


2 Sayfa 

(Halkın Sesi)! 
Bugün De 

bayram Yapamıgan 
çocukları Dinleyelim: 

BugUn çocukların bayramıdır. Ve 
çocuklar, tnm bir hafta, bu boy· 
ramın keyfi içinde yuvarlamı.cak• 
Jnr. Fakat yapılan bütün feda· 
kiirlıklara rağmen, yardımdan 

mahrum kalan yavrular da nr
dır. Dün bir muha:-ririmiz, on· 
lardan blrkaçile konuşmuştur. 

Onların verdikleri cevapları 
okuyunuz: 

Gazete müvezzii Ahmet : 
- Ne bayramı imit bugün ? .• Ha

berim yok benim. Ben ıaıeteleri O• 

kumak içia almıyorum ki haberim 

* Çukulata sat.cısı aksarayh 
Osman: 

- Alay mı ediyoraun atabey? 
bayram kim, bl:ı kim? paruıı pulaa:r; 
bayramın De tadı olur ki? ben yine 
peynir ekmek yiyecek olduktaD aoara. 

• Karamela sat.cısı All ; 
- Bayram iyi fey, memnunum bu

ıOnden tabii, tam on ıOndOr bu bay
ramı bekliyorum. SevJncimdeu ılSzl
me uyku ııirmlyor adeta • ÇOokll 
bayram oldumu, zenııin babalar 
çocuklerına çok harçlık Yeriyorlar. 
Ben de çocukların bol oldukları 
yerlere ııidiyorum. Hepai de paralı 

oldukları için karamelaları adeta 
kapışıyorlar. Her gOn yarım kutu bile 
utamazken, böyle bayram günlerinde 
Uç, hatti dört kutu boıaltıyorum. 
Öyle Dmit ediyorum ki 1evinclm boıa 
çıkmtyacak, Ye yarın •ece pirzola 
bile yiyebileceQ'lm! 

• 
MUvezzl HUseyln; 
- Bizim bayram mı var buıDn ? 

Geç onu bir kalem Ağabey. Bizim 
böyle bayramlara aklımız ermez. Biz 
ne zaman bayram yaparız b"lir mlıin? 
Gazetelerde diıe dokunur cezalar 
çıktıtı aOn... O zaman arazeteler, ka
panın elinde kalıyor. Biz de bu yOzden 
aç bet kurut fazla kazanıyoruz. Yok
sa böyle bayramlar bize çok bir t•Y 
kazandırmıyor. 

Çöküntü 
Tehlikesi 

Öğreodlğimbe göre, Belediye, 
tehrimizde yıkılmak ve a6çmek 
tehlikesi göıteren binaları teıblt 
ettirmektedir. Bu" aibi evlerin 
ıahiplerine derhal tabliye ettir
meleri bildirilecek, bunu yapmaz
larsa Belediye biuat harekete 
geçip bunları yıktıracakbr. 

Kükürt 
ihtikarı Mı ? 

Bağ meuimi baılamııtır, bunun 
için bu mevsimde kOkUrt fazla 
kullanılmaktaôr. Knknrtçlllerin 
bunu fırsat bilerek fiatlarda 
ihtikar yaptıkları i!erl ıüa·6lüyor. 
Bu yıl bağcıyı korumak ve ihti· 
kira meydan vermemek için 
kükllrt flatlan teabit edilecektir. 
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Tereyağı 
Hiç Yok I 

. lstanbul Sıhhat itleri mUdUr
IUğil yemeklik ıade yağları 
hakk.oda tetkikatına devam edi-
yor. SütçOler ve inekçiler cemi
yetinin ikinci reial ise tereyağları 
hakkmda dlln bir muharririmiıe 
ıunları aöylemlıtir: 

- T unuz yeoec~k hallı inek 
ter~yağı bugOn piyasada hiç 
yoktur ve yahut yok denecek 
kadar azdır. Bütlln tereyağları 
boyanmııtır. Lezzet Ye nefaset 
itibarile inek yağı birinci derece
dedir. Sonra manda ve koyun 
yağları ~elir. inek yatı açık 
krem rengindedir. Manda yaiı 
kağıt gibi beya:r;dır. Koyun yağı 
da mavimtrak beyazdır. 

Şimdi koyun ve manda yağ
larına boya ile inek yağı rengi 
veriliyor. inek ıütlerinden yUzde 
3,5 yağ alınır. bütün sütlerin 
kilosu on kuruştur. Yoz kilo 
sUt ( 1000) kuruı eder. Bin ku
ruşla ancak (3,5) kilo yağ alandı· 
iJna göre yağın kilosu Oç liraya 
yakındır. Bu yfiz kilonun suyun
dan peynir ve torba yoğurdu 
yapıldığı nazarı itibara alınırsa 
bugün piyasada inek yağı ancak 
iki liraya 1atılabilir. Halbuki 
70-80 kuruıa tereyağı satılıyor. ,, 

Maksadı Elektrik 
Çalmak Değilmiş 
Fakat Naıılıa Bir lı Ya
parken Yangın Çıkarmıı 

- Bendeniz Radyo meraklı
ııyım, kendi kendime radyolar da 
Japarım, bir gün Jazıhaaede 
otururken Elektrik itlerinden 
anlayan bir arkadaıım geldi. öte
den beriden konutorken : 

- Y abu bilirmlaln dedi, kof
ra ile Aah hariç bırakarak te
ıiaat ara1ına bir hat çeklllr ve 
bu hattın ortaıına bir •igorta 
bağlanırH ıaat teraine döner 
H yazdığı kiloYat mlktan bu 
ıuretle ekailirmİ.f. 

Bu malümat garibim• gitti. 
Blrkaç elektrikçi arkadqa 
ıordam, bunu teyit ettiler, be ... 
de tecrübe etmek merakına dlif
tUm. Maksadım hap elektrik 
çalmak, ıirketln paruını eklik 
Yermek falan deiiJ. Eauen bg. 
na .. refim mlbaade etmez. mute
ber bir komi1Joncuyum bendeniz. 

Bir Eroinci Hem 
Tedavi Edilecek, 

Hem Hapiste 
Yatacak 

latanbul mahkemelerinde dUn 
yapılan durutmalar neticesinde 
birçok mahkumiyet kararları ve
rilmiıtir. Bunları aıra ile yazı• 

yoruz: . 
1 - 932 yılanda Bayram ıo

kağında Zeki adında birini 6ldtı
ren Salt, ağır cezada nakzen 
muhakeme edilmfı, yine yedi bu· 
çuk ıene hapse mahkum ol
muftur. 

2 - Kaçakçılıktan auçlu Ha
lim ve Osman adında iki arkadat 
lhtiıas mahkemesinde aorıuya 
çekilmlJ, Halim bir aene bir bu
çuk ay, Oıman da on bir ay 
hapse mahkum olmuşlardır. Her 
iki auçlu 658 lira da para cezaıı 
6deyeceklerdir. 

3 - Eroin satarken yakala
nan sabıkalı lbonun, Eroin mUp
telAsı olduğu için 6 ay hastanede 
tedavi edilmesine, bir ıene 4 ay 
da hapse konulmasına ve 133 lira 
para cezası ödemeıine karar ve
rilmiştir. 

4 - Çarşıkapıda hacı Miıakm 
kundurcı mağazasından kundura 
çalmaktan suçlu otomobil tamir
cisi Sabri de 3 ay 10 gün hapse 
mahkum edilmiştir. 

Mektep Temalllerl 
KOltOr Bakanlığı mekteplerde 

temıil edilecek piyeıleri ıeçme 
itinin matbuat mlldOriyetinden 
alınarak kendi takdirine bırakıl· 
ma11nı isteyecektir. 

--~-----
Elekbik babsmdaki bilgimi art• 
tırmak. 

Bunun iç.in a:kıam yazıhaneden 
çıkarken ıaatin fizerindeld rak· 
kamlan teılJlt ettim Ye kofradan 

l>irhat alarak ıaate temas ettirw 
meden doğrudan doğruya teılsata 
bağladım. Erteai 1abab aelip ba
kacak. itin aslını &trenecektlm. 
Fakat gece kontak olmuı, oda yan 
mıya baı1amıı, bereket dııardan 
kokuyu duymuflar da 16nd8rmo,. 
ler. Y okıa mabvolacaktım, çOnka 
bendenizin yaııhanem de ıigortab 
değiL 

Bunları anlatan bir yangın bat
langıcı auçluıu idi. Hlkim bAdi
aenin ıahltJerinl çafınaak için 
daYayı batka gftne bırakb. Suçlu 
giderken: 

- Benim bu itte ae kaba· 
bab• Tar diye 116yleniyordu. 

..................................................... -..... 
Bir Hasta 

Otomobilde 
Sorguya 

Çekildi 
Evvelki gUn dokuzuncu ihtisas 

mOddeiomumiliğloe hasta nakliye 
otomobili içindo mecalsiz yatan 
bir kaçakçı getirilmiştir. Bu k8" 
çakçının iki bacağı ve kaburga 
kemiklerinin bir kıımı kırılmıf, 
bntnn Yilcudu Cerrahpqa haıta· 
nesinde alçıya alınmıı ve bu hali
le ibtiaaı m8ddeiumuıiıllfjine 
getirilmiftir. 

Tahkikat evrakına nazaran 
Hacı HllHyin adındaki bu halla 
V al de hamuda eroin Atarken 
cürmllmeıhut halinde yakalana· 
cağını anlamı1t kaçarken, ayağa 
kaymıt, dnımDt Ye bu hale gel
mlıtir. 

Fakat kendi iddl ... na nazaran 
yakalanm11, poliH göttlrülmllf, 
orada dövOlmOt ve bu hale gel• 
mittir ve yakalanmaaı ile hasta· 
neye gönderilişi arasında da iki 
gUnlUk bir fark •ardır. Bu fark ta 
kendi iddiasını ispat etmektedir. 

ihtisas muddelumumlliği bu 
su~u hakkındaki evrakı lhtlıaı 
mUstantikliğine havale etmiı, baı· 
tayı otomobilden çıkarmak mllm• 
kün olamadığı için muıtantik biz· 
zat basta nakliye otomobiline 
giderek ifadesini almış ve hakkın· 
da tevkif kararı vererek tekrar 
haatahaneye göndermiıtir. 

Fakat iş bukadarla kalmamıı 
suçlu hasta döğüldüğll vo bu hale 
getirildiği hakkındaki ifadesinin 
tesbitlnl ve kendisinin muayene 
ettirilmesini, takibat yapılmasını 
iatemiıtlr. 

Muayene eden doktorlar hasta• 
nın düşme neticeıinde do, lddlaıı 
gibi bir vaziyetle de bu bale gele· 
bileceğine dair rapor vermişlerdir. 

Zengin Bir Dilenci 
Daha Öldü 

Cerrahpaıa hastahasinde ölen 
Kemal baba adlı bir dilecfnln 
terekesinden 50 liralık bir alacak 
senedi ile bir tabanca, bir lcama, 
200 lira bulunmuıtur. Oturduğu 
evin de kendi malı olduğu an· 
laıılmışbr. 

Dahili Haberler 
Burada bitmedi. Lfit/en altıncı 

sagf amuı Ç41t1iriniz 

Pazar Ola HaNn Bey Diyor Ki: 

Nisan 23 

Giiniin Tarihi 

Bir İki 
Satırla 

YugoalaY Kıralınm ye Fransa dıf 
kanının ölllmn Ui neticeleneO 

( M raiJya cinayetinin ar11 ulusal mea'u• 
1ııı JJ eti tetkik edecek •• Cenevred• 

toplanacak olan ilmi komiıyond• 
Tlrklyeyi Ünlnraite reldCSrQ B•f 
Cemil temıll edecektir. Rektör b~ 
ıOn Cenevre)'• gidiyor. .. .. .. 

Muvakkat Tard 
Hukuk talebealnden olup geçi_. 

Ierde Qıerinde tabanca patlıyan 91 
arkadatınm yaralanmasına aebep olMI 
Sırnnıa muvakkaten fakOltedin çı~ 
rılmaaına karar Yerllmlttlr. 

« .. • 
KöylUden Para Ahnmıyacll 

Ziraat Balralıtı bu yıl 20 demiryolp 
lıtaa7onunda yealden 20 butday .ııo.i 
1aptıracaktır. Bu 711 allo Y• ambar' 
luda klS7IOJerla butdaylan da p.,. 
almadaa temldenecektlr. 

Jf- Jf- * 
Llae lmtlhanları 

U.e Ye ortamekteplerde bl 
111 lmtihanlann haziran lptidaaıD
dan baılıyarak b.. temmuıd8 
bltmeıi muhtemeldir. imtihan n
alleri ılmdldon hazırlanmıflır. 

Jt Jf- * 
Ne kadar Et Yedik? 

Mart ayı içinde aıezbbaada 52098 
koyun •e keçi 2187 aıfır kesllmlftli• 

* .. .. 
MUlklye Ankaraya Oldece• 

Mntkiye mektebinin Ankaraya 
nakli tekarrOr etmit ve mektep lçla 
7apılacak binanın yeri tayin oluD• 
muıtur. 

-f( .. .. 

Afyon Satbk 
Uyuıturucu maddeler lnhlatırı Ha• 

beıiıtana 14 bin liralık afyon &atmı .. 
tır. Bu Habeılatana ilk yapılan afyoi 
18bfıdır. 

* MUsaade Verlldl 
15 Şubattan evvel •elmlt ola• 

lngllb mallarının bedellerinin yanll 
aerbeat dllvis olarak verilmek, yarıa• 
da Merkez Bunknsına bloke edilmelr 
ıartile ithaline nıGaaade 6dilmiıtiı. .. .. .. 

BUkrete Gidecek 
Dıı itleri Bakanı Bay Tevfik Rtıttl 

Ara• 10 mayııta Bükreıte toplanacak 
olan Balkan Antantı konıeylne lttirak 
etmek Ozere Romanyaya gidecektir. ' 

Jt * * ihraç E9yalaramız 
ihraç e9yamızan hariçte iyice 

tanınması için her ihraç maddeal 
hakkmda bir bUroıtır hazırlana• 
cak ve bUroıUr büttln lisanlarda 
baaılacakbr. 

* * * Seyyah Geldl 
Bugnn Monte Rezo vapurll• 

ıehrlmlı.e 350 ıeyyah ıelmlıtir. 
* Jt Jt 

Galata Rıhtımı 
Galata rıhtımının UıtUndekl 

eski ıaç anbarlar kaldanlmaktadtr· 
Bu suretle rıhbm genlıliyecektlt. 

- Yo!cu Ha1an 81 Bak ıu fen ne kadar 
ilerliyor. Radyolu otomobiller çıkmıf. 

. • • Hem otomobilin içinde oturup 
işine gidiyorsun, hem de ıUzel gUzel 
radyo dinllyorauıa. 1 

. . . Bu otomobiller bizde de moda · 
oluna gece gUndUz, evde de, sokakta da 
musiki dinleyeceA'i:r;, bizde muıikl merakı 
artacak, deiil mi? 

Haaan B. - Hayır! otomobillere de 
radyo konurl8 musiki merakı artmaz. 
otomobil kazaları M!'tar, ~rkı;;.Jaşl 
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Hergün 

Çocuk Haftası 

Hitlerin Propagandası 

Diktatörlük Özentisi 

.. 
Çocuk haf tası 
Un en dir, çocuk haftası ya

pıyoruz. On senelik propaganda 
çocuklarımıza karıı muamelemizi 
değ ştirdi mi? Memlekette aç, gı
dasız, bakıms z çocukları aafalet• 
ten kurtardı mı? Çocuk ölümünün 
aza: mıısına yardımı dokundu mu? 

Bu suallerin cevaplarım ver
mekte biraz tereddüt ederiz sam• 
rız. Elimizde rakam yok. Fakat 
çocuk haftasının eaas çecuk me
ıelelerlnden hiç birini halle yardım 
etmediğini kabulde birleşebiliriz. 

Çocuk meselesi her şeyden 
evvel süt meselesidir. Türklyenin 
her hangi bir yerinde her çocuğa 
temiz ve mikrobsuz ıDt vere
biliyor mıyız? 

Çocuk meselesi gıda mesele· 
ıldlr. Mekteplerde okuyan çocuk
ların yarısına yakın kısmı öğle 
7 meği yemiyor. Bunların karnını 
doyurabiliyormuyuz? 

Çocuk mese!esi, mekt~p me
selesidir. Cnmhurlyet re11ml çok 
mektep açtı. Talebe miktarını 
%50 ı:rttırdı. Fakat hclla mektep
ıiz 500 bin çocuğumuz Yardır. 

Hulasa çocuk meselesi bizde be
aOz olduğu gibi duruyor. Halli için 

tılnn adım henüz kafi değildir. 
Memleket yeni neslin yetiımeal ve 
yaınması lfioin hayati bir meH)e 
olduğunu bütnn ehemmiyetile kav· 
ramamış gibidir. 

Demek ki çocuk haftası mak· 
ıadı temine kAfi gelmemlıtlr. 
Çünkü çocuk haftası bir nU
myıyiş haftaıı hollne getirilmiştir. 
Çocukları ıokaklarda gezdirip 
1ormnktan başka bir fayda temin 
etmemiştir. 

Çocuk haftasını maksadına 
hizmet decek ı kilde organize 

delim. 

Hitlerin Propagandası 
Türk gazetecilerinin bir kısmı 

bu ha~ta Almanynya gittiler. On· 
ları A!man matbuat mUdiriyeti 
dav t etti. Seyahat masrafını 
Almanya hükümeli ödeyecektir. 
Gazetecilerimiz Alman hUküme
tinln misafiri olarıık Almanyayı 
dolaşacaklardır. 

Hitler hükumeti, daha ilk 
teşkilindenberi Tilrkiyede Hit· 
lerciıik propagandası yapmııtır. 
Bunun için evvela bir gazeteyi, 
atın almağa te11ebbUs ettiler. 

Sonra bazı ajanlar kuilandıJar. 
Şehrimizde çıkan bir Almanca 
gazdenin sUrlınıilnU art~rmak 
için tedbiri r aldılar. Nıha.yet 

imdi de tnrk matbuatının fıklr 
ldaro eden yazıcılarım kendi 
propngandolarınn elet etmek 
teşebbUsOne giriştiler. y 

yazıcı arkadaşların bu tuıaga 
dil ecek kader safdil olmadıkları
nı biiirlz. Fakat bir kahvenin 40 
}'ıl hatırı vardır diye Alman· 
yada gördUklerinJ Alman pro
jektörile buraya aksettirlrlerse 
işte o vakit matbunhmıza acımak 
1 zımgelir. •• • 

Diktatörlük Ozentısi 
Diktat6rl0k kolay idare tek

lidlr. Onun için d~ Avrupaö:a 
çabulc yayılmak fstıdadı.nı g -
t . ti Halkı halkın ıradesfle 
ermış r. ' _ , ld-

ldare edemiyen hükume.Ier, ş 
det siyasetin• müracaata mecbur 
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Sözün Kısas 

Çocuğu 
Yanlış 

Anlıyoruz! 
Sener Bedi 

"Bugünün çocuğu yarının bU
yliğüdür., diyoruz. Yalan değil. 

Fakat bu söz.ün mUnasebeta'zliği, 

lüzumundan fnzla doğru olma· 
11ndadır. Elbette çocuğun elinden 
tutan zaman, günün birinde onu 
bizim boyumuza ve biz.im hiza
mıza getirecek. "Her sabah gü· 
neo doğar,. hükmn kadar baait 
olan bu nciıeyi habire tekrar
lamaktan hiçbir şey çıkmaz. 

Bugünün çocuğa yarının bil· 
yüğU olduğu için değil, bugünün 

Buguıı çocuk l.ıayran ıdır. Sokaklarda memlcke~in ya~
rulan mıısum çığlıklaril• bayram yaparken, evıod~ hır 
bardak tıüt bulamıyan ynruları dUş~nün. İstanbul içın~.e 
çocuğuna bır bardak süt bulamıyan lıınlerce an~ vnrdı~. Sut 
dnrnl11111 etrafında toplanan fakir anneler bu bınlerce ıhmal 

edılmiş çocukların ancak Liude lııriuı kucakhınada taşırlar. 
Çocuk bayramını, onca le bütün 'l'uı k çocuklarına tam gıda, 
tam llıhhat, tam lıavat \' erdıgimiz gün )apnbıliriz. Dugün 
bayramlara 11ar{ettiğimiz pııra ile gıda ız çocuklara bırcr 
bardak süt alsak daha ıyi olmaz ını1 

küçiiğll olduğu için dikkatimize, 
yardımımıza muhtaçtır. Büyüme• 
yeceğini farzetsek bile ondan bu 
alakayı esirgememeliyiz. Çocuk 
hakkında pek yanlıı bir düıün• 
cemiz. var: Zannediyoruz ki o, 
bllyOdükten ıonra aramızda bir 
rol alacak. Ne mOnasebet! Ço
cuk doğduğu glinden itibaren 
içtimai bir rol ve dili dönmeye bar 
ladığı günden itibaren bir şahıiyet 
sahibidir. IBoyuna gere vazifeleri, 
ağır!ığına göre mes'uliyetlerl var: 

' 
• • 

SON TELGRAF HABERLERi Çocuk, bugUn, kendi dünyasının 
bUyU~üdnr. Yarın bllyüyeceğl 
için değil, bugün, kendi kudre
tine nisbetle hayat ynknnn paye 
laıtığı için saygıya değer. 

Musolini : ''Habeşten 
K_orkuyorum!,, Dedi 

Çünkü ltalya Ordu-ı 
su Afrikada Çok 

Hele çalııan çocuklar! 
Caddelerin en kalabalık zaman

larında, çıplak ayaklarla, Viyanalı 
takıma dayak atan ıporcuların 
bile ltiıe kakııa, bin beli gire
bildikleri kalabalık tramvaylara 
sokulan, hasta bir anaya ekmek 
götürmek için her en bir kazayı 
göze aldıran 9 yaıında bir gazete 
muvezz.iinln hayat kavgası, benim
kinden veya sizinkinden daha az 
mı kahramanhldır? Kundura bo-

Güç ük Çekiyor 
Londra, 23 ( Hususi ) -

Burada çıkan D•yli Ekspres 
gazetesinin Habeıiıtandan dönen 
muharriri, Musolininin daveti 
üzerine Romaya gidiyor. Orada 
ltalyım Bıışvekilf ile görüşüyor. 

Arada şöyle bir muhavere 
cereyan ediyor. Musolini soruyor: 

- Hcbeşistandan geli)orsu· 
nuz, değil mi? Oraıım nasıl bul· 
dunuz? k .. d 

_ Sakin, fakat mera ıçın e. 
_ Harbetmek isti; orlar mi? 
- Benim fntibaım şudur ki 

Habeş imparatoru. ~arp etme'c: 
istemiyor. Sulh ıst yor, çUnkU 
modern bir harbın ne deme~ 
olduğunu biliyor. Bellibaşlı ieflerı 
de onun fikrinde, fakat halk harpcu. 
onların san'atl harhetmek. 

- O halde harp istiyorlar ? 
- Harbe hazır görllnüyorlar, 

fakat haklı olduklarını sanıyorlar. 
- lmperator bunların önüne 

geçebilir mi? 
- Şimdi ye kadar buna mu· 

vaffak oldu. lmperator bu iti 
Milletler Cemiyeti vaııtaslle ballet
meğe taraftardır. Milletler Ce· 
miyctl ne karar verirse 
kabule hazırdır. Fakat ltalyanın 
bu teklifi kabul etmemesine ıa· 
şıyor • ., 

Bunun üzerine Musolinl dU
ınnceli ve durgun bir hal alıyor 
\'e ıonra vazf yeti şu suretle hull
sa ediyor: 

Eğer Doğru İse 
Çok Yazık! 

Esrarengiz Şekilde Bir 
Y ol11uzluk Yapıldığı 

f hbar Edildi 
Takas suiistimali tahkikatını 

yapan komisyona, iki yıl evvel 
kereste taksa suiistimali sıraımda 
mllhim miktarda bir de tUtün 
takas ıuiiatimala yapıldığı ve işe 
yaramıyan tülllnlerin kıymetli 
göster:ldiği, bunların Avrupaya 
götl1rUlüyormuş gibi Marmarada 

1 Kansere Karşı 
Yeni Bir Keşif 

Nevyork. 23 (A. A.) - Har
••rd Ünlvel'•tealnla tıp faldllteai 
kanseri sOratJe lnkJpf ettiren bir 
madde keıflne mu•aff ak olmuıtur. 
Bu keşif &afra asitlerine dayanan 
bazı maddelerin kanser hastalığı 
doğurduğu hakkında Londrada 
yapılmıı olan keşfin mabedidir. .............................................................. 
denize döküldDğD haber veril· 
miştir. Komisyon bu ihbarı güm· 
rük ve inhisarlar bakanlığına bil· 
dirmiştir. 

yayan on blr yaşında bir çocukla 
kark yaşında bir adamın rıeçlm 
kavgasında, hangisi daha aay
gıya layıktır? Yarını filin yok, 
iıte o çocuklar bugllnUn bUyUğ6-
dürler. içlerinde aile reiai olanlar 
da •ar 

Bir Genç Kız Ve Annesi 
Diri Diri Yandı ! 

Biz, herıeye kendi lSlçlilerimiz 
Jçinde kıymet verdiğJmiz için 
çocuktan da, yarın boylarının 
uzayacağıoı, seılerlnin kalınlaıa· 
cağını dütünerek hürmeti besli
yoNz; yani bugUne ııöılerimizi 
kapayor, yarmın hayaline ve Uml• 
dine göre fedakarlık ediyoruz. 

Hayır 1 11 Buglinlln çocuğu 

yarının bUyllğU,, olduğu için değil, 
"yarının bUyliğU buglinlin çocuğu,. 
olduğu için sevilmelidir. 

Çocuğun bayattaki mücadele 
payı, kendi cürmüne göre bizim
kinden hiç aıağı değildir \ 'e 
o, bugünkü hamlelerile de bizim 
aevgimize, saygımıza herhangi bir 
büyümüş adam kadar JAyıktır. 

lzmlr, 22 ( Hususi ) - Ke· 
malpaşa kuz sının Fetrek köyUn· 
de gece voktı çıkan yangın, 
yürekler acııı bir facıa ile netice• 
lenmiştir. Yangın Ahmet oğlu 
Bay Tabirin evinden çıkmış, ey 
ahıap olduğu için dakikalar için· 
de kUl olup gitmiştir. 

Evde uyku halinde bulunan· 
fardan Bay A!l ile oğlu Tahir ve 
Uç küçük çocuk zorla kendilerini 
pencerede!l atarak kurtulmıışlar
dır. Bay Tabirin genç karı11 Bayan 
Cennetle, kaymvaldeıi Bayan 
Zeynep alevler araıında, acı bağ 
rışmalar içerisinde cayır ,cayır 

yanmışlardır. 

Derhal mahalli adliye Ye za· 
bıta tahkikata batlamıştır. Yan
gmm, gUndUztin çuvallar lçlnde 

v. IB . , .. ormandan getirilen taze k3m0r- nıra orıs ın 
ferden çıktığı zannediliyor. - lf. 

K d 1 A Vaziyeti Çok 
a ın ar rasında "' .ki t. , 
Bir Futbol Maçı na~!.,1.!f1 ~ •• ; yuıd• ı 
Paria, 23 (Hususi) - ilk defa g"zeteler Bu!ıaristandakl vazi-

olarak Fransız • lngillz kadın yete . dair çok mühim haberler 
futbolcuları arasında burada ya1;>1- aeırediyorlar. 
lan maçı, Fransız kadınları (2 _ .. 6) Gazetelere göre, Bulgar kırah 
kazanmışlardır. Boria, tahtından indirilmek teh!l-
A n karada Bir liıan Mek- keal karşısında kalmııtır. Bunun 

tebi Kurulacak için Kırat Sarayı huıuıt bir 
muhafaza kıt'ası tarafmdan çok 

oluyorlar. 

- " Biz orada sevkulceyf 
noktaıundan fena vaziyetteyiz. 
ltalya Somellsinde dar bir sa
haya sıl(lşmı' bulunuyoruz. 
Tehlike ile karşı karşıyayız. 
Oradaki kuvvetlerlmlzl takviye 
etmek uzun zaman ahyor. Şlm· 

diye kadar gönderdlllmlz aa• 
kerler sadece ihtiyatı bir ted
bir olarak sevkedilmltlerdir. 
Vaziyetimizi korumana mec· 
bu ruz.,, lşto Bulgoristanda da, , zayıf 

hUkfımet kuvvetlenmek ihtiyacını 
duyunca, ilk aklına gelen şey r 
diklatörlUk oluyor. /STER iN Aft·1 /STER 

Ankara 23 (Husust) - Şehri· 
nıizde Coğrafya ve tarih f akUlte
sine merbut olarak bir de lisan 
işleri enstitüsO teşkil edilecektir. 

iNANMA! 

11kı olarak mu haf aza edili· 
yor. GaHteler, kıral Boriıin va· 
ziyetinln çok nezaket keabettiğinl 
de ilA" e ediyorlar. 

lm~m Nikahı 
Fransa ve Ingiltere gibi, de· 

mokraslnln an'ane olduğu milletler 
mGıtesna diktatörlük geri mem-• . 
1 ke' ler için b·çilmiş kaftan tesı· 
rini yapıyor. Fakat şidd~te daya· 
nan her rejim gibi, dıktatlSrlük 
hiçbir davayı hRlletmez. 

Bulgaristan, bugUnkU siynıi 

İstanbul IU idaresi, eehire akıtılan ıu hakkında bir 
iatatistik yapmıştır. ldare beled:yeye geçtiği zaman ıehre 
verilen •u mikdarı ( 32 ) bin metre mik'abı iken, 1eni 
döttnıni~ borular ııayesinde bu mikdar ( 36) bin metre 
mık'abına çıkmıobr. 

AIA, mUkemmcl. Amma veliikin bir sene içinde 
tehire akıtılan ( 12,592,282 ~ metre mik'abı ıuyun 
(6,298,854) metre mik'obı yaui tam yarıııı; yolda kaybo
luyormuş. Demek ki oehire alutılaıı au lıllkikatte göste· 
rilen mikdarın yarıııı imiı. 

JSTER iNAN /STER iNANMA! 
gUçlliklerinf, diktatörlilk llAn L 
etmekle iıale edemez. ------------------------------------------

Yaptıranla~ ! 
Ankara, 22 - Hükumet me

deni knı .un hUkümleı ine uymıya
rak imam nikahı yaptırılmaması 
için tedbirler alacaktır. Dul ve 
y.atim maaşa alan kadınlardan 
bu tarzda birletmiş olanların 
maaıları kesilecektir. Bu hususta 
tetkikat yapılıyor. 
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Bandırmada 
Belediye isleri 

Bandırma, ~ Hususi ) - ilkba
harın ielmesi burada tatla bir 

1 
net'• uyanwmıttır. BUyllk kllçUk 
herkea akoamları uhilde, kırlar
da, bayırlarda gezmeie batla· 
mııtır. Son gUnlerde yağan yağ· 
murlar ekiciyi ıon derece HYİn· 

dirmlıtir. Bayındırhk lılerinde 
de faaliyete ıeçflmif, Erdek • 
Edinclk ve Balıkesir ıoaaları ile 
kaaa ba dahUiodekl bozuk cadde· 
lerin tamirine başlanılmıı, cadde· 
lere birçok fidanlar dikilmlıtir. 

Belediye mecllıl içtima ede· 
rek 935 bUtçHiul mUıakereye 

baılamıtbr. Celaelerin çok aeçe
cej'i tahmin edilmittlr. Belediye 
bu 11ne maarif Ye bahriye oteli 
önilndeld alana bir park yapma
f a karar vermiıtlr. Yakında par• 
kın lnıaıına baılanacaktır. Bun
dan baıka Cumhuriyet alanına 

bir de saat konacakbr. Yarıda 
kalan iyi suyu da 935 bUtçeıinden 
bir miktar tahıiaat ayırmak ıu· 
rotile kasabaya getirtecektir. 

Halk Fırkası binaaında Oı· 
manb Bankaaı mubaaibi tarafın· 
dan pazartHi, perıembe günleri 
6ğleden ıonra muallimlere fran· 
ıızca ders verilmeye baılanmııtır. 
Mumaileyhin bu teıebbUıU bUyük 
bir memnuniyeti• karıılanmııtır. 

Manyaata pehlivan ııUreılerlle 
at kotuları yapılm19, çok munta
zam ve çok eğlenceli olmuıtur. 

Tokatta Bir 
Cinayet 

Tokat, ( Huıusi ) - Necip 
köyünden Mustafanın yeğeni 

Hasan daia odun keamet• 
giderken Kel Hacı, Kağızmanlı 
Eyüp, Şeyranh Halil adlı 3 kitinin 
hücumuna uğramııhr. Bu adamlar 
balta ile Haaanı öldUrmUılerdir. 
Katillerden Eyüple Halil yakalan• 
mıılardır. Kel Hacı da tlddetle 
takip edilmektedir. 

Tokatta Biçki Ve Nakı' Sergisi 
Tokat, (Huıusl) - Şehrimizde 

bir dikit ve nakıt salonu açılmıt· 
tır. Burada 75 kız ve kadına 
dikiş ye nakıı öğretilmektedir. 
Bu bayanlar bilihara kendi ltle-
rinden mllrekkep bir aergl aça
caklardır. 

Samsunda Yunus Emre Gecesi 
Samsun ( Hususi ) - Halkevl 

tarafmdan bir Yunuı Emre geceal 
ter~lp edilmiştir. Toplantıda Yunuı 
Emrenin birçok tiirleri okunmuı, 
avukat Bay Hasibln Türk kahra· 
manlığını ifade eden bir manzu· 
mesi inıa d edilmiştir. 

.............................................................. 
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MEMLEKET HABERLERi 

Ei-gani Bakır Sahasında 
Bu Yıl 
Yapılacak 
işler 

Ergani (Huıusi) - Burada 
bahar geç hatlar. Henüz yilksek 
tepeler karla örtülü. Bu beyaz 
kar tabakaları gittikçe inceleşi· 
yor ve altından bir rozet gibi 
yefil ot kümeleri bel.riyor. 

Bahar buradaki çalııma ıev• 
kini arttırdı. Daha hummalı bir 
faaliyet göze çarpıyor, binlerce 
inun tirtml ıehre ulaştırmıya uğ
ratıyor. lıtaayon binaları, köprü· 
)er, ıu kuleleri hepii hazırlanmıt 
vaziyette. Bu ıen• bitirilecek iı· 
ler arasında kesker (çakmak taşı) 
cevheri, kok depoları, elektrik 
ıantralı, mUdiriyet binaları ve 
beklrlar apartımanları varJır. 

Ergani kasabaıının görünü9ü 

Balnr tirketl burada bakırdan 
baıka kükürt iıtihaaani de dU
tUnmektedir. 

Şirket kongresi ayın 27 sinde 
yapılacak ve lstanbuldaki merke· 
zin Ankarayı naklini teklif ede· 
cektir. 

Şimdiye kadar itletme müdür
lUğünde mühendia olmayan bir 
zat bulunuyordu. Bundan ıonra da 
itletme mUdürUniln de maden mU-
bendiıl olmaaı kararlaıtırılmııtır. 
HUIAaa Ergani faaliyeti daha tim· 
diden iyi neticeler Yadetmektedlr. 

Adana da 
Şüpheli 
Bir Ölüm 

Adana (Hususi) - Şehrimizde 
tllpheli bir ölüm hadisesi kayde· 
dilmiştir. 20 yaılarında Nediha 
adında bir kadın doğum evine 
yatmıf, fakat doğururken öl· 
mUotür. Fakat bu ölüm fllp· 
heli görllldUjü için tah· 
klkat yapılmasına lüzum görUl· 
mUıtUr. Ortada bu yüzden ıuçlu
Jar bulunup bulunmadığı tahkikat 
netlcHinde anlatılacaktır. 

Hükumet Konağının Mayısta 
Temeli 

Zara, (Hususi) - Karaca Vi· 
ran Nahiyesinde ve köylerinde yeni· 
den 4 mekteb yaptırılmıştı. Eu mek· 
teblerde 386 çocuk okumaktadır. 
Yapılan bir programla bir kaç 
yal içinde nahiye dahilinde mek
tebıiz köy bırakılmamaaı karar
laıdırılmııdır, Nahiye köylerinde 
muhtar ve aza olarak 70, ikinci 
miitebip olarak da bet kadın var
dır. Bunlar da erkek arkadaıları 
kadar metodik bir tekilde çalıı
maktadırlar. Köylerin bir çoiun• 
da köy kanunu tatbik edilmekte· 
dir. Nahiyede timdi yeni bir hU
kümet konağı n. bir mudur evi 
yapılmaktadır. 

Bunun için muallimler tarafın
dan bir müsamere tertip edilmiş, 
Yel kayadan "Ne alır,, adlı eaer 
temsil clunmuı ve buna kaaaba· 

Atılacak 
hlardan başka bütün köylUl~r iş· 

tirak etmiş'.erdir. Hükumet kona· 
ğınm yapılacağı aaha hazırlan

mııtır. Atatürkün Anadoluya ayak 
baatığı gün olan 19 Mayıs ta te
mel atma merasımı yapılacaktır. 

Nahiye müdiirU bay Kemal 
Toncay ile Kaymakam Nami Ünal 
nahlyemizin imarı, köylerin mek· 
teplenmeal için çok çalı9mak
tadırlar. 

Truva Harabelerinde 
Hafriyat 

Çanakkale, ( Huıuıt ) - Pro-
fesHr Blegen riyaHtinde bet kişi· 
Uk bir heyet buraya gelmit ve 
her yıl yapılmakta olan hafriyata 
başlamak llzere Truva · harabe
lerine hareket etmiılerdir. 

Kastamonu }'an
gınında Yanan 
Dükkanlar 

Kaatamonu ( Hususi )-Saman 
pazarında çıkan yangında Turp 
oğlu çarşısı denilen yerde l 
tekerci 10 terzi, 2 tenekeci, l 
boyacı, 2 kahveci, 1 kunduracı, 
1 köfteci, 1 sabuncu, .2 aktar, 3 
çorapçı, 5 manifatoracı, 1 bıçakçı, 
l saatçı, 4 tuhafiyeci, 1 leblebici, 
1 helvacı, 3 bakkal, l fırın, 1 
yumurtacı, 3 çorbacı dükkanı 
yanmıştır. Yangın iki aaat sür· 
mUştUr. Ateşten pek az eıya 
kurtaralabilmittir. Ziyan 50 bin 
lira tahmin edilmektedir. Ateşi 
ıöndUrmek için T a,köprll itfaiye 
Yesaiti imdada geJrn;ştir. 

Akşehir HilAliahmar Kongresi 
Ak,ehir (H•ııuıi ) - Hilôliah· 

merin yıllık toplantısı yapılmış, 

idare heyetinde boş kalan aza· 
lıklara avukat Abdullah Vahdi, 
Cafer oğlu Mustafa, Bayan Me· 
l iha seçilmişlerdir. Avukat Bay 
Süleyman, Şevki ve Mustafa Şakir 
de yedek azalıklara seçilmişlerdir. 

Akşehir Sokal<iarrnda Tavuk 
Dolaşrnıyacak 

Akıehir ( Huauai) - Belediye 
tavukların ıokaklara ıalverilmeıini 
yasak etmişt:r. Bu dan ıonra 

sokakta görülecek tavukların 

aahibinden tavuk başı 1a bir lira 
ceza atanacaktır. 

Akşehirde Çocuk 
Bahçesi 

Akşehir ( Hu&ual ) - imaret 
.. v• Nureddin hoca caddeleri Uze· 
rindeki eski medreae arsaıı Çocuk 
Esirgeme Kurumu tarafından çok 
gUzel bir çocuk bahçeai haline 
ifrağ edilmiş ve çocuklara açıl

mııtır. 

Karaman Köyle-
rinde Nünıune 
Fidanlığı 

Karaman, (Husuıt) - Köy 
mekte,Plerinin yanında birer nU· 
mune fidanlığı teshi kararlaş
tırılmıştır. Köylerdeki tam teşki
lltlı mekteplerde taleheJere ay
rıca ziraat bilg:si de öğretile· 
cektir. 

Gerek kass bada, ierek köy
lerde bu yıl bağcılığa çok ehem· 
miyet verilmekt~dir. BütUn köy· 
)erde yeni bağlar yapı"makta, 
mevcut bağlar da aıılanarak ıslah 
edilmektedir. 

1 Yurtta Soysal işler -,-
lzmir Kahveci/ 
Endişe içinde 

lzmlr, (Hu:.uai) Ank 
belediyesinin kahvelerde o 
oynatılmaamı yasak etmesin 
ıonra bu itin bir kanunla şU 
lendirilecegi ve Türkiyenln 
yerinde hahve hayatının ya 
edileceği haberi lzmlr kahv 
lerl araaında biraz UzUrıtU 
karıılanmııtır. 

Birçok gençleri kahve ha 
tından kurtaracağı muhnkk 
olan bu kararın ıoysal bakı 
dan fayduı otlphe götürmüy 
Ancak iz.mir gibi tlç yüzd 
fazla kahvehanesi olan bir şeb 
de kahvelerde oyun oynanma 
nın yasak edilmeal iddiaları 
göre kahvecileri it ııkınbsı 
ıllrüldiyecektir. 

lzmirde bilhassa kışın b 
tün faaliyet kahvehaneler 
toplanmaktadır. Halk kahve 
nelerde bir kaç saatini geçirer 
en doğru bir anlatııla vakit 
dilrmUı olmaktadır. 

Kahve hayatının ortadan k 
rılması, bazılarının fikrince fay 
yerine zarar verecektir, çUn 
kahveler bazan da lı alanında r 
almakta, hararetli ahı ve verişl 
rln mukaddimeleri kahve sohbe 
leri esnaamda yapılmaktadı 
Büyllk kahvehane tabi 
leri araaında yalmı " Şa 
ranç ,, oyununun kahYeler 
oynanmaaının aerbest bırakılm 

ıına taraftar olanlar da vardı 
Bunların iddialarına göre satra11 
tavla ve kAğıt oyunları gibi zar 
verici delildir. BilAkis genç v 
fa'al zekllann inkiıafına yaraya 
bir vaııtadır. 

Ad. Bil 

Kemalpaşa Müs 
tantiği Tevkif 

Edildi 
lzmir, (Hususi) - Kemalpaş. 

kazaıı ıorgu hakimi B3y Nurı 
Manisa Ağır Ceza mahkemes 
kararile tevkif edilmittir. Bu zat 
atfedi~en cUrUmler ağırdır. iddia)' 
göre bir ıuçlu hakkında tesir 
kapılarak ve belki de bir menfan 
mukabilinde menimuhekeme ka .. 
rarı vermiştir. lzmirde Ağır Cez 
mahkemcıinde davasına bakıl•" 
caktır. - lf. 

·························································· 

YeHıl, elı••t. fbndlı " ıllıs ıaut• 

Eski Zabti)re, Çatalceome ıokağı, 25 
ISTANBUL 

- -=-
Gazetemlıdo çıkao yaıt 
te resiml~rin biltiin hakl~rt 
mahfuz ve gııetemiıe ait~ -ABONE FIATLARI 

t e 3 
Sene Ay Ay 
Kr. 

Abone Ledeli pe~iodir. Ad re• 
değiştirmek 28 llUrı'.ı~tur. 
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( S~ga•et Alemi J 
Bu/garistanın 
Dış Ve lç 
Zorlukları 

Son aylar içinde komtu Bulıarlı· 
ft•nda ıık ıık kabin• buhranları olu· 
yor: Bir memlekette bu nevi buhran• 
larm ııklaımuı, iç ıiyuada ıılcınta 
rnevcut bulunduğuna delal•t eder. 
Bulgari.tanda, böyle bir ııkınh mev• 
cut olutunu bu buhranlarm 11klat· 
nıa .. ndan anlayoruıı. 

)f 

Bulgar komıumur, ötedenber! ftlHf 
altında hiıınıine dUıen mevkıe ka-
•aat etmemekle töhret bulmuttur. Bul
gar slyaııa1ıntn lıtlkametine ne ramnn 
bakılıa onun hilmaıalı blr lhtiru 
atetil• ' yanıp

1 

kavrulduğu göril!Or. 
müdebbir bir idareyi mutedil bir mıın• 
tıklıı telif edebilmif olu idi, muh k
kak ki bugüa içine dütmOt bulundu• 
tu mevkide bulunmazdı. Halbuki o, 
bir taraftan komtuıu olan Romanya 
araziıl OzerJnde iddialarda bulunmaya 
kalkıttı. Yugoslnvya ile mGteme<li su
rette mtlnaferet halinde yaıadı. Bal· 
kan harbinde mOttefikl Yunaniıtanla 
•urutlu. Bize kartı iH, ancak ıon ıa• 
manlarda, bir parç akıl ve muh~ke
me dıılrHinde hareket etmek ı.ter 
gibi görUndll. . . 

Bu, itin dıt cep~111 ldı n lk~ldar 
mevkline gelen hükumetlerin ~az_ıyet
•rini mütemadi surette gfiçleotırdı, dur
du. Dıt cephede muvaffak olamayan 
bir hükumetin iç aiyaaada rahat rahat 
nef ı alması mOmkGn değildir. Bu 
•or!uklana akıi tuirleri itt• bu yüz
den dahile de alrayet etmeye batladı. 
Fırkaların f azlıılığı, birbirine yakın me
yilde bulunanların bile mOtekabll mll
ndelelerde bulunmaktan vaç ıeçm•
meleri memleketin iç aiya1& havuını 
dahi teneffO• edilmez hale getirdi. 
Siyasi katiller, tehdit ve tedhi9ler al-
dı yOrOdQ, 

BUtiln bunlira munzam olarak, kıra· 
liyetçi olan bu memlekette cumhurl
yetci cereyanlar uyandırdı. Bu emeller 
orduya kadar ak .. ttf. Bulgari.tanın 
bugl1n içinde bulunduğu mltkUlitıa 
ana hatlarlle umumi kııa tarihçeai 
bundan ibarettir. Şimdi Bulıarlıtan, 
için için kaynayan bir kazan halind~
dir ve elırattan akaeden haberlerın 
kaydettiği ıibl bu kazanın infilak 
etmeıinden korkulabilir. Fakat bu 
infilak en fada t11irinl hıınıi istlka
Dlette göıtereoektir? Oraıı fimdilik 
pek kat'iyetl• tubit edilemez. 

Süreyya 
E 

Edebt 
Tefrikamız 

SON POSTA 

a 3065 Kişi 
BABİCI 

Bulgar Kıralının Nüfuzul 
Yerine Gelmiş ! 

Japon Zelzelesi 
Eşsiz Bir F e

laket Oldu 
Fakat, Çankof I· 
Partisi De 
Diriliyor Gibi I 

Tokyo, 22 (A. A.) - Japon 
ajansının blldlrdlOlne göre, 
Formoz Adalarındakl zel
zele neticesinde 2750 kişi 
ölmUf, 768 ı vahim olmak 
Uz ere 5348 kl•I yaralar.
mış, 7165 ev yıkılmış ve 
17,000 den fazla ~v de 
hasara uaramıştır. 

Sofya, 22, (A. A.) - kabinenin 
teşkilinde rlSıterilen ıOrat, öğledH 
aonra geç nkte kadar baıbak~n b. 
Totef'i sarayda alıkoyan •e bırçok 
siyasal Ye reımi t•hılyetlere. tema.• 
eden kralın azimklr hareketınJa bır 
neticesi olarak tellkki edılmektedir. 

Yeni knblnede ancak 3 yGkHk 
rUtbell zabit mevki almıtlardır. 

Bu, politika ile alakadar . aaker 
grubunun siyual h~yat . Q~erındekl 
tesirinin azaldığına bır delıJdır, Eakl 
Dahiliye Bakanı Kolef'in çeklllfİ, bu 
deJili kuvvetlendirmektedir. Şimdiye 
kadar Sofya garnizonu kumandanlı
ğını yapmıt olan yeni harbiye bakanı 
General Çanef, kıra la çok 1adık bir 
ııaker olarak tanınmaktadır.. Çanef, 
zabitler birliğinin, memleketın ılya· 
aal hayatına karıtmnama her sama• 
aleyhtar olmuıtur. . .. 

Kıralın yeni kabıney• ıtımadı ol-
duğu söylenmektedir. Bu kabinenin, 
aa bık iki hükumetin zaafa uğrattıtı 
kıralhk otorit11inl ihya odebilecetl 
llmlt edilmektedir. 

Çankofun sayılı taraftarlarında• 
olan Slovo gazet11l mildilrtt B. Ko· 
ıukanof'un kabineye dahli ol.mut, 
ehemmiyetle telakki edilmektedır. 

Bu nt, Çankofun tardı kara• 
rını ihtiva eden emirnamenin 
ilgası ıartlle mOnakallt bakanlığını 
kabul etmlttir. 

B. Totefin teyit etmlt olduğu ribl, 
yeni kabine, otoriter teklini muhafaza 
edecektır. 

[Son Posta: Çankof, eski bafve
klllerdea ve en kuvvetli Bulga fırka
aının lideridir. Bu zat, Bulgarlalanda 
idareyi kendi eline almak iltiyordu 
ve bu yGzden aoa ,.nnlerde ıOrglhı 
edilmişti.] 

Çinde Muharebe 
Nankin, 23 (A. A.) -: H~kfı· 

met ordusu komlinietlerın ılerl 
hareketini durdurmuştnr. Kızıl 
Ordunun bllyUk Peikang ve Kla· 

Yeni Bulgur BaşbAk.ıını 'l'oşef 

Son Rakamlar 
Tokyo, 23 (A.A.) - Formoz 
adası zelzelesl hakkında 

neşredilen son resmi ra
pordaı 

3065 ölU, 7 889 aaer yara il, 
1490 hafif yarah kaydedil· 
mektedlr. 

Hltlerl Tebrik 

Berllo, 22 ( A.A.) - Bulgıır kıralı, 
doğumunun 46 ıncı yılı mUnasebetile 
Alman Batnkill Hrtler'• anmimi teb· 
riklerini ihtiva eden bir tebriknamo 
göndermit. B. Hitler mukabilinde 
kırat Boriı'e te9ekkilrlerlnl bildiren 
bir telgrafla cevap vermlttlr. 

-r- -- --,. -

Fransa - Rusya İttifakı 
-

Bunun için Lehistanın 
Muvafakati Lazım! 

Çünkü Moskova Yolu 
Berlin Ve Varto

vadan Geçiyor 
Pariı 23 (A. A.) - Fransa • 

Rusya askeri ittifakrnan imzalan
masının teahbura uğraması üzerine 
mUtalea beyan eden gazeteler 
nadirdir. Bunların arasında: 

Jur diyorkl: 
cı - Ajanı Tas'ın llAn ettiği 

şekilde teahhur, bize istenilen şey 
Uzerindo düşünme lmkAnmı veren 

memnuniyetle kartılayacağımız bir 
fırıattır.,, 

L'Om Libr diyor ki: 
"Pariaten Moskovaya giden 

yol üzerinde Berlln ve Varşova 
gibi iki durak vardır. Ne denilirse 
denilsin, ne yapılarsa yapılsın, bu 
iki durak nazarı dikkate alınmak 

lazımdır.Belki nazarıdlkkate alındığı 
içindir ki Fransa, Ruıya muahe· 
desbln imzalanması gecikmittir. 
Eğer Lehistan, tatbikini güçleşti
recek olurBB bu mukavelenin ne 

Say·a S 

• 
Gönül işleri J 

Annelerin 
Zarar Veren 
Hodgamlığı 

"lyi lıir ailedensinız. Y•tlımiı bir 
kııınıı var. Mflvkii tyı, tıthıili yükaek, 
güzel bir genç k1zınıza bir arkadaşı 
vasıta8İle talip oluyor. Siz kimae•i 
olup olıno.dığıın soruyoraunuz. llir 
annesi olduğunu öğreniyorsunuz. Onun· 
la temas etmek İ8tiyorıunuz. Fakat 
nnneuiıı, og-lu tarafından kendisine 
balıer verilmekıizin böyle bir te~ebbiiı 
yapılclığındnıı <folnyı uıu~bor olduğunu 
öğreniyorsunuz. Hu yüzden iş uzuyor. 
Cumç iıo bitmiş nazarlle bakıyor. Fa
kat anne işe karışmaktan çekiniyor. 
Kız ailesinin vaziyetini tahmin ede
bilirsiniz. 

''Hu tcıcblıüse ciddi naurile bnkı
lnbilir ıni1 Bu arıue ile geçiııilehilir mı? 
Genciu anneııine ha.Ler vermeden t .. • 
iebbü tine ne deoıelit 

Şaomı., 

iyi tahsil görmUı bir genç 
evleneceği zaman annesinin fikir 
ve mUtaleasım almak lüzumunu 
hissetmez:. Eğer bahsettiğiniz genç 
bu işe cidden talibe ve bitmiş 
nıızarile bakıyorsa, nıeselenin 
dığer kısımları artık fer 
sayılır, annenin nasıl olsa 
gönlU yapılır. Onun iğblrarma 
fazla ehemmiyet verilmez:. Bu 
aurelle geçimsizliğe de meydan 

kalmaz. Binaenaleyh meseleyi halle· 
decek olan kimdir. Siz onun 
karar ve hareketlerine ehemmiyet 
veriniz. Anneye aldırıı etmeyiniz. 

l'erilınıı: 

Melcnkolik adamlar kuruntulu 
olurlar. Onun bUtUn gayritabii 
hareketleri bundan mUtovellit
tlr. Aıkere Kf tmek istemesine 
huıust bir mana vermeyiniz. 
Yalnız onun bu zifım bilerel~ 
hareket eder, ve glSnlllnn kırma· 
mağa çahşıraanız iyi olur. 

TEYZE 
··············································-············· 
kıymeti kalır?,. 

Eko dö Parl, muunlyet muaheder. 
lerlne nrılmak latenildiği takdirde 
Sovyellerle anlatmak zaruraliae iınret 
ederek diyor ki: 

' 1 Zira küçük itil&f devletlul, 
Fraaaa- Ruıya muahedesi imı.ıılanma
dıkça Tuna miaakın ı kabul etmemek
tedir.,, ling nehirleri arasında eıkışhrı!m şt.ır. 

="'"....,,,.,,,~~=="~=-...,..""='""""'""'""""~~~~~""""'~ 
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Yzcı•a: 

Mahmut Yesari ~~ ı 
I 

- Kabahat bende oldu, 
hanımefendi... Size, haber Yere· 
medim. Anlatırım meseleyi .. 

Jandarma zabiti, arkadaşlarına 
bak ta: 

- Biriey içelim mi? 
liacer, telAşla doğrulmuttu: 

- Beyefendi, nerede idiler? 
Jandarma ıablti, hlra7 sıkıla· 

rak cevap nrdl: 

Çam Tırtılları 
Genç kadın utangat uts ngaç 

ellerini uğutturuyordu: 
- Odanm içi de pek alan 

- Aman efendim, naBıl olur? 
Bir acı kahvemi lçirmeden 

- Bir it için, vilAyeto kadıu• 
gitmiıtlm, hammefendi. DUn aa• 
hah geldim, Zihni Efendi ile gö· 
rUılllm. 

Otelci, ağır ağır ıöyledi : 
- Jandarma za?iti ~evat 

Beyle, Zihni Efendı... Bır de 

Demir Ağa ... 
H O dakikada sırtUstU acer, l 

dUşüp bayılacaktı. Nihayet ge -

nılşlerdil 

- Neredeler ? 
- Buradalar... Eğer giyinik 

isen, girsinler de, konuşun ..... 
Hacer şaşırmışh. Onları pı1ama 

\le nasıi kabul ederdi. Zihni 
Efendi, Haceri güzelce otelde, 
pljema ile görmüştll. Genç kadın 
jandarma mUltizimlninden de ç~· 
kinmiyordu. Fakat ağırbaşlı köy 
ağası.ıa karşı pijema ile gö~Un· 
ınek biraz garip kaçar, hafıflik 
olurdu. 

F nkat onları, karanlık ıofada· 
da bekletemezdi ya... Ayağına 
kadar gelen insanları, dakikalarca 
bekletmek, ayıptı. 

Hacer, ayaklarının da çıplak 
olduğunu hatırladı. Hemen döndü, 
sırtına mantosunu aldı ve kapı 
aralığından: 

- Aff edersi iliz, bir dakika 
ınüsnade et!iniıl 

Dedi. 

MUlazim Cevat Bey, sofadan, 
ağır bir sesle cevap verdi: 

_ Estağfurullah hanımefen· 

dl... Bekleriz. 
Hacer, çorapiarmı aiôı, yata-

ğın kenarma ilişti, hemen ayakla· 
rına geçirdi; dudaklarını öper glbl 
açıp kapıyordu: 

- Ah, evladım! 
Çoraplarını acele glnmeye 

yorganı çekerek yatağı düzeltir 
gibi yaptı. Ve kapıyı açarak: 

- Buyurunuz! dedi. 
Geri çekilmlıtl. Odaya evveli 

jandarma 'mUIAzimi; arkasından 
iri boyu, genlt omuzları ile bir 
heyulA gibi Demir Ağa; ondan 
sonra da otel kAtibl Zihni Efendi 

ııirdl. 
Hacer, mantosunun HnUnll ka· 

vuıturmuf, utanarak gUIUmseyordu: 
- Affedersiniz, pek kılıksızım. 

Sizi, fazla bekletmek istemedim, 
efendim. Kusura bakmazsınıı ... 

Hacer, UçUnUn birde nasıl bu· 
lufUP aeldiklerine şaııyordu; kendi 
odasına kadar geleceklerini hiç 

ummamııtı. 
Zihni Efendi, başını eymiştl: 

talan .. Vallahi mahcup oldum. 
Jandarma zabiti, hiç ciddiyetini 

bozmuyordu: 
- Evvelden haber ver•medik. 

Yoksa, böyle vakitsiz taciz etmek 
istemezdik. Siz, biıim kusurumuzu 
affetmelisinlzf 

- Estagfurullah, beyefendi .. 
Demir Ağa, önüne bakıyor, 

blrşey söylemiyordu. Cevat Bey, 
takdim etti: 

- Çepkenli ağalarından Sırma 
Keselerin Demir Ağa ... 

Hacer, başlle selam verdi: 
- Tanııtığımıza çok memnun 

oldum, efendim .. 
Otelci Ömer Ağa, Uç sandalye 

getirmişti. Hacer, bir ev ıahibi 
gibi, oturmalarını işaret etli: 

- Ayakta rahatsız olmayınız, 
efendim .•• 

Hacer, cumbadaki iskemleye 
oturmuştu. Jandarma mUliiılmi 
cumbaya yakm; Zihni Efendi, 
kapıya hemen hemen bititik; 
Demir Ağada, lkislnln arasıııa 

oturdu. 
Kapıda, emir bekler gibi duran 

otelci Ömer Ağa, sordu: 
- Kahve mi? Çay mı? 

bırakmam. 

Jandarma mUlAzlml: 
- Bana, bir şekerli, dedi. 
Otel 'kdtibi, Ömer Ağaya fı· 

sılôamıştı: 
- Bana, bir ağır çay .. 
Demir Ağa, başını kaldırmıştı; 

a~ır bir sesle söyledi: 
- Bana da bir sade •• 
Otelcı Ömer Ağa çekildi. 

Zihni Efendi, Hacere suçlu suçlu 
bakıyordu. Hacer, miıafirlerini 
tekrar selamladı, hal ve hatır 
ıordu ve Zihni Efendiye döndü: 

- Kaç gündür, nerelerde 
idiniz? Beni beklettiniz! 

Genç kadının sitemi, yerinde 
idi. Otel katibi, içini çekmişti: 

- Ne deseniz, haklısınız hanım• 
efendi.. Amma, bir de, ben anla• 
tayım... Evvela, nUfus dairesine 
gittim, eyice baktım. Orada 
konuşamazdınız. Tapuya da gittim; 
ornıını da gözUm tutmad• ... Hele 
o nalbant Şumnulunun tapudan 
çıktığı yok... Kahveye uğrayamı· 
yor; hıncını tapudan ahyor gat:ba. 
Sonra, Cevat Beyi bekledim. 

Hacer, merakla aenç mülAzime 
bakh: 

Hacer, tekrar Zihni Efendly.-
dönmüştu: 

- Bir ara, gelip, bana ha• 
ber verebilirdiniz. Belki ıiz, ge• 
lirsiniz, diye -0telden hiç çıkmadım. 

Otel katibi, mosmor olmuıtu: 
- Size karşı yUzUm fOk, ha· 

nımefendi... Rahatsız etmekten 
korktum, .• 

- lstağfurullah, neye rahatsız 
edeceksiniz... Bilakis, memnun 
olurdum. 

Hacer, bu iltifatı fazla bul· 
muştu, hemen dilzeltti: 

- Haber getirecektiniz, sizi 
bekliyordum. 

Zihni Efendi, omuzlarım kıs· 

mışh: 

- Çekindim işte, hanımefendi. 
Diln sabah, Cevat Beyi gördüm. 

Demir Ağayı gösteriyordu: 
- Ağa, Cevat Beye gitmiş, 

konuşmuş ... Cevat Bey, hep bera· 
berce buraya gelip sizi görmemize 
karar verdi. Gelip bunu söyleye· 
cektim. Amma, vakit çok geçti, 
gelemedim. Demir ağa da acele, 
çepl<enliye gidccekmiı.. Hemen 
sizi görelim, dedik. 

( Arkası var ) 
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1 1 
Papulas Bu Gece 
Kurşuna 
Dizilecek 

( Baftarafı 1 inci yQzde ) 
Selanik divanıharbi de duo 

dokuz idam cezaıı hükmetti. 
Bunlar Serezde isy.an eden fırka· 
nm kumandanı General Anag· 
nostopulo!i ile alay ve tabur 
kum andanla.rıdır. 

Bu general ile arkadaşları fs
yanm tenkili ı raıı ıda Kavaladan 
bir mctC:rc atlıyarak kaşmışlar, 
lıtanbula iltica et mit" erdi. 

General Papulaıın sc.n muha
keme celsesi çok merakb ve he
yec"'.rıh geçti. 

Ôlüm mahkümu General Pa· 
pulaa ile arkadaşı hakkınJa fa 
dakikuya kadar Cümhurreisinden 
af kararı çıkmamtfbr. Bu itibarla 
idam cezasının infaz edilmeai 
ihtimali kat'lyete yaklaşıyor. 

General Papulits ••Cumhuriye
ti koruma dernekleri., umumi reisi 
sıfatile ve isyamn hat mürettibi 
olmak suçundan 38 arkada.şile ıor• 
guyaçekilmiştir.Muhakerne altı g'lin 
devam etti, altmıştan taılil tahJt 
dinlenildi ve Papolaa evvelki gUn 
kendiıini cıttdafaaya da-Yet edildi 

Papulas aöıe föyJe başladı: 
" - Ben koyu bir Ciimhuri· 

yetçi} im. Cümburlyeti koruma 
derneklerini de ben kurdum. Fa
kat son isyana hiç karışmadım. 
lıyancılar üe de zerre kadar alA· 
kam yoktur.,, 

Sabık Bqkumandan bir ara• 
iıi< iayanclları, şahat menfaatlerini 
temin için bat kaldırmakla itti· 
ham etti ~• mUdafaaaını ,. 'o 
1firUttU : 

- isyan parasız ve ailabsız 
olama!. Bizim derneklerin IH ne 
parası, ne ıilahı Yar. 

Ve Papulas ıestnl daha fazla 
yükselterek föyle bağırdı: 

0 
- Şayet ben 11on iıyan ita• 

reketinin başında bulunsaydım, o 
gece evime gitmez Ye mutlaka 
isyancı~ann haıında bulunurdum. 
Böyle itlere glrİienler lcellelerlnl 
koltuklarının altında taıırl.r. 

Bu sırada bökômet konıiıvl 
ıu suali sordu: 

- Muhterem geueral.. lıyaa-
dan hiç ha berinlz var mı idi? 

Sabık kumandan batmı ealladu 
- Aala! •. 
Mftdafaa burada bitmişti. Ve 

Divanıharp kııa b1r milzakeredea 
sonra şu kar.arı verdi: 

" Milletin kanını dökmek -re 
halkı birlbirlne boğdurmak için 
çeteler teıkil ederek Venizeloa 
ile birlikte son isyana relilik yapan 
birld ferik ve eıki baıkumandaa 
Papulas ile arkadqlarından mü
tekait ferik Kimisis'in müttefikan 
idamına karar verildi.,, 

Papulasın diğer suç arkadaş• 
larrndan birkaçı müebbet, birkısmı 
muvakkat hapse mahkum edildi· 
Jer, diğerleri de beraet ettiler. 

İdam Mahkiimlarile 
Konuştuk 

Seliııik d;vanıharbl tarafından 
~rcı: fırkaaında isyan çıku• 
makla suçlu olarak gıyaben mu• 
hakeme edilen Yunan za· 
bitlerinden bir kısmı şehrimizde.o 
d ir. Bunlardan şehr.mizde bu!unan 
Agnanoıtopulos ile yedi arkadaıı 
idama mahkum edilmi"lerdir. Bu· 
raya i:t:ca edenler 13kiti olduğuna 
göre id• m hükmünden beti 
kt r ulmuş cluyo~. Bu sabc.h bir 
muhc.rrir:miz giyaben mahk6m 
olarlardan yüzbaşı Marku-
lİ) ue, Mmılay Vhhoı yüz-
başı Ka abrcı, b:nbatı Çalda· 
rakis ve Zabetak·a'e görlişml\ştUr. 
Eun!ar, haklarındaki hükmü Ati· 
rıadan la} y~re poslasiJe geJeıı 
Etncı gazetesinden öğrenmişlerdir. 
Mahkuml r mubarririmize ıunları 
il~} Iemişt l' : 

"- Üç gün sonra Hiriıtoıun 
(İsa) nrn drğum gtbOdür. Şu bale 
~ · .,.t. h "'7 o da·ı evvel ölmüş ve 
• .' ~ . ,• ~ r r -· ··rrl'Z. " 
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Bir Hakime 
Çocuklarımız Bayramlarını Kutluluyor Rüşvet Aldı 
Sokaklarda_ l 
Çocuk 
Alayları 

23 Nisan Çocuk bayramı bu 
ıabah bajlad. Çocuklar daha 
•abahdan ıtibaren büyüklerinin 
göğüsler;ni zarif rozetlerle sUsle
meğo, mekteplerinde bayramları· 
kutluJamaya haşladılar. 

Saat 10,30 da Fatihten ba,Jı· 
yan ve Takiime kadar uzanan bir 
çoçuk resmigeçidi yapıldt, 20 
buauıl otomobille hareket eden 
bu çocuk alayı, önlerinde 
tehir bandosu olduğu halde 
evveJ• beJediyeye gitti. Ye 
lediye reid namına çocukları 
mektupçu .Bay Necati karşıladı, 
onlara belediye dairesini gezdir· 
di, berbirineı birer paket ıeker 
Yerdi. 

Çocuk alayı bundan ıoma 
ııraalle Climhurlyet Halk partlal 
merkezini, fffmayel Etf•I merke
zin~ Viliyetl. latanbul Kuman .. 
danlığım dolaıarak Gazhane JO· 
kutu yolu ile T ak&im meydanına 
çıktı ve burada Cumhuriyet abi· 
deaine bir çelenk konuldu. 

Bundan baıka b1Ufin mektep
ler de çocuklar için oyunlar ter
tip edlJdl, çocuklar gezmeye gö
türUJdil. 

Saat 11 de Beyazıtta Sntdam• 
laıına bağh olarak teıia edilen ı 
çocuk aıhaneainln açılma rtıml 
yapıldı. 

Dumlupınar yatı mektebi v• 
çocuk eairgemo kurumu tarafın• 
dan da abideye birOI' ,elenk ko· 
nuldu. 

Öğleden sonra da Gllllıana 
parkında eğ1enceler tertip edildL 
Parkta bando çalmakta, çocuk 
danılan yapılmakta, giirbftz to
cuk mUıabakaaı icra edilmektedir. 

Bu glln parkta .çocuklara kulda 
oynablacak, çocuklara piyango 
çeldJecektir. 

Bir gocuk aı.ıb11 Tabiın &bidesi önünde İBtik18.l marşını ıöyfüyor 
' - iNii~· ._ • 'IJll.V.-ıw.-- .... --·--------

~ 1 Tren Yolunda 
, Bir Facia 

Bir Otodirezin Raydan 
Fırladı 

Dün akıam Anadolu demlr
yolu U%erinde çok acıklı bir hi· 
diae oldu, bir otodirezln raydan 
fırladı. T abkikat yaptık, ıunluı 
öğrendik: 

Devlet demiryollan mtihendis
lerlnden Bay Ali ve bat memur 
Bay Osman dün akşam motörcU 
Süreyyanın idaresindeki bir oto· 
direzine binmiıler, demiryolunu 
teftlıe ~1km11lardır. Otodireı:ln 
kurbağah dwo yakınlarına gel• 
diği zaman birdenbire arka 
dingili kırılmıf, bunun neticesi 

raylann &zerinden tiddetle fırh ... 
yarak devrllmiJtlr. HAdlBe pek 

apamı• olduğu içln bir facianın 
lSntlnü almak mümkün olamamıştır. 

Bundan baıka 11, 12, 13, 18 
Ye 42 incl mektepler çocukları 
tarafından hitabeler okunacak. 
ikinci Ukmektep çocukları farkı 
ıöyllyecek, 44 Undl Te 49 u11co ilk 
mektep çocuklan ıliprizler yapa
cakla1dır, parkta çocuklara birer 
tane de baloD dejlblacaktır. Saat 
içte de tayyareler tarafından 
tehir ıemaaından renkli kAiJtlara 
baaılmıt vecizeler Hrpilmeliu 
başlaııdı. 

.. ~!!~'!.~~~:!1.ı.~ .. ~.~!~~r~.!:.ı.~~~..!?.~~.!ı:!. I 
Yeni ihtiyat 

N •ticede müheııdlı Bay Ali 
ağır ıurette yaralanmı~ ve 
bitkia bir vaziyette hutaneya 
kaldırılmııtır. Diğerlerinin yara· 
larında tehlike yoktur. Poli• ve De
miryollar idaresi tahkikat yapıyor. 

Rum Patriği 
Hasta Yatıyor 

F uer Rum patriği 0.y Foli· 
yos sekiz on ıenedenberl balta· 
dır. BugOnkü Rumca gaze• 
telerde, kendisini tedavi eden 
iki doktorun imzaıı ile neı· 
redilen rapora göre, Patrik 
fazla yorgwılulda bara ak baata• 
hğmdan mu%tarip olduğu IÇ1n 
kat'ı bir surette Jıtfrababı mub· 
taçtır, denilmektedir. 

Zabitler imiz 
Bu dev.rede iht:yat zabitJ ola

rak ordumma iltihak eden mttı
DeYver gençlerimiz bu aabah 
Taksimde Cnmburlyet abide•i 
karıısında, çok parlak ve 
göğOslerimlzi kabartan bir ge~it 
reımi yapblar, ba,Iarmda mektep 
kumandanı olduğu halde zabit 
amirlerile birlikte, bilyOk kuman· 
danlarımız önllnden gcçtller, 
ıonra da a bf deye bir çelenk ko
yarak meçhul kahramana saygıla
rım, minnetlerini sundular. 

Bu sırada hep bir ağızdan 
latiklAl marşmı terennUm ederek 
meydanda heybetli aklıkr ya
rattılar. 

Yeni ihtiyat .zabitlerimiıl kut• 
lular, değerli ve ıeref,I hiı:metler1 
muvaffakı}'etlcr diler.iz. 

CUınhurlye' abid11~e çelenk hediye edilirlcen 

Halka Bol Şeker 
Yedirmek için 

Hükumet Her F edakirlığı 
Göze Alıyor 

Ankaradan gelen haberlere 
göre lktısat Bakanı Celal Bayar, 

Sumer bankm son toplanhaında, ya 
pılan bazı itirazlara vesonıla nsuallere 

yurdun ökonomik kalkınması bakı
mından çok açık cevaplar verdi. 
lktıaat Bakam bilhasaa ııeker 
meselesi üzerinde ehemmiyetle 
durdu Ye fab!'ikalann Taziyetinden 
kısaca bahıettikten sonra ıöyle 
dedi: 

" - Memleketimizde ıeker 
ıartiyahnm 85 bin tona kadu 
çıktığını ktatistikltt g8steriyor. 
Mevcut dört fabrikamn iıtihsal 
kabiliyeti luı 76 hin tondor. 

Fili istihlik iit' iki unedil' 55 
bin ton raddelerindcdir. Demek 
ki, bugUnkü sarfiyata nazaran 
fabrikalarımızın istihsal kabfüyetl 
ylikıektir. Fakat yarına nazaran 
ekliktir. 

Şu halde ıekerl ucuılatnıak 
auretile halktn ıeker i•tihlakah111 
çoialtmak ve halicm bu madde.o 
den gıdalanmuını kolaylqtırmak 
taraftanyız. 

Hükumet bu noktadan H:abe-
den her fedakarhiJ. göze alarak. 
her liç rvaliyet elemanına te•ir 
yapmak kararmdadır • ., 

Digor/a,. 
( Ba9tıırafı 1 inci yüzde ) 

meainl onaylamış ve derhal 
hakemesine baılanmıştır. 

Eski sorgu hakimi, bugün 
jandarma neferi arasında ağır 
za salonuna getirilmlttir. Okuo 
kararnameye göre bay Nu 
atfedilen 11uçlar: 

1 - Torbalı kaı:asının d 
kay muhtarlan Osman ve Ar 
haklannda, mahkemeye ıevkl 
için kAfi derecede kanuni de 
Yarken men'i mahkeme kar 
•ermesi. 

2 - Sabık Parıa koopera 
idare heyeU başkanı Bay Me 
met hakkında teılrli harek 
ederek ru,.,.t aldığı iddiaları. 

3 - Vuifeslni sailstimald 
ıuçlu Bay Sabriyi menfaat te 
nlae kbar ve teşvik ettiği ideli 

4 - Kız kaçırmaktan •uçl 
Nazmiden rll§vet istediği iddia 

5 - Şaziye adında bir 
yanı kaçırmaktan suçlu Hasan 
daha beı kiıidon rtışvet istedi 
iddiaları. 

6 - Zimmetten suçlu koop 
ratlf mlldUrll Bay Ahmetten 2 
Ura rfişvet aldığı lddiaaı. 

Kararnamo okund.uktan sonr 
suçlu hakim sorguya çekildi. 
Bay Nuri kendisine atf ediJe 
su~Jann isnat mahiyetinde oJdU"' 
iunu anlattı ve suçları madd 
madde izah etti: 

- Eski mUdlir Bay Sabri 
hakkında tahkikat yapıldı. KoO"' 
poratlf mUdUrüne atfedilell 
suçlar tahıi mahiyette idi. Bıs 
itibarla hakkında men'i nrnhakr 
mo kararı verdim. 

Rii4v•t lddialannı teeasUrl• 
karplanm. Bunu, bana düıma• 

olan bazı klmaeler lpa etmiılet
dir. RClşYet almı.pam Y•J• iste" 
mlıaem neden ctırmllmeşhut ya• 
pılm•mışhr. Bunlar adi ı.nar 
lardır. 

Bundan ıonra sekiz ıahtdfO 
ifadelerine müracaat edildi. Şahit
ler rllşvet iddialarını açıkça mar 
keme huzuronda .söylemlşlerdit• 
Ancak bazı şahitler mahkemed• 
1umr bulunmadıkları için bunlarJJI 
celpleri için mahkeme başka bit 
güne bırakılmııtır. 

Ad. Bil. 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından (*) 

St1lı __ 

Çocuklarda Nema 
Tabii şartlar içinde büyüyen bir 
çocuk altıncı ayından itibaren dit• 
lerinl çı.ıcarmaya başlamalı, fit: kiz 
veya dokuzuncu ay içinde eyak 
üzeri kalkmalı> tutnnarak adıın 

atabilmeli, bir yeflnda da kendi· 
kendine yürümelidir. Aksi takdirde 
•~ dereceıııine göre, çocuğun neş• 
vünemuıoda gerilik nr demek· 
ür. Bıı da vücutta ka.Jıiyum gibi, 
foafat gibi madeni tuzların eksikli: 
ğini glisterir. Demek oluyor kı 
çocuk ehik gıda almıştır. Bu oi· 
beti tanzim için: 
Çocuğu sık sık aile doktoruna ve 
oJlun delfiletile mütehassıslıı.ra gö!· 
termek lazımdır. Fakirler için lıa•· 
'a.ne ve dispanıerlere gidilmelidir. 
Unutmamalıdır ki çocuk ölünıl~· 
rinden aırnsile ana, b&ba ve ceaıı· 
yt* mütel!elsilen meımldürler. __.,, 

ahllt 
[*] Bu notları kesip saklayınız, Y ,.. 

lılr albüme yapıthrıp kollekılyoo >'":ıı 
nı:r.. Sık ıntı zamanını:r.da bu rıollaJ' 
doktor ibl imdadınıza yet' ebiJir. 



?.3 Nlla 

=I Fen Bahsi 
1 

Bir Sovyet 
Doktorunun 
Yeni Bir Buluşu 

Ha.rkoftan yazılıyor: Baradakl 
fenni araftırmalar JaboratuYann· 
da yeni bir b bbt fennin ketfi 
nıUjdelenlyor, ıöyle ki: 

ş·mdiye kadar " Delirlum 
Tremeos,, denilen öldürUcU hom
nıaya karp doktorlar Striknin 
kullanıyorlardı. Bilhassa Fransız 
doktoru Panye ye Şaton tarafın· 
dan tavsiye ecll•n bu tedavi 
tekli, her zaman iyi netice ver
ıni~ ordu. Harkov'daki Beıinci 
Ruh yat Kıllniği Profes6rlerinden 
Popov uyutucu bir seri iliç vaıı· 
taaile bu ha1talığa kar,ı ıafl bir 
mlic.adele yolu açmııtır. Bu tedavi 
uıulünUn faydası ıundadır ki 
hasta uyuyabilmekte ve bu uyku 
ıay~sinde istirahat edip kendini 
topla maktadır. 

Şimdiye kadar yapılan tecrll· 
beler oetlceal, Delirium Tremense 

tutulmuı bir haata ( 8-14 ), bazao 
da 16 Hat uyku uyuyabilerek 
kendine gelmiştir. Malôm olduğu 
lbere bu hastalığa tutulan kimse 
uyku uyuyamaz, miitemadt beze· 
yan halindedir. Bu hal öyle bir 
marazi vaziyet ibdaa eder ki haa

tanın kalbi son derece yorulur ve 
zayıflar. Halbuki uyuyabilse 
bunun 6nil alıwrdı. Profesör 
PopoY'un tatbik ettiği metod, 

hastaya, itte bu uyku imklnmı 

vermektedir. --··--------------
Adanada ilk 
Arpa Mahsulü 
Alındı 

Adana, ( Huıuıt ) - Ilk arpa 
mahsulü Abdülhadi köyiloden 
Ömer otlu Ömer tarafmdan alın· 
mış, borsaya getlrilmit ve kilosu 
45 kuroıta tüccardan lbrahim 
Ömer tarafından ıatın abnmııhr. 
Arpa elll kilodur, sahibi beı lira .. 
ıını almıı, 17,5 liraaım çocuk eılr
geme kurumuna hediye etmlıtir. 
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lnanılmıyacak 
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Amerikada bir tavuk 

(5) puı uzunluğunda, 

(3) pus geniıliğinde ve 

içinde (3) tane sar.ıı 

olan bir yumurta yu

murtlamısbr. Amnikada b:r kulağa 
kaçan dnı en bir 
böcek bir ay mU-
teır adiyen b~r saatin 
yelkovanı üzerinde otur
muş ve onunla beraber 
dönüp durmuştur. 

Şeyler 

meşhur o n• ir e· 
rinden Moore Evamir.a,ere-

yedinc·s·nde1d bir ncfy 
edahnı dercehT' f"diği için 
iki sene hat is .e yat· 
mışbr. ........ ....... -"'"-· --·· - 1 J 

ı 749 ıenesinde 39 
yatında öle t T om 
Topham ismindeki bir 
lngi'.lz miith'.ş kuvvetile 
iştihar etm:tti. Beş 
kilo ağırlığındaki bU-
ylik bir demir tabağı 
kağıt gibi büker ~ u
varlar, kalın demir 
çubukları çıplak bilek· 
lerine vurarak eğerdi 

bir defasında koca bir 
beygiri bir duYann / 

öte tarafına fırlatta. 
--~-.ıl 

- Amerikada Joey Kerahall Is· 
minde bir Rugby futbol oyun· 
cı:m bir tek maçta (71) pavaıı 
kazanmııtır. 

l~_BO_;Ş=--V-:-A_Ki-=-TL-.-E_R_IN_İZ-:::;;D;:::-E_N_E_Y_A_P A_R_S_IN_IZ_?_j 
Hangisini Unutmut? Sokak Lambaları 

A-•ıe büyük bir ziyafet haz r· Hasan l.e Ali bir tokağm 
l"U' lamba direkler, ·ı i boyama ı t•· 

lamıı ve bütün arkad9larını dayet ahhüt dtrr.iş erdi. Hasan evveli 
etmlıtL Fakat bunlardan on ta· iş başına geldı ve sogağın bir 
neai gayet uzak meaaf~lerde otur- tarafında d üç lamba d:reğini 
duklan için hepalnl ııyafete g•· boyadıktan ıonra arkadaıı Ali 

A · geldi. Ali, Huanın yanl :ş tarafı 
tirmek bir mesele olmuştu. ıı· boyadığını ve ıokağıa karşı tara· 
zenin evi ıehirden uıaktı. Küçllk fmdaki Jimbal. rı boyaması 
kiSyiln lstaıyoouna da trenler ga· Jinmgeldiğini söyledi. Hasan ao· 

Y•t ıeyrek uğrıyordu. kağın öbür tar. fma reçti ve 
k · t t birinci lamba direğinde tekrar 

Nihayet A:ı.:ze bir ta ıı u • işe başfo clı. A'.i ıokağın kendi 
mlya karar verdi. Şdör kızları tarafını b iirdi. Arkada .ma yar-
ıetiıdi. Azizeye 622 buçuk ku• ~ dım etmek fzere öbfir tarafa 
ruıluk bir heıap pusula11 uzatarak: g('ç"p alh direk de crada bcyadı. 

l · Sokağın her iki tara'ındakl 
- ÜcreLm ilk 250 metre çın lamba cılrekleri adetçe birbir:ne 

30 •• miiteakıp beher (50) metre Dağdan Mürekkeple müsavi olduğuna nazaran bu iki 
içi~ de (7) buçuk kuruşlur ded!. Resim arkadaştan hangisi c!aha çok direk 

Nermin bir, Ayten iki, Melahat d boyadı ve kaç direk faz'a boyadı? Buglin de mürekkep amlaaı· 
Uç, Sabahat dört, Gliziu beş, nın yayılmaai e yapdmıt ğüzel bir 

Belkı• alb, Neriman yedi, Feride resim nümunesi Deff'ediyoruz. 
Hkiz, Nazıma dokuz ve Fatma Görnyorsunıız ki gö:ılftk 'erle 
on kilometre mesafede oturu· nefes boruıu gayet ince bir 
yor}ardı. bulutla sonradan ili ve edilmiş 

Azize Ocretlerl heaap etti ve 
ıöfore dönerek arkada11arından 
birini getirmeği unutmuş olduğunu 

ıöyledi. 
Heaap puıulaıını tetkik ede-

rek bu ıoförUn bu kızlardan han· 
gisinl unutmuş olduğunu bulabi

lir misiniz? 
Hamız Damlaları 
Su ile hamız karıştarılmıı bir 

mayi ile dolu iki ıişe var. Bun
lardan birisindeki mayi 6 kısım 
hamız ve l kııım sudan, diğe
rindeki il• 2 kısım hamız ve 5 

ye ortaya gaz maskesi takmıt 
bir adam resmi çıkmıtbr. Siz de 

böyle ince dlltünllş~O ilivelerle 
dağılımı bir mürekkep lekesinden 

güzel bir reaim meydana getire
bilir misinlz'l Meharetinizl tecrübe 

ediniz. Hoı vakit geçirmit olur

ıunuz. 

kısım sudan mürekkeptir. 
Hem ıuyu, hem de hamızı 

ayni niabette bir litrelik bir mayi 
yapabilmek için her ılşeden ne 
kadar mahlut almak lizımdır ? 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bugece oöb,.tçi eczaneler şunlardtr• 
İstanbul tarafı: Şehzadehaljı er •• 

maıl Hl\kkı), Ak!'!aray (IJUıPm Per
tev), Karegiimrük (Sııat), Topknpı 

(Nazım), Samalya (Tcof11011), Zey
ıek (Haaan Hulusi), Eyüp (Hikmet>, 
Kumkapı (Belkıs), Balat lTolidiı), 

Dınnyolu (1<'1&t), Bahçekapı (Be~ir 
Kemal), llakırköy (letefan Terziyan), 
Beyoğlu tar uf ı: Beyoğlu (I{anzuk), 
Pungalh (Guııeş), Takıim (Karakin 
Kürkçiiyan), Galata (llidayet), Kur
tuluş (N ectlet Ekrem), Kasımpsıa 
(Merkez). Haıköy (Halk), Kadıköy 
tarafı: Moda (A aeddin), Puaryolu 
(Rılat Mümtaz), Dliyükada (Şükrü 
Uıu). 

.,,. 
1 ' 
Yaptığımız 
Anlaşmanın 
Esasları 

Berlina giden heyetimiz dönmüş
tür. Yeni yapılan ticaret anlaş
ması hakkmda işten anlar kimse
lerden topladığımız malumata 
göre hasıl olan vaziyet tudurı 

Yeni yapılan Türk - Alman 
ticaret anlaamasının Hkiainden 
farkı hemen yok gibidir. Alman• 
ların itirazlarına rağmen heyetimiz 
yine eskisi gibi oraya yaptığımız 
ihracatın l llzde (70) n:n (A) ve 
yünde (30) unun da (B) hesapla· 
nna geçirilme.sine karşı tarafı 
razı etmi~tir. (A) hesabı takas 
için kuJlanılacak paralan ve (B) 
heıabı da Türkiyenin serbestçe 
tasarr&.1f edebi!eceği dövizleri 
göstermektedir. 

Bu esas ve pürüıln nokta hal· 
ledildikten sonra diğer buıusatta 
anlaşmak kolay olmuştur. Heyet 
başkam olan Dış itler Bakanlığı 
Genel Katibi beyanatında bu 
anlaşmanın umumi hatları ve lb· 
tiva ettiği maddeler itibarile buo· 
dan evvelkinin aynı olduğunu 
•Öylemiştir. Bu vaziyete göre ih· 
racatımız yine Almanyaya mUeait 
ınrUar içinde devam edecektir. 
Yani Türk malları ieçen Eylül· 
denberi Almanyada çalıomak· 
ta olan kontrol komisyonlarının 
salahiyeti haricinde kaJmıı ola· 
cakbr. Bu tekilde tatbik edilen 
geçen defaki anlatmamız memle
ket ihracat maddelerinden bir 
çoğuna çok kArlı bir mahreç 
temin etmişti. HattA tiftik, yapağı, 
ay deriıl, fındık gibi bazı mad· 
delerimizin plyHalan bu anl•r 
manm sona ermeıinden cid· 
den mtlteeıalr olmuılardı. 
Berfin' do parafe edilen yeni 
anlatma tatbik mevkline konulur 
konulmaz bu piyaıalarda yine 
eski canlılıf1 bulmak kabil 

olacaktır.• 

Bilbaua dOn gelen Informa· 
tlon gazetesinde okuduğumuıa 
g~re Tftrkiye, Almanyaya 22 mil· 
yon markhk bir ıiparit Yermittir. 
Bu paranın lhracahmııtn hemen 
başlamaıı için kullanılabileceği 
dftşftnfilftrıe anlaımamn ihracatı
mız üzerine çok yakında faydalı 

olabileceği anlaııhr. 

.............................................................. 

Kitap almak için 
bütçeniz 

müsait değil mi 

Bir Lira 
ile TUrklyede çıkan 

bUtUn kitaplara temiz 
ciltler içinde okuya· 
blllralnlz. 

6 Ay: ık abone ücreti 

1 LiRADIR 
Kitaplarımız abone· 
lerlmlzln ellerine ka· 
dar gönderllmektedlr. 

Yeni Kitapçı 
Ankara caddesi No. 85 



Dü.nga Hadiseleri 

Yeni Çeşit Bir 
Kolleksiyon 

,,-

Miı Doroth Smith adını taıı· 

Genç bir ) an 20. yaimd.a 
çok giızel bır 

kızın nıe- Amer:kah artist, 
rakı dünyada kendisin· 

den baıka hiç kimsede bulunma· 
yacak bir koleksi} on vUcude ge· 
tirmek merakına dUşmüş~Ur. Bu 
~kolekıiyon (DUklm) lerden teıek· 
kül edecektir. Genç artist tim· 
diye kadar biriblrine biç benze· 
miyen 167 çeıit dükUm topla .. 
mıılar. 

~ 

I• nlçre ile lnglltere araıında 
yapılan tayyare poıtalorı ile 

/(, d mı ilinde 24 kiti na· 
a ın kil edilmektedir. 

c•sur, •r- Bunlandan ( 16) 
kek mi 7 81 kadın, (.4 ) n 

erkektir. 
Iıviçre ıazetelerl buna baka· 

rak ıoruyorlar: 
- Acaba kadın mı ceaurdur, 

4.rkek ml? 

Berlinde 11 saf sllt ıellleal ,, 
adında yeni bir ıütçü 

-K-a-tı_k_s-ız_s_fl_t-. dükkAnı açılm~ı~ır. 
• Bu dllkkinın ıçın· 

ister m ulni.ı de, camlı perde 

ile açılmış husuıl bir yerde 100 
tane ıUtlll inek vardır, bu inekler 
mUıterinln gözll öntinde 1ağıl· 
makta ve ıUdll ııcak ııcak ietl· 
rilerek verilmektedir. Fiatı adi 
ıUdUn iki miılldir. 

* Şimdiye kadar dünyanın dört 
tarafında yapılan mllıaba· 

Bir ıilr' at katarda alınan ne• 
tlcelerden anlatıl· 

müsabakası mııtır ki, en ıUr'• 
atll bir el tarafından yaıı makl
neainde bir dakikada yaıılabJlecek 
sözlerin aayuıı ( 123) dlr. Buna 
mukabil iıtenografl ile (210) dır. 
Şampiyon Heleon Helete adında 
bir genç kııdır. 

* TütUnUn en genç •e ea lhti· 
yar, iki mllntehada bulu• 

·-Tü_t_ü_n_t-ir_'!J_a_-• nan iki tlryakltl 

kil l de lngllter-.~• •r ara· . yaıamaktadır. 81· 
sında rinciıl ( 3) yaıın• 

da 11Gal11 bir çocuktur, babaeının 
ıigarasını ara ııra çekmektedir, 
ikinciıl iıe 116 yaıında bir lı· 
koçyalıdır. Günde 80 ılaara 
içmektedir. •...............................•.... _. .. __ . ___ ___ 

Bereket Yılı 
Anbar:arın Mahıulü Al

mıyacağı Söyleniyor 
Akıehir ( Husus! ) - Bereket· 

li yağmurlar devam etmektedir, 
çiftçi sevinç içindedir, bu yılın 
çok bereketli olacatı ı6ylenmek• 
te, ihtiyarlar tecrUbelerlae daya· 
narak gençlerle babaa bile afr
mektedirler. 

Çanakkale ( Huıuıl ) - T ec• 
rllbeli çiftçiler mahsul vaz.lyetlnln 
her yıldan daha verimli olacağını 
anbarlann iıtibsal edilecek mah
ıulO almayacaiı ıöylenmektedlr. 
Ha'fBlar ekim vaziyeti için çok 
müsait gitmektedir, bereketli 
yağmurlar yatmaktadır. 

&eddUlbahlre 81• DU· 
dü§ü Konacak 

Çanakkale (Huıuıl) - Tahll· 
ılye Umum MOdQrU Bay Nec
mettin burada tetkikat yapmıı, 
Seddlllbahire bir ıiı dOdtıtU lfo
nulmasını muvafık bulmuttur. im• 
roz Ye Bozcadaya ılı dUdllfD 
konulmasından aarfınaıar edilmlı· 
tir. SeddUlbahlrde ıiı dndnttı 
konacak yerin baıırlanmaaıaa 
baılanılmııtır. 

SON POSTA 

Osmanlı Tarihinde 
Tarih~\ 
Müsaha~ 

Çok ıöylenen bir masal var· 
dır. Baza insanların ruhundaki kö
tü everllği tetbih ve temsil yolile 
canlandırır. MUaahabemizin başına 
onu geçiriyoruz: Vaktile akrebin 
biri bir su kıyısına gelir, derin 
derin düşünmiye koyulur. ÇllnkU 
ıuyu geçmiye mecbur. Kendinde 
ise yüzmek kudreti yok. O ıırada 
karıısına bir kurbağa çıkar ve 
sorar: 

- Ne dUşünüyorıun akrep? 
- Suyu nasıl geçeceğimi? 
- Sudan tasa civanım. Sırtıma 

bin, taıadan kurtul. 

Akrep, centilmence davranan 
kurbağanın sırtına atlar, au bül· 
bülU de neş'ei neı'•li kulaç vura· 
rak dereyi aımıya koyulur. Fakat 
yolun tam ortasında, akrep daya· 
namaz, zehirli boynuzunu zavallı 

kurbaianın boynuna dolar ve acı· 
ta acıta ağusunu boşaltır. Canı 

yanan kurbağa, bu gereksiz cina· 
yetin ıebebini anlamak ister: 

- Ne yaptın, der, beni neye 
uhirledin? 

- Hoı gör azizim, elimde 
değil, ben ıokmak için yaradılmı· 
ıım. V aıifemi yapmalıyım. 

Bunun Ozerine kurbaie, ıu 

ıöz.11 ıöyler ve akrebi dere-
nin dalgalanna bırakıp auya 
daları 

- Ya, 6yle mi akrep efendi, 
o halde ben de vazife mi ya· 

Fitret 
Kavgası 

beraber aksak Timurun eline dUttU. 
Topal cihangir Semerkande da
nerken onu Hrbeat bıraktı Ye 
Timurtaı, Osmanh Ulkealnde ytı• 
gösteren poıt kavguını bir mUd· 
det uzaktan ıeyrettikten ıonra ıelı
zadelerden Isa Çelebiye yanaıta, 
bahtını onun bahtına bağladı. 

Isa Çelebi, Tlmurtatın yardı· 
mile Bursayı ele geçirmfıtl, orada 
saltanat kurmuştu. Halbuki kllçUk 
kardeıi Mehmet, Amasyada hU. 
kUmdarlığını ilan etmlıti. Hepıin· 
den büyük olan Süleyman Çelebi 
de Edirnede hUkfımet sllrllyordu. 
Bu vaziyette hareketsiz kalmıya 
imkan yoktu, her iki kardeşli• 
çarpıtmak gerekti. 

Timurtaş, lıa Çelebi elindeki 
kuvvetlerin kumandanlığını Uzeri• 
ne aldı ve ona, Bizanıtan bir de 
gelin getirerek ıarkt Roma impa• 
ratorunun doıtluğunu temin etmek 
gibi ıiyaat bir hamleden ıonra 
aa vaş meydanına atıldı. Illdn 
yanıbaılarındaki rakibi gidermek 
IAıımdı. Bu sebeple Çelebi Meh• 
medin üzerine hllcum etmitlerdl. 
Talib, bu atıhıta Tlmurtaıa yar 
olmadı. Domaniç dağı eteklerinde 
yapılan aavaıta öbUr taraf Uıtlln 
geldi. Fakat Mehmet Çelebi, 
akıllı bir delikanlı idi. Timurtaıın 

Timuı Tq Paıa, lıte bu kalı oinrında yakalanıp hapıe atılmııtı 

payım! J utradığı boıgunluktan yılmıyaea· 
Oımanlı dHletlaln ilk kuru• ğını, ısc almıya kalkııacağını ıezl· 

lut deYlrlerinde ıoyca sopça Un yordu. Bundan ötllrU barıt yolu 
alan değerli kumandanlardan aradı ve kendinden bUyUk olan 
Tlmurtaı Paıanan baıma ielen ha Çelebiye Anadoludaki Oımanb 
fellket de hpkı bu akrep ve kur· Ulkeıinl paylatmak teklifinde 
batanın hlkiyeaine benzer. Tlmur· bulundu. 

( taı, meıhur Kara Alinin oğ'lu· ha Çelebi mağltip olmasına 
dur. Kara Ali, timdi lmralı rağmen, bu teklife yanaşmadı ve 
diye analan adayı TUrklUğe arma· Tlmurtaıı tekrar Mehmedin üzerine 
ğan bırakan kahramandır. Onun yolladı. Fakat &1ker, yapılan ba· 
baba11 Aygut Alp da yaman bir rıt teklifini duyup beğenmlılerdl, 
bahadlrdi, yaptığı itlerle doıta, 1 dncl bir savaıı yeraız ve haksız 

1 L_Meşhur_ı 
_ Tim ur _ 

' •uluyorlardı. O Hheple UluAbat 
•uyu kiyısında Mehmet Çelebinin 
orduılle karıılaıınca iıtekais dö
•Uıtnler, çarçabuk datıldılar, 
Timurtaı, hiçbir kudretin tamir 
edemiyeceği bu yıkılıt annnde 
kaçmaktan baıka yol kalmadığını 
görmUıtU ve yalın kılıç bir ata 
atlayıp deniz. kıyııına do~ru nal 
parlatmıya girlımlıtf. 

Onun atı yöğrllktU, elindeki 
kılınç ta her engeli giderecek bir 
ıimtektl. O halde kurtulmuı de· 
mektl. Lakin kaçıf ııraaında göz 
bebeği gibi eevdlij, bir an bile 
yanından ayırmadığı genç köle· 
ıinln atı bir kazaya uj"radı, yll• 
rllyemez oldu. Köle, yaya kal
mıılı, tutsak olmak tehllkealle 
karşılaım19tı. Kendinin ecel ka
ıırgası içinde ve ölUmlln eılğlnde 
bulunduğunu bildiği halde Timur· 
taş. köleaini bırakamadı, atın 

batını çekti: 
- Bin evllt, dedi, bu yatıs 

bulut ikimizi de taıır. 
Kale, terkiye atladı •• Tlmur

taı atı • mahmuzladı. Uçuyorlar 
gibiydi, kovalıyanlann onlara ye· 
tlımealne lmkln yoktu. Fakat 
biraz ıonra köle, hain bir tebeı· 
11Umle, ıöyle bir ıerlndi, belinden 
çıkardığı hançeri kabzaıına kadar 
Tlmurtaşın böğrllne yerleıtirdl. 
Aygut Alpm torunu, Kara Alinin 
oğlu, bir lahza içinde, attan yu
varlanmışb, kan kusuyordu. 

dliımana parmak ıaırtmıştı. .. ........................................................... . 

Köle bunu niçin yapmıttl? .• 
Kendiıine ıorulıa belki "Onun 
yıldızı artık ıönmllştU. Bahtı açık 
yeni bir efendiye kapıllanmak 
istedim 11 Derdi. Fakat biz, duma• 
nı llıtünde tüten yUkıek bir iyi· 
liğe karıılık olarak hemen yapı• 
hvermit olan bu kemliğln eebe
blnl, yukarı koyduğumuz maaalın 
belagatinden ap açık görüyoruz! 

Tlmurtaı. babaaıoa ve dede· 
_.,. --------------... -- ıoa Posta 

iLAN FIATLAAI 

I - Gc.ıet.nln •uu ıa6ıcll• 
tfl dtaıı•ll llrl .,,,.,., bir 
(mntı .. J ..,,.,,,. •. 

M. T. Tan 

Nis'ln 

Kari M e /et abları 

Hasta Bir Kad 
Yatacak Bir Hastane 

ıesi Arıyor 

üeçen ıenenln ikincil 
nfnde hastalandım, Haseki b• 
netine baı vurdum. 23-1-93 
ancak fiı alabildim. 10 Şu 
kadar yalnız muayene olabil 
iğne YUrulacağı ıöylendl. 15 
de ipe ameliyesini bekle 
Yatmam IAzımgeliyordu. F• 
Marttan bugUne kadar h 
Hat 10 dan bire kadar bekle 
" bot yatak 
aldım. 

Ben 40 1aıında ~ çocuk sa 
bir anayım. Hayatım çocukl 
mm hayatlarına bağlı.. O 
yaıatmak için benim hastall 
yatarak lylleımem, hayat bullll 
icap ediyor. Bu beı ay 1 
acaba hakikaten 7atak boşal 
mıt mıdır?. Bunu hiç zannı 
yorum. Bir boı yatak tedari · 
çare bulmak için ne yapaca 
ıaıırdım. Ha1eklnlo kıymetli 
hekiminden rica ediyorum: 
bu vaziyette bırakmayınl4:1 

F'lltıhte Karaman yokuıu No 8 d• 
Pembe Noyman 

Be7a1:1tta Oumhuriyet caddesi 
97 de B. F. lnoeoik otlunıu 

Belediye fıçılarla ıu taıu• 
ıını menetmemiıtfr. Ancak • 
fıçılar, yani mllhllrıllz oJaol 
menedllmlıtlr ki, mUhUrallz da 
canalar da bunlara dahlldiı·. 

• 
Çatalca Ova Yenice köyü 

okutanı Bay İhsan Coıkuna: 
Gazetemiz ıllr neıretııı 

edebi ,. mecmualardan birine f 
deriniz efendim. 

* 
Bandırmada Park oadd11inde 

manya muhacırlanndan Selim 
Bay Höseyneı 

Bu meseleyi bluat 
polisine haber •eriniz. 

* Y akaoıkta Baoı Halli ıokak 79 ~el 
bay Şükrüye: 

- Tengb:, 0 Deniz,, AJllf 
Türkçesinde deniz manasına f,J 
ıoyadı olarak kullanablllrslniı. 

._... ........ __ .. _ ......................... . 

OSMANLI BANKA 
TÜRK ANONiM ŞIRKE11 

TESİS TAR1Htı 1868 

Sermayesi: 10.000,000 lngiliı lir.,a 

TUrkiyenin batlıoa oehirleril• 
Parla, Marailya, Nia,Londra •• 
Manoeıter'de. Mmr, Kıbn1, ~ 
İran, Filistin n Yunaniatao'clf 
Şubeleri, Yugoslav ya, Roman~ 
Suriye ve Yunanistan'da Filyalletl 

vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar 

ılne yakııır bir yiğitti. Tek bir 
lekeıl varaa o da hıncına fazla 
bağla oluıu idi. Bu yUzden Ka· 
raman oğlu Ali Beyi, Hünkara 
sorup danıımadan, bir ağaca 
aııvermiıti ÇünkU Ali Bey onu 
bir ıavaıta esir edip zındana 

atmıfb. Sonra dan güler }1llz gös· 

ı- S.11/•nrıa fer- 6tr NllH
•ln IM11 /iotı ,.nlord,,., 

TAKVİM 
,.._ _____ ...... 

terdi. Bohça bohça kumaılar ve "'yfa eayfa ıayfa ıayfa 
keae keae akçeler verip gönlünü l ·· 2 J f ,. 5 
almaya çalııtı, ıerbest bırakıp 400 250 200 100 

d d df L ki T. Kış. Kf1. Krş. Rrş. 
yur una aön er • a n ımur• 

" 

l>iğer 
,-erler 

60 
Krş. 

Son 
sayfa 

ao 
Krt. 

taı, ılnclrler içinde tomruğa ko· 
nulmaaını bir tllrlU unutamadı, 
fıuat elveripte baıka bir aavaşta 
Ali Beyi yakalayınca öldürdü. 

J .,,,,...•Bir nmtlmde va.ıali . . 

Iıte bu Timurtaı, Ankara bü-
yük aavaıında Yıldırım Beyazıtla • 

(8) kelime """""'· 
4- ince oa talın ganlar 

tatacaklan geN ıöre 
M11timl• llçillir. 

GGn 

30 

SALI 
23 NiSAN 935 

Kuam 

167 

lı 

Arabi ı Rumi 
19 Mııharrem 1354 10 Nlun 1151 

Y•klt IEnnl Vıut1 Vakit Esanl Vaut 

Qll::;-110 14 !i 14 Akııım ~la-;; 
Öfl• 1 16 12 12 Yatsı 1 40 20 3S 
ikindi 9 04 16 00 lmuk. 08 :u 3 20 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şub••1 

Merkezi : Bedin 

Türkiyedeki şubeleri: 

Galata • lstanbul • lı:"','.~ 
Deposu: lst. l'ıitün GünıriigtJ ••• il Her türlü banka ışı 
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PAZAR OLA 

Hasan B.f Bunlar neler diyorlar, böyle? 

Ha-n •yle Doktor 
Bir ıtın Pazarola Huan Bey 

haataJanmııt:. Mehalleılnde otu
ran, ıayet miskin, mıymınb, pa
•kh bir doktoru pjırtıp, kendl
ai oaa teda yf ettlrdiı 

- Ayol, bu piı herifi nerede 
buldun? Baıka hekim yok mu idi? 
Diye ltlra11 edenlere, Haaan Bey; 

- Mahauı bunu çatırdım •• 
d~dl. Mikroplar bunu ı&rDnee, 
bızclen baıkım ıeldi, deyip ka• 
çıyorlar. 

•klanan ••r 
Pasarola Haua Bey bir alaba· 

Haklan Yar. Şimdiye kadar lıtediklerini veren olmadı.. Onlar da dileklerini değiıtirdiler!. 

bı ile konuıuyordu. O ahbabı, 
llkırdı ara11nda, kadınlaruı ıır 
ıaklamaz olduklannı ıöyleyince, 
Haaan Bey: 

- Yalan! DedJ. Yirmi Hnedir 
evliyiz, benimki, bu kadar bol 
para harcadığının urrını el' an da· 
ha bana ı8ylemedll. 

-1-

O yar ile çıktım yola 
Hep Apatb Aja .oı., 
En 1tOnunda beal ıatap. 
Dedi bana ı ,.Pasarolal,. 

Çocuk Bayramı 
Çocuklar, •mia, aldadir bu ..... 
KofUIU. etıwa, 111raJ1D, aliln. 
Sisin •••iıdlr l>blere dlpa. 
Ylsbls ....... tlleris bltnn. 

* S.rbed adam aba, ferda ıisladlrdlrı 
Emel, ilki tizla, hulya. ula; 
GllzeWklerlle, dlaya abıadlr; 
Şen bllblller ıibi pkrayıa, 6tla. .. 
Derin 1aderlals yatla dolmuıo 
GDleç yBzlerlnk aıla 1tOlmaıın, 
Hayatı• ajuıu ılzl bulmama, 
Dikeni bAtma11• .Were aeıua. • Hep biri birin.ten tlrfa 7ayrular 
Slderl andıkça 16zlerim dolar 
(Pazarola) .m caadan kutlular, 
Raıtlartanıı •t•r, ellal 6pla 

MANİLER 
-2-

Bahçtmde tek bir glll açtı, 
Manzara.. ır6nll eçb, 
Safamm dremede•, 
O Yefuıs bendea kaçtı. 

- HaUD B. S.nl bir mek· 
tep arbdqın aorduL 

- Na11I adam?. 
- Keti Akalh, kırpık bıyıkla 

•ır111.. 
- .. .,.., ....... •ek.... ıtt-••-. tammayonamL 

-a-
Gönuı 11Ymekten uıanmaı, 
ihtiyarlar, yine kanmaz. 
Bir yoımaya ıönW Yerdim: 
Cefa81na dağ dayanmaz. 

Hasan Beyle Hır•ız 
Bir gece, HaHn Bey, eYlnla 

alt lrabnda bir patırdı duydu. Ya• 
taktan fırladı, apğaya lndL Sofa
da konaolun çekmelerini kanıtı• 
ran bir hıraııla kar,ılaıb. 

- Pazarola, barıız baıa! Ne 
anyoraun, burada? 

- Para arıyorum, bababld 
H&1an Heyı 
- Para mı? Dedi. Bizim karı• 

dan arta kain, ben harcayacağım 
ayol!. 

V • ı•riıin ıeriye, çaktı, yattı. 

B. Hitler'e Öğüt 
Bakıp la acunun ıu gldiıine, 
Barıftan, dllzenden kesmedim umut. 
Tannnın, akal, 11r, ermez itine, 
Bakarıın kadife oluverir duL 

• Almanya arbrmıf, bu,an orduyu, 
Ayaklanmıı Hki ka•ı•ca huyu, 
Komıulara kazmak iıtermiı kuyu; 
Hulya deditine olur mu hudut? 

JI. 
Bu,an berkea artak dlleyor barıt. 
Bakma HD devletler etH de yaraı, 
Kim1e lomıldamaz battı bir karıı, 
T aktarmak lıtemu boynuna hamut .. 
Dururken her yerde, aalan yiğitler 
Sana fırH t Yeren olur mu, Hitler 1 
(Panrola) dan al, ıel de aptlen 
Kana ıuaclınu, Mn onu unutl 

~ 



ıo Sa7fa 

f efrika No: 4 

DUnkU ve evvelkl gUnkU 
kısımlaran hUllsası: 
Pragda, hariciye nezaretinin arenit 
bir odasında Çek dış bakanile 
Alman sefiri kartı karııya .. Se
fir, Almanyanın en büyük lnsa· 
nına yapılan suikasttan dolayı, 
Çekoılovakyada bulunan komi· 
ııistlerle, Alman de•letl aleyh-
darlarımn derhal hudut harici 
edilmeaini istiyor. Fakat nazır 
lm teklifi kapalı bir ıurette at· 
latmnlr: sevdasındadır. 
lfa sırada İngiliz hariciye mı• 
murlarıudan birioin karm Praga 
gitmek üzeredir. FMkat kocaıı, 
bu Hyahatın tehir edilmesi ta
raftarıdır. Çünkü mtrked A vru· 
pııda ıiyasi lıan alttikçe karar· 
maktadır. Kadın, bir arkadaıil• 
yola çıkmı9tır. Kocaaı, karısıoa, 
onun yemek yimek Adetinde 
olduğu bir lokantaya haber 
gönderiyor. .. 
Fakat katlin kocasının bu ikazına 
aldırmıyor, bir itizar pusula11 
yazıyor ve arkadaıı Perdita ile 
beraber Prag yolunu tutuyorlar. 
Derlinden bir aalı aabahı bi.adik· 
leri Prag ekıpresinde kadınlann 
kompartımanına iki erkek yol· 
cu da girmivtir. Bunlar birbirini 
tanımaz görünmektedirler. 
Nihayet bir kolayını bulup kadın· 
lıırla konu§mak yolunu bulmuı 
n onlar yemek vakti, yemek 
vagonuna geçtikleri zaman içle
rinden Macara benziyeni etrafı 
gö11tlemiş, Alman olanı da bir 
tomar nrnkı kadınlardan birinin 
çantaıma giılemiıtir. 

Yeni gelen adam boıalın yere 
oturdu ve kompartimanın evvelce 
lıgal edilmft olmHından mem
nun olmamıı gibi hoınutıuzlukla 
etrafına bakındu 

Tren iıta1yandan kalkıp ta 
kimsenin kendilerini ı~ıetlemeıl· 
ne lmkAn kalmadıktan ıonra, 

ikinci ıelea yolca evveli Macarca 
ve sonra da Almanca olarak: 

- "Neden l>uraya geldiiinlzl 
hiç te anlıyamadım. Beı kompar
tımanda pekAIA bizblıe kalabl· 
lirdik,, dedi. 

Şiıman zatı 
- "Anlıyamadınıı mi?,. dedi. 

11Diğer yolculann hanrf milletten 
olduğuna dikkat ettlnis mi?,, 

Macar paltoıunu aımak için 
ayağa kalkb. Diğeri gibi efYayı 
)'akından muayene etmedlle de, 
etiketlere bir bakııta mHeleyf 
anladı. 

Sıkı Bir Ara,ttrma 
- "İngiliz madamlarıl,, "Bua• 

ların bize ne faydası •ar?., 
-

0 Belkl de biç... Fakat her 
çıkacak fıraattan istifadeye hazır 
olmak fena bir fey değiL Hudut• 
ta ııkı bir muayene ve arattırma 
olacağına ıOpbe yok. Bundan 
ucuzca kurtulabilirsek ne mutlul,, 

-
0 Biz mi?,,. Bu ıualile Ma· 

car sanki blSyle bir ihtimale işti• 
rak ettirilmesine itiraz ediyordu. 
Fakat Alman derhal cevap verdi: 

- "Ne demek istiyor ıunuz 
Kont? aankl bu tehlike dze de 
tamil C:eğil mi? Benim [muvaffak 
olmaklığım benim memleketim 
kadar sizin memleketinizi de ali· 
kadar eder. Hem ıizin yardımını· 
za da ihtiyacım olabilir. Çilnkll 
her halde ıizden, benden tUphe· 
Iendlkleri kadar şUphelenmeder.,, 

Fi z:a söylemeğe vakit kal· 
madı. Çilnkü o sırada Caress ile 

Perdlta koridorda r6rllnmüılerdi. 
Alman bunlara büyük bir 

memnuniyetle bakıyordu. Genç, 
caıibeli ve her halde zengin idi· 
ler. logiliz olduklanna da fllphe 
yoktu. Bunların .. Nazi,, hafiyesi 
olduklarından kimH tDphelene
mezdl. 

Yabancılar 

Şiıman Alman, kadınlarla 
konuımak için bir bahane bul
mak için acele ite koyulmadı. 
Bir mllddet onların konufm&1ını 
dinlemekle iktifa etti. 

Kompartımana ıirdlğl vakit· 
ten beri· kapalı olan vantilitorlar 
ıöı açmak için gayet l1i bir ba
hane idi. Bunları açıa naaıl olur
du? Ingllizler zaten temiz ve açık 
havaya bayılırlardı. O vakit kapıyı 
da kapamak fcabederôl deif1 mi? 

Almanca olarak aorduğu ilk 

Gelecek harpte, harbin mahi7e
tini defiıtir•cek olan yeni tip biı 
tayyare. Arkaya yeıleıUrllen 
mitralyoıla, dtiımanı arkadan da 

vurmak mümlctln. olabiliyor 

auali kadınlarca tereddütle kar
ıılandığındaa, muha•ereyl ı3yle 
böyle bildiii Inıilizceye çeYirdi 
ve kadınlarla konuımıya baıladı. 
Kendiıi bir fal>rika acentesi hnlf, 
iaml Y ohann Schmitmif. HattA 
bunu teyit için birde kart vi:r;it 
verdL Çok Hyahat edermif, Prag· 
da ıık aık iti olurmuı. Orası büa
bDtnn baıka lmif. Gllzel mi? Evet 
gtızel fakat baıka yerlere benze• 
meı mlı. 

Aralarında biribirinin memle
ketlerine kompliman yapmıya 
baıladılar. Alman Lodrayı met· 
betti, Carr11e Berlinden ne ka· 

dar memnun olduğunu söyledi. 
Alman aankl evvelce bahsettiği 

Prar ıebrinin ıarabetini biraz 
hafifletmek içJn orada el'an bir 
çok Almanların bulunduğunu, lli

Yeye tnzum ıördU. Fakat orada
ki Almanların bir çoğu memleke-

ti terketmiılerdi. Tabii) bunların, 
memleketin idare.ini ele alanlar 
taraf.odan teb'it edildiklerini açık· 
ca söylemedi. Fakat sözlerinden 
bu anlatılıyordu. Bilhaasa yeni 

cumhuriyetin garp kısmında ya· 
ııyan vatandaılarmdan bahsetti. 

Baviyera hudutları dedikleri ha· 

kikatte ıiyaai bir masaldan bat· 
ka bir tey değildi, ÇnnkU bunun 
iki tarafınd& yaıayanlar candan 
doıtu. 

Ecn ebl köylerl 
Mahirane idarei kelim ederek 

komparlımandakl dördUcll yolcu· 
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yu da muhavereye lıtlrak ettirdi. 
Gayet temiz ve her kelimeyi se• 
çerek, lngilizceyi Almandan daha 
iyi konuıan Macarda, memleketin 
diğer ucunda da vaziyetin aynı ol· 
duğunu ikrar etti ve Slavak ve 
nede Çek olmıyan köylerden bab· 
aettJ ve gayt-t müstehzi blr tarzda: 

" - Bu klSyler kAmilen Ma• 
carca lc:omqur. Zaten oadaa baı
ka bir liıan bllmezler,, dedi. 

Her iki erkek birleıerek mem
leketin hakiki aahiplerl olan bu 
.zavallıların tevekkDl ile değilse de 
ıaburla tahammW ettikleri alyaal 
tuyılderden mun uzadıya bah
settiler. 

B~ muhavere, bir aarsonun 
kapıya açıpta çayın hazır olduğunu 
bildirmesine kadar devam etti. 
Garaon çayı komparbmana ptir
meyf de teklif ediyordu fakat 
Carease yemek vagonuna fitmeyi 
tercih etti. 

Kadınlar gidince Schmll evrak 
çantasını açb ve dııan çıkarma• 
dan içindeki evrakı tedkik etmiye 
haıladı. 

- u Kont, dedi ,, liitfen kori· 
dorda biraz do!aşır ve bir kimse 
gelirıe beni haberdar eder 
misiniz? ,, 

Macar tereddüt ediyorduı 
- "Buoun en aağlam yol ol· 

duj'una emin misin ? ,, 
- "Evet..... Size aöylemiye 

unutmuştum. Hanael geçen hafta 
geçelJ?edi. Ne olduğundan da ha
berimiz yok. Neden füphelendik
lerini ve nasıl bir araıtırma 
yapacaklarını da bilmiyorum. Fa· 
kat onlarm görmemesi icap eden 
evrakı da Uzerjmde bulundurmak 
istemiyorum.... Onları ıize emanet 
etmet rıiyetindeydim ... ,, 

Macar daha fazla tereddüt 
etmedi. CUmlen'n eonunu bekle
meden dışarı çıkh ve koridorun 
pençereıinden dışarıya bakmıya 
baı:adı ıörfinöşte likayidane 
ılgaraıinı içiyordu. Hakikatte iae 
gözleri ve kulaldarile kimsenin 
gelip gelmediğini ko'.luyordu. 

(Arkaa• nr) 

~---• Bugün 
M i L L i Sinemada 

2 bUyUk film birden 

KARİ OKA 
görmiyenler ve tekrar tekrar 
görmek isteyenlere büyük ftr1&t 

İlaveten: 

KORKUNÇ EV 
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Kadınların ikinci Mitingi 

"Sulh,, Yolunda Bir .Ker 
- Daha And içtiler 

w Llkırdıyı bir Ntkauna •

1 bırakmadan öace 80D bir a6s 
•6Jlemektu kendimi alamıyaca
ğıml Diyen bir hatibin 1'fmı bir 
iki cftmle ile bailamaaım bekler-
linlz deill mi? . 

Fakat itte ıi%e bir hatip ki, 
ıoa ıözllnO aöyliyeceğbıi yirmi 
dakika evvel mftjdelediti halde, 
lılll Jifııı arkaaını alamadı. 

Bo mukaddime.den, kadınlann 
yapbklan dDnkO mitingden bah• 
•ttijiml Mzdiıinizi sanıyorum. 

Bu, Sulhun faziletlerini 1aya 
dlSke bitlremiyen hatip ; milletler 
cemiyetinin nımi murahhası 
prenseı Ratzivildir. 

Ben ona kulak vermeyi kafi bu
larak, yanımdaki arkadaılardan, 
az evvel başlıyan mitingin, bir az 
aeçlkdiğlm için kaç1rdığtm beylik 
havadisleri topluyorum : 

Miting, aaat tam on yedi bu
çukda baılamıı. 

- Miting reisleri Senih• Ra· 
uf hanımla; ittifakın fahri başka· 
nı madam Karri Sapman mıı. 

E•vela Karrl Şapman kongra 
namına dinleyicileri selamlamıt
Ve lakırdıyı, sulh komiıyonunun 
baıkanı JoıeHn Şayna vermlı. Ba· 
na bunları söyleyenler: 

- O, suaalı epey oluyor ... 
Şimdi de gördliğUn g:bl Prensea 
aöyliyorl Dediler. 

Sordum: 
- Matmazel Jozefin Şayn 

neler anla tb? 
içlerinden biriıi glildll: 
- Sen onu geçi Bundan ıon• 

ra söylenecek nutuklardan bir ta· 
nesini yaz kAfi, çünkn hepsi de, 
e\Iİrip çıevirip; aşağı yukarı aynı 

· ıeyleri söyliyorlar. 
E ir diğer arkadaş ta söze 

kar ştı: 
- Aman, dedi, es kalsın 

çok mühim bir havadisi atlaya· 
caktın? 

Merakla sorc!um: 
- Nedir? 
- Amerikan ReiılcUmburu 

Ruzveltin bayanından telgraf 
geldi. Kongreyi can ve yürekten 
tebrik ediyor, ve muvaffakiyetler 
temenni eyliyor! 

Bizim bunları konuşmamızdan 
az sonra; prenses aon cllmleaini 
tamamiıyabildi ve alkışlar arasın· 
da yerine olurdu. 

Onun yerine de, Malatya ıay· 
lavı Bayan Mihri Pektaş geldi. 
Değerli saylavımııın, kalabalık 

öntindts nutuk ıöylemiye i) lce nlı· 
ıamadığı gözden kaçmiyordu. 
Elindeki notlar, pek aÇJk tutul· 
mamıı olacaktı ki, kelimeleri 
tane tane sökebiliyordu: 

- Bizim, dedi, maksadımız, 

dUnya barıtını temindir. Bugün 
için, bu zaferin bir gUo evve• 

linde sayılamayız. Fakat, ıul 
bir odaya killtlenmiı, elle tutu! 
bir nHne değildfrkl kapısını kırı 
alıverelim. Zaman ve çalııma it 
dir bu. Ve biz ergeç, dünya 
sulha kavuıturmak zaferini kaı 
nacağımıza inanıyoruz. 

Bayan Mihri Pektaı bu hula 
ıacığını yazdığım uzunca nutkun 
alkıılar arasmda bitirirken, arka 
daki bay!ardan biri mınldandı : 

- Biz pek inanamıyoruz 1 
Bayan Mihri Pektaştan sonr 

ıözU, Seybanm değerJI ve aeo 
saylavı bayan Esma Nayman aldı. 

Bayan Esma Nayman, tatlı, r 
henkli ve sürOkleyfci seıile, diır 
leyicilerin heycanlarım diriltdL 
Franıızca nutkunu, pDrü:r:sUz bit 
Fransız ılvesile okuyan Seyhan 
ıaylavımn özlii alS:derl her cnın

lede çok uzun alkıılarla kesi
liyordu. Sözüne: 

- Harbı umumi biteli oD 

attı yıl oluyor. Bu on altı yıldan 
beridir ki, bilha&Sa Avrupad• 
yaıayanlann yüzleri on altı gOo 
bile gtılmedi; gönülleri on alb 
glln bile sükuna kavuşmadı! 
CUmleaile başlayan Esma NayamaO 
harp ıonu felAketinin amlllerlnİ 
tahlil etti; ve denilebilir ki, iır 
aanlara milthit harplerden gel•ll 
büyiik feliiketlarin edebiyatır.ı 
yaptı. Fakat çok olgun l'• 
çok c'o'.gun bir lisan lal 
l:u hakike.ten oeğerli bayanımız

dan sonra işlemeyen radyo mik
rofonunun önüne, Ingiliz parlr 
me .tosunun ilk kadın azası Leydi 
Astor geldi. 

Bayan Eımadan ıonra eo 
fazla alkışlanan bu iradeli lngiliı 
kadını, kongre baıkam Korbet 
Aşbi'nin taşıdığı sevimlilik tacın• 
kazanmış gibiydi. Onun kısacık 
lngilizco ıöz:erini tamamlayışıol 

müteakıp, IAkırdıyı mll!etler c.
mi} etinde Fransa murahhası Ba
yan "Malateraelye,, ye verdiler. 

Malaterselye: 
- Benim dedi, llç çok sempatik 

ve değerli kadından aonra söz söyl• 
miye kalkıtmam bir cllr'ettlr. Bed 
ne onlardan biriıi gibi mükemmel 
Türkçe biliyorum, ne de onlat 
gibi meb'usluğum var. Fakat bar 
na rağmen, affınıza aığınacaJıfllt 
ve bu kadar } ükıek bir dinley;d ,. 
kütlesine hitap ~erefinden kenc.•-
ml mahrum bırakmıyacağım. 

Burada, bana en fazla iftih81 

veren (eyjt!reden birisi, f eminlst
lerin yaptığı bu mitingde, erkek 
dinleyicilerin ekseriyet teşkil et
mesidir ve etraf'mda gördfğliı:O 
aimalarm ekseriıd de gençtir. 

b ~ fın-Binaenaleyh; u gaye e,ra . 
da gençlik ve kadın bir'efflllf 
demektir. Bu iki emsalsiz kut"' 

( Devamı 12 inci yG:ıd• ) 
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İTTIBAD ve TERAKKi 
Na:ııl Doğd• ? .. 

8 inci kıııım No. :16~ Na•ıl Ya,adı? .. 
!fasıl Ôlda'1 

Her heklo 1nahfuzdur. 
28 • 4. 935 

Bütün Istanbul; Kaçan ittihatçıların 
Dedikodusile Çalkanmakta idi •• 
Kaçtılar! •.• 

Bu bir tek kelime, bUtU11 
latanbul muhitinde, korkunç bir 
bomba tarrakaaı huıule ıetirmiftl. 
Ve ayni zamanda, bu arraka ile 
beraber ıu feryatlar yUk1elmiıtlı 

[Talat, Enver, Cemal, doktor 
Nazım, doktor Bahaettlo Şakir, 

Azmi, Bedri, lsmail Hakkı; 
kaçhlarl .• 

[Bahılll caddeıinden, sUrll ıtlrll 

yaverlerin arasında, kemali tanta· 
na ve depdebe ile geçen mubt .. 
şem otomobllerinln içinde, birer 
mahut if bi azamet gösteren •• 
Hatta fi tarihinbe, Rumellde 
(kahramanlık) şerefini ihraz eden 
bu adamlar kaçtılar.. Aman ya· 
rabbi bu, ne encamıollm. 

[Bir milyondan ıiyade evladı 
vatanı 1alhanaya ıtırükledikten, 
yüzbinlerce tUrktl, ermenlyi, ru• 
mu tehcir ettikten ıonra, bunlann 
mes'uliyell baş gösterir göıter· 
mez, kapandan korkan birer 
sıçan gibi kaçtılar! 

Vaktlle meşhur bir Romalı 

hatip: 
- Ey, 1aman.f 

" Nevhaılle teessllrlerinl Uln 
etmişti.. Ya, biz ne diyelim? •• 

Bu, bir alçaklık.. Bir haydut• 
luk.. Bir hırsızlık .. Bir Çakarcalıhk 
ve belki de, bunlardan daha beter 
bir ıeydir •. Soruyoruz: 

- Hükumeti hazıra, bu (haz .. 
le)yi niçin kaçırdı? .• 

Niçin e&babı inzibat, bili ve 
henUz (Talat)ın naıbottili •ıhasın 
yediiktidarında ?. 

Talat kaçmış ise .•• 

Cemal Pa~ayı kaçıran Sfıyfi Bey [şim· 
dl inhiaarlar idare1inde blr ıubenin 

9efidir] 

tarı edilen bazı zevat, bugUn 
erk~nden Merke:dumumlye gel· 
mlşler.. Kongre salonunu işgal 

etmişler.. Diğer arkadaşlarına da 
haber göndermişler.. Müzakerata 
girişmişlerdi. Bu mllzakerabn ze• 
minini, baılıca ıu meaele teıkil 
etmekte idi: 

500 Lira 

- (ittihat Ye Terakki fımfne, 
derhal nihayet vermek. 

Mllzakerenln ilk dakikaların· 
dan itibaren fildrJer birleımif •. 
Bir iki gfto •v•el, TalAt Paıanın 
dUinde dolaıan (TeceddUt) lıml, 
kabul edlllvermiıtl. 

Fakat .• Adedi yirmi beı klılyl 
geçmeyen bir :ı:Umre araıında 
verilen bu karar; (Ittihat-T erakki) 
isminin (Teceddüt) e tahviline 
kAfi gelemezdi. Bunu, yann top• 
lanacak kongreye de tudik ettir· 
mek elzemdi. ... 

Vaziyetin aldığı ıekll, artık 
bUtUn lttihatcaları ıükfıta mecbur 
etmlıti. Sokaklarda, kahvelerde, 
gazetelerde göklere çıkan: 

- Kaçtılar.. Daha da kaça· 
caldar .•• 

Feryadına karıı, ittihat ve 
Terakki merkezi umumi binasının 
çatası albnda devam edecek en 

kUçOk bir münakaf anın, bUyUlc 
bir felAket teıkll edeceğine her• 
keı iman ıetirmifti. 

(Arka11 var) 

Veriyoruz! 
Yeni Ve Kolay Bir Müsabaka Açtık. 

Buna Herkes Girebilir 
100 Okuyucumuz 500 Liralık Güzel 

Hediyeler Alacak 

(1) inciye 100 
(2) " 75 
(3) üncüye 50 
(4) " 25 
(5) inciye 25 

Ayrıca on k•tlye (10) ar 
llra, 100 kişiye de 
(125) llra kıymetinde muh· 
tellf hedlyeler. 

vam edecek Ye her gtın bir 
reılm konacaktır. Kariler 30 
reılmla kuponlarını topladıktan 
ıonra birleıdirip Son Posta 
mU1abaka memurlupna göd .. 
rece ki erdir. 

Mutlakiyet devrinde, Abdili· 
ha midin (celalli asarı mtllukAne)alnl 
ılltunlarına ( sermayei mefharet ) 
ittihaz eden.. Meıruti} otla ilAnı 
fizerine ayni ılltunlarını ( Rumeli " 
kahramanlar )anın ve ( cemlyıtl 
muhtereme icraata ) nan takdir ve 
altayişleripe hasreyleyen .• Ve on 
sene zarfında BabıAlinln takip 
ettiği (kan - ve - ateş siyc:ıeti )n• 
karıı da ( ıUküt mesleği )ni takip 
etmekten kal kadar inhiraf etmi· 
yen bazı gazetelerde okunan şu 
.atırlaran altmda, yalmz iki kelime 
eksikti: 

Ne Konuşuyorlar? 

3 - Müsabakaya iıtirak ede· 
bilmek için 30 resmin a. ceva· 
bını kuponlara doldurup gönder• 
mek IAzımdır. Noksan kupon 
gönderenler müsabakaya iştirak 
edemezler. 

4 - Müsabaka müddeti 50 
gUndUr. Resimlerin neırl bittiği 
günden itibaren lstanbul ve taşra 
okuyucularımız 15 gtln içinde 
kuponlarını Son Posta mllsa· 
baka memurluğuna göndermeli· 
dirler. 7 Hazirandan sc. nra gelen 
cevaplar kabul olunmaz. 

Veyi, mağluplara •• .. 
Kaçtılar! •. 

Bu bir tek kelime, aynizaman• 
da i ttihatçılar arasında da bir 
kaynatma husule getlrmİftl. Bu 
firar hadisesinden, Merkeziumuml 
azaları, lsmail Canbulat Bey ve 
birkaç mahrem zattan baıka 
klmıe haberdar değildi. Hatta, 
eski arkadaılarına Istanbulu ter• 
ketmenln hayırlı olacağını tavsiye 
eden Dahiliye Nazırı Fethi Bey 
bile, o gece böyle bir hidisenio 
ıuhur edeceğini katlyetle bilme• 
mekle idi. 

Vaziyet, mühimdi. Şimdi blltlln 
kinler, bütün gayizler, bütün inti• 
kam hisleri; geride kalan (ittihat· 
ç ) ların omuzlarına yükletilecekti. 
Buna binaen nrtık bu (ittibtçılık) 
maı·kasını derhal silmek .. Galeyan 
haline gelen efkarıumumiyeyl biç 
olmazsa bir an evvel teskin ede· 
bilmek eizemdi. 

Dünkü kor g rede, re:a lsmail 
C anbulat Bey tarafından kapıda· 
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nisan pazartesi gllnUnden itibaren 
kolay, herkesin iştirak edebilece• 
ği bir müsabakaya başladı. 

Müsabakamız ıudur: 

HergUn Son Poste'ya bir 
resim konacak ve bu resmin 
altına, re.imde ne konuşulduğu· 
nu bildiren dört elimle yazıla· 

caktır. Siz bu dört cfimleden birini 
1eçlp bize blldirecek_alnlz. Bu 
reslm!erden bir tanesi bu ıayfa· 
ya konmuştur. Resimde ne konu· 
ıuJduğu hakkındaki ihtimalleri 
göstermek Uzere de albnda dört 
elimle yazılm19br. Bu resmi tetkik 
edecek ve bu dört cevaptan birini 
seçip bize bildireceksiniz. 

Son Posta'nm bu yeni 
mliaahakaaına bütün kariler itti· 
rak edebilir. 

Müsabaka ıartlarımız ıunlar· 
dır: 

MUsebaka Şartlar1 

1 - Resim altında gösteri
len sözlerin resme en uygun ol· 
duğuna kani olduğunuz bir tane· 
sini seçiniz. Bu sözün numarasını 
kupondaki yere iıaret edi11iz: Al· 
lın.t idm ve adresinizi koyunuz. 

2 - MUıabaka 30 glln ·de· 

5 - Gelen cevaplar Son 
Posta tarafından teıkil edilen 
bir hakem heyeti tarafandan 
tetkik edilecek ve en uygun 
cevapları bulanların hediyelerini 
ayıracaktır. Müsabaka neticesi 
12 Haziran Çarıamba gUnkU 
nUshasmızda ilin olunacaktır. 

6 - Son Posta' da çalııan· 
ların ne kendileri ne de aileleri 
bu müsabakaya iştirak edemezler. 

1 - Müsabakada kazananlara 
ıu mükafatlar verilecektir: 

(1) ıncıye 100 
(2) " 75 
(3) Uncuya 50 
(4) " 25 
(5) ıncıye 25 

Ayr1ca On kl,lye 
(10) ar llra, 

100 kltlye de (125) llr• 
kıymetinde muhtelit hedl· 
yeler. 
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Toprak!.. Bak Toprak! .. 
~ .. ,. ........... ··~···· - ·~ 

t .daıtarafı 11 inoi yClzde ) 

- Otto, oğlum aoağıda top· 
rak yok. Çimen ve yeıillik yok 
aıatıda deniz var. MUIAzlm Kru• 
ıer elini al~mdao geçirdi. Sonra 
makinenin ilıtllne koydu. 

- Ne oldun Otto nen var?. 
- Hiç, biç geçti... Bu yor-

gunluk.. bu açlık.. bana birden• 
bire aşağısı kara Kibl ıeldi ... 
Bellenmfı topraklar gördftm ••• 
Nemli Ye mla kokulu topraklar ••• 
Kehribar gibi topraklar... ve 
kirazlar.. G6zlerini dllzeltti.. Ma· 
kineyi idare etmeye baıladı ... 
Galiba bu, böyle bir ıaat kadar 
ıUrdO. Artık ıafak atmıya baıla· 
mıştı.. Fakat onlar bulut ve 
sisten başka bir fey g6remiyor• 
lardı. Makine muntazam lıllyordu. 
Irtif a ıaati l 700 metre gösteri· 
yordu. 

Ytizbaşı Ranke de yorgun• 
luktan yanan gözlerini kapadı. 
Bu, ne kadar sürdü.. Belki kırk 
dakika. Arka kafasında öyle 
btıyUk bir acı vardı ki... Mide· 
sindeki acı gitgide yükseliyor. 
Bu taıyik adeta gırtlağma çıkı• 

yordu... Ah, hiç olmazsa bir 
yudum viskileri olsaydı.. O da 
yoktu. Biraz ıu.. Hatta sıcak su 
olsaydı. 

* - Toprak .• Bak, toprağı görU· 
yor musun? Mls kokulu toprak.. 
V • kirazlar.. Kirazlar •• 

Sıçrayarak gözlerini açta. MU• 
lAzlm baımdan takkesini çıkar
mııtı. Gözlüklerini çıkarmişta •• 
Eğiliyor.. Makineden aıağı doğru 
eğiliyordu. 

Makine ıukut etmekte idi. 
Belki yU:1 metre aıağllarında 
deniz ve dalgalar vardu 

- Otto düşüyoruz. 
Ve yerinden doğrularak ma• 

kin eyi tutmall istedi. Fakat bu 
defa mUlAzim ona mUıade etmedi. 
Y umruğile ytlztlne vurdu. 

- Bırak ineceğiz·.. Karayı 
görmllyor musun.. ineceğiz diyo• 
rum ıana 

- Otto.. Otto kendine ıel .• 
Hayal görllyo11un hayal.. Yük· 
ıelelim... Hey.. idare et makineyi 
öleceğiz diyorum sana 

Öteki bu sözleri dinlemedi. 
Çılgın bir kuduzluk içinde arka• 

daşmın gırtlağına yapıfb. YUzbafl 
Ranke kuvvetli adamdı.. Fakat 
uykusuzluk ve açlık onu harap 
etmişti. Botun Uiklerine, uyku v• 
yorgunluk, ılnıi bir dDtman gibi 
gizli gW1 glrmiı ve yerleımlttf • 

Halbuki genç mülAzim buhraD 
•çtndekl bir delinin kuYYetile onuo 
tızerlne atılıyordu. Bir elli• onuo 
gırtlağını sıkarken diğerlle ınr 

kineyl idare ediyor ve denill 
indiriyordu. 

Okadar fnmlılerdl ld nerede 
iıe tekerlekler dalgalara destr 
cektl.. Sahllden ancak bir on b•f 
dakika uzakta ldller ve iıt• ölO
yorlardı. Yüıbaıı büyllk bir yel• 
içinde her t•Yln bittiğini gördO. 
Son kuvveti ve ıon gayreti d• 
kendini terketmiıtl o zaman n• 
yaphğanı bilmez bir halde rovel• 
verine ıarıldu 

- Otto mahvolduk.. Eğef 
yükselmeıek ölüyoruz. DeniılD 
Uzerlndeyiz.. Sana ölüyoruz di• 
yorum • 

Öteki artan bir hezyao arı• 
ımda: 

- Aptal diyordu. Görmlyor 
musun topratı, mi• kokulu keb• 
rl bar renkli toprağı ıörmUyof 

musun? Yeıil çimenler.. Yetil 
kiraz ağaçları.. Kızıl kirazlar ••• 
Kurtulduk Hans kurtulduk. 

Yapacak çaresi yoktu rovel• 
veri önce elinden "apmak lsteyeo 
arkadaşının g6ğaüne dayadı. 
Tetiği çekti. Sonra OttonUll 
vücudunun na1ıl arkaya doğrd 
kaydığına gördü. Ve sonra elini 
uzatarak makineyi yakalamak 
istedi. Fakat... Beceremedi bat• 
döndU, gözleri iÖrmedi.. Kendin• 
den gaçmittl• 

iki daaika ıonra (Molaz yıl• 
dızı) lrlandanm Şimal sahillerin• 
deki kayaların önünde bulundu. 
Zavallı Otto, o kayalan uzaktaO 
görmUı çimen :1annetmlttl. 

Tayyareyi dalgaların llatnnd•O 
kurtaran bahkcdar bllyllk bit 
dehıetle bu tayyarenbı içlnd• 
korkunç çehreli iki ln1&D ıördll" 
ler. Bunlardan biri yara baygı• 
bir halde idi, mütemadiyen ına• 

nasız ıöıler 1ayıklıyordu. Dlğıtl 
ise tamamlle baygın bir hald• 
yatan ağır yaralı ... 

Kadınların ikinci Mitingi 
( Bıııtarafı 10 uncu yüıde ) 

vetln birleşip te bataramıyacağı 
tek it ta&avvur edemiyorum . 

Ve bu, içimi, ümitle, imanla 
dolduruyor ! 

Ondan soora, Franıız murah· 
hası, sözü biraz fazla uzata rak, 
bu gUzel ve nükteli mukadde· 
meyle uyımdırdığı intibam kıy.o 
metini azaltmııtır. Hatti dinleyi
cilerden birisi : 

- Meğer, dedi. lAfın başındaki 
nükteler, hardal gibi, dinlemek 
iştahımızı açmak için mit. Fakat 
bir lokma hardalla bu kadar li· 
kırdı yutulmaz 1 

Fransız murabbasından sonra 
nutkuna baılıyan doktor Bay Akil 
Muhtarın pek hazırhklı gelme· 
diğl seziliyordu. Zaten bunu 
sonra kendlıl de itiraf etti, ve ı 

- Ben, dedi, cldd1 bir kon· 
ferana vereceğimi zannetmlı, ve 
ona göre haıırlanmıştım. Gelipte 

vaziyeti görünce, hazırlıklarıman 

boıa çıktığını anladım, ve hemen 
oracıkta, işin gidişine uyar bir 
ıeyler karaladım! 

Doktordan sonra ıöı sıraaı 

Bulgar murahhasma gelmfıti. 

Onun ıöylediil Almanca nutku 

1 anlayabilenler yok denıbilecek 
kadar azdı. 

Bu itibarla o, Istanbul radyos• 
gibi kendi kendine konuıtu ıayı" 
la bilir. 

Onun da ıusmasından sonr• 
miting reisi kalktı, ve gülerek: 

- Biz ihtiyarlar, dedi, lçimisl 
kafi derecede döktük. Şimdi d• 
gençlik cevap verecek 1 

Ve genç bir bayan ellndelıl 
kağıda baka baka nutukunu okudll 

ve linlverıite konferanı 1alonu gl1' 
soluk aimır bir mahıere çevfrell 

gençli ihtiyarlı ve kadınlı erkekd 
koyu kalabalık, kapalara doğrd 
akdı. Hemde kapdığıoı ıUrUkliyed 
bir sel gibi. 

Dı,arı çıkarken iki delikıaPJı 
gUlllşerek konuıuyorlardı. Blrfıi : 

- Bu kadar lakırdıdan sont• 
insan Napolyon olaa, harbe tövb• 
eder 1 dedi. 

Öteki gUldU ı 
- Tek smısunlar diye mi? __________ __/ 

r 
Sinir ve akıl lıastulıklım uıutf 

c~::,.;~!~!'! •v~~.~~~.,~ 
Ev. J{adıkö1 Bahar'ye l.ui •oknk Teı.6079 ' ,. 
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Rıza 
Seyfi 

Deli Aslan 
Subuska Palangası 

Tefrika 

No. eı: 
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DUnkU kısmın hU_l_i_s_a_&_ı:_._o_.k-adar güzel bir biçim, okıtdar 
eksiksiz bir uygunluk vardı ki : 

Orta Macuistao ovalarında Türk k 
b. · ı bu uzun boy ona bayağı ya ışı· iJeri karakolhrındı\ll ırı o an 

Suhuıka palangRet Alman ve yordu. Çok ıenfı omuzların or· 
Mucl\r ordularının taarruzunıı. taaındaki boyun ve baf, en usta 
uğramıştır. Pdlanga, yardımd~~ heykeltraı elinden çıkmıı gib~ 
malırıım bir vaziyette kendını bedit çizgiler gösteriyordu. Adalelı 
kahramanca müdafaa etcnit n boyun fü.tünde yUkselmiş olan bu 
ikinci bir huruç hareke tile düf- v •1 mırna bir heyli zayiat verdirrui~· br tın hiçbir kimıe~ e egı memey.e 
tir. Şimdi Türkler kalerle mah- and etmİf gibi bir duru,u, hır 
eur düşmanlar ise dııarda yara· ça:ımı vardı. En güzel o]an yeri 
lılarırıı toplamakla. meı~ulaür. 

Al ıııkh gllneş uzak ufkun 
kenarında batm1ya gidiyordu. 

Subuıka kalesinin doi'uya 
bakan kule1l Uzerinde iki kiti 

durmakta idi. 
Bunlardan biri uj' elini ıöı· 

lerinin üzerine koydu, aşağıdaki 
dıt mahalle yıkıntılarına, genlı 
bahçelere, uzaktaki tepenin ar
kaıına yerleşmiı dllıman orduau· 
nun atetlerinden ytikaelen ıök 
dumanlara, yarı ınn ıUren kan· 
h 1avaşın bırakbğı 111ızlığ'a 
uıun uzun bakb. Sonra arkada· 

r-
i 
i 

tına döndU: 
- Anlatıldı, Deli Aılan; Budin kahramanı Abdi Paşa 

hugUnkU itimlz de bu kadarmıı J ise o bafın bu dikliğinde, gözlerin 
Kalenin tiıttlndeki bu iki ki· o bakışmda yapmacığın, bUyllk 

tiden ilk aöz aöyliyeni eHi yaşan· ve aert srörftnme isteğini~ en 
da kadar bir adamdı ; ancak küçük bir ili bile ıeçilmeme1ı 1~1 • 
bir delikanlı gibi dinç, gllçlD ve insan, yaıayışında bu tabiatın 
çevik görUnOyordu. Belinde ağır, özenip yarattığı örnekler~ raıla· 
eğri bir kılanç asılı idi. Bu ine• dığı vardır; ve böyle birıne raa· 
bel çok biçimli, azıh bir aövdeyl }ayınca ona birdenbire ıevgi ye 
bacaklarla blrleıtirmekte idi. aa} gı ile bağlana veririz. Sonra da 

Daha kır dUımemlt 1arı saka· bu duygumuzun, ıönlllmUzlln 
lile çenilmit yUzUnUn rengi bir elimizde olmak11zm böyle akma· 
R•nç kızınki ıtbi penbe, taze J..Ö- ıının neden ileri geldiğini ıaıkın· 
rtıaUyor, yalnn: yanaklarda, çolc lıkla kendi kendimize sorarız. 
çlzıill alında güneı Y• rüzıArın Bizi bö) le çeken bUyü ise iıte 
&ptııl~rinden ileri gelme mat bir bu yapma olmıyan bUynkJnk.' pil· 
gölge sezillyordu. Parlak çakır rüzsUz yükseklik, çok derlnhkle~· 
g&zlerinin Uzerlodeki kaşlar ıarı den fışkıran yaradılış kuvvetidir kı: 
•damlarda pek ıeyrek görülecek karşımızda " tabii asalet il "ger• 

k k" . g" lu tipini canlandırır. 
kadar ıık ve uzundu. çe ııı 0 

" k t 
1 1• k Bu gibi adamların uvve v• 

Mavi ve ıırma it eme ı cep •· k ı k 
ilinin ISnUnU kapayan lace çelik güzellik tılsımları görünen ı ı • 

k d f .1 .. üıımiyen yaradılışları 
göğıU zırhı ile " kolça 11 en .. lan e, gor 

d . da kendilerinin bile ıezeme• 
len kol ve diraek ıırhlarmı, ız ara&ın k 1 
kerniklorini koruyan demir ve ıin.· dikleri tam bir uygnnlu o ınası· 

h f f O 1 itte bu uygunluğun 
clrleri bUtUn bu ağırlıkları a ı dır. n ar . 

' b" h" tt " kuvvet tılsımına büriln· 
bir ipekli mendil !mitler gi 1 ıç yara 1f k her nerede olsalar 

duymadan taııyor gibiydi. ~U~ 0b~:: halk klimelerinln göz· 
Batındaki ak ipek sarık ine• r. ~n göül'erini kendilerine 

ÇelJk tel ile örUlmUt ve altın kak· lermı ve · 

malı parçalarla ıağlamlaıtırılmıı bağ~~ıarŞ. ahin Beyin arkadaımda 
olan çok ince dişli tulgasının öze- b.. l d in 

d işte bo··yle b lr tılsım, oy e er . ., " badll ıno ası 
rıne o çagın ser b" . ". nde ve geniş bir mana vardı. 
olarak " bu rıen• ıçımı " O birdenbire görenler tabii 

biraz dağınık aarılınıştık ve kı· ölçüd~: çok büyUk yapılmıf bir 
Dediğimiz zamanın an h kel karşısındayım sanırdı. 

lıç hikayelerini dinleyenler, yahut Atu~ç k e~u tunç yüz donuk soğuk 

'inıal sınırlarımızda beı altı a .. Y .ıca ıı uk d y ·ı 
ö düğümuz değil canlı, gözler ıun e~ı 

ildıç çalanlar için bu g r . . 1. idi Pek biçimli yüzün çız· 
lul f .. d Subuska kalesının ateş ı . k 

ı ın ıçm e . ., •t gileri biraz çokça katı, ço ça 
Unlu kumandanı ve birçok yıgı. • keskin g:bi görünUyorclu. Hele 
lilderln kahramanı '' Sarı Şah~n . ve yl\kaek alnmın altında 
Bey ,,1 tanımak pek kolay ı. ::~~'a bilmez iki keskin kılıç gi· 
ÇUnkti şimdi adı unutulmuı olan b. düz çekilmit ve çatıklığa yak· 
bu Subuıka kaleciği Avrupanın 1 k ı b t'l~ · 
h 1

. . tmış Türk· 1 mıf kara aı ar u ser ı gı 
atrma demir e .nı uza . ~~ kat daha çoğaltıyordu. Ancak 

lerin Macaristandaki küçük, Jakm . . derin kara gözlerinin bakı· 
en ırı, 

pek kahramanlıği"a tanınmıt da okadar belli bir cana ya· 
ileri karakollarından bi ·i idi. ~1

1~lık, okadar çekici bir sıcaklık 
Ş b• B · karşısrnda duran dı ı+ Bir anda yüıiln ve kaş· a l il eyın v;"ır ~ · 

Ye b . t k"'fsizce .,Deli Aslan,, tarın sertliğini yumutabyor, unut· 
eyın e ıı b"tü • b"" u n adını verdiği adam ıse us tun yordu. . h ... 
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Çocuk Haftası-Kumbara Haftası 

•' 

lhıı.-"1 . ' .. 
I 

Siz de yavrunuza iŞ BANKASINDAN btr 

KUMBARA 
çocuğunuzun da 

alınız. Gelecek sene bu hafta 
birikmiş birçok parası olacaktır. 

MAYIR, BAŞKA BICAK MÜJDE 

Satış yerleri 

İSTEMEM! 

' bana 
POKEA 
PLIY 
lraş IJ1çağını 

ver. 
ANKARA : Sofu zade ı~ıebmet Emin, 

Zabıta memurlarına 

mahluı 200 metroluk 

meaafeyi göıteriı 

kuvvette 

DAiMON 
Cep Fenerleri 

gelmiotir. Her yerde 
1526 numara tahtında 
arayınız ve taklitle· 
rindtn aakınız. 

• • MERSiN Hakkik oilu Silifkeli Rahıni, 
IZMlR ı Hllaeyin HUınU 
SAMSUN : Tursun Etref 

Satılık Sakkarin 
Jstanbul Giimrükleri Batmüdürlüğünden : 

5, 1 O, J 5, 20/Nisan/935 tarihli gazetelere verilen ilan mucibince 
22/4/935 de satılacağı bildirilen 4392 küıur kilo muhteJif fabrika· 
lar mamulAtı toz ve tablet aakarinlere talip çıkmadığından müza· 
yede ayni şerait dahilinde 2/5/935 Perşembe günü saat 15 e tehir 
edilmiştir. IatekJilere müzayede Eaahna kader her türlü tafıilit 
verilir. (2112) baıka bir örnekti. Eu .. unla Liri ağır, duryanın er ışını 

h h . ,. de uçan denemiş göriinen, bi!lsi iıe yirmi ı• b J M JJ E 
h~ab~:ş~:~~ ·:es t~;~en gö~e Uç ~aşının ateşile kay~krp kthşan stan u i i mlak Müdürlüğünden: 
Çarpan yüzU ve kıhgı; Sarı Şahın bu sarışın 'e esmer 

1 1 8 
ra• Sinlrlerl kuvvetlendirdl§i · Zincirlikuyuda BUyilkdere caddesile Balta limanına giden 

Bey gibi bir gerçek kahram~n maıı örenği 0 zamanın s~vaşb'k:- gibi dlmaö Uzerlnde de yol arasmdakl Levent çiftliği arazisinden Golf kulübUnco itıral 
ör ~ · · d b'le herkesın )ığı ve harb silahlan ile ir ır • tesirini göstererek, uzvlye- olunan 252800 M2 deki arazi Uç yıl müddet ve her yılın kirası negınm yanın a ı lerı·ne ve her ikisini de çevir· 
göıUnU birdenbire kendi Uzerine tin umumf faaliyetini arbrır· pe~in verilmek şartile yılda dört yliz lira muhammen tutur Uze· . olan öllim ve kan çer• 
çekecek gibi idi. ınış k 'd' 200 rlnden açık arttırma usulile kiraya verilecektir. isteklilerin 8/5/935 

l ,.evesine nekadar ya ışmış ı ı· KAS 
Boyu en uzun boylu adam ar· T çarıamba günü 1aat 14 de yüzde 7,5 pey akçelerile müracaat• 

dan hile çok uzundu, ancak Jer 1 ••• 4Arkaaı var) ları. (M) (2048) 
•ndanu. gÖ\desi ve bac~a~kl~a~r~ın~d:a:_ı~~~~~~~~~~~~~~~ı;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;~=:=:=:=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


