktu. Doktor 
Axberg ''lznlm bitti, onun için gidiyo
nım,, diyordu. Sonra, bu şerait dahi
linde, kendJısini evinde daha rahat 
hissedecekmf§ ... 

Biraz sonra baron Hartleln sahilde 
göründü. Onda yine, insanın içine f e
ra.klık verecek yeni haberler vardı. 
Fakat, Klara anne artık bu sözlere 
pek ehcmmJyet vermiyordu. Kocasın
dan beklediği mektUpte her h&lde bir 
eey olacağını dü§UnUyordu. .• 

Ba:balarmdan bekledikleri mektUp 
6ğle postası ile geldi. Paula otele ge
lir gelmez, babasının o urun beyaz 
za.rf ını daha uzaktan görünce anladı. 
Babasının bu mektUbU acele ile yaz.. 
dığı belli f dl: harfler iğri bUğrU idi, 
daima düz yazdığı halde satırlar bir
az mali gidiyordu. MektUpte şunlar 
yazılı idi: 

"Sevglll karıcığım; 
.. Beklediğimiz ve korktuğunıuz §eY 

oldu: memleket harbe hazırlanıyor. 
seferber hale konuldu. Öğleyin neşro
lunan tebliğler kısmiğ bir seferberlik 
fl!n edildiği bildiriliyor, çUnkU Sırp
ları tedip etmek için bütün orduyu 
eef erberlik etmeye lUzum olmadığı 
söyleniyor: fakat atılan taşın nerede l 
dll§eceği veya kimin durduracağını ı 
kim bilir! Biraz evvel arkada..~larla, 
harp acaba Sırbistana karşı bir tedip ! 
hareketi §eklinde mi kalacak, yoksa 1 
bir dUnya harbi halini mi alacak diye 1 
konUfUYOrduk. 

Daha faz.la yazacak halde bulunmı· 
yorum. Fakat, benden uzakta ve ya.
bancı bir memlekette bulunan aizler 
ve György hakkında end* ettiğimi 
söylemek isterim. 

"Her h&lde telgırafmu almı§SUllZ 

ve bavullarınızı hazırlamışsınıı.dır. 

Binaenaleyh, bu mektUbU alır almaz 
ilk tirene yetigirsiniz. Ben de bu ak· 
oam doğru posta ile yola çıkıyorum. 

utnşallnh, en nihayet Pergembe gU. 
nU görtl§UrUz. Budapeateye benden 
selamlar. Dudaklarından öperim. 

Lasz'lo 
Bez.giye - Parise, György'e de tetgı. 

raf çektim, derhal gelmesini blldir
dim.11 

Klara anne mektUbU O()yle bir göz. 
den geçirdi, sonra Paula'ya verdi. Ka
drom yUzU kıpkırmw kesilml§ti. Mek
tlibU okurken Paulanın da yUzU kızar
dı. İkisi de sustular. Nihayet Klara 
anne: 

- Hadi git bana bir telgıraf klğı
dı al gel, dedi. 

- Ne yazaca.ksm telgırafa? 
Çocuğun bu masum sualini Klara 

anne fenaya çekti: söyleni§ tarzını 
soğuk bulmu§tu, çocuğun mavi gö.z. 
leri kendisine sert sert bakıyor gibi 
geldi. Hiddetle: 

- Gitmiyoruz işte! dedL Babadan 
şimdi Peştede bulunuyor. Orda slıkfuı 
bulur artık. Telgırııfa yazacağım ki ... 
böyle küçük bir §eyi bUyültmekte ma
na yok, diyeceğim... Hem, ııen karış
ma bakayım! Ben ne yazacağımı bili
rim telgırafa ! Hadi sen git telgıraf 
Mğıdmı al bakayım, öfkelendirme bE> 
nl! 

Yemek yel'lerken Xlara'"81Ule baron 
Hart.lein'e m ktilbU ~cUıne etti. Ba
ron başını salladı, elini alnından ge -
çirdi; hayret etmiş veya canı sıkılmıg 
gibi idi. Nihayet: 

- Anlamıyorum, dedi, ciddiğ adam
lar bile böyle hayallere nasıl kapılı
yorlar .•• 

Paula, Klara anneyi' elektrik gibi 
saran tesirli havayı yarmak ister gi
bi: 

- Fakat, bay baron, dedi, muhare
be oluyor! Tabii Pcştede vaziyeti da
ha iyi biliyorlardır! .. 

Ötekisi. evvela hiç bir şey söyle
meden çocuğa bir baktı, karşısındaki 
bir çocuk olmasa kendisini tahkir e
dilmiş vaziyetinde göreceğini anlat. 
mak istiyor gibi idi. BUyUk bir adam 
hall ile: 

- Yavrum, dedi, za.nnediyor mu
sun ki, Peştedekiler hurda bizim bil
diğimizden fazla bir şey bilirler? 

Sonra Klara anneye döndü: 

- Fakat siz eğer korkuyorsanız, 

bayan, söylediklerimin bütiln mesuli
yetinl üzerime alıyorum. Tabii, sizi 
burda arzunu,; hilafına tutamam! 

Hayır, Klara anne korkmıyordu hiç. 
Baronun demeei Uzerlne, kocaama tel
gırat çekmekten de vazgeçti. Yalnız, 
acele bir mektOp yazdı, dedi ki, res
men bildirilen endişe verici haberler 
bilAfme olarak, Ostende'de, Meta res
miğ bir surette alınan malfunata gö-
re ... 

(Arkası oor) 

Yaman Bir Gece Misafiri 

Sivas, (Husuei) - Haber aldığuna 

göre ÇizözU kllyUnden Omer oğlu Nuri 
atına binerek Kiremitli köyüne dUğUn 
işi için gittiği eırndn k5ydc bir eve mi
safir Pdilmfa ve ayni evde misafir bulu
nan Sivaslı Recep oğlu Kaya ile tanış -
ml§tır. Her iki misafir ayni odada ynt • 

tıklan için Nuri uykuda iken Kaya el • 

biselerlnl giyerek o.rkndll§mm tabanca -
sını, cebindeki parasmr, yamçısınr, ve a
hırda bağh olan atmı da alıp aavuşmuo -
tur. Sabahleyin Nurl uyandığı zaman eş
ynlnrmrn ve atmm yerinde yeller estiği
ni ı;llrmUş \'A kazaya hemen haber verl- j 
lerek euçlu elo geçirilerek tevkif edil- j 
mi~. 

Taşova tütün
cüleri A yon da 

Fiyat dUşUklUğll için 
ve~Alete mflrecaat 

etliler 

Şehir yeni yapılan binalarla .çok 
sevimli bir hale geldi 

Erbaa (Kurun) - Bugün belediye il 

B&lonunda tütün mUstalıailleri beledi· 
yerelsl Ziya Geginiıı başkanlığı altm
da bir toplantı yaptılar; bu toplantıda 
verdikleri kararla tiltUn fia.tlerlndeki 
dUşüklUğUn önlenme,,l için B8§Veklle
te ve Ekonomi Bakanlığına müracaat. 
ta. bulunulma.sına karar vererek da
ğıldtlar. 

Bu seneki Taşova ınıntaka.sı tUttln
lerinin fiat dUşUklUğil müstahsili çok 
mUşkW vaziyete sokmuştur. 

Yapılan müracaat elde mevcut tU
tnn mahsullerimizin matlflba uygun 
bir §ekilde satılması cihetlerinln te
mini tçlndir. Bu müracaat nazarı dik
kate alındığında ekicinin yUzU gülmüş 
olacaktır. 

Şarkıılada 
Okul Yapılıyor 

ŞarJavlablarm çoktanberl bekledilf 
modern ve tam tegkUAtlı okula nlha -
yet bu yıl kavueacaklardır. Okulun. tık 
temel ihalesi yapılacağmdaıı hemen in • 
aaata ba§lanml§tır. Haber aldığıma g6re 
okul 40 bln liraya çıkac&ktır. Su sure~ 
le vlIAyetçe merkezdeki ne beraber iki 
modern okula kaVU§mug oluyor. 

Al-yon, (Kurun) - Bu defa Afyon-} 
dan geçişimde §ehlrde yeniden bir 
hayli inşaat faaliyeti gördüm. Vila
yetin (750) bin liralık bütçeslle başa
rılan l3ler arasında. cidden kıymetli e
serler de vardır· 
Kız enstitilsU, Dumlupmar mektebi, 

Anıt meydanı ve bu meydandaki is • 
timl!kat Afyonda dainıt bir yapı ha
reketi yaratıyor. Temelleri yeni atıl-

Salihlide 23 Nisan 
Gumhuriyet meydanında Büst~n 
açılış mer:lsimi yapıldı; bir orta 

okulun da temeli atıldı 

mı§ olan posta - telgraf binasının fnta 
işi de devam ederken belediye bütçe. 
sinden bir yeni belediye binası yapıl
m~"'mın diişUnUldUğU görUlmektedir. 

Bu inşaat Zaf cr AnrtI mydanı 

çok daha güzelleştirecektir. Vilayet 
büt~.esfnden yapılmış olan Nafia bina.
sının yanıbaşında devam eden istim .. 
l~ faaliyeti anrt.m Ust ynnmdakl tat. 
sız manzarayı gözönUnden ka.ldırmıu 
olacaktır. 

Belediyece yaptırılmış olan Şehir 

gazinosu, Şehir lokantası, zahire de
posu, mükemmel ve modern h&l, bah· 
~1er. yeni çarşılar ve wnu.nll hclllnr 
Afyonu sevimll bir ~ haline getir
miştir. 

Afyonda bu miihıJ ilerleyişin se
beplerini ara.5tınrken öğrendim ki l· 
dareciler müttehit ve mütesanit bir 
çalışma. furZı ta.kip etmişlerdir. 

Vali Durmun Evrendileğin kfyttief.ı. 
11 idaresi yıllarına tesadüf eden bu i
mar hareketi Afyon için her halde bir 
mnzbariyet eeklinde kabul edilir. 

Vilfıyet bütçesinden yapılan Afyon· 
ana - Afyon §ehir istasyonları arasın
da.ki yeni yol ile AtatürkUn beğendik· 
lerl vali konağı, bidayette mahalli f .. 
darelerin yardımı ile ba§lanıp inşası 
biten yeni adliye sarayı eehlre bam· 
başka bir güzellik bahşetmiştir. 

Afyonda mevcut parti binasına lld
veten mükemmel bir konf er-dllS ve si
ncmn salonu ile ayrıca odalar yapil• 
mış ve dinar, Emirdağ kazaları mer
kezlerinde de güzel parti kuraklan 
meydana getirilmiştir. 

Sandıklı ve Bulvadin kazalarında 

muhasebei hususlyeye alt binalarda. 
parti kuraklarma devredilmiştir. 

H. G. 
l.!11 ......... -.: ........... 

Sa'41ıl1de yapılan tl1rt3>ıd&n iki görünü~ •• 

Salihli (Hususi) - Salihlide 23 ve 
24 Nisan günleri CO§kunlukla kutlu
lanmıştır. Başta Jlçebaynnız olduğu 

halde bUtUn memurlar mUessese, ve 
cemıyet mümessilleri, halk, yavrula
mızın bayramlarını kutlamıg, ve ora
dan belediye önUne gitmi§tir. 

Belediye önünde yavrularımızdan 

Uçü gUzel şiirler söylemiş bunlara Ce
lal Nuri Ula§, ve Bayan Nazmiye bi
rer nutukla mukabele etmişlerdir. 

Bundan sonra önde bando olduğu 
halde halkevi önUne gelinmi§, h&lke
vinln Amerikadan getirtti, hoparlor
la.r ile halka, sıra ile tlçebay, halkevi 
başkanı Cehti Çetin, Çocuk Esirgeme 
kurumu başkanı Ridvan Aşkm, birer 
söylev vermi§lerdir. 

Ogün halkevi spor kolunun yavru
lar arasında tertip ettiği yarı3 ve mu. 
sabakalar yapılmış, llçeba.y tarafın • 
dan güzel hediyeler dağıtılmıştır. Ay· 
ni gUn halkevi eosyal yardım kolu ta
rafından elli beş yavruya elbise ve a
yakkabı verilml§tir. 

Gece, sinema binasmda Çocuk E-

sirgeme Kurumu menfaatına, Çocuk 
ve çocuk velilerine bir balo verilmio
tlr. Balo geç vakte kadar · eğlenceli 

bir şekilde devam etmiştir. 
24 Nisan sabahı saat 10,30 da lz. 

mirden gelen ckspr~le llbayımız, 
yanlarında Mnarif direktörü olduğu 
halde Salihliye te~rif etmişlerdir. 

Trenden inen İlbay, evvel~ mektep
lere uğrayarak yavruların bayramı~ 
rını kutlulamıştır. Saat onbirde inaa 
edilecek orta okulun temelini atmnk 
üzere mektep ara.sına gelen İlbay, öğ
retmen Melek Kızıldağ tıı.rafından 
söylenen nutku mUteakip, "Salihlile • 
rin başladıkları bu işe muvaffakiyet. 
ler temenni ederim., diyerek mektebin 
temelini atmışlardır. 

Bundan sonra Belediyenin Cumhu
riyet meydanına koyduğu bUsbUtUn 
önüne gelinmiş, Kemal Emoyun söy
lediği nutuktan sonra llbay büstün 
klişat resmini icra eylcmi§lerdlr. 

Meydanlan dolduran altı, yedi bin 

1 
kişinin nlkışları arasında halkevine 
dönen llbay orada., hoparlor. ve radyo 

1 MAYIS 
Bahar Bayramında TVRK MAA· 

IUF CEMİYETi rozetJerinl 
takınız ••• 

te!ieatmın da. kU§a.t resmini, - bu 
medeni vasıtayı kurmuş olan Salihli .. 
leii ve halkevini tebrik ederim,, diye
rek yapmı§lardır. 
K~at resminden sonra Kızılay ve 

Berberler cemiyetinin belediye revi -
rinde silnnet ettirdikleri seksen bir 
yavru ziyuet edilmi§tir. 

Buradan avdet eden ilbay, biraz is
tirnhn.tten sonra hnlkevinde oereflerf .. 
ne verilen seksen ki§ilik ziyafette bu· 
lunmuşlardır. Ziyafette sa.mimi ve na. 
§eli hasbihaller ya.pılını,, baynn Sevim 
Gürsu tarafından söylenen §arkılar, 
dinlenmiş ve alkışla.nml§tlr. 

Saat 15,15 de İzmir Alsancak taJa. 
mı ile, Salihli takımı araııında yapı
lan maça te.,rif buyuran Ilb~y, halk 
ve sporcular tarafından hararetle aı .. 
kışhı.nmı§tır. 

İlbay maçta saat 16,20 ye kadar 
kalmı~ ve 16,30 treni ile Manisaya a.v
det buyurmuşlardır. 

İlbay trende kala.balık bir halk 
kütlesi tarafından tekrar tekrar nlktŞ
lanmı§tır. 

RlDV AN TALAT AŞKIN 
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ANKARA DAN 
. 

Arazi dağıtma talimatnamesı 

Metrük arazi nasıl 
tevzi olunacak? 

Ankara, 27 (Telefonla) - Maliye 
Vekaletince yeniden hazırlanan arazi 
clağttma talimatnamesi Vekiller He
yetince tasdik cdllmi§ ve meriyet 
me\·kiine konmuştur. 

Buna göre muhtelif kanun ve mu· 
ahedelerle devlete intikal etmiş olan 
veya Türk mübadillerin istihkakları 

bak!yelerine karşılık tutulmuş bulu • 1 
nan rumlardJ.n ınetrük arazi ve çift· 
tikler jçindc \'t!ya civarında toprağa 
muhtaç zıraat e.ı babına şu esaslar da.
hilinue da.ğıt1lacaktır. 

Tevziat, te\'7.i edilecek arazinin bu· 
lunduğu köy veya kasabada ycrl~ • 
miş olanlardan hiç arazisi olmıyan • 
larla bizzat ziraat ile meşgul olan 
çiftçi ailelerine yapılacaktır. 

Tevzi nisbeti esas itibarile bir yer
de tevzi olunacak arazi ile muhtaç 
çiftçilerin adedine veya. ihtiyaçlarına. 
göre tayin edilecek ve arazinin kıraç 
ve sulak olması halinde iyi, orta ve 
aşağı olmak üzere üçe ayrılması ve 
aralarında bir nisbet olması Iazımge
lccektir. 

Arıi.zisi müsait olan yerlerde iki nü
fuslü bir aileye iyi topraklardan .en 
az otuz dekar, en çok 45 dekar. orta 
topraklardan en az 45, en çok 60 de
kar, ~ağı topraklardan en az 60, en 
çok 90 dekar toprak verilecektir. 

Bundan başka bağ, fındıklık, fıs
tıklık gibi yerlerin müza,yede ile satıl
ması 1§..znngeleceğindcn bu nevi arazi 
tevzie dahil edilmiyecektir. 

Ancak mevcut toprakları halkın 

ihtiyacını kar§ılaınıyan ve esa.sen ge
çim vasıtaları f mdık bahçeleri olan 
Trabwn, Giresun, Orduda Rumlardan 
mctrllk fmdıkhklann ve keza arazisi 
dar olup zeytindlikle iştigal eden hal
kın bulunduğu yerlerdeki Rumlardan 
kalan zeytinliklerin de tevzii mümkün 
olacaktır. 

Muhtaç çift~ilere arazi tevzii i!P 
mahallin en büyUk mülkiye memuru
na müracnat edilecek ve bunun üzeri
ne mahalli maliye ve tapu daireleri 
He idare heyetinden seçilecek birer 
7.at ve köy ihtiyar heyeti tarafından 
tevzi işi yapılacaktır. 

Adliyede tayin 
ve terfiler 

Ankara 27 (Telefonla) - Adliye 
Vekfiletinde yeniden §U terfi, tayin 
ve nakiller yapılmııtır: 

Birinci sınıf adliye müfettiei Ali 
Riza Güvenin maaşı 90 liraya, birinci 
sınıf adliye müfettişi Ekrem ve Na
zif Akanın maaşları 80 liraya çıkarıl
mış, Tunçeli reisi Cemil 80 lira maaş
la İstanbul asliye ceza reisliğine ta
yin edilmi§tir. 

avinliğine, Çiçekdağı müddeiumumi 
muavini Ziya, Scferhisar müddeiumu
mUiğine, Salihli sorgu h~kimi Enver, 
Sef erhisar sorgu hakimliğine, Demir
ci sorgu hakimi Rauf, Rize aza mua
vinliğine, Bursa milddeiumumt mua -
vini Salfilıattln, Salihli müddeiumumi 
muavinliğine, Niğde sorgu bakimi Şe
rafeltin, Suşehri müddeiumumi mua
vinliğine, Mazkri ~üddeiumumi mu • 
avini Si.llcyman, Divrik Müddeiumu
mi müavinliğine, 'Mihalıçık hakim mu
avini Mehmet, Salihli sorgu hakimli
ğine, Nusaybin sorgu hakimi Celal 
Ezine mUddeiumumi muavinliğine, 
lstanbul icra memuru Arif, TaV§anlı 
muavinliğine, Akdağ müddeiumumi 
muavini Jsmali tayin edilmişlerdir. 

---0--

ı careteynli Gayrimenkullerin 
Kıymetlendirilmesi 

Ankara, 27 (Telefonla) - De·rlete 
ait lcaretcynler mukataalı gayri
menkullerin kıymetlendirilmesi hak 
kmdakl kanun lttylhası meclise gel
miştir. LAylhaya göre, devlete ait 1-
care ve mukataalı emlA.k arasında 

olup da resmi işlere ve amme hiz
metlerine tahsisi ve bina. vergisi ka
nununun maddel mabsusası muci
bince vergiden istisna. edilen gayri
menkullerin fcarel muadele ve mu
kataaları maliye vekft.letl tarafından 
tayin olunacak bir ohll blbrenln bu 
maııara takdir edeceği kıymet üze
rinden binde iki bucuk nisbetinde 
hesap olunacaktır. 

Yeni Bir Kaza 
Kuruluyor 

Ankara, 27 ('T'elcConla)' - Jspar
taya t~bi Sütı;Uler adlı bir kaza ku
rulması vo Kemallye, Tercan kaza
larının Erzlncana, Agın nahiyesinin 
de l<'ebnna bağlanmaları hakkmda
kl lAyihalar Mccllso gelmiştir. 

Jandarmalar Verilen 
Emri Dinlemezse 

Ankara, 27 (Telefonla) - Jandnr
manm mUlki vazHeleri arasında bu
lunan cşkiya takibi, hapishaneleri 
muhafaza, mevkuf YC sevk işleri es
nasında bir suç işlemesi veya ·veri· 
len emri dinlememesi halinde hak
kında yapılacak takibatın memurin 
mubakemat kanununa göro yapılıp 
yapılmıyacağının tefsirine dair mU
zekkero Meclise gönderilmiştir. 

-0--

Kocaeli Defterdarlığı 
.Ankara, 27 (Telefonla) - Müda· 

faa \'ekft.let.l deniz muhasebe müdU
rü Rüştü Eken l(ocaeli defterdarlığı
na tayin edildi. 

----0-
:'.\ t. \ 'r ll U JCAGITLARDAX 
l\ESI·~ YAPIIıMAYACAI{ 

Anknra, !?7 (Telefonla) - Gerek, 
matbu ve gerek el lle yazılı kitap ve 
defter kAğrdı gibi kullanılmış her 
tUrlil matbuların kese torba kft.ğıdr 
halinde istlmnlini ve bunlara. eşya 

45 lira ile Zafranbolu ceza hakimliği
ne Pertek hakimi İlhami, Ankara sulh 
h~kimliğine mtiddeiumumi muavini 
Hüseyin, Bunıa müddeiumumi mua. 
vinliğine Konya. müddeiumumi mua
vini Rüknettin, 40 lira ile Kastamonu 
sulh hakimliğine .L\"alhhan hakimi 
Cemal Gündüz, 35 lira ile Gemlik 
müddeiumumi muavinliğine, Üsküdar 
müddeiumumi muavinlerinden Tevfik 
Tunçok, Sh·as müddeiumumi muavin
liğine, Dh'İ'ik müddeiumumisi nhan, 
Sındırgı müddeiumumiliğine, Keşan 
müddeiumumisi Nusret, Bihirni ha . 
kimliğine, Diyarbakır müddeiumumi 
muavini Ahmet, Şarkı§la M.kimliği • 
ne, Selifke sulh hakimi Tahir, T.erıne 
müddeiumumiliğine, İnebolu müddei
umumisi Necati, Emirdağ mtiddeiu • 
mumiliğine, Seferhisar müddeiumu • 
nıisi Hakkı, Uşak Sorgu hakimliğine, 
lskilip sorgu hakimi Bahadır, Gerede 
Hukuk hakimliğine, Fatsa hakimi İb
rahim 30 lira ile Haymana hakim mu
avinliğine, hukuk mezunlarından Sa-
18.hattin Çubuk hakim muavinliğine, 

· sanlmıısınm memnu olduğuna dnlr 
kanun Hl.ylhnsı meclise ''crllmfştlr. 

hukuk mezunlarından Kemalettin, ı 
Bala sorgu hAki{nliğine. hukuk me • 
zunlarından Tahir, 1stanibul aza mu-

Bu memnuiyet hilft.fına hareket 
edenlerden beş liradan 25 liraya ka· 
dar hafif para cezası alınacaktır. 

\rtLA YETTJ;~ TOPLA-:\"'TI 
Zelzele felA.ketzedelerine yardım 

c-dilmosi için bugün vilfıyettc bir top-
1an tr yapılacaktır. 

uın. JIARtCtYı~ ~IE:'.\IUHU 
\

1El1'AT ETTİ 
Anlrnra, 27 (Telefonla) - Emekli 

hariciye memurlarından vekAlet a
rapca mütercimi AbdüsselAm kısa. 
bir hastalığı mUtcakıp bugiln ""efat 
etti. Cenazesi yarın knldrrılacaktır. 

MEB Kı..:z nANKASl 
ntSSEDAnT~RJ 

Ankara, 27 (Telofonla) - Merkez 
Bankası hissedarlar heyeti umumi
ycsl yarın senelik toplantısını yapa
cak, bunu fevkalAde toplantı takip 

..... -;~~::~:~·:::eleri bü- .. , 
yük san' at eserlerinin teş· 
hir edildiği kıymeti mil-
yarlar değer bir hazine 
olduğu kadar: bu eserle
rin maceralarını hatırlat-
ması itibarile de insan ze
kasını maziye seıJkederek 

$ 

ı 
= ! 
: t . . 
i 

daima hareket halinde 
bulundurur. Bu yazıda O· 

huyacağınız Apollon ef
sanesi bunun ne kadar gü
zel bir misalidir?. i . .............................................................. 

O N birinci salonda en çok seyirci 
ve tetklkçiyi alakadar edecek i

ki heykel daha vardır. Bunlardan biri 
Arkaik usllıbundn yap~ Apollon hey
keli ile Diclim'de çıkaruan bir erkek hey· 
kelidir. • 

Biri efsane kahramanı, diğeri tarihin 
hayret ve dehşet verici vakalarmm' ce· 
reyan ettiği ve rsiaıdi hiç bir eseri kal· 
mıyan bir medeniyetin yeglne yadlgl
ndır. 

Didim heykelinden bahsederken Mllet 
5ehrlnl; oranın kunılu§ ve mahvolU§unU 
kısaca kaydetmek lizmıdrr. Bu meraklı 
safhaya girmeden Apollon heykeli kar· 
şrsmda onun maceralarını yaşatalmı, uy
durma cinayet, aıık, tarih romanlarmdan 
hiç birinin veremediği heyecanı tattıra
bilecek kudrette olan efsane kahraman
larının maceraları, ayni zamanda gert 
devir insan zckAlarmm bir ölçüsü oldu· 
ğu içindir ki dairna dikkatle tetkike muh· 
taç görülmektedir. 

Satonc admda 'bir kızın mabut JUbiter 
tarafından sevildiğini duyan JUblterln 
karısı Jonon gene; kw mahvetmeğe ka
rar verml§tf. 

Jonon intikam almak istediklerino da· 
ima musallat ettiği yılanlardan bir tane 
daha halk etti. Ona: 

_ Bu ktza oturacak bir tek yer ver· 
me; onu rahat bırakma .• dedi. 

Fakat bu Piton adındaki yılan kıza a· 

---------------------· 
edecektir. İkinci toplantı Banka e-1 
sns nizamnamesinde bugtınlin ihtl
yaçlnrına uyacak şekilde yapılması 

tekli( edilen tadil At görilşillecektfr. 

.\SJn~nr Tı\BİHL'ERDE 
DEGJŞlKLtK 

Ankara, 27 (Telefonla) - Meclise 
gönderilen bir kanun lA.yihasına gö
re, bundan böyle subay rütbesinde 
teğmen tabiri ''ilsteğmen" e; asteğ
men tabiri "teğmen" e ve yarsubay 
tabiri de "asteğmen" e tahvll edile

cektir. 

HAVA l:OLLARI TARİFESİ 

Ankara, 27 (Telefonla) - Hava 
yolları nakliyat tarifesine zeylen ha
zırlanan tarife ile tayyare meydan
Iarrnn. tnP.cek yabancı tayyarelerden 
alınacak ücret tnrıresl Vekiller He
yetince taE'dlk edilmiştir. 

Yeni tarifeye göre Ankara - Jzmlr 
arası icln 32, Ankara· Adana 30, fs
tnnbul - Adana 35 (Ankara üzerin· 
den), Ankara • İzmir 33, tzmlr - A
dana S4 Ura alınacaktır. 

Tarifenin muaddel sekizinci mad
desine E!'örO bir ay zarfında muteber 
olmak üzero gidiş Ye dönUş biletle
rinden yUzde 30 tenzll!t yapılacak, 

bu tcnztıAtm hesabında sigorta be
ell bari tutul ca 

istanbul müzelerinde 
..__., ______________________________ ~-------· ---------------'-

Apollon ve Didim 
heykelleri 

YAZAN: Nlyszn Ahmed 
cıdı. O zamana kadar deniz U.stünde yü
zen Delos adlı adayı durdurdu. Satane 
de ku§ eeklindo bu adaya konarak ora
da Apollon ile Diyonayı doğurdu. Apollon 
ilk ia olarak annesine musallat olan yılanı 
ortadan kaldırmak istedi Bir gün onu ya
kaladı. Dialeri ile öldürdilkten sonra de· 
rislnl ilç ayaklı iskemlesine örtu yaptı. 

Apollonun bu ilk muvaffakiyetinden 
sonra b8§1Da birçok f elA.ketler geldL Ko· 
ronls adlı birinden kazandığı ve kendisi
ne tababet sanatını öğrettiği oğlu Esk(l.

lalı ile Tezeyni oğlu Hipollte hayatlan
nı lade ederek dllnyaya çıkmalanna mü
saade etti, Bu, PlUtonu kızdmnı§tı. Der· 
hal JUblteri olklyet etti. JUbiter de 
hlddeUenerek EskfUabı yıidınmle,. öldür· 
dU. Bunu haber alan Apollon, yıldmm 
döken Çikloplan mahvedince, ceza ola· 
rak köyden nefyedildl ve Tesalya kralı 

Admete çobanlığa mahkfun edildi. 
Apolloıı .kede~ avutmak ~ .kaval 

çalıyor, çobanlara da öğretiyordu. Bir -
gUn Merkür Apollonun yayı otlattığı sU· 
rtıytl a§U'dı. Biçaro Apollon glmdi yalnız 

kavalı ile kalmıştı. Bu halde dolaıın-ken 
mabut Pan, onu imtihana çağmll. Kral 
Mldaa hakem tayin edilml§tJ. Hakem, f 
Panm dostu olduğu için Apollonu cahil 
çıkardı. Bundan mUtees.sir olan Apollon 
da Madasin kulağını e§ek kulığma çevir
di. :MJdas uğradığı fel.Aketl kiımeyo sez
dirmemek için no mllmkUnse yapıyordu. 
Bu srrn yalnız berber biliycfrdu. Midas: 

- Bu ayıbımı kimseye söylemiyecek· 
sin. Duyarsam seni öldilrilrilm .. demigtl. 

Zavallı berber, söyllyememeltten duy
duğu sıkıntıyı gidermek için blrglin ten
ha bir yere gitti. Bir toprak kaznrak i· 
içine: 

- Kral coek kulaklıdır? .. 
Dedikten sonra üzerini kapattL Faknt 

bir müddet sonra oradan birtakım kamra
lnr çıktı. Kamışlar biribirine çarparak: 

- Kral eşek kulaklıdır .. 
Sesleri çıkarmnğa başladıl:ır ve bunu 

oradan geçen herkes duydu. 
Marsiyos Heccav da bir gün Apollonu 

mUsabakaya davet etti. Apollon Marsia
sr mağlup ettikten sonra bir ağaca sanp 
diri diri çiviledi. Bu hal, kır melikoleri
nl ağlatmış ve bunların gözyaşlarından 
Marsiyas nehri hasıl olmu:ıtu. 

' }ato bu kadar acılar çeken Apollon, 
Jübiterin merhamote gelmesi ile affa .. 
dilmiş, tekrar güle alı§JJU§tı. 

Burada Apollon için yapılan ayinleri 
uzun uzun anlatacak değiliz. Gllzel sa • 
nntlarm sahibi olarak tanınan Apollon 
gayet yakı.5ıklı bir delikanlı olarak tak· 
dir edilir, elinde saı, ~mda tefne dal
larından yapılmı§ bir taç bulunur. 

~lilzedo Apollonun birçok heykolleri 
mevcuttur. On UçUncU salonda onu elin· 
de gitarla g8rUrsUnilz. On döniUncU sa
londa Apollon seyircileri Muzlarla ba§ -

başa olduğu halde karşılar. Muz, Yunan 
esatirine göre ilim vo sanat temsil eder· 
Muz, Jilpiterin km idi. On dördUncU 
salondaki bu heykel MilAddaa evvel i· 
kinci yUzyıla niddlr. Kopyalardan ibaret
tir ve Milette bulunmuştur. Apollon bu· 
rada Ur çalıyor. Muzlann da biri lavta 
çahyQr, biri raksediyor. 

On becıincl salondaki bUyük heykel de 
Aydında bulunan Apollondur. M"ıladdan 

evel UçUncU aaıra alt olan bu heykelin 
yapıh§llldan, bir tiyatronun önilno ko -
nulınu§ olduğu ımla§Ilıyor. 

2 yaşında şahit 

Resmi görülen Vilyam Oliv ismin
deki İngiliz çocuğu ~ahitlik için mah
kemeye çnğırılmı§:tır. Çocuk henüz i· 
ki yaşındadır. Mesele bir yanlı§lıktan 
ibarettir. 
Çocuğun ay~u ismi taşıyan bir de

öcsi varmış, fakat ölmüş olduğu için 
mUbnşir celbi ayni isimde olan çocu
ğa teslim etmiştir. 

Apollon Admetin uııaklığından sonra 
Truva bakimi Laomedonun hizmetine 
girdi. O esnada Tnıa surları yapılıyordu. 
Apollon do kendisi gibi gökten koVJilan 
Nopton ile gündelik ile çall§Dlağa bqla
dı. Fakat bir mllddet sonra pazarlıkta 
belde hakimi ile uyu§amadıklan için A· 
pollon gehre milthig bir taun l·aptı. Nep
ton da bir ifrite bUtnn §ehir halkını yc
dlnil. 

Apollon, diğer mabutlar gibi a§k ma
ceralarında muvaffak olamıyordu. Her 
işinde olduğu gibi bunda da talihsizdi. 
Scvgilisl Yasent ile kaydırak oynarken 
Menf mabudunun fırlattığı kaydırak Ya·._ 
senti öldilrmUgtU. Apollon bu acıdan son
ra sevgilisinin cesedini Yasemin çiçeği
ne tahvil etti. 

Mart ayındaki ticari 
vaziyetimiz 

Ankara, 27 (A.A.) - Aldığımız malft-

Siparis adlı diğer sevgilisi de çok sev
diği bir goyiğl yanlı§lıkla öldllrdilğü için 
intihar etmişti. Apollon onun cesedini de 

mata göre, istatistik umum mUdilrlilğU 

1938 senesi mart ayı harici ticaret ista
tistiklerini tnınamlamf§tır. 

Alınan neticelere göre 1938 mart a .. 
ymdaki ithalat kıymeti 12 ve ihracat kıy
meti de 9.5 milyon liraya baliğ olmll§tur. 
Bu miktarlar 1937 mart ayma nazaran 
ithalıitta 3 milyon lira artmış, ihracatta 
ise 100 bin lira noksanlık göstermekte
dir. lhracata naPJ'A" ithalAt fazlası '2,5 
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Bir sene 
~6 ıncı Sayfadan devam) 

na iJJlyen, harekete baıır bir &emiyc 
bindi. 

Şimdi harikulade gUzel !eUnlerc ka
wıuyordu. Lido, Şeveningr.n, Truvil, 
Monte Karloda geceler, Provanı da 
otomobil turları ve aonbaharda da Hat
tı UıtUvanın yakıeı kızgın tropik gU
neıi altındalar 1 Sonra Hindiıtanda UJ
kenln %engin ve ihtiıamlı mlhraceleri
nin yanı sıra kaplan avları •. Sonsuz sa
adet, neı:, sevinçle dclu gUnler .. Baı 
döndUrUcil bir tenıafa, ki hep en iyi, 
~ eü.ıelden nasip almak diye vasıflan
dmlmak gerek l Con Parkle. i, böyle bir 
hayat sürüyordu, iştet? .• 

Bu güzel günlerin sonu gecikmedi. 
Bir sene dcnjlen müddet, hele mesut 
yapmnea, jiarçabuk maziye karışıyor. 

Mevzudaki bir senede, şimdi sonunda· 
dır. 16 temmuz 937 de çiftin içerisinde 
bulunduğu gemi, Hoboken rıhtımında 

demir atıyor. Şarta göre müddetin son 
günüdür. Koca, kansını evine kadar 
götürüyor, sonra biribirlerinin ellerini 
sıkıyorlar, hususi katip, kocaya kendi
sini yurduna götürecek bileti uzatıyor, 
bitti. Con, kansına son defa bakıyor. 
Mod, onun bakı§ına artık mukttbele et
miyor. Ayrıhyorlar, boşanıyorlar! 

Con Barkleri, yurduna dönünce, an 
nesile kucaklaşıyor. Fakat bu kavuş
manın eevincine rağmen, kaybettiğinin 
tahmini ta§ıyor. Ertesi gün, şart mu
cibince tekrar madene gidip de bütün 
o sefaleti görünce ve bütün hayatınca 
artık buna katlanacağını düşününce, 

incırarla somurttıyor. Hatıra zihnini 
kurcalayarak, bu azaplı çalı§maya bir 
ka~ gUn dayanıyor. Sonra, panl panl 
gözleri okşnyan manzaralar yerine top 
rak altında belinde taşıdığı lambanın 

sönük I§tğr, yetmiyor. Go!l'dolcuların 

tagannisi yerine kulaklannı şeflerin 

kaba, saba küfilrleri hırpalıyor. Yas 
içerisinde, tekrar Modun yanına dön
meği tasarlıy.or. 

Sarayda, Conu içeriye bırakmıyorlar. 
Fakat bir hileyle yolunu bulup içeriye 
girebildiği gı"bi, eski kansının bulun
duğu sal-ma da sokulabiliyor. Kadın, 

etki kocasını karfJSrnda görünce, bay
kmyor ve kaçmak istiyor. Bir taban
cadan çıkan bir çift kurşun, birdenbire 
yere ı:~:-iyor. 

Nevyork jürisi, Mod Kenyodu öldilr
mekten suçlu Con Barklerinin muha
kemesini bitirerek, cinayetten evvelki 
vaziyeti lehinde tcfıirle, hakk'ında be
raat kararlattırmıı v mevkuf aalıveril
miıtir I ? .• 

'skeri bahisler 
( AUıncı 80yıf adan devam) 

.ren Çin erkekleri, aralarındaki parti, 

HapisJlane Duvarını Delip 
Kaçan Katil Yakalandı 

Gaziantep (Hususi) - Geçeıı Jldncl 
tcırlnde fırtınalı blr ıecede hapiaane du
varını delmek ıuretlyle kaçan bet ldam 
mahk(lmundan Abdo lsmlndekJ mahk<ım 
hUkCmcUmlzln teıebbUIU Uzerlne Suriye
do yakalanarak tehrlmlıe ıetırJlmteUr. 

Abdo, Surlyo mUJtecllerlnden bir arab
tır. Klllste oturtyordu. Gene KU11te otu
ran Suriye mUltecUerinden Ebulıeyd ta.
mlndo bir kal&ycmnı karısına ı~ koy • 
muı ve kocwnı &JdUrmetı kunnt11tu. 
Define aramak be.hanesiyle ıeçen ıene 
kalaycı vo çırağını Killıln 15 kilometre 
eımallnde Ravanda kale1lne ıl5tUnnUı ve 
her lklltnl de hile ne kaledeki kuyuya 
atmıetır. Abdo, iki zavallıyı kuyuya at
makla kalmamış, kurbanlarttı Qıerfne bir 
yığın da la& yağiıtdıktan sonra Kilise git
miş ve Ebul%oydtn kansını koeasmm an
te bo gittiğini 'Sl5ylcyerek Antcbe getir
mişti. 

Kuyuya aUlan ıavalhl&rdan altta ka
lan çırak ölmUı, l!."buzeyd fevkal!de 
bir tcsadilf eseri olarak her naaılsa kur
tulmuı:tu. Uzerine atılan ta§lardan da 

bir kovuk bularak korunan Ebuzeyd, 
katilin uzaklaemaıı Uzcrine haykırmafa 
başlamıe ve !'esine duyan köylüler ta
rafından kuyudan çıkarrlmıııtır. Vaka, 
hUkUmeto haber verilmie. katil Abdo 
Antabd(l yakalanarak ağır ceza mahke
mesince idama mahkın eı'llmlr:U. 

Geçen teşrinde hapisancden kaçarak 
Surlyeyc ı:ıavuemakla cezadan kurtu1a
cıığmı sanan katil, yakalanarak .Antebe 
getirilmiştir. 

Protokol 
(3ncii Sayfad4n devam>. 

vazifeleri huzura çıkacak olanların kı -
yafetlerlnl tetkik etmek, kendilerine 
saray teerlfatmın icap ettirdlfj edep ve 
P.rkCını öğretmekti. 

Biz çok eski, e!endl ve terbiyeli blr 
milletiz. Biz muaeoret kaldeierlnt ihmal 
cdomeyl%. Protokol bir lüks değil, blr ya
§ama lhenıfdir. Resmt yerlerde bu de· 
rece IAüball kıyafetlerle dolafli'lak ev
lerimiz ne hale girer? 

Kılıklanmrzı dllzelt.mellytz. Bir Baf. 
vekil ancak ıllindir aapka ve Jaketatayla 
te§)'i edilebilir. 

Nizamettin Nutı 

BiZANS 
imperatorlugo 

'fARIHI 
Charles Diehl'in Dün ve Yarın Ter

cüme KQUfyah'nın 66 ncı kitabını teş
kil eden bu kıymetli eseri, bu vadide 
en salAhlyeW kalemlerden blrl olan 
Tevfik Dıyıklıollu tarafından dUlmiıe 
çevrilmiş ve ncşredilmiıUr. 208 sayfa 
ve fkl kıymetli haritayı ihtiva etmek· 
ıcdlr. Fl~·ıııt (100) kuruştan fbarettlr. 

mezhep ve ihtiras rekabetlerini bıra- •••-•••••••rm•••ll 
karak milli liderleri 'Mareeal Çan -

iki çocuk · 
kayboldu 

J.. Sinci sayı/adMı devam -
anneleri de bugün bqka. bir adamla 
evlenmie bulunuyor. Fakat Yura. ile 
Pedf annelerini ylile sevmektedirler. 

Sevdikleri a.m\lerjn.den ayn yqıyan 
ve bugU.n bulundukları eve Jw1ı so
fu.kluk duyan iki kar~ln, btr gtiıt, 
bisikletlerine atlayıp, maceralara a .. 
tılmak hevesi He kaçn:ııı otmaları ilı
Wnal dahilindedir. Ogtln dnlan gör
dUklerinl zaıuıeden, daha uzak mmta
kalardaki klmaelerin aözl~ri de bu ih
timali kuvvetlendirmektedir. 

Fakat, bu ihtimal de, daha derin a
raıtmhnca, kuvvetini kaybediyor. 
Çünkü o civardan gidilen yerler ço
cukların böyle bir tetebbUıte tutacak
ları Y.Ol de~-ildir. Sonra, bUtUn etraf
ta yapılan tahkikata nfmen çocuk· 
Jar bulw:ıamıyor. 

İkl kardeı baylo bir plln dtltUnmill 
bile olsalar, tatbik için neye aksamın 
bu 11aatfnl intihap etalnler? Sonra, ba,.. 

Veni eserler: 

Tütün 
Memleketin en ehemmiyetli lstfhsat 

v• ihraç maddeaı olan tUtUnü.n &iraatin· 
dett, ticaretinden ve tUtUn sanaytinden 
bahsotmek üzere ~karılıyor .• Sahibi bU 
vadide uzun yıllardrr Türkiye içinde vo 
dışında filli te<:rUbeloriyle tanınm11 Bay 
tsmail Ziya B~rslttlr. l.f e<:rnua lld esas
lı dava ile l§e glrlelyor: Iyi kalite sem· 
bolü olarak dUnyayı tutmUi olan (Türk 
tiltlinU) adını mtld&faa ve himaye ederek 
milli bir kıymet olan bu şöhreti (Şark 

tUttlrtl~rl) unvanlna. terketmemck; ka
ııte UıtUnlUğUnil muhataıa bakımından 

da Virjtnya tütUnlert ekim t.ecrUbeslnl 
TUrklye için u.d~e bir fenni teerUbe oı
maktab llert g6tUrmemek ... 

Bu Udncl noktal ııazann yerli bir iııtih
llk mah!Ulll olmak lhtlmalf kal"fuında 

da tetkikine lht1yaç vardır. 
· (TUtnn) Uk ıayr8ında bir harita ile bir 
ıratlk vererek TUrklye tUtUnctııUğünU 
tan1tan gen~ ve çe§ifll malOmatı tamam
lamaktadır. Tebrik ve devam.mı temenni 
ederiz. 

b&larmm aijylediline g<Src, yanlannda. ı-----·---------------
paralan da yoktur. 

Bu !htlmali çtlrUten en bUyU.k delil 
ıudur: Madem ki çocuklar kaçıp gi
diyorlar, bfsfkletlerfnf nf çfn Yolda bı
raksınlar? 

Bilha.ua blaf kletlerfnln ve boyun 
atkılarının orada bulunmuı bu kaç • 
ma ihtimalini uzak g51teriyor. O hal
de, kazaya kurban gittiklerlnl mi ka
bul etmek 11.znn? Bu da biraz evvel 
aöyledlfimlz eebeplerden dolayı pek 
muhtemel g(SrWmJyor. 

Bunun U.r.erine, yalnız bir eey dilfü· 
nUlebllir: 

Çocuklar kaçınlmıı olmasın? 
Bu ihtimali kuvvetlendiren noktalar: 

Doktor zengin bir adamdır. Hay • 
dutlar, çocukları ellerinde rehine gibi 
tutarak b&basından para istemek ar· 
zusuna kapılmış olabfllrler. 

Sonra, başka bir ihtimal var: 
Doktor Simpoİun siyasi rakipleTln. 

nJn kendisinden intikam almak fate
meclri muhtmru!ldir. 

Çocukların kaçmlmıı olmur ihti-

Saat 
12 

9.30 
8.30 

12 
18.30 

8.30 
8 

KALKACAK VAPURLAR 
:Vapurun adı Gilllll yol 
Karadeniz Karadeniz 
Tayyar İzmit 
Kocaeli Mudanya 

GELECEK VAPtJRI~AR 
Erzuruın Karadeniz: 
Kocaeli Mudanyn 
Saadet Bandırma 
Bartın Ayvalık 

ERTUCRUL SADİ 
TEK TİYATROSU 

EDiRNE 
Cumhuriyet 

Sinemasında 

HALK OPERETl 
Pazartesi akfunı 9 da 
KadıJ.:ö~· sinemasında 

ilk dtfa olarol: 
:J YILDIZ 

3 YILDIZ 
S YILDIZ ••• 

\'eni ve en son operet 

malini kuvvetlendiren diğer teY de o Şch:adtba~ı 
satle ve o civarda bir otomobilin gö. TURAN TİYATROSU 
rillmüş olmaaıdır. lfalk San'atktırı Naşlt 

Fakat tahkikattan alman bazı ne- Arkada,ıarı 
Uceler de bu ihtimaller çürütmekte- Mlc;e-Pencef Varyetesi 

( Kınk Jlalıfaza ), 
dlr: Komedi 3 perde 

Doktor Simkot elyuetle uğraemıt ı.oealar 100 Heryer 20 

değildir. Hi9bfr düpanı yoktud. K&- ı.-------•P•a•ra•d•ı ı_.o.ı.Jrniıilıiılmiiıiş.ıilı .. ._ 
zancı iyi olmakla beraber bUyUk bir 
servet aahibi değildir. 

Sonra, çocuklarm kaçmldığmı ka.. 
bul etmek biraz güçtür. Çünkü, bun
lardan bf rJ 19 yqında. büyilk bir ço
cuktur. 
Diğer taraftan, ı.aydutlar henUz 

çocukla.nn babasından para isteme. 
mitlerdir. 

Bütün bunalrla. hMise bir muamma 
halinde ortaya çıkmaktadır. Franaız 
polisi ve bütün halk, bu ·muammanın 
halli ne meşğuldilr. 

Memur aranıyor 
Muhasebe l~lerlne vakır ve bfililn 

gün çahşablteeek bfr TQrk aranıyor; 
Ayda en çok otuz Ura verilecektir. 

Daktllo bilenler tercih oturtur. 
Ankara caddeılndı 101 llllmarada 

Cumhurl11d Küt/Jplıanuln• mDracaat .. 

BEYOGLUNDA fRA:t-;SJZ 
TİYATROSUNDA 

29/4/938 Cuma gtlnG akşamı S3at 9 da 
BestekAr Ja'k Ansan ıeccst, Rltara konseri 
ve Belkııt ph·e~I 4 rıerde; zengin ptôgram. 

Kan - Şekln emri altma ginnlelerdir. 

Japonları müşkUl mevklo koyan en 
bUyUk anın, Çinlilerin bu ittihadıdır 
Halen, böyle bir vaziyette olan Çinli
leri muhakkak surette ma.ğlftp etmek 
iatlyen Japonya, yeni fırkalarla. Çin· 
(iekt ord\ilannı takViyeye baglamı§trr. 
1937 seneei Ağustosundan Tetiiniev
'VeUm~ kadar Japonyada dört kura ef. 
l"adı aillh altına çağırıldı. 

Tilrklye Cumhuriyet Merkez Bankası 
22 I 411938 vaziyeti 

1936 yılında 380.000 mevcutlu olan 
Japon ordusu 1938 senesi bir şubatm
(Ja. 1,200,000 mevcuda çıkanlmıatır 
Bu orduda 4500 top, 1800 tank, 200 
tayyare vardır. Fakat bu kadar bU
yUk bir orduyu eilih altmda bulun
aurmak bUyük bir masrnf a mUte\•ak
kıf olduğu için harbin uzaması Ja. -
ponyayı iktısadi bir buhrana sUrUkU
yor. 

AKTiF ...... 
Alt.ıll .atı ldlopsm 17 ı&ı 55' 
Be.ılkDOt, • • • 
t1taklı)ı. • • • 
DMlldeld~. 

l'O.rk Uruı' • • 
ll&rtçt.eıld lllllllalıf.ıts 1 

Aıua .ıı klloırat 9 06• eı' 
Altına t&hYW kabU aerbeet 

DtCu dtl'ftal• " ~u 
llllrtıll bakl)'eleı1 • • • • 

Bulne Cabvlll .. ı 
">ertlbte edilen nra1D aaJı:ti1• 
k&r1 •lıfl. 

Kanunun 6 - 8 inci mad
delerine tMflkaD Hu:IDe tan-

Çincle harbeden ordular için Japon- tmdaD T&Jd tecsı:yat. 

H.US.6%$.82 
20.5M.8ü
ı.ue.l560.M 

~..94&68 

U.7S6.0IU2 

18.106.GG 

19.9".200.U 

158.748.565.00 

H.~~.00 

yanın her günkll masrafı 35 • 40 mil- &eaeda& otızd&aıı 
yon Yendir. Zarar yalnız bu kadarla Raztn• tıonoıan. •• • S.000.000-
da. kalmamıetır. Çünkü insan zayiatı tıcar1 ..ııeti• • • • • • • __ u.n __ uıu4_-' 
milli Japon bünyesinde rahneler aç- l"Abam " TUYll&t cıladaetı 
aldadır (o.ruhte edilen nrüı aaıı. 

m • & ltiyeniD karııft11 Mb&m ft 

Eski bir asker inanışına göre, saf-ı {t&lrrtltt ttfbart ~ 
tan çıkan yıer askerin yerini, o a.&ke- ı Serbest .. bam " taı>~t 
rin ağırlıgı kadar maden ile doldur- &9'1111111an ------ı 

38. 799.Ul.58 

7.012.010.86 

mak Jaztmdır. utaı •• dt"1.ı n.tertJıt 

Her halde §Urası çok mühimdir ki, 
rah9'1At Qael1Dlt 

Japon - Çin harbi iki milleti pıyrata, w.ecıaıtaı 
yıprata devam ediyor. Hem Çinlfler, lla.btent 

Lira PASiF 

..._,.. ..... . 
lhtlya$ aJqıe.I ı 

ü.90.5.0Ş(). 76 A.dJ t-'"'" ...... _ 
1 

.. ··- • ' •• 
650.946. 

sı.'738.945.23 

Huauııııt • • • , • , 

Ted&YD.ıddt RUıknotlar: 
o.ru.bte edllea •rnla ~ 

Kanunun 6-8 tncı nıldde
ıerm. ınııkan Dal.M t.araıua. 
dd YaJd tıediıat. 

1 Derubt.. edl.I• nnla ~ 
1 baldyeat. • • • 
Kartwtı tamam• arım olarU 
IJ&ftteo ~'1lle vuedlleD 
~ .. kont aıulc.abW 11& ... ıan t..d. 

1'4.293.504 ' ..... 
1 1'rll Unaı lılndllata 
' Da.ta TulllltWatııı 

47.922.8%6.84 AJtıU t&b~ katın dMzler 
oııer d&94""'1>r " ala.cakb 

4 S.811.%42.(4 

1.ısa.133. u
1 4.500.000 

13.988.426.07 

S4S.09'U06.0ı 

ıııırtnıt tla1rf,.aat • • • • • 

llütebf • ·- . •. ·-

ı.tOS.172.iO 

4.516.007.70 

lM.748.568-

u.W.068-

ıu.2tı.:so._ 

19.000.000.-

ıs.000.000.-

1.(04.SO 

82.989.045.75 

hem Japonlar galip geleceklerinden 
eaain olclukla.nm l!!Gyliyorlar. Bunu da '8konf.o Daddl .JGılde a u - Altm ~ • .._ JGsdl ' u 

Lira 

15.000.000.-

G.b2l.180.1 O 

176.293.:504.-
16.587. 748.97 

32.991.050.25 
95.60S.624.'J8 

Hindistanda 
b;r Prenses 

kaçırlldı 
Yüz bin ingiliz liralık 
nıücevherlerde kayıb 
İngilizce Te Poople gazetesind& 0o 

kunduğuna göre, Hindistanda hUkU " 
met polisi, ve hususi dedektifler bü • 
tün Hindistanı taramakla me§guldür
lcr. Aradıkları, • ·cpal Prenal Uç ya • 
mdakl Rayikumari'dlr. Bu kUçük m 1 

otomoblllc gelen dört eararengis a -
dam tarafından gizli bfr yere kaçın!· 
mıştır. 

Prenses ve genç hizmetçisi, Nepal 
sarayının civarında dolaşırlarken, 

meçhul otomobil yanlarına gelmtı, 1· 
çerisinden dört adam Çılam§, hem ttı
çlik prensesi, hem de hizı:netçi.ei oto
mobilin içerisine atılmıştır. Bundan 
sonra otomobil son süratıe k~J • 
tır. 

Prensesin annesi KalkUta. ve Bena
res zabıtasını derhal harekete getir • 
diği gibi birçok da husust polis hafl· 
yesi angaje etmiıı, hepsini, kaçınlan 
kızının pe§ine koşmuştur. 

Her taraf a.ranml§, fakat üç yqm. 
daki prensesten, genç himıetçisfııden 
bir haber alınamamı§br. A.rqbrm& 
daha ziyade kuvvetlendirllmektedfr. 

Prensese ait olan takriben, 100.000 
İngiliz lirası değerinde milcevherler 
de, Prensesle beraber kaybolmu,tur. 

Bu küçük kızı bulana veya buldufu 
yeri haber vere.ne 5.ooo lngtllz lfraaı 
mükafat vadedilmiatir. 

lıtırap Karşıımda Cerrah 
Eminönü Halkevindcn: 

29 - 4 - 938 CUma gU.nn ııaat (17.80)~ 
da Evimizin Cağaloğlunda1d merkez 11&-

' Jonunda Univcmte tıp fakWtesi d~nt· 
lcrtnden Dr. Şinası tarafmda.'1 (lsttrap 
karşısında cerrah) mevzulu bir konfe • 
rans verilecektir. 

Bir Beraat 
Eroin kaçakçılığı yaparken lmallth&+ 

nelerinde yakalanan Moiz ve CeınaU 

döverek ivkence yapmaktan suçlu ka • 
çakçılık bürosu memurlarından HUJa 
Şinası, Neşet vo Hilmi dün atn' cea 
mahkemesince, dunısmaian bltirllm1f. 
beraat karan kazanmqlardir. 

Afyon Gan Temelatma 
Töreni Yapıldı 

Afyondan yu.::ılıyor: 
Xalabalık bir halk kütlesi ve m.,. 

murlar hazır olduğu halde Afyon ıa
rmın yapılma.sın& başlanması tönm!
ııi ilbay açmış, iş.letme müdtirüntln 
nutkundan sonra Valinin söyleviyle 
temel ntma merasimi yapılmıştır. 

Sinemalar 
SAKARYA: Napoleonun metresi 
MEl.EK: Altın Y•lmunı 

İPEK: 1 ehllkell aşk 
SOMER: Arşınmalalan 

111 
ÇOCUKLARINIZ iÇİN 
En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 
• Çocuk Esirgeme Kunwıunım 

Taktlle bir aile kUUtpbanMl ola
rak bastırdığı ikizler ser1alnde 
duydutpnuz bu ekslkllli bu iL 
zeJ ve resimli büyük hlkA7e Jdta. 
hı ile doldunılmnş bnlu70nız. 

• Killtllr bakanlığı eseri tetkik 
etmtş, tık okul cafındakl çocuk
lar için faydalı eser olduğunu tu. 
dik etmiştir. 

• Ankara caddesinde Vakit Kitap 
evinde arayınıi: Flatı 60 kurufi 

posta için 4 kuru"! llA.ve ediniz. 

I•-• Or. lhaan Sami --
BAKTEİYOLO JI 

I..ABORA TUV AlU 

Umumi kan tahlilltı. Frengi nokt&t 
na:ıarmdan (Wassennan ve KahD 
teamWleri) Kan kilreyvab aayılm&
sı. tifo ve sıtma butalıkl&n teşh!ıd, 
idrar, balgam, cerahat, Jmzurat w 
ıu tahllli.b Wtarmikroskopi. tan. 
da üre, şe.ker, Klorilr kollesterhı 

mlktarlannm tayinJ. Div~n:·nlıı 
No. 113 Tel:: 20981 



ÇAPRAZ 
Kellme bulmacası 

1 
2 

Yml hatme-na 

3 
4: 5 ı-_,a_..ı.-..ı.. 

6 ......... _._-:.,,_.,.,.,,,.....---t 

7 
8 
9 

SOLDAN SAGA: 

1 1 

ı• 
ı•ı 1 

1 - Esrarlı bir memleket. 2 - Dıem 
aksi, emmekden emir, dolayısiyle anla~ 
mak. 3 - Bir ne,; hububat, Arkelt. • -
Çanakkale, 5 - Birinci, Rutı.betll, 6 -
Elemin hacmL 7 - Emmare, Ele 
ıeçirmek için kurulan. 8 - Anm teraJ, 
yanan atc3, i.>in tersi, 9 - lnce değil, 
bıçağın kabL 

l'UKARWA.'li AŞAGI: 
1 - Blr memleket, dışın aksi, bir renk 

tavlada atılan. 3 - Onlin akısi., t - Me
rak, '5 - Kral, 6 - Bir yer adı. 7 -
Borunun çıkardığı ııes, bir gıda. 8 -
Nazar:tyenln aksi, bir hayvan. 9 - Bir 
meyva. Çtnde bir yer. 

DIDıı'KU BULMAOAMJZJN 
HALLEDll.ı&UŞI 

SOLDAN SAGA: 
l - Merinos. 2 - Il, kara. 3 - Re· 

cep, kör. 5 - Ab, Leman, 6 - Remli, 
tam. 7 - Arlt. ma. 8 - Is, avrat, 9 -
Anka, aza. 

SORSA 
--- Ankera27-4·938 ---ilı 

Hizalarında yıldız lprell olanlar, Oze· 
zerinde muamele 11örenlcrdir. Rakam. 
far sanı 12 de kapanış satış fiyatlarıdır. 
--- Ç E K L E R ----ı 
• Parlı 2.''ı 48 • Madrld 12 6984 
• Nen•ork o 791270 • Derli o ı 9678 
• Mlllno 150317 • Val"$0va 41950 
• BrOksel • 69718 • Budapesıe 8 ~ 
• Atlna 1i67'6tı • Bükrcş l060317 
• Cenevre 8 4'82 • Belıırnd S. 5238 

• Sofya ti84ıl20 • \'okohnmı 27210 
• .Amı;tcrdan t •220 • Stokholm 308 
• P"ralt 22 7576 • Londnı t180 

Viyana • l\toskovo 28 8275 
ıatlkrazlar 

• 19331'. llor 1 ıg 676, . ErRanl lstık. ~ 
" " .. il S. Erzurum 
.. .. .. 111 S. Enurum 
Efektifler veril memietir. 

Zahıre Borsası 

27·4·••• 
B~day yumıışnk 5 28 
Buğday sert 5 20 $ 30 
Arpa Anadol • 10 
Mısır sarı 5 14 
Susam J6 30 
lç fındık 86 -
Yapak Anadol ~1 -
Yapak Trakya 62 -
Peynir beyu 31 30 33 32 
Peynir 1.aşar 51 -
Sansar derisi 2600 -

Gelen Giden 
CAvdar 15 " .c fındık 2,3/4 " 
Bulday 205 Ton Dan 6,1/2Ton 
Fasulye 0,1/2 ,. Kıl 1 
Papak 6 

" Mercimek 3 
iç fındık 3/4 ... Mısır AO 
Tlftlk 1,1 /4 •• Un 83 

RADYO 
Pro~ramı 

28 Nl58n 938 Perşcmb• 
öGLE NEŞRiYATI: 

.. 
" .. 
" 

12,30 p!Akla tnrk muslkl'il 12,50 havadlıo 
13,05 çocuk bayram ve hartası mfinasebe
Ule rocuk es:rgeme kurumu namına 
5ehremini Halh\'i gü!'iterit kolu tarafından 
bir temsil 
AKŞAM NESRIYATI: 

18,SO çocuk hn)Tnmı ,.e hartası nıüna
ıebctile çocuk esirgeme kurumu nttınına 
konferans: Doktor Ali Şükrü (ınıınıa ve 
oyun ço<'uklnrının hnkını VC" terhiyt'ııil 
18,45 plAlılo dan~ muııikl51 19,15 5por mu. 
sahabeleri: Eşrel Serik l0,55 horsa tıalıer
leri 20,00 Sndl Hoşscs \'c :ırkııdnşlrırı ıonı. 
fındnn türQ muı;lkisl ,.e halk :şorkıları 

20,45 hava raponı 20,~8 Önıer Rıza tnra. 
tından ar:abca söylev 21,00 Radife 1'İf')'ılik 
ve arkadaşları tarafından türk mu~ikiı1 '"e 
halk şarkıları (5tıal ayarı) ~t.00 ORRES. 
TRA: 

1 - Moren•: Straubfedern süvlt. 
2 - Drlgo: \'als minyon. 
1 - Stnp: 1tonsll•. 

22,1$6 aJnn" hnberlni 22,30 pltıkla !'lolo
lar, opera ve operet parcaları 22,50 son 
hoherler Ye ertl f gfiniln programı 23,00 
IOll. 

Senelik muhammen tık 
ktra11 teminatı 

72 5,40 
'12 6,40 
72 5,40 
72 5,40 
72 6,40 
72 6,40 
60 4,60 

Mercanda Uzuncarşı ıotafında 7 /22% No. dllkkAn 
.. 4/214 .. .. 
.. 3/212 .. .. 
.. 5/216 .. .. 
.. 2/210 .. .. 
.. 6/218 .. .. 
.. 240 .. •• 

.. .. 
•• .. .. .. .. .. 
.. .. 
" .. 
Yuknrda semtl, senelik muhammen kiraları yazılı olan dUkkfmlar 

939 senesi Mayıs sonuna kadar ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık artır
maya konulmuştur. Şartnameler\ le,·nzım mOdUrlilğUnde görUleblllr. lstekll

ler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektublyl~ beraber 
16-5-938 pazartesi gUnli saat 14 de Da lmt EncUmcnde bulunmalıdırlar. 

(D.) (2401) 

Senelik mu-
hammen ktrası 

Emfnönünde Şeb Mehmet GeyJAnl ma-
hallesinde Arpacılar ıokafında 41/39 

N. dUkkAn. 
Galatada FermeneclJer sokağında 
165/15 N. dUkkA.n. 
Beşlktaşta Hasfırın ıokafında 9 N. 

dUkkA.n. 
neyoğlunda Kamerhatun maballestn
de Çukur sokakta 41 N. ev. 
Beyoğlunda. Tepebaşı Meşrutiyet cad
desinde 8 N. dllkk!n. 
Beyoğlunda Tepcbaşı Meşrutiyet cad
desinde 10 N. dllkkA.n. 

Taşkasnpta Fenat mahallesinde Fena! 
çeşme sokağında 2 N. Serça.vuş Yuıut 
da mektebi. 
Beşiktaşta Hasfmn mahallesinde 7 N. 
dUkk!n. 

1200 

300 

48 

180 

180 

120 

48 

ilk teminatı 

90,00 

22,50 

' 
3,60 

13,60 

13,50 

9,00 

3,60 

8,60 

1 

l1 - KURUN 11 1' 1 s :& 1' u. 

lJevlet Demfryoİla.~ı :!-'e .f.-~m.~n/orı işit-ime · 
Um~m -;c1:ı1:~&;- ilanları · : 

' : 

Slvuta Cer atelyel;;;;-alt -;uhtcllt bina tezglh te~ellerf Tesafr-ln• 
ta~t lı,leri, tl7atlarda bazı tadlllt yapılarak kapalı zart usuuıe yeniden ek• 
ılltmeye çıkanlmıttll'. 

1 - Bu işlerin keştt bedeli cem'an 691,050 llradır. 
2 - lıteklller bu işe alt şartname veııalr evrakı Devlet Demlryolları 

Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci veznelerinden 34.60 kuruş mukabllfnde •· 
lablllrler. 

3 - Ekıılltme 9 - 6 - 938 tarihinde pazartesi gUnU saat 115 de Ankara
da Devlet Demlryolları Yol Dairesinde lılerkez Birinci Komisyonca ya 1• 

lacaktır. P 

4 - Eksiltmeye glrebllmek itin ıstcklllerfn tekllt mektublle blrJlkte 
aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gUn saat H de kad(lr Komisyon Reis
liğine tevdi etmiş olmaları llzımdır. 

A - 2490 sayılı kanun abkAmrna uygun 31,390 liralık muvakkat te
minat. 

B - Bo kanunun tayin etUğl veııılkalar. 
C - Bu gibi işleri başarmış olduğuna dair Nafıa VekAletlnden musad~ 

dak ehliyet vesikası. (1174) (2299) 

20/6/1938 tarlhtnden ıtlbaren Mersin - Mamure kısmına mahsus 
yolcu tarlfesl Toprakkale • Payas kısmına da teşmil edilmiştir. Fazla taf
ıUAt için istasyonlara müracaat edllmoıtdlr. (1216) (2388) 

20/6/1938 tarihinden ltlbaren Balkabağı, Helvacıkabatı ve emsali 
kabaklar, yaş meyva ve eebzelere masus tarifeye tlbl tutulacaktır. Fazla 
tafstılt istasyonlardan verilir. (1214) (2889) 

20/6/1988 tarlbtnden tttbaren zahire tarlfeıtnln Arpa, Yulaf ve Çn
dar maddelerine alt tenzllltı; Payas, Zonguldak v~ TUrk ve ecnebi diğer 

dftmlryol istasyonlarına yap!lacat nakliyata da tatbik edilecektir. 
(1213) (2390) 

Yozgad Vilayetinden: Galatada Karaköy sokalında 16/10 
N. dUkk!n. 
Galıı.tada Fermenecller sokağında 
161/17 N. dllkkAn. 
EmlnönUnde Şehmehmet GeylA.nl ma
hallesinde Dalıkpazan sokalında U2, 
96 N. dOkkAn. 

1150 

384 

240 

86,25 

28,80 

18 

Halen 100 Ura ayhk nerem ve Haziran 1938 den itibaren 200 Ura1a 
çıkarılan vlllyet at.Olyeslne sanayi me ktebtnden mezun ve sanat mekteple
rinde mualllmltk yapmış ve sanat mOesseselerinde çalışmış makine işlerin· 

den anlar blr mudnr alınacağından bu evsafı haiz taliplerin evrakı mUsblte· 
. lerlyle birlikte doğrudan vlllyete müracaatları Hln olunur. (2386) 

Yukıı..rda semti, senelik muhammen kiraları yazdı otan mahaller 939 
eenest 'Mayıs sonuna kadar ayn ayrı kiraya verilmek nzere açık artırma

ya. konulmuştur. Şartnameleri levazım müdOrlUğtlnde görtıleblltr. İstekli· 
ler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz Teya mektublyte beraber 
10-6-938 sah gUnn saat 16 de Daimi EncUmende bulunmalıdırlar. 

(t.) (UU) 

lalanbal Aıll11cı JlahJcemesi Altıncı Hu- ( lıtanbal Barosu Baıkanlığından: 
kuk Dalreılnden: Bııromuıun 1081 kütllk sayısında adı ya.. 

Ane tarafından Buru Altıparmak ma
halJesl 912 No. da iken halen ikametgllbı 
mechul Hacı Hasan ojJu Yaşar aleyhine 
açılan boşanma dansında tahkikatın mu-

Karaağac mllessesatı buz fabrikasına Jilzumo olan 2 tane santrftlj tu- ayyen bulunduğu 26 - 4 - 938 st\nllnde ya
tnmbuı aoılc ek!Utmeye konulmuştur. Bunlara 6~0 lira bedel tahmin edil- palan UAnen teblile ralmen müddeialeyh 
mlştlr. Şartnamesi levazım mQ~UrlU'ğUnde gtlrtl!eblllr. tstektner 2'490 N. lı mahkemede hazır bulunmadılınd!n hak-

kında 81>'11P taran Terileret oa het ·,an 

zıh Te Galatada. DQyük Tilnel ban, 2 - 1 
numaralı yazıhanede bulunan ATUkat Tah
sin Yesari Oç ay mOddetle munllaten a
vukatlık yapmaktan menedilmft Te kerfl• 
yet C. MllddelumumlllAi tarafından 20 - 4 • 
038 tarihinde 933/1470 sayı ile mahkeme.
Jerle adliye dairelerine n mlllhatata ta· 
mim edllmlttfr. 

kanunda yazılı vesika ve 48 lira 75 kuruşluk Uk teminat makbuz veya mOddflUe lllnen teblllUne karar Terllmlı 
mektublyle beraber 9-5·938 pazartesi gllnU saat U de Daim! EncUmende Te bir nQshası da mahkeme divanhanesine 
bulunmalıdırlar. ( 2 3 05) talik edllmlt olduğu n mahkeme ıüntı de 

' 21 - 6 - 938 solı sont 10 olnrnk tayin edll-

ZAYi 
Sirketten almlf oldulum hüviyet cOzd .. 

nımı çaldırdım. Yenisini alacnltmdan e9-
klslnln hOkmO yoktur. - Elt.ktrik Sirkeli 
Fen Dalr.eıl 9373 Necdet Tari 

Dalmt Enctlmenln 27-4-938 tarihli toplantısında kesilmiş olarak me:r.- diAi tebliğ l'erlne gecmek üzere iltıo olu-
bahada toptan satılan ete aşafıda gösterilen azamı fiatlar tnytn ve teeblt _n_u_r_. _<

2_5
_
3_so_> _________ _ 

olunmuştur: 

Kurıı 
Karaman 36 
Dağlıç 43 
Kıvırcık 4 5 
Kuzu 42 
Sığır 32 
Kecı 20 
Manda 20 

Al~kadarlara maH'ımu olmak Uıe re nrın olunur. (B.) (2406) 

- -----Senelik muhammen kiram :-ıoo ıtra olan Floryada Florya ~artıtsında 

ZAYİ 

Yilksek tktıııat ve Ticaret mektebinden 
olmış olduıtum hüviyet varakasını :ıta) 1 el· 
Um. Yenisini alacoiım, eskisinin hfikmQ 
yoktur. - 1684 llllml Arol 

(\'.P. 2414~ 

'(V.P. 2•U>: 

HURl.JNa abone olu
nuz ve edininiz 

l 3 numaralı gazino, dükkAn ve önllndekl bah<;eslyle 939 senesi pbat ao
nunn kndar kiraya verilmek üzere acık artırmaya konulmuştur. Şartna

mesi levazım mUdUrlUğllnde görUlebtur.. lstekll olanlar 22 Ura 60 kuruşluk 
ilk teminat mektup veya makbuzu ile 12-5-938 perşembe gilnü saat U de 
Dalmt Encllmendo bulunmalulırlar. (B.) (2398) 

KURUNun 23 Nisan 1938 de f!Ave olarak kitap eckllnde baeladığı Zab:ta romanı No. 6 

E L t T A 8 A N O A r, J K 1 Z -hayret etmişti ve bu derece hayret edişi, belki ha
yatında ilk defa vaki oluyordu ... 

Gene; kız, htç ıofuk kanlılığını bozmadan 

gUIUmsedl: 
- Hayret etmekte bakhsrnız, dedi. Fakat, ti· 

yn.tro oynamayı bırakalım. Elinizi tabancanızdan 
çekin ve beni dinleyin: 

"Tekltflmlzl kabul ediyor mu!!unuz, etmiyor 

musunuz? 
Slmon, hakikaten role çıkmış bir artist gibi, 

blrdP.nbire kendini toparlardı ve biraz evvelki bay. 
rottnden cehresinde htc bir iz kalmayarak, gayet 

ciddi ve tabii bir halle: 
- Zannodersem, dedi, bu meseleyi daha evvel 

görUşmllştUk. 

- Evet. Fakat şimdi görüşmemiş gibi davra· 
nıyorsunuz. Size bunu hatırlatmak itin ortaya tık
tım. Korkuttum lae kabahat her halde sizde ... 

nu sırada, Brendanın arkasında bir gölp-e be· 
lirdi. Ağır ağır yaklaştı. Slmon, biraz dlkkatlt ba· 
kınca, bunun, resmini gördttU Laseer olduğunu 
anladı. Demek. bütün çetebaşları burada idi .•• 

Lasser gelince, Brenda ile öteki iri yan adam 
\'&zlyet aldılar. fakat Slmonu da herhangi bir ha
rekete müsait bir vaziyette bırakmamaya dikkat 
ediyorlardı. 

Lasser. evYell Simona dlkkatıl dikkatli bak· 

ELİ TA DA NOA Tıl KIZ 

Sonra saatine baktı ve, kendi kendine: 
"Saat on, dedi. Tam yirmi bet dakikada gt. 

dlllr hurdan oraya. Demek ki, eevglllslyle bu• 
luşmağa giden bir Aşık gibi randevu vaktinden 
tam beş dakika evvel orda olacağım... Fena de
ğil ... Adam benim, daha erken gelldğlml görtlnce 
paraları almağı kabul ettiğimi sanacak. Ne yapa
lım, biraz aldansın ... 

Otomobll, asfalt yolda, yılan gibi kayıyor. 

f<.'nerlerl karnnlığı birer kıvılcım gibi deliyordu. 
Yirmi beş dakikanın on dakikası gecmlşti. Simon, 
otomobili ile, yolun yokuş kısmını bitirmiş, dliz· 
lUğe girmek Uzere, bir d6nemecl kıvrıhyordo, 

Birden uzaktan, gözUne bir ışık carptı. 

Işık, yolun kenarında idi ve kendisine doğra 
geliyordu. Ayni zamanda, yanıp sönllyordu; bit 
işaret veriyor gibiydi. 

Stmon, arabanın sür'atfnl kesti, ve yavaş ya
vaş, ışığın bulunduğu tarafa doğruldu. 

Karşısında duran Copley'dl. 
Brcnda tle Lasser'in adamı Oopley ... Yahut 

da kendisinin hizmetine girecek olan Copley ..• 
Fakat, Slmonun karşısına hangi şahsiyeti Ue ~ık
tığı biraz sonra görOlecektl. 

Copley Slmona doğTu, dudaklarında samimi 
Te derin bir tebessümle ilerledi. 

- Bunsuar, bay! dedi. Beni tanıdınıs mı! 
- Tabii tanımaz olur muyum T Daha ayrılalı 

ae oldu! Sonra, ben seni unutmuı da deltllm. Ak· 
llm hep Milde l 
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25 ince slgara 

20 Kaltn sigara 

KURUŞ 

ClDAlMA 

:TİRYAKİ 
~ f ÇIYORU M,, 
e Her Tiryak~ bunu 
söylüyor.Acaba neden? 

Çünk~~( 
• Tiryaki sigarası on· 
ların uzun zamandan-' 
beri bekledikleri slı?a· 
radır. 

e Tiryakinin harmanı 
her zaman aynı olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç değişmez 

Her zaman 

AYNI HARMANI 
AYNI İ Ç İ M İ 
AYNI NEFASETİ 

TiRYAK/DE 

BULABİLİRSİ~IZ! 

,KARAMÜRSEL Fabrikasının 
Hayat Ucuzluğuna hizmeti 

Birinci sınıf hare ve dikiş ile 

ı s~f~~SAEMA 24 ve 27 lira 
Karamürsel fabrikasının memleketimizin her tarafında tanmmıı çok 

sağlam ve .zarif yünlü kumaşlarından 5ok mahir makastar tarafından itina 
ile dikilmekte olan 

Ismarlama e1blseler 24 ve 27 Ura 
üzerinden imal edilmektedir. Muamelemiz pqindir. 

:<Pek yakında ucuz hazır elbise dairemiz de açılacaktır.) 

( Sultanhamam ikinci Vakii hanı altında ) ----·-

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Bir metresine ikl yllz doksan kuruş fiat blçtlen altı bin metreden 
yedi bin metreye kadar vasıf ve Orneğlne uygun kışlık elbiselik kumaı 

5 - 5 - 938 perşembe gUnU saat onda kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır, 

Jandarma Genel Komutanhğı Ankara Satınalma Komisyonundan: 

2 - Şnrtnamesl ı>arasız komisyondan alınabilecek olan bu eksUtmeye 
girmek isteyenlerin (1522) llra elll kuruşluk 11k teminat ve şartnamede 

yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarını belll glln saat dokuza kadar k04 
misyona vermiş olmaları. (1122) (2186) 

1 - Aşa!;"lda cins miktarları yazılı eşya hizalarında g_österllen gün ve saatte satın alınacaktır. 
2 - Şartnameleri parasız olarak komisyondan alınabilecek olan bu eşya eksiltmesine girmek isteyenlerin 

hizalarında glSsterllen teminat ve şartnamede yazılı vesika ile birlikte sun ve saatinde eksııtme ve pazar. 
!ık için komisyona başvurmaları. (22 81) 

CJnsl )liktarı Tcmfnnt Glln Saat 
Türk Hava Kurumu 

ı - Nevresim palaska 1000 takım 
2 - Altı kiltüklU palaska • 2000 ,, 
3 -Tüfek kayışı 2000 ,, 

Beheri 
600 Kş. 
500 }{ş. 

45 Kş. 

375 Lira 
1ı;o ,, 

G7,5 ,, 

Kapalı zarf 9/5/938 pazartesi 15 
Kapalı zarf 10/5/938 Salı 10 
Pazarlık 11/5/938 Çarşamba 10 

Büyük Piyangosu 
1. nci keşide 11 Mayıs 938 dedir. 

Sahibi ASIM US Neşriyat müdürü Refik A. Sevengll Büyük ikramiye 4.0000 Liradır. 
KURUN'un 23 Nisan 1938 de ilave olarak kitap şeklinde ba§ladığı Zabıta romanı No. 6 
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- Eksik olmayın. Ben de öyle. Buraya da si
zinle cBrüşmek üzere geldim. 

- Ya? Nerden blllyordun benim gece yarısı 
buralarda bulunacağımı? 

- Haber aldım. Nerden geldiğinizi ve nere· 
ye gideceğinizi de biliyorum: Dren da Jle görliştü
nüz. Size otomoblllnlzl verdi ve bir teklifte bu
lundu. Siz üe o tckUfl kabul ettiniz ve Lulvort'o. 
gidiyorsunuz. Değil mi? 

- Söylediklerin ktsmen doğru, kısmen de· 
ğil. 

- Yani? 
- Yani, Drenda ile konuştum, doğru. Bana 

bir teklifte bulundu; o da doğru. Onun söylediği 
yere gidiyorum. Fakat teklifi kabul etmiş deği
lim ... 

- Ya? Halbuki ben size edilen teklifi kabul 
ettiniz de bana ettiğiniz teklifi unuttunuz sanı
yordum ... 

Slmon, Copleyl otomobilde kendi oturduğu 
yerin yanma alarak: 

- Gel otur şuraya, dedi. Ve konuşalım. De· 
mek benim sana yaptığım teklifi unutmadın? 

- Unutur muyum hic! Para bu! 
- O halde ikimiz de şimdi ayni mesele ile 

meşgul oluyoruz. Beraber Drendanın söylediği 
fere &idecetfz. Madem, sen yolu biliyorsun, bana 
yardım ctıntş olursun. Ondan sonra, dönüşte, se
ninle bizim meseleyi konuşuruz. 

- Pek tna.. 

ELt TABANO~JJI KIZ S5 
-==========================================-

Simonun hesapladığı gibi, tam yirmi beş da.: 
klka sonra Lulvort'a geldller. Oradaki binaya, 
girmeden evvel Copley yere indi ve ayrıldıktan 

sonra tekrar orda buluşmak üzere söz verdi. 
Sonra Simon arabasından lndl ve binanın ışık; 

yanan camlı kapısına. doğru Uerledl. 

ve: 

lçer<le kendisini lrl yarı bir adam karşıladı. ' 
- Duyurun, dedi. Sizl bekllyoruz. 
Simon, kendine !;ekl dilzen vererek içeri girdi 

- Ben de sizin ne s6yleyeceğlnlzl bekleyo .. 
rum, dedi. 

- Ne söyleyeceğimizi blllyorsunuz. Daha doğ
rusu, bunu sıza çok evvel sByledlk .•. 

- Evet, takat, bir kere de slzin ağzınızdan 

işitmek isterim. ÇilnkU çelimsiz bir kadının teklif 
edeceği şey başka, sizin glbt gilçlil kuvvetli bir er• 
keğin söylediği şeyler başkadır ... 

Bunları söylerken, elini ceketinin cebine gö· 
tUrmUştU. Karşısındaki adamın tehlikeli bir insan 
olduğunu farketmfş, ne olur ne olmaz diye lhtl· 
yatll davranmak istemişti. Dundan başka, ondan 
evvel hareket edebilirse tabancasını karşısındaki· 
ııc dayamak da aklından geçiyordu ... 

Fakat, elini tabancasına götUrilr g6türmez: 
- A! diye bir çığlık attı: 
Brenda lmrşısında duruyordu, hem de tabnn· 

cnsı elinde ... 
ırn talrnncalı kızı böyle hiç bck1emcdiği bir 

anda karşısında bulunca Simon, pek haklı olarak 

DENiZBANK 
DENiZYOLLARI 
lşLETMESI 

Acenteleri: Karo.köy - Köprübaşı 

Tel. 42362. Sirkeci Milhtırdar Zade 

- Han telefon: 227'0 -

.~aradeniz Postaları 
ı Mayıstan iUbaren Karadeniz 

ı>ostalarında aşağıda yazılı defi· 
şlklikler olacaktır: 

SALI POSTALARI gldl~ ve dO-
nUşte Zonguldak, İnebolu, Sinop, 

1 
Samsun, Glreson, Trabzon ve Rl
zeye uğrayarak Hopaya kadar 
gidecek: gidişte Utıveten Tirebo
luya vo dönUşte Pazar'a uğraya
caktır. 

PERŞEMBE POSTALARI gi
diş ve dönilşte lnebolu, Ayancık, 
Sinop, Samsun, Unye, Fatsa, Or
du, Glreson, Görele, Trabzon ve 
Rlzeye uğrayarak Hoı>aya kadar 
l".!Jecek ve dönüşte ııa.veten Of 
YO Akçaabadn. uğrnyacaktır. 

PAZAR POSTALARI gidiş ve 
<iönUşte Zonguldak, lnebolu, Ger
ze, Samsun, Unye, Fatsa, Ordu, 
Ufreson, Vakfıkebir ve Trabzona 
uğrayarak Rizeye kadar gidecek 
ve dönUşte llft.veten surmene ve 
Tlrcboluya uğrayacaktır, (2339) 


