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FelAket devam ediror 
Yeni zelzeleler neticesinde Kırşelı.irin Köşker mıntakasında 
12 kög, Çiçekdağında ise 14 köy daha tamamen lı.arab oldu 

ÇIÇEKDAGINDA YENiDEN f 7 OLU VE 5 YARALI VAR 
w 

ugramıyan l<ırşehirde hasara 
köy ve kasaba kalmadı 

'f alnız 6 köyde 106 ölü saylldı ! 
Henüz insanca zayiatı tesbit edilmemiş yerlerin 
"1.evcud olduğu, Kırşehirin diğer kaza ve nahiyelerinde 
de ölü ve yaralı bulunduğunun anlaşıldığı bildiriliyor 

ınıiyar bir baba ki uğradığı felaketin ağı t'lı~ı 4'tında eztımiJ, yorganla.T amndcı 
yatan ölillcri,ni bekliyor (Ulm) 

.....,... .... .,.~-~ 
ıstenbuldan zelzele seıhes1no giden ••Son 
Posta,. muharrirleri telgrafla bildiriyorlar 

Bütün viliye! halkı 
kırlara çekildi 

Dünkü zelzele Çiçekdağı nahiyesinin 
72 köyünde hasar yaptı 

Vilayet hududları içinde yıhılan evlerin 
sayısını 10,000 olarak tahmin edenler var 
Kırşehir 21 (Sureti mahsusada gön- Safale, Tepecik, Kilimli, Kızıl, Os -

derdiğimiz arkadaşımızdan) - Bugün manlı, Kömürkale, Niyeroğlu, Acıka -
Çiçekdağı mıntakasında yeniden şid • ,haklı, Alan, Kızık.alı, Ka~.e~~u, Ka~a. -
detli bir zelzele olmuş, 14 köy tama - oğlan, Himmetuşagı ve Buyukkabdıdır. 
men ve 70 köy kısmen harab olmuştur. Zelzeletıin devam etmesi yüzünden 

Köylülerin ekserisi kırlara çekildik- kat'l bir netice tesbiti iınkAnı buluna -
. lerinden insanca zayiat nisbeten az ol- mamaktadu·. Fakat şu ana kadar ele 

Kır§•hrin K6fket' Mhıyeli dahllin.dekı k6ylerden. birimta. fe d ~ (Ulıu) . muştur. Bu dakikaya kadar 17 ölü 5 geçirilmiş bulunan rakamlara göre ölü 
......_ ~ra 21 (Husus! muhabirimizden) biri oıı geçe Jma süren bir zelzele daha' JCoşk.er mıntakaıında yenıdeıı 12 köy yaralı vardir. Bu mıntakada yıkılan ,mikdan 150 den az, yıkılan bina sayısı 
~Zelzele mıntakasında bu akşama ka- olmUf ve bu zelzele maalesef •nrelld harab olmUf, bu auretle bu mıntakada evlerin yekfuıu 1500 den fazladır. ise ı 0.000 dir. Maddi zarar yekılnu bir 
--..,!elen malumata göre dün gece de tahribatı bir kat daha arttırmıştır. (D~a.mı 11 inci ıayfada) Harab olan köyler iunlardır: (Devamı 11 inci ıcıyfada) • 

Akpmar köyünde sao kalanlar 
felaketi anlatıyorlaı 

............... ~ . . 
1tt• turada lnıcağıntlalıi çocuia elımalı yetlirmiye çalıfan beyaz aa .. • 
"'-aı bir ihtiyar ••• Kaybettiği oilu ıile ıelinintlen lralan yavrunun aa· 
~illa lolımaları uzalırlıen ıöz ytJflarile Je saçlarını ı•latıyor ... Ôtede 
feltirJen lıoıup gelen bi; baba iri ölen ve lrlSylli taralıntlan 11ömiilen 

evlUını ıl11ın bir ıayretle en lıaz ma•ıntla beyhrıtl• mıyor 

ditnkfl nwl'ud köy(tn bakiyeli (Ulu) _,_... .......... ) 



Her gün 
Romanyanın 

Atlattııı tehlike 
A. Ş. E&MeR 

Ja ükreşten gelen haberler, Roman

~ yanın son günleı·de bir tehlfke 

atlattığını bildirmektedir. Malumdur ki 
bugün Romanyadaki .Miron hükumeti, ge
çenlerde kabul edilip kral diktatörlüğüne 
dayanan anayasadan sonra kurulmuş -
tur. Anayasa, parti sistemini kabul et -
mediğinden Romanyanm bütün siyasi 
partileri ilga edilmiştir. Anayasanın tat
bikatına geçildiği sıralarda yeni rejimin 
karşılaşacağı en büyük zorluğun, siyasi 
partilerle mücadele olacağı söylenmişti. 
Bununla beraber, siyasi partiler yeni re
jim karşısında hayret edilecek bir tesli
miyet gösterdiler. Liberal ve milli çiftçi 
partileri dağıldılar. Siyasi partilerın en 
müdhişi olan cHer şey vatan için> veya
hud cDemir muhafızlar. partisi lideri 
Kodreanu da taraftarlarına bir beyanna
me neşrederek partiyi dağıtbğını, hatta 
kendisinin siyast hayattan çekildiğini bil
dirmişti. Siyasi parti liderleri tarafından 
gösterilen bu uysallık, yeni Rumen reji
minin karşılaşması muhtemel olan :zor -
luklar hakkındaki tahminlerde mübalağa 
olduğuna delil olarak gösterilmişti. Me -
ğer bu manzara sahte imiş. Gerçi ~aman 
zaman Romanyada parti faaliyetinin de
vam etmekte olduğutıa delfilet edecek ha
berler geliyordu. İkinci Miran hükümeti 
~ edildı1cten sonra, mülga milli çift-

Dünya gazeteleri bize ayni şerait altında vukua gelen iki 
vapur kazasından bahsettiler. İkisinde de tekne delinmişti, 
su içeriye hücum ediyordu. Fakat birinci vapurun kaptan ve 
makinistleri yolculan kurtarmak için kendi hayatlarını feda 
ederek sen dakikaya kadar vazife başında kaldılar, ikinci 
vapurun kaptan ve makinistleri ise her ieyden evvel kendi
lerini kurtarmayı düşündüler. Tarih bu iki cins insandan bi
rincisine kahraman. ikincisine alçak dedi. 

Bir millet kendisini terkib eden bütün ferdlere vazife his
sini, vazifeye merbutiyet hissini ne kadar kuvvetle telkin e

derse o derece yükselir, o derece kuvvetlenir. O nisbette bü

yür. Bu sabada ilk vazife annelere düşer, ilk tohumu o ata
cak, sonra yeli.şen fidanı mek.tebde hoca, hayatta cemiyet 
büyütecektir. Vazife başında ölenin tarihte ebedi bir hayata 

mazhar olduklarını hiçbir zaman hatırdan çıkarmıyalım. 
çi partisi lideri Maniu bu hükumette va- -==========:ıı:============================--======:oı::::::==ı-=::ıı::ı 

zile kabul eden çiftçi partisi mensublan- ( s ~ ~ ~ rc::::b /N.. s o N IF\\ ~ ) 
nm partiden ihraç edildiklerini bildir - '=il ~ A R A 1!:::JI A 
mişti. Bu beyanat, milli çiftçi partislnin _ _ 

faaliyette bulımduğuna delildi. Ge~en Jng/llz k .. oll evini ı • •ı Jngi/iz diklafÖrÜ 
hafta da eski başvekillerden Tataresco - a u HERG. •N 818 FIKRA 
Dun yeni bir liberal partisi kurmıya ça - Ki~aga u Kromvf!l neler 
lıştığı bildiriliyordu. Fakat siyasi parti - v; l 1 Yapmıştı? 
lerden Kodreanu'nun liderliği altında er IJOr ş b 
bulunan faşistlerin faaliyeti, yeni rejime airle ba asının 
karşı darbe teşebbüsüne kadar varmıştır. mektubları 
Böyle bir darbenin indirilmesine mfini o
lan vaziyet, hükiımetin teyakkuzudur. 
Bükreşten bildirildiğine göre, birçok si
lah toplammş ve yüzlerle adam tevkif 
edilmiştir. Gerçi örfi idare ilan edilme -
miştir. Çünkü yeni Rum<'n rejimi haddi 
zatında bir nevi örfi idaredir. Fakat tev
kif edilenleri muhakeme etmek üzere, 
Mareşal Avaresco'nun reisliğinde bir 
harb divanı kurulmuştur. Dün gelen 
Bükreş haberleri, bu harb divanının e • 
heınmiyetli bir kararını bildiriyor: Faşist 
partisi lideri Kodreanu'nun profesör Yor
ga'ya yaptığı hakaret yüzünden altı ay 
hapse mahkfun edildiği haber verilmek -
tedir. Hadise etrafındaki haberler müb-

cBaba, ben me§hur bir ıair oldum.. 
Herkesin beğendiği §iiTlerimden bi -
tini ıana gönderiyorum.> 

cOğlum; §iirini okudum. Me§hUr 
bir ,a.ir olmasaydın, oraya kadar ge
lir •eni döver ve şiir yazmaktan vaz
geçirirdim. Fakat ne yapayım ki meş
hur bir ıairsin, bu yüzden seni döve
miyor, kendi dizimi dövüyorum.> .,._ __________________________ . 
Valideler mektebinden 
Mezun delikanlılar 
Nevyorkun valideler mektebinden dip

Pazarlık ve 
Bahşiş 

e. Talu__. 
arblı bir dostum, sık sık mcın

leketimizc yaptığı seyahaller· 

den birinde, bana demişti ki: 
-Bizim vatandaşları, pek çok arzu 

ettikleri halde, Türkiyeye gelmekten yıl• 
dıran iki §CY vardır: Biri pazarlık, öteki 
de bahşiş .. İstanbula gelip tc bir müddei 
oturmak istiyen yabancılar muayyen b!r 
büdce ile hareket edemiyorlar. Burada 
cgayri melhuz> a çok pay ayırmak ıazıın 
geliyor. 

Bu sözleri söyliyen adam haklı idi. Zi· 
ra, o tarihte, hiçbir tarafta bahşiş ver· 
meden iş görülemiyor, hiçbir dükkandan 
emniyetle alışveriş edilemiyordu. Bil
hassa yabancılan istismar etmek bir ta· 
kını bazirganlann şian olmuştu. Çarş ' 
bedcstan, yabancı turizme karşı kurul· 
muş birer tuzaktı. Resm1 devairin, m.Aes
seselerin bazılan da bahşişi adeta resnıi 
bir kılığa sokmuştu. cKatibiye-, ckalcmi· 
ye> gibi acib namlar ~ltında bir nevi vergi 
tahsil elmek mübahtı. Müzeler. hazine, 
camiler gezildiği zaman, içeride kaç tane 
müstahdem varsa, kapının önüne arsı1l 
arsız dizilir, ccaize> .koparmağa bakar
lardı. 

Yeni devir, bütün gayri meşru intifa 
kapılarını kapadı. Bahşiş usulü, muhte· 
lif sıfatlarile birlikte maziye gömüldi.i· 
Bugün, sade, her memlekette kimlere oqe 
ne kadar bahşiş verilmek müteam11 ise, o 
veriliyor. 

Fakat buna mukabil, pazarlık halU s
yak sürümekte idi. Alıcı ile satıcı arasın
da karşılıklı itimad ve emniyetin cari ol· 
masına engel teşkil eden bu kötü an'anl"' 
yi de :nihayet bir kanunla ortadan kaldı
rıyoruz. 

Artık bundan sonra maktu fiatın h!\· 
kim olacağı iç piyasamızda, bu tedbirden 
en çok istifade edecek olan gene satıcı· 
larımızdır. İtimad eden müşteri, şübhe
siz ki daha çok alışveriş eder. 

Seçtiği bir mala, aldanmak korkusile 
ı el uzatamıyan insan şimdi, kesesine gü· 
veniyorsa, o malı almadan dükkandan 
çıkınıyacaktır. 

Milli ekonomimize harikulade hizmet
lerde bulunan Celfil Bayar kabinesini11 
en güzel icra'itından biri, bence budur. 

Eki!.. 
Prenses Elizabetin 

loma alruı 40 genç, ciddi bir imtihana ta-
hemdir. Anlaşılan, hususi mahkemenin bi olarak diplomalarını aldıklanndan do- Londra 21 (A.A.) - Prenses Eliz bet 
kurulması üzerine, profr .. r Yorga, reis bugun·· doğumuııun on ikinci yıldorı~ınii· 

Yıldönümü 

M 1 A ' b k b k .ıayı iftihar etmektedirler. Bu kırk genç-areşa varesco ya ir me tu ya1ara 1n kral Pikad ır d ki ki i 1lÜ tes'id etmektedir. 
şiddetli hareket drnesini tavsiye etmiş. giltere ı, e 1 e es ev - ten en küçüğü 24, en büyüğü de 81 ya-

1 
b e4 

ni kirayn vermek niyetindedir. Arzu c- d dı ö~ diki . d kü" "k Bundan 285 sene evvel İngilterede dik· Londradaki umumi bina ar, umur Kodreanu da bundan alınarak Yorga'ya . şın a r. &en en şey e çu ço-
hitabcn neşrettiği açık bir mektubda ken- derseniz, 1975 yılına kada: b;:!:~urat ı ,cukların büyütülmesidir. Bu hususta ted- tatörlük ilin olunmuştu. Kromvel, par- be8e b~y~kl.:~ ~~n~. · bit 
disine hakaret etmiş. Anlasılıyor ki, A- yapıp haftada, vergiler harıç o uzere . edil d sl b kı ,,.,..,_"k lamentoyu feshederek İngiltere cumhur- ç _gun en rı ın sor §8. osun~ 

• 45 İngiliz lirasına burasını pekala tuta- rıs en er er, eş sına 8Ju .. uua. - 1 ğun ilk • · lm tu çok hediyeler gelmiştir. Bu hed·yeıerı 
va~~o, faşist lideri hakkındaki kararını bilirsiniz. Gene isterseniz, bu evi bir klüp tadı:: . . . y u 40 ;:şına :r o ~!ada yaşıyan bu hususi bir salona konulmuş olup. p,iıll_ 
verır en Yorga'.nın kmdisıne yazllan gibi kullanabilir, kat kat kiraya vercbi- Bırincısı, yenı dogan çocuğu ~ yaşı- devlet adamı idareyı" eline alır almaz· fa.kat sıkı bir nezaret altında bulundu . 
mektubdald tavsiyesile amil olmuş ve k d 1 · di k ·· t k ' · 

lirsiniz, fakat bir ..; ... kete devredemez ve na a ar nası gıy rme ve goze me 1 Bu""tün m··-& 1 . ka tt rulmaktadır 
faşist liderini mahkfun etmiştir. Her hal- ...... . . . . . . . 1 d - u wıu ev en pa ı. _. -------

irinde ticaret yapamazsınız ıcab ettığı; ıkincısı, bu yaş ar a çocuk.. " - a:-ıı· polıs" teşkil~tını kurdu. 
de Kodreanu altı ay, emin bir yere tıkan- r · ..&. u.ı " f ·ı· H b• N 

Bu evi çevirebilmek için 80 uşağa ihti- ların nasıl besleneceği; 3 Uncü ders, ço- 3 - Papazlara kar§l hücuma geçti. On- ngt lZ ar ıye azırı 
mış ve rejim için tehlikeli olmaktan çık- yaç vardır. İçinde 12 mutfak bulunmak- cuklann bir yerden bir yere nasıl nakle- Jarı takib ettirdi. Valletta 21 (A.A.) - Malta ada511ldnld 
mış oluyor. . d ·o 

B h "dis iki bakımda " . d d tadır. Manzarası haıikulfu:le, bahçcsı ge- dı1ebileceklerl; dördüncü ders, nasıl mu- 4 - Bir küçük dilmtörler ""'PU kur- teftişine devam eden Hor Beliş:ı, u u a e n uzerm c u - . .. . ~· -
lm ı . kt nış, ve havası mükemmeldır. 10 yatak ve hafaza edilebilecekled ve ~uncusu da du. manevralarda bulunmuştur. ru ıya ayı ır: y• 
1 Ö h""kiı t" t kk " 7 de banyo odası vardır. Jdiriiğiln' bir hastalığa tutulduğunu ve bu 5 - Hükfuneti aleyhine söz söyliyen- Mumaileyh, cuma günü Maltadan a - nce u me ın eya uzunu gos- :r-

1 
h rılacaktır. 

terir. Müteyakkız davranılmasaydı, faşist mesidir. cHer şey vatan için> teşki.liıtı hastalığın neden ibaret bulunduğunu ha- eri vatan iyaneti suç.ile cezalandll'dı. 
darbenin Rornanya'yı ve bu arada Bal - senelerdenberi Romanyaea bir tedhiş si- reketile anlıyabilmek dersidir. 6 - Muanz ve muhaliflerini temerküz 
kan sulhunu nereye sürükliyeceği malUm yaseti takib etmiş ve geçmiş hükUmetler Bu haberi veren İngiliz gazetesi diplo· kamplarına yolladı. 
değildi. Romanyadaki rejim mücadelesi, bu parti ile mücadelelerinde ideta aciz ma alan gençlerin hepsinin de bekAr ol- 7 - Gazeteleri kapattı. 
yalnız Romanyanın dahili poli~ikası ~e- gösterıni§IC:di. .~ teş~b~üsü ile mü: duklarmı hatırlatarak bunlann pek ça-

' 

selesl değil. ayni :zamanda banci polıti - cadele yenı reJım ~ bir ımtihan vesı- b k 
1 

bil ekl • . t t kt 
ka l~kad ed eh · tli . . 1 -uenı .. . b 1 . u ev ene ec erme ıpre e me e-

350 senedenberi işleyen 
saat durdu yı a tt ar en emmıye bır me- lesı o muştur. .ı. ' reJımın u mese eyı . 

seledir. Kodreanu'nun geçen seçim arife- ele alıp ve balledişi ile eski rejimde bu dir. İngilte:rede Falbtonda bulunan 150 se-
sinde söylediği sözler hatırlardadır. Fa- nevi meselelerle ikarplaşıldığı zaman • nelik bir saat elli senedenberi ibozulmuş-
şist lideri d~ ki: gösterilen zaf ve t.ereddüd arasında bir Hem tayyare,, Jıem otomobıl tu. Köyün eı mta saatçisi, büyük bir iş 

- İktidara geçtikten sonra yirmi dört tez.ad vardır. Bu da yeni rejimin ken- 'lıem de tahtelbahir ,seYerlikle: 
saat içinde Romanyanın bütün ittifakla- di kuvvetine güvendiğine delfilet ed"yor - Ben bu .saati .i§letirim, amma fildük-
rmı feshederek Almanya ile bir ittifak ki, Romanya hükümetini böyle kuvvetli Ontaryolu Gurli isminde bir zat, hem ten sonra kan~am, demiştir ve filhaki-
imzalanm. ve uyanık vaziyette görmek yalnız Ro - havada uçan, hem karada giden ve hem ka saat, ihtiyar saatçinin ihtimamı ve 

Romanya dı~ politik ında böyle bir manya ballonın huzur ve rahatı namına de denı:zc <hılnn bir geminin ihtira bera- hergün 10 dakika süren çalı~ kur
orlyantasiyon Balkanların ve orta Av- d !il, ayni zamanda Balkanlann sulhu tını almı~r. Bu ihtiram motörcülükte masıle mükemmel surette işlemiştir. 
rupanın müvazencdni temclmden sarsar. namına da biz Türkleri evindi~c:tir. yeni bir inkılab yaratacağı söylenmek- Saatçi 90 yapnda olduğu halde ,ee~-
Gerçi Romanyada faşist partisinın ken· A. Ş. ESMER tedir. lerde ölmüş, saat t~ tekrar bozulmuştur. 
di kuvvetile iktidan ele almasına imkan 

İSTER iNAN, İSTER İNANMA! 
yoktur. Fakat bir defa ihtilfil hareketi r 
başladıktan sonra İspan) anın misali gös
termiştir ki, memleket cgönüllü> etiketi 
altında gelen yabancı askerlerin muha
rebe sahası halini alır. Bir İspanya harbi

Beyoğlunun e büyük ma.laalanndan birine uğramıştık. bir Türk müessesidir. f~de çalıpn me.murlaruı hepsi de 
Tezgahtar suali:nür.e bozuk bir tür.kQe ile cevab verdi Ayni Tıürk vatandaşıdır, fakat bu vatandqlar arumda 7Urk ır
yerde ildnci bir teqihtann ayni §ekilde pvesi ile kulağunız kından telt kimse yoktur. Buna mukabil UaıwthanenJn. muı
tmnalanmca meralcmız uyandı, tedkik ettik. Bu müessese teıilerlnin yilzde doksanını TOık ırkından olmılar tafldl eder. 

nin Balkanbra nakledilmesi, yalnız Bal-
1wılanıı defi], bütün A vrupanın sulhu 
:için m büyük tehlike ~il eder. 

2 - Dikkate llyı1t olan ikind nokta da 
1 S T E R 1 N A N il Al iSTER iN AN, 

hükfunetin tehlikeyi derhal önliyebil - '--------------------------------------------... 

Bebek - lstinye asfalt yolu 
Bebek ile İstinye arasındaki asfalt yol 

dört senede tamamlanacaktır. Nafııı Ve· 
kaleti her sene yapılacak inşaat için bil 
proje hazırlamış, İstanbul nafıa müdür· 
lüğüne göndermiştir. 1938 mali yılı içiıı· 
de Hisarla Bebek arasındaki kırmızı yalı
ya kadar olan yol asfaltlanacak, geıece1' 
sene inşaata -Oevam olunacaktır. 

'----~~~·---.. ,....-.. .--
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Ziraat Vekili Enstitüde 
tedkiklerde bulundu 

lle1ııı enstitüden Orman çiftliğine gitti ve yeni 
inşaatı gözden geçirdi. Enstitünün 

Orman çiftliğine nakledileceği söyleniyor 

r 

POS T A 

l 
Elektrik Şirketi 

hakkında 
harekete geçiliyor 

A nkara, 21 (Hususi} -
1 stanbul Elektrik Şirket i 

Bu Sabahki !J (' ' 
Gazetelerde \)~._...Vlfll 

-l!rdUğUmUz Fikirler AL: E 
CUMHURİYET - Zelzele başlıklı başma

kalesinde Nadlr Nadi, Kırşehir ve dvarında 

..,.. . 

vukua gelen son zelzele felRketınl mevzuu- e /ngiliz - /ta/yan 
bahs ediyor. Bu münasbetle dunyanm kan-
şık vazıyetınde tuttu~muz yoıun ııe .ıtadar Anlaşması ve Fransa 
Jyi olduğunu kaydederek makalesini ş5yle bi
tiriyor: Yazan: Selim Ragıp Emet 

a . 

O 
ngiltere He Italya arasında parafe e-

fit .\nkara 21 (Husustl - Ziraat Vekili l"a-ıler sormuştur. "Ders fasılası esnasında BnsU- şarfnanıesine riayet etme
-:Urdoilu bu sabah sekizde Ziraat Enstl - tüden ayrılan Vekilin etrafında talebe bir digi için hakkında Nafia 
ille ile litrnif ve bu ansızın yapılan zlyuet ure daha toplanmış ve gösterdiği allkaya 
'9tkteb hey'etı ve talebe tarafından muhab- teşekkür etmitlerdlr. . .. , Vekaletince harekete ge· 

«Tuttuğumuz aydınlık yolda yürürken cte
llmlze takılan blr tabiat cilvesi blzi bir an 
durduramaz, bir adım geri bırakamaz. Sev
glll Anadolu, sen bir cennet olacaksın. M•ıh
temel düşmanlara rağmen, icab ederse bü
tün dünyaya rağmen, hatta tablate rağmenh ---TAN - Ahmed Emin Yalman adliyemizde 
inkişaf hazırlıkları serlevhalı makalesinde 
adliyemizin inkişafı için yeni bir program 
hazırlandığını, bu programda t.ahkllt:ıt ve 
adllye işlerinin basitleştirilmesi de dahil bu
lunduğunu, mükerrer muamelelere meydan 
verilmemesine çalışılacağını. yeni birçok ad
li kanunlar hazırlanmakta bulunduğunu yaz
maktadır. 

dilen son anlaşmanın birkaç noktall 

vardır ki, bu anlaşma hakkında henüz 
sarih fikrini söylememiş olan Fransayı 

alakadar etmek itibarile, ileride mühim 
bir ihtilaf mevzuu olabilecektir. Bu nok· 
talar, garbi Akdenizin durumu, Habeşin 
siyahi halkından vücude getirilecek bir 
İtalyan ordusunun mahalli istihdamı ve 
Şapdenizinin vaziyetine mütedair olan 
esaslardır. 

laılt tea&hürlerlle karşılanmıştır. Müteakiben Vekil Kemall.st inkılabın ve Turk!.yen .. 1 •1 k . B h k t • 
~n Profesörler ve doçentlerle Ziraat Ve - en hayati ve en terem vazifesinin ziraatcl • Çl ece i l T. U are e zn 
Oinı ti Muateşarının iştirak ettiği bir toplantı tere dU.mekte oldutunu. talebenin bu vazl - mahiyeti yarın anfaşzla
ıt Uf ve Kurdoğlu bu toplantıda Enstitü ve feye llylk olarak yetişmesi için iyi çahfması 
~t Vekaleti teşkllatı Jle zirai kalkının.& lcab edeceğini, Türklyenin llmini toprata cakizr. 
tir •nu hakkındaki fikirlerini izah etmiş- tatbik eden müsbet çalışışın ziraatciye lh - :....--------------

tlyacı derecesini ve bunlara açtığı muvaffa- İngiliz - İtalyan ihtilafının başlangı
cındanberi bu sütunlarda müdafaa ede· ~:lr saat kadar süren bu toplantı hak - klyet ve şeref ufkunun genişliğini izah et -

tltli a tıkır ve intıbalarını sorduğum Ens - mlş ve alkışlanmıştır. 
11aıı. rektörü, Veklll tarafından ileri sürül - Vekil buradan Orman çiftliğine gl~lş, ,; •e izah edilmiş olan fikirlerin tamamen yeni inşaatı gezmiştir. Çlftllkdeki tedkikatı 
fıatı inde ve çok olgun düşünceler bulundu - hakkında Faik Kurdoğlu demiştir ki: 
illa u ve memlekette m\ısbet bir zirai kalkın- - Bu modern çlftllli Atatürk'ten aıdııı -
tıı. için en iyi yollar olduğunu ve bu arada mız gtbl muhafaza etmek kA.fl ddlldlr. in
~ltuyu yalnız mm ve tedrisat duvarları kılAbımızın ve bafanların ana karakteri, 
'-e bırakmıyarak işle ve açık hava lle te- dinamik oluşlan 7anl durmadan teklmüle 
~ retlrmek ve dinamik zirai kalkınma doğru ıtdişleridlr. Onun zamanındaki hızl::ı 
'nda aktif rol sahibi yapmak düşünce - ve ayni JatlkametJerde plAnlı bir şekilde ln
tlra Enstltüce takdir ve teşekkurlerle if - klşaf ettlrmeııe mecburuz.• 
~edihnekte olduılunu ifnde etmiştir. Ziraat Eıısutüaü muhiUnde şayi olan bir 

latııı, •at Veklll, Enstitüde dershaneleri do - habere göre Enstıttlnün Orman çlftlltl aa -
ş ve ders esnasında talebeye bazı sual- hasına nakil mevzuubahstır. 

londrada Ç~koslovakya 
ıneselesi görüşülecek 

Prag hükumeti Südet Almanlarına yapacağı müsaade
lcarlıkların bir listesini Paris ve Londraya bildirecek 

Negüs Cenevreye 
mümessil 

gönderiyor 

K URUN _ Acı k~erecede büyük ser- geldiğim fikir, İngilterenin İtalyan dilek
levhasını koyduğu bir yazıda dün çıkan bir lerine boyun eğmesi şıkkı hariç olmak 
sabah gazeteslnln zelzeleden bahaederken bir üzere bu iki devlet arasında esaslı bir an
töyde 1000 kişiden ancak 200 kitinin ölüm- laşmanın mümkün olamıyacağı merke
den kurtulmuş olmasını, bir akşam gnzetesl- zinde idi. Parafe edilen yeni diplomatik 
nln de Kırşehlre gönderdiği muhabirlerinden 

Cenevre 21 (A.A.) - Haile Selasiye, aldığını kaydederek kArglr blnalann ve sınai vesika karşısında bu fikrim değişmemiş· 
Milletler Cemiyeti umumi sekreterliğine mUesseselerln enkazını gösteren bir resim tir. Çünkü, bu vesika, bize, İngilterenin, 
cemiyet konseyinin 9 mayıs içtima dev - ne§redip felAketl bile istismara kalkışmala- İtalya ile müzakere ettiği mevzularda 
resine mümessil göndereceğini bildirmiş- rına işaret edlllyor ve deniliyor ki: tam müsavat esasını kabul etmiş oldu-
. cFelAket o kadar büyük, acı, o kadar de- i:iunu g&termio:tir. Demek ki, gerek Şar-

tır. rlndlr kJ bunu bir de rakamlan büyültmek "' -s 
Londra 21 (A.A.) - Deyli Telegraf ga- suretlle artırmaya hiç de lüzum yok. 200_250 ki Akdenizde. gerek Şapdenizinde ve A'-

zetesinin Cenevreden haber aldığma gö- vatandaşın ölümünden duyulacak heyecan rab ülkeleri üzerinde mevcud İngiliz ha· 
re Milletler Cemiyeti genel sekreteri A- yetişmez ml?a kimiyeti hem hükmen, hem de fiilen tak· 
venol, pek yakında Parise ve oradan ---- • sime uğramış oluyor. 
Londraya gidecek ve bu ziyaretleri es - Leh,. sta n v 8 Fransanın vaziyeti itibarile ileride çık· 
nasında bilhassa Habeş meselesi üzerin- ması melhuz ihtilaf noktalarına gelince, 
d F İ T h · · lar"le • bunlardan bir tanesi Garbi Akdenizin 

g:rü;:~~zr;ee b:~~~:ca:~:~ye nazır ] ita lya n 1 n s ı·yas eıı· vaziyetidir ki bu hususta vücude getiri-
lecek statü müstakbel müzakerelere bı· 

B k •ı • rakıl"mıştır. Demek oluyor ki, bir defa. 
aşve l ın 1 bu noktada, Fransanın söyliyebileceği 

Varşova gazeteleri talyan 
Bu••kreş seyahati• bazı sözler bulunacaktır. Buna mukabil 

ıiyasetini iki yiizlülükle Şapdenizindeki durum, ortada mevcud 
\r Londra 21 - Son defa Çekoslo -ı bildirmesini teklif etmişt~. Çekoslo - A • • • bulunan yeni vesikaya göre İngiltere ilı 
•kvada ilin edilmiş olan siyasi affı vak hükUıneti, Fransa ve Ingiltere ta - Ankara 21 (Hususı) - Başvekıh?'ız itham ediyorlar İtalva arasında hal ve tesbit edilmiştir 
~Urninin İngiltere hükumetinin tek - rafından tasvib edildikten sonra bu lis- Celil Bayar 7 Mayısd~ Belgra~a ~ıt - Varşova 21 (A.A.) - Havaı ajansı mu- Halbuki Hindistan yolu İngiltere için bu 
fı Uzerine yapılmış olduğu söylen - teyi neşredebilecektir. tikten son~a oradan Bu~eşe gıtmıyc : habirinden: denizi kat'etmekle beraber Hindi Cininin 

lllektedir . . cektir. Celal Bayarın BuJreş seyahatı 1 1 "f imzas ha 
Aff · A • • • d O zaman Londra ve Parıs, bu teklıf- Eylfıl ayında vuku bulacaktır. ngiliz - talyan itila ının l - yolu da Fransa için ayni denizden geç-

da . 1 umurnımn ılanın an sonra or~- ler Südet Almanlan tarafından reddo- • berini bir nebze ihtirazla karşılamlf o- rnektedir. Ayrıca Fransız Somalisinin kı· 
ha hır takım şayialar deveran etmege 1 d .. Alın h"kfun r bu reddi Hususi vagon ıelıyor lan Polonya matbuatı, bugün dörtler ml- yılannı Şapdenizi yıkar. Nitekim Şeyh 

Şlaınıştır. Bu şayialara göre Alınan- un u~ ve . .~n . u ~ 1 
. • Ankara 21 (Hususi) - Yunan hü • sakı projesinin yeniden doğmasına şa - Said yarımadası üzerinde bazı hukuk sa-

h Pek yakın bir zamanda Çekoslovak- Prag hukCım.etı uz~rınde hır. !azyik ~c- kfuneti Başvekilimiz Celal Bayarın se- hid olmak korkusunu izhar etmektedir. bibi bulunan Fransanın, emperyalist bir 
l'ada müdahalede bulunmak te~ebbü - rası iç~ vesile, .. ittıhaz ey~edıgi ~dir.- yahatine hususi bir vagon tahsis et - Bilhassa hükumetin organı olan Pols- devlet sıfatile Babülmendebde de '•akkı 
&une kıyam edecektir. de Berlınde muşlerek bır teşcbbusde miştir. Bu vagon pazar günü Sirkecide ka Zebrojna gazetesi, İtalyan siyaseti kelamı olmak icab eder. Demek ki Şap. 
it\ Öğrenildığıne göre İngiltere hüku - bulunacaklardı~'. bulunacaktır. Ajans Umum Müdürü hakkında müstehziyane bir tenkid nq - denizi meselesi Fransa, İtalya ve İngil-
lt etı Prag hükumetine Südet Alınan- . Bu meselenın yakında Fransız ve Muvaffak Menemencioğlu Başvekil retmiştir. Bu gazete, İtalyan siyasettni tere arasında bir münakaşa mevzuu ola-
rına ~apmağa mütemayil olduğu mü- Ingiliz d~vlet ad~ları arasında yapı - Celal Bayara refakat edecek zatlar a - iki yüzlülükle rnuahaze etmekte olduğu bileceği gibi İtalyanların Habeşlilerden 

8aadekarlıkların bir listesini mümkün lacak müzakerelenn başlıca mevzula • rasındadır. eibi bu siyasetib İtalyan eazetelerinin meydana getirecekleri ordunun Avrupa 
~duğu kadar kısa bir müddet zarfın - rından birini teşkil edeceği beyan edil- iddia ettikleri gibi cihana pmi1 sulhun topraklarında kullanılıp kullanılamıya· 
.....;anzun ederek Paris ve Londraya mektedir. ispanyada Alman gayelerinden bambaşka olan gayP.lerini cağı da bir diğer mühim ihtilaf esuı ola· 

[ 

Generalleri harbi de tenkid eylemektedir. bilecektir. ""' 1 Bu gazete, İtalyan hükQmetinl Avru - İngilizler, bu meseleyi, bir esas prt o-

M klneye Verlll•rken idare ediyorlarmış pada muhayyel dört devlet gnıpu içlnde larak ttalyanlara bildirmişler, onlar da, a Londra 21 (A.A.) - Neşredilen bir hakem rolü oynamak istemekle muaha- böyle bir orduyu ancak Afrikadaki müs-
~~-~===============~==~~==~-~ notta, hpan~hük~ti~n~~~- u~tik~n~nraci~~~n~medb- t~e~erin~~~dnizam~int~~ F· ı· L d d de itimada değer bir kaynaktan aldığı bil olan İtalyan siyasetinin döneklikleri - muhafaza için istihdam edeceklerini va-

1 IStİDİD taksimi komisyODU 00 18 80 maUımata dayanılarak Alınan erkAnıhar- ni saymaktadır. detmiflerdir. Fakat şu şartla ki, diğer 
biyesinin Pirene hududu üzerindeki bü - Avrupai devletler de ~yni suretle hare-

K ud ÜSe hareket etti tün harekltın kontrolünü muhafaza et- /ktısad Velıatetlne ket ederler. Bu kaydın hedefi sadece 
l.onc1r mele karar vermiş olduğu ve buna bl - Bag" lı milesseselerln Fransadır. Ç~nk~ on~an başka hiçbir Av-

' a, 22 (A.A.) _ Fillstlnln taksım! ko-ıminin devrilmesi için alınacak tedbMer hak- naen beş Alman yüksek memurunun tay- rupat devletın sıyahı ordusu yoktur. De-
l.oQcl nu 8ir Con Udhld'in idaresinde dün kmda ıöruımiiftür. yare ile Berlinden Burgosa hareket et - Bir senelik f aallgetlerl mek ki, İtalya, İngiltere ile müzakerede 
tt....:rae1an Marsllya üzeri Kudüse hareket Nazınn lzabatlnl mllteaklb kabine, Çin lt- t . 1 h . k d b 1 k B 1' R "h · bil 
~tir. kotntsyon pli teklifine göre Fillstln ıerlnln bir yerden idaresi hakkında milzake- tiği ve spanya şıma cep esı uman an- Ankara 21 - Bugün saat 10 da J<amu - u unur en er ın - oma mı ven, · 
-.ı_, lerıllln hududunu tesblt edecekti.'. Ko- rede bulunacaktır. lığının şimdi iki Alman generalinin elin- tayda büdce, iktısad ve divanı muhue- hassa bu bahis üze~inde gayet h~ssas bir 
lalıtb~ çalıtrnaaının üç ay devam etmesi Bundan başka, yeni Çin hükümettnhı ta- de olduğu bildirilmektedir. bat encümenlerinden mürek.keb heyeti u- noktaya temas etmış oluyor. Afrikasız ve 

~eldir. nınmaaı ve politik vaziyetin istikrarı için a- Diğer taraftan Röyter ajansının Berlin- mumiye huzurile İktısad Vekiletine bağ- Afrika halkından vücude getirilmiş siya-
' Yada yeni bir yol yapılıyor lınacak tedbirler de tedldk edilecektir. den verdiği bir habere göre, Alman resmt 1 müessesattan Etibank maden tedkik hi ordusuz bir Fransa, Almanya k:ırşısın-
~ a.~11•• 12 <A A.l - Şehrin merkezi ile 1942 Japonyanın Viyana Başkonsolosu mahfelleri bu haberlerhı tamamen asıl - :e arama enstitüsü cM. T. A .• ,.e elek _ da, fazla çekinilir bir kuvvet olmaktan 
~l\i ba~~;: olan enternasyonal Rom~ sergi- Tokyo, 22 (A.A.) - Dış bakanlığın Avrupa sız olduğunu bildirmektedirler. trik işleri etüd idaresi cE. t. E.> nin 1936 çıkmış bulunacaktır. . 
1111nın, ...... Cak olan yolun inşasına dun baş- •ubesl direktörü OkJra Yumagi Viyana baş- S l R E 

,... y l jı;:letme yılı hesabları tedkik edilmiştir. e ım agıp meç J-..o konsolosluğuna tayin edllmlftlr. E"Jll il d l' Li ili .., 
nyada Çin hakkında alınan Budapeştede yeni bir elçutk 1hdu f:dile- r ı S n e ft ng Z iktısad Vekili B. Şakir Kesebırin de Ank b ) d• • 

'l'oıc tedbirler cektır. Askeri daha IJldürilldil hazır bulunduğu içtimada bu teşekkül - ara e e ıyesı 
Q~Yo, 22 <AA.> - Şimal Çini ile Orta A'"•ntin iki istikraz akdetti H f 21 (AA ) B .. 'ki t 'liz Ierin 1936 bilançoları ile idare heyetleri köpeklerden 
h.l'b17 Yaptıtı teftiş seyahatinden dönen ·- ay a · · - ugun ı ngı tali l • • d• d• 
Olan ne batanı Suglyama bugün toplanacak Buenoa Ayres, 22 (A.A.) - Arjantlnln biri askeri, su almağa gitmiş oldukları bir m- ve murakıbları raporları ?kunmuş.v~ 8 inan resmt in lr 1 
"-ttınaıırda lar mecıtsınde seyahatinin neticesi 40 milyon, dllerl 500.ooo Rotanda florinl oı-1 rada Cenin yakininde silahlı Arabların komisyonlar tarafından ıncelenmıştır. Ankara 21 (Hususi) - Beledıye 

ba ... r laahat verecektir. mak üzere iki istikraz akdettiği resmen bil- Müzakere esnasında sorulan suallere M 1. . .. k'' kl d 1 k ., ... k ld kl b"r pusu"a du-c=mu·· sler cc ısı sus ope erin en a ınma ta o-, ICoııoye Ue Çinde Çankayşek reji- dirilmektedir. urmuş 0 u arı ı ·T ı: ··· ~ bızzat iktısad Vekili tarafından tenvir e-
'tl" f d'l · ı rd'r lan 1 O lira resmin 2 lira va indirilme -

l ••• ve ı a e ı mış e ı . dici cevablar ve teşekküllerin mes'ul mü- J 

d H h b 
- -- sine karar vermi.~tir. on ra ve Roma atay 1•0 t1• ı a dürleri tarafından gereken teknik izah-

lngilizter ve Fransızlar 1ar verilmiştir. Parlste Yahudilerin 
ınu.. k 1 . kanunu Amerikadan Banka ve diğer idareleıin modern ve Za ere erı rasyoneı çalışmaları heyeti umumiyece Bir taarruzu 

londra 21 H B t ı 1 (AA) F S . yüzlerce tayyare alıyorlar bü;ük takdirle karşılanmış ve İktısad Ve ısı~ ef l ususi) - Yarın Fran- eru . . - ransanın urıye 1 
l fak ırıni. kabul edecek olan Lord Ha- fevkalade komiseri bugün Hatay inti - Londra 21 (A.A.) - Bazı akşam ga- kfıletinin açtığı bu yeni çığırdaki faali -
ile bu harıcı) e nc?.aretı mütehassıslarJ ,. . zeteleri Vaşingtonda çok emin kaynak- yetler memnuniyeti mucib bulunmuş -
}' ayın 29 \ e 30 unda İn (f ı lızlerle ha bat kanununu mer ıyete koyan bır' lardan aldıkları malumata dayanarak tur. Heyeti umumiye işletmelerin bilan-

an z h emirname neşretmic: tir. Mezkur kanun ' Amerıkc" da İngılterenin bin tayyare si- colarını ittifakla kabul ve mes'ul idare 
ta ar ar nda akdedilecek 1<onfe- 1 " 
&t f n ruznamesinı tedkik etmek üzere 95 nıaddcl ktir. parış ctme~ine intizar edildiğin ; ve mercilerini ibra etmiştir. 

1 d --·-·---··········-············· ... · ········-.......... 600 t . . tt .. . . e en donmuşlerdır. . .. Fran. an n ayyare ~ıparış c ıg .nı 
li k" zırı Bone, Fransız • Italyan muzakere-1 vazıyoıl. . ..r. Bu ~azctelere göre, İs\" çre 

~ d uın t mehafılı Frnn.;ız \ ' f' İngi- ı b ı k ·· R · k " F ı · 
L_ e\let d .~·r ne a. ama· uzere omaaa 1 ran de 100 bümbarclıman ta.\ .varesi i te -~r . a anılarının tema edecekleri 
11Jt rrı' ıvasete ve müdafaava mi.ıtcal _ sız maslahatgüzarı Blondele yeni tali - miştiı . 
ta'- e elelerde kolavca mutabık kala - mat göndermiştir. 

1\ arı • 
1-r rnutalea ında bulunmaktadır - Blondcl, yarın tekrar kont Ciano ile Maliye Veldli şehrim izda 

Sovyet e1çisi dün 
itimatnamesini verdi 

Ankara 21 (A.A.) - Sovyetler Bir
liğınin yeni Ankara Büyük Elçisi Bay 
Terentief bugün Cumhur Başkanı Ata-

l>arıs 
21 

görüşecek, resmen başlanacak olan mü 
(Hususi) - Hariciye Na - zakerelerin esaslarını tesbit edecektir. 

Malıye Vekili Fuad Ağralı bu sauahki ltürk'e itimadnamesini takdim etmiş -
ekspresle tehrimize gelmiştir. tir. 

Paris 2 t ( A.A.) - Milli Fransız 

gençliği federasyonu reisi Legrand dün 
gece Şanzelizede Yahudilerden mürek· 
kcb bir grupun taarruzuna uğr:ımıştır. 
Yahudiler sopalarla hücum etmişlerdir. 

Polis Legrandı mütecavizlerin elinden 
gliçlükle kurtarmış ,.e derhal hastane
) e kaldırmışttr. Mütearrızlar hakkmda 
&akı bat ) apılmaktadır. 

icra Vekilleri toplandı 
Ankara 21 (Hususi) - İcra Vekille. 

ri Hey'eti bugün saat on yedide toplan-



zz 
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Ekmeği ucuzlatmak için 
tedkikata başlanıldı 

Elektrik Şirketine 
ihtar yapıldı 

Belediye ha ık 
hale almak • 

satışını 

' 
Asri bir balıkhane yaphrılacak, fakat lktısad Vekalet! 

de balık işini bizzat idare etmek kararında ••. 

Belediye şirket teşkil etmeleri için fırıncılara mühlet 
verdi. Mühlet bitinceye kadar 

şirket yapılmazsa ekmek işini belediye ele alacak 
İstanbul belediyesi şirket kurmaları ra Servet riyaset etmektedir. Ekmek fi. 

için fırıncılara muayyen bir mühlet ver- atlarını yükseltmemek için geçenlerde 
miştir. Fınncılar bu muayyen mühlet Ziraat Bankasının değiı:menlere vermek
zarfında şirket kuramadıkları takdirde te olduğu buğdayın fiatı bir mikdar in -
teşkilatın kurulmasını belediye üzerine dirilmişti. 
alacaktır. Ekmek işi teşkilatlandırılacak, memle-

Fırınlar, Beyoğlu, İstanbul, Üsküdar, ketin her tarafında ayni cins ekm~kler 
Kadıköy, Boğaziçi diye mıntakalara tak- çıkarılacak, her tarafta bir nevi ve ayni 
sim olunacaktır. Her mıntaka kendi sa- fiatta elanek satılması temin olunacak
hası dahilindeki ekmek satışını temin e- tır. İktısad Vekaleti bu maksadla buğ -
decek, icab ettikçe birbirlerine yardım- dayı ele almıştır. Ziraat Bankasının köy
da bulunacaklardır. lüden buğday alma ve bu buğdayların 

Fırıncılar yeni teşkilat ile birlik hali- değirmenlere satış itkilleri gözden geçi
ne sokulacağından fırıncılar cemiyeti fes- rilmektedir. 

Ecnebi memurların işlerin
den çıkarhlması isteniliyor 

Elektrik şirketile 1323 senesinde 
yapılan itilafnamenin 11 inci maddesi, 
şirketin Türk tebaasından olmıyan nıe
murları istihdam etmemesini amir bu
lunmaktadır. Buna rağmen şirketin 
şimdiye kadar bazı ecnebi tabiiyet!ni 
haiz şahısları büyük memuriyetlerde 
istihdam ettiği tesbit olunmuştur. 

Nafia Vekaleti, dün bu memurların 
çıkarılmasını şirkete bildirmiş ve Na -
fia Başmüfettişi Süruri de bu işle meş 
gul olmuştur. 

Bu tebliğ mucibince Elektrik şirke
ti umumi müdüründen maada diğer ec 
nebi tabiiyetindeki memurları şirket 

çıkartmak mecburiyetindedir. 

Deniz mahsullerine aid kanun projesi 
Başvekalette bulunmaktadır. Yakında 

Meclisin ruznamesine alınacaktır. 

Balıkçı, mütevassıtlar yüzünden balı
ğını pek ucuza satmakta, balıktan edilen 
istifade mütevassıtlara bırakılmaktadır. 

Hükumet bu mütevassıtlan kaldıracak, 

tevzi, satış işlerini tamamen kendisi ya -
pacaktır. 

Balıkhanenin şimdiki bulunduğu bina, 
Maliye Vekaletine aid olduğundan De -
nizbank teşkilatına yakın bir yerde yeni 
bir bina yapılacaktır. İktısad Vekaleti 
mütehassısları vasıtasile yeni asrt balık
hane binasının projesini hazırlatmıştır. 

Kanun mer'iyete girdikten sonra faali -
yete geçilecektir. 

Diğer taraftan İstanbul belediyesi ile 
jktısad Vekaleti arasında balık satışla -
pnın Maliye Vekaleti emrinden alınıp İk
tısad Vekaletine bağlanmak istenmesi 

itibaren-Eminönüne kadar imtidad edeJJ 
deniz kıyısındaki ticaret işlerini hale top· 
lamak istemektedir. Bu mmtakada de • 
niz mahsulleri için soğukhava depo!~ 
yapılacaktır. Projeleri hazırlanmıştır. 19 

· ası· senesinde soğukhava depolarının ınŞ . 
na geçilecektir. Belediye, balık :r.şıcri;1 

hale almak istemekte ve höl civarın 8 

yeni asri şekilde balıkhane binası yap • 
is· tırmak tasavvurunda bulunmaktadır. 

tanbul balıkhanesinin kime devredileCC" 
ği yakın zamanda belli olacaktır. 

İktısad Vekaleti deniz mahsulleri ŞU " 
besi müdürü Kemal İstanbulda tedkiklc! 
yapmaktadır. Bir müddet evvel balıkçı • 
lıkta kullanı1an ve gırgır denilen ağlarıı1 
balık neslinin inkirazına sebeb olduğun;. 
dair bir iddia ortaya çıkarılmış ve Velt 
let bu işi tedkike başlamıştı. Yapılan ted· 
kiıklerden gırgırın balık nesline hiç bit 

hedilecektir. Fırınoılar bundan sonraki Ekmek çeşnisinde yeni işe başlandıktan 
faaliyetlerini şirketlerine hasredecektir. sonra büyük bir değişiklik olamıyacağın-

İktısad Vekiletinin tcdkikleri dan ekmek fiatlannda ucuzluk yapabil-

Çıkarılması bildirilenler: Umumi 
katib Dekurson, Başmühendis Gireleri, 
muhasebe şefi Lölö, mühendis Serpi -
yeri ve Tibiletti, memurlardan Ceıı -
col, Kilbus, Fister, kavas Vişkorviç'dir. 

yüzünden ihtilat çıkmıştır. İstanbul be - zararı oJamıyacağı neticesine vanıınıŞ " 
lediyesi hal binasının bulunduğu yerden tır . 

. İktısad Vekaleti teşkilatlandırma bü - rnek için buğday fiatlarında bir mikdar 
rosu müdürü Servet İstanbula g~miştir. ucuzluk yapılması mevzuubahstır. 
Servet buğday işlerile meşgul olacak, stok İktısad Vekaleti teşkilatlandırma bil -
vaziyetini tedkik edecek, alakadarlardan rosu müdürü Servet pazartesi gününe ka
izahat alacaktır. dar İstanbulda tedkikler yapacak, mü -

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

Hükfunet, ekmek fiatlarını ucuzlata - teakiben Ankaraya dönecektir. Bu müd
caktır. Bu hususta İktısad Vekaletinde det zarfında, Servet teşkilata müteallik 
çalışmalar yapılmakta ve bu çalışmala - diğer işlerle de meşgul olacaktır. 

Şirket murahhasları, Ankarada ce -
reyan eden müzakerat zabıtlarını imza 
dan imtina ettiklerinden müzakerat 
durmuştur. Şirket, mukavelenamenin 
emrettiği şartlara riayet etmemekle be 
raber bu şartlan yerine getirecek olan 
müzakereleri de uzatmakla vakit ka -
zanmak istemiş ve bu cihet nazan dik
kati celbetmiştir. 

~ 

Çocuk bayramında 
Mekteb çocukları 
Gezdirilecek 

Şehzadebaşında siit 
Damlası yaptırılacak 
Çocuk Esirgeme Kurumu bu yıl Şeh -

zadebaşmdaki arsasında bir süt damlası 
İlk okul yoksul çocuklarına yardım binası yaptıracak ve küçük yavruların 

birliği çocuk haftasında şehrin uzak süt ihtiyacını karşılıyacak tesisatı vücu
semtlerinde oturan ilk okul yavruları de getirecektir. Kurum mesaisinin daha 
için geziler tertib etmiştir. Geziler Akay, verimli alınası için nizamnamesinde bazı 
Şirketihayriye, Haliç vapurlarile §ehir değişikliklere lüzum görmüş ve bunları 
tramvaylarının temin edeceği vesaitle kongresinde tesbit etmiştir. Kurum da
yapılacaktır. .. .. _ .. .. ha ziyade yeni doğan çocuklardan yedi 

Hükumet, Elektrik şirketinin bu ha
reketini bittabi iyi karşılamamıştır. Bu 
sebeble Nafianın, bugünlerde şirkete 

vecibelerini yerine getirtecek kat'i ha
reketlere tevessül etmesine intizar o -
lunmaktadır. 

23 nisan cumartesi gunu Koprunun ,Yaşına kadar olanlara daha ilgili uğraş
Haydarpaşa iskelesinden saat 14 de bir mağı tasarlamaktadır. 
Akay vapuru kalkacaktır. Bu vapur E-

Belgrad ormanı 
mesire oluyor 

minönü, Beşiktaş ve Beyoğlu kazalann -
da.ki çocukları iki saat denizde gezdire -
cektir. 

Şirketihayriyenin bir vapuru Beykoz
dan kalkarak. Sarıyere uğnyacak ve bu 
iki kaza çocuklarını Boğazda gezdirecek
tir. 

Saat 15 de köprüden kalkacak olan Şir
ketihayriyenin 65 numaralı vapuru da 
Şehremini ve havalisinin çocukları Bo -
ğazda gezdirecektir. 

24 nisan pazar günü saat 9 da Fener -
den 11 de Eyübden kalkacak Haliç va -
puru da bu kaza çocuklarını Kağıdhane
ye götürüp getirecektir. 

Bundan başka İstanbul ve Üsküdar 
tramvay şirketleri de çocuklar için ayrı 
arabalar tahsis edecektir. 

Bütün bu vesait ve eğlence yerleri hiç 
bir ücrete tlbi olmadığı gibi müessese -
ler de kurumdan bir şey almıyacaklar -
dır. 

Çocuk bayramı programı 
23 nisan milli hakimiyet ve çocuk bay

ramı münasebetile Eminönü Halkevi ta
rafından bir kutlama programı hazırlan
mıştır. 

Şehir işleri: --------
Ka ğı dha ne ve Sünnet dereleri 

temizletiliyor 

Tesisat için dört senede 
500 bin lira sarfedilecek 

Belediye yaz mevsimin.in yaklaşması Belgrad ormanları için on senelik i -
dolayısile Kağıdhane ve Sünnet derele- mar projesi hazırlanmıştır. Orman, on 
rini temizlettirmeğe karar vermiş ve bu sene sonra mesire haline konacaktır. 
hususta bir mahzur olup olmadığını De- Yeni köprüler inşa edilecek, asfalt yoi
niz Ticaret Müdürlüğünden sormuştur. ]ar yapılacaktır. Belgrad ormanlarına 
Deniz Ticaret Müdürlüğü müsbet cevab dört sene zarfında 500 bin lira sarfecli
vermiş olduğundan yakında bu derele- ]ecektir. 
rin temizlettirilmesine başlanacaktır. Ziraat Vekaleti inşaata başlamak ü-

Baltalimaoı ıalah edilecek zere İstanbul Orman mektebi dekanh-
İktısad Vekaleti Baltalimanının ısla- ğı emrine elli bin lira yollamıştır. 

hına karar vermiş ve bunun için limanın 
vaziyeti hakkında Deniz Ticaret Müdür
lüğünden malıimat istemiştir. Deniz Ti
caret Müdürlüğü bu hususta tedkikat ya
parak vekalete cevab verecektir. 

Çiftlik köyünün 
Çobanı öldürüldü 

Mezbahada hergün et kesiliyor ÇataJcanın Çiftlik köyü civannda kan
İstanbul belediyesi fiili müdahalelerle lı bir cinayet olmuş, 45 yaşlarında bir ço

§ehirde et satışı fiatını tutmağa karar ban başının on beş yerinden bıçakla ya -
vermiştir. Bunun için, icab eden her tür- ralanarak öldürülmiiştür. ~ 

lü tedbir peyderpey alınacaktır. Çoban AH oğlu Murad köyün inekleri-
Dün kesim günü olmadığı halde satış ni gütmektedir. Evvelki akşam ineklerin 

vaziyetini tanzim için mezbahada 500 ko- köye yalnız döndüğünü gören köylüler 
yun kesilıniştir. Kuzu fiatları normal ol- ertesi günü merak ederek etrafı araştır
duğu ve kuzu mebzul bulunduğu ıçın mağa başlamışlardır. Nihayet köyden 

Müteferrik: 

Posta tesisah geni~letiliyor 
Posta telgraf ve telefon umum mü

dürlüğü İstanbulda olduğu gibi bütün vi
layetlerde de posta kutulannın adedlerini 
artırmağa ve birçok kazalara da yeni pos
ta kutuları koymağa karar vermiş ve bu 
hususta yeni tedbirler almıştır. İdare bu 
maksadla lstan buldaki posta ve telgraf 
fabrikasında yeniden birçok posta kutu
ları yaptırmaktadır. Bu kutuların ilk ka
filesi birkaç gün evvel şark ve cenub vi
layetlerimize gönderilmiştir. 

Şehrin sıhhati mükemmel 
Dün vilayette vali muavini Hüdai Ka

ratabanın riyasetinde vilayet sıhhat ko
misyonu tarafından bir toplantı yapıl -
mıştır. 

Bu toplantıda şehrin umumi sıhhati 
tcdkik edilmiş ve neticede vaziyetin ge
çen senekine nisbetle çok şayanı mem -
nuniyet bir halde olduğu görülmüştür. 

Bu sene de geçen seneki gibi bir tifo 
salgını tehlikesini önlemek için sıhhat 

müdürlüğünün fevkalade tedbirler alnın
sına ve bit mücadelesine de daha itinalı 
bir surette devam edilmesine karar ve -
rilerek toplantıya nihayet verilmiştir. 

Mürebbiye ve ıütnineler 
muayeneye tibi 

:Müessese ve evlerde müstahdem mü -
rebbiyc, sütnine, hizmetçi, aşçı, çama -
şırcı, uşak, bahçıvan, hususi şoför, ara -
bacı, seyis ve benzeri işler erbabının mu
ayeneleri belediye iktısad müdürlüğü. 

mü.stahdem1er şubesince, altı ayda bir, 
muayene komisyonlarında yaptırılmak -
taydı. Diğer müstahdemler de üç ayda bir 
belediye mevki tabibleri tarafından mu

ayene edilmekteydi. Bundan sonra, aş
çı, şoför, arabacı, mürebbiye nevinden 
müstahdemlerin devre muayeneleri de 
belediye mevki tabibleri tarafından ya -
pılacaktır. Bu muayene neticeleri hak -
kında tanzim edilecek cedveller ay niha
yetlerinde iktısad müdürlüğüne verile -
cektir. 

Yetim m&•fl nasıl bağlanacak ? 
Askeri ve mülld tekaüd kanununun 

şimdilik buna müdahaleye lüzum görül- hayli uzak bir mesafede çobanı bir çuku- muaddel şekline göre yetim maaşı, birin
memektedir. run kenarında başı bıçakla parça parça ci derecede zevceye ve evlada, bunlar 

ul l d bulunmazsa ikinci derecede dul ana, muh-Et şirketinin elinde bulunan koyunlar edilmiş bir halde b muş ar ır. 

--
Ankara Borsası kapanış 

fiatları 21 - 4- 1938 .....,,,,,. 

ÇEKLER 
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Londra 
Xn-Yoı1t 

Par1I 
M11Ano 
BrtlkH1 
At.ln& 
CtDt'ft'e 
BotJa 
Amlterd&la 
PıaC 
YIT&Da 
Matlrlcl 
Berlliı 

VarfoTa 
Budapqte 
Billueo 
Belgrad 
Tokobama 
Moaltoft 
Btotbolm 

Açılış Kapanış 
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S.91 
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ESHAM 

An&dolu flD. ,. eo 
pq1n 
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AMlan eımenıo 
Merk.eıı bankuı 

it Banltaaı 
Telefon 

Açılıı 

98 50 
10 60 
8 50 

12 75 
ı ıo 
7 

Kapaaı1 

98 50 
10 60 

-

lttlha t H D~llı. 
Şark DetlrmenJ 
Terkoıa 
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İSTİKRAZLAR 
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ı • l ndeU 
ı • D n.dıll 

Açılıı 

19 525 
19,55 

TAHVİLAT 

Anadolu ı EM'· 
, ı ndeU 
• D ps. 
• D 'fL 

AD&dol• mil ı.ıet1D 

Açılıı 

PARALAR 

K•paıı•I 

19 525 
19.670 -
-
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1 
Alış Satış 

ı ftrlı: aıtını - -
1 Bankno& Oa. B. - - ,, 

Kutlama töreni yarın saat 10 da Beya
zıd meydanında bütün çocuklar tarafın
dnn söylenecek istiklal marşile başlıya -
cak, bunu Halkevi binasında yapılacak 
merasim tnkib edecektir: Bilahare Bcya
zıtta meydan temsili verilecek, bu temsil 
radyo vasıtasile yapılacaktır. Gece saat 
20,30 da Alay köşkünde c Yalnız bir keli
me> piyesi temsil olu.nacaktır. 

satış fiatlarında müessir olabilecek mik- Cinayetin hangi maksadla ve kimni ta- taç ve maliil zevç ve babaya tahsis olu- - •· · ·- · · ·- · · · • ·- • · · ·~· 
~ .......... nıiııı ......... __ , 

,,,... . --

Kültür işleri: 

Kültür müfettişlerinin teftişleri 
Maarif umumi müfettişleri, dünden iti

baren, muhtelif mıntakalarda birer tef
tiş seyahatine çıkmağa başlamışlardır. U
mumi müfettişlerden Salih Zeki ve Refik 
Ordu, Ekrem ve Hilmi Zonguldak mın -
takalarında teftiş yapmak üzere dün İs
tanbuldan hareket etmişlerdir. 

Mekteblcr bugünden itibaren 
tatil ediliyorlar 

Hakimiyeti mi1liye bayramı dolayısile 
Üniversite ve bütün resmi dairelerle mek
tebler, bugün öğleden itibaren pazartesi 
gününe kadar tatil edilecektir. 

tardadır. Kasablık hayvan celbine de rafından ika edildiği henüz malürn ele - nacak ve bunlara yellin denecektir. J 
devam edilmektedir. Bugün ve yann da ğildir. Vak'aya jcmdarma ve Çatalca Memur veya mütekaidler ikinci dere - ı A L FER O C O R T O T'nUO 
mezbahada kesim yapılacaktır. müddeiumum.iliği vaziyed etmişlerdir. cede bulunan istihkak sahihlerinin birin- Vedaı münasebetııe 25 Nisan Pazart~1 

İJk bıçak mevsimi denen haziran gel _ ci derecede müstahaklar arasına konma- akşamı saat 21 de 
dikten sonra, temmuza doğru, karaman Yaz mevsimine hazırlık sını bir beyannameyle istiyebilecekler - Fransız TlyatrOSDDd8 
fiatlarmın 25 kuruşa kadar inebileceği ü- Akayın ilkbahar mevsimi tarifesinde 11 dir. Böyle bir beyanname vermeseler bi- ( CHOPlN'in 

12 
% 

10 12 
% 

2
5) 

Mayıstan sonra Yalovaya bir vapur daha 1 - lJ 
mid olunmaktadır. lave edllıniştlr. Bu tarihten itibaren Yalo - le muhtaç olan dul anaya, maişetini te - 24 TED E 8 B 
Hukuk talebesi kiğıd fabrikasını vaya günde iki vapur kalkacaktır. min edemiyecek derecede malfil veya 65 

gezecek Şirketi Hayriye de ilkbahar tarifesini pa- veya daha ziyade yaşta muhtaç babaya, 
Üniversite Hukuk Fakültesi talebesin- zardan ltlb:ı.ren tatbik edecektir. Şlrketi Hay talebleri üzerine, birinci derecede ye -

d 300 ı,..;""l"k b" f k .. lt d k riye tarlfe harici olarak Cumartesi akşaın - timler arasında maaş tahsis olunacaktır. 
en ~ 1 ır grup, a u e e anı ıarı Boğaza tenezzüh seferleri terUb edecck-

ile beraber yann İzmite hareket edecek- tir. Bu seferlere 71 ve 74 numaralı npurın- Odun ve kömür nakliyab 
ler, kağıd fabrikasında bir tedkik gezin- rı tahsis edecek ve bu npurlardan birtude ucuzca yapılacak 
tisi yapacaklar ve İstanbula dönecekler- lncesaz, diğerinde caz bulundurulacaktır. 
dir. Yaz tarifesine de direkt postalar konacak

lıkokul çocuklanna yardım 
İlk okul yoksul çocuklarına yardım bir

liği dün C. H. P. merkezinde İstanbula 
bağlı on altı kazanın ilk okul yoksul ço
cukları için 1690 parça 4211 lira değe -
rinde elbise, palto, mintan dağıtmıştır. 

tır. 

Fıory& için yeni tarife 
Devlet Demlryollan dokuzuncu işletme i

daresi bu yaz Sirkeci - Küçükçekmece ara
sında yeni bir tarife tatbik edecektir. Bu ta
rifeye Sirkeci ile Florya arasında doğru se -
ferler yapacak katarlar konacaktır. Florya
da güzel bir istasyon yaptırılacaktır. 

Devlet demiryollan dokuzuncu işletme 
idaresi Trakya için odun ve kömüre mah
sus tenzilatlı bir tarife yapmıştır. Tarife 
mayısta tatbik olunacaktır. 

-·-· .. •'·----···--.-·-·----
Va.tan, ço;cllk1a1'ın,. ~ocuk, vataınındır. I 
Onları Yatan kadar sevrm tutunuz. 

Tamamen icrasını mütealdb 

CHOPIN'nin ESERiNDE 
Musikişlnaslığın dehası 

Tezi üzerinde bir 

KONFERANS J 
KONSER 

!C "' verecektir. Bu yenlllk, büyük ton at"' 
ranscı üstadın dehasını takdir nıız tiı"· 
larile seyretmek imkanını verece~ ii1' 
Bu gibi konserler, Parlsln en bli~ır. 
artistik hfıdlselerini teşkil etmekte 

'- MUTAD rlATLAll ~ 



SON POSTA 8a7fa • 

Zelzelenin merkezi Akpınar köyünde 
kalanlar feliketi anlatıyorlar 

v 

sag 
On Dakikada Herşey 

Olup Bitmişti! 
• 

Köy muallimi " Birden, gök gürültüsüne benzeyen 
bir gürültü oldu. Bunu, hiçbirimizi ayakta bırakmıyan 
o büyük sallanh takib etti. Ayağa kalktığımız zaman 

köy bir harabeye dönmüştü,, diyor 

* • .. 
itte praJa lnıcaiuulalıi çocuğa ekmelr yedirmeğe çallf'UI beycu aa • 
lıallı bir ihtiym ••. f(aybfttifi oila ile gelininden kalan yavrunun ağ
.zına lokmaları ruatırlren göz yaıları ile de .açlmını ıalatıyor. Oteıle 
tehirclen henü dönen bir baba iri ölen ve köylü tarafından gömülen 

yavrusunu enkaz araııncla beyhude arı~r ••• 

Zelzele mıntakasında sıcak sular fııkı"1JOT, biTçok yerler ~treleır boyunca 
çattadt. Yukanda zemindeki kor'.kunç yankları göriiyorsunu. (Ulus) 
Akpınar. 300 evli ve 1200 • 'l! yakın nü- Tabiat mukadderatllllll kendi varlığına 

fUslu, Kırşehrln Köşker nahiyesine bağlı, kal'fl, nasıl bu kadar merhametsiz ve 
bol ağaçlı, güzel. §irin, zengin, bir köy • ıallın olabileceğini insan bir türlü kabul 
ijiJ.... etmek istemiyor. 
• İnsan burada mazi slgasını kullanırken Dar vadinin içindeki evler tamamile 
~kadar acı duyuyor ... Çünkü Akpınar, yıkılmı4tı. Burası, bir enkaz yığını halin-

':- gittiğimiz<J&n 48 saat evvel ayakta idi. de idi Her bir evi:a ç(Sküntüsü üzerinde 
~ıı onu, harablığı anlatan bir yığın ha- yarı bellerine kadar toprağın içine dalmış 

nde bulduk; taş üstünde taş kalmamış- eşyalarının ve yiyeceklerinin bakiyeleJ"i-
tı. ,nl anyan köylüler vardı. Köyün mualll-

l<öye yaklaşırken ilk gözümüze gelen mi Bay Rafet Türköz bize bu aramanın 
~1.arlığa toplanmıf olan köylül~r, oldu. sabahleyfn daha başka şeyler üzerinde 
~ze yol gösteren Karaisalı cÖlülerini olduğunu söyledi: 

toİuyorlarh dedi c- Sabahleyin yıkıntı arasından ölü
d l~ olarak kucağındaki dört bej yapn- lerini çıkardılar .. Onlar daha tamamile 
akı bir yavruya yarım ekmeli yediren bitmedi. Şimdiye kadar 52 ölü gömdük. 

bir .h Akpınar köyünde tCJ.§ t14 üstünde kalmamıştır. (Ulus) 
acıs ; Uyarla konuştuk. Evlad ve torun Fakat daha ne olduğu bilinmiyenler var 
IÖl ı e Yanan bir baba ve dede ıztırabırun ki tabii bunlar da bu enkazın altındadır'. 
dii ... ·}aşı .h.alinde akışı kadar hazin bir şey Fakat nerede?. Yakın köylerden yardım-
,un bılir m· .. ? n- l' . . kı 

tuıı . . ısınız· un, ge ınınm - cılar geldi. Onlar olmasaydı ölülerimizi 
' ıki torunund b' · · · ··ı-8\in b an ırısının o u - bile gömemiyecektik. .. > 

1çtnd aba Yadigarı yuvasının enkazı Dün Akpınarm elli iki ölüsü, hazin ol-
beya n bulup çıkaran ihtiyar köylünün, duğu kadar basit bir dekor içinde gö -
tuı z ~ kalında toplanarak, küçüğün al- milldü. Ölüler mezarlığa bir kağnı ara
}'tlz \ kanna damlıyan yaşlar, bize, yedi basile taşındılar. Mezarlımn ya!nıbaşın-
f._ ın ev yıkan v 'ki ·· ll'd .b. ~la e 1 yuz e ı en da beş altı kazanın içinde sıcak su vardı 
lacian:a~d:::~zı~ ~yat~na m.alolan Orada hemen yıkanıyor ve gömülüyor~ 

Enka 
1 

h gıbı geldı. du. Kefenlerden çoğu da yakın köyler -
A.k ı a tmdan çıkanlan ölüler den gelrnişU. 

.L Pınar .. ~'--le fa . b"t-
••\lrı . . • ~ cıasının u un teza- Başö' =-tın.en latı 

erının kül halind t l d 5n• an yor 
e op an ığı köydür. Elli iki ölilnün içinde bir tek erkek 

Topraklar kazılıyM .. Enkaz kaldırılıyor ... Belki bir oeycı bir 1çaç kur ban daha bulunacalC (Ulu.s) 

yoktu. Hepsi kadm. ve çocuktu. Zelzele, 
sinsi ve hain zelzele, en çok müdafaasız 
olanları, gaflet halinde yakalamıştı. Baş 
öğretmen B. Rıfat, faciayı şöyle anlattı: 

c- Zelzele, tam saat on üçü çeyrek ge
çe oldu. Çün.Jcü biz, on üç buçukta derse 
gireriz. O gün 23 nisan hazırlıkları yap -
mak üzere çocukları, ders saatinden on 
beş dakika evvel mektebin bahçesine 
toplamıştım. Kendilerine, program ha -
zırlıklarmı anlatmıya hazırlandığım sı

rada, ani bir gürültü oldu. Gök gürültüsü
ne benzer, fakat daha boğuk ve yerin 

altından gelen bir gürültü .. ve sonra hiç 
birimizi ayakta bırakınıyan o müdhiş sal
lanma oldu. Hepimiz yere yuvarlandık. 
Çocuklara derhal yere yüzü koyun yat
malarını ve yerlerinden kalkmamalannı 
haykırdım. Sarsıntı bir dakika kadar ve 
fasılalı olarak iki defa, fakat ayni şiddet
le devam etti. Birbiri arkasından çatırdı
lar, yıkılmalar feryadlar, iniltiler duyu
yordum. Bu hal, asla anlatılamıyacak o
lan bir manzaradır. Hayat ve ölüm, mü
cadele halinde idi. Azgın tabiat, insan ve 
lnsan eseri olarak ne var, ne yoksa hep • 
sini tahrib ediyordu. 

cSarsmtı biraz hafiflediği ve ayağa 
kalktığım zaman gördüğüm manzaraya 
inanamadım. On dakika evvel, yerli ye -
rinde olan köy bir yıkıntı yerine dön -
ınüştü. Toprak altından gürültüler gr·l -
mekte ve yer sallanmakta devam edi -
yordu. Tarlada, sürülerinin başuıda ve 
diğer işlerinde olan erkeklec evlerine 

doğru koşuyorlardL Herkes, facianın bü
yüklüğünü anlamıştı. 

cFakat muhakkak dışarıdan yardım 

lazımdı. Gözüme meydanda kendini kay
betmiş bir halde :sağa ıola koşan başıboş 
bir at ilişti. Hemen ona atladım ve Sofu
lar köyüne doğru koşturmıya başladım. 
Vi!Ayet merkezine telefonla muhabere e
dilebilecek: en yakın köy bu idL 

Hemen viliyeti buldum, karşıma ~ıkan 
jandarma kumandanına faciayı anlattım. 
Derhal üç doktor geldL 26 ağır yaralıyı 
otomobillerle Kırtehrine naklettiler. Şim
di ikinci kamyonu bekliyoruz. O da gPl -
dikten sonra ağır yaralımız kalmıyacak.> 

Neden yalnız kadın ve çocuk? 
Muallim, ölüsü meydana çıkarılan 23 

kurbanın neden yalnız kadın ve çocuk 
olduğunu §Öyle anlattı: 

c- Vakit öğleyi geçmişti. O saatte bü· 
tün erkekler işlerinin başında idiler. 
Evde olanlar kadınlar ve çocuklardı. Bil· 
tün evler, gördüğünüz bu 200 den fazla 
ev bir dakika içinde yıkıldı. Hiç kimsf' 
kıpırdamıya bile vakit bulamadı. Çıkar -
dığımız ölüler arasında cidden hazin man 
zaralılar çoktu: Bir anne, memede olan 
yavrusunu emzirirken, duvar*1 altmda 1 

Karakol yıkılmıttır. Fakat ,andarm,a açıkta ııaztfestnt g~yor. (Ottu) 

kalmıştı. Onu yavrusile beraber yanyana ı tum. Mektebe göndermemiştim. Eğeı 
toprağın altından çıkardık. evladım mektebe gitseydi kurtulacak • 

Bu arada, Ak:pınarlıların iki talihin! tı. Evi temizlerken duvar üstüne yı -
söylemeliyiz: EvvelA zelzele ıündüz ol- kıldı öldü.• diyordu. 
muştur. Eğer gece olsaydı 1200 küsur nü- Zavallı anne .. ömrünün sonuna ka· 
fustan bir tekinin kurtulması bile hemen dar kızını evde bırakan tesadüften vıc
hemen imkansızdı. İkincisi de zelzele dan azabı çekecek. .. Elimizden geldıği 
saatinde mevcudu 63 olan mekteb tale - kadar onu teselli ettik. 
besinin bahçede bulunması idL Bu bulu- Kansı ve dört çocuğu 
nuş, onların hepsinin hayatını kurtardı. Akpınarda bir Rıza baba vardır. Kö-
23 nisanı şimdi daha çok seviyorwn. Bü- yünde çok sevilen bu çalışkan köylü -
tün talebem de, kendilerinin ikinci defa nün 1 3 çocuğu varmış... Zelzele Rı7.a 

dünyaya gelişleri olan bu milll bayram babanın karısını ve dört çocuğunu bir
gününü jübile olarak kutlayacaklardır. den alınış .. 

Mektebin halini görüyorsunuz: Çatı ol- Biz Rıza babayı anlattıklarından 

duğu gibi çö1$tü. Eğer biz içinde olsaydık. büsbütün başka; çökıiıüş, posalaşmış, 
63 yavrumla beraber, bugün hiç biri - etimi§ bir halde bulduk. Gözlerinin fe
mizi hayatta bulamıyacaktınız... ci kaçmıştı. Belli ki göz yaşı guddeleri 

Muallimle beraber köyü dolaşıyo - artık kurumuştu. 
ruz. Bir köylü kadın ağlıyarak karşı • Bu annenin hikayesi de acıklıciır: 
mıza çıktı: c- Ben o gün Gülsümü ba- Dört yaşında kadar olan çocuğunun ö-
"'.\ yardım etsin diye evde alıkoymuŞ • (Devamı ıı inci ttı11fada) 

Zelzele sa7t(l$tndan feci bir sahne, ablasının sırtında bir yavrucağız korku içinde 
hüngür 1ıüngür ağlıyor. (Ulus) 
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KADD 
T opkap1 otobüsündeyim. Temiz birlikte iştirİk ediyoruz. Şehrin bü • 

bir kadın ayakta duruyor: ve yükleri orada ve hepsi tek başlarına 
bana: , gelmişler, yanlarında aileleı:_i yok. 

kumaşlarda nelere 
dikkat etmelidir ? 

Karışık bir emlak işi 
Bir Yugoslavyalı bir emlak komiıyoncuıunu dava 

ve aldablarak dolandırıldığını iddia ediyor _Nere e 'deceksiniz? -Bunların hepsi de bekar mı? 
Diyor, ~şı~orum. Fakat elindeki bi- Diye düşündüm.. nihayet birin • 

Jetlerden onun otobüs kondüktörü ol - denbiri olsun evlidir. . 
du w anlı - Bir ecnebi bu manzarayı görse, 

AaJJye ı 1ncJ ceza mahkemeli dtln ha7ll I tuıeal Jstlkametıne rota almq, fakat aım .. 
bl'lflk bir 1ddla71 tedtık etm1ft,lr. tının tiddetl tealrlle Hamidlyeye btndll'Dllf( 

gunu yorum. kadın el,an kafes arkasında hükmünü 
_ Öyle ya, kadın kafes arkasından verecek, diyorum. 

Bldlse tudur: Mana llJıllnde bir Yuıoa· bu auretıe kaza vutua ıelmlttlr. Bu za~ 
laTJ&}ı bıxıdan bir müddet enel ölmilftür. sarfında fle akıntının lfddetinl tayin iJD " 
Mananın Beyotıunda evleri, dütkAnları, ol - tlnsızdı. 8ür'atin 8 mU olması da kazayı lD'l 

çıkalı ~k oluyor! diyorum. Ve bu iki levha arasındaki tezadı dutça mWıim bir 1er1etı vardır. taç ettiren sebeblerdendlr. * tefsir için d~ünüyorum... D~ünüyo • Bunlar karıaı Ellzabetle, ollu Patrik'• Mahmud kaptan eskiden yaptıtı mubW 
blmıf, Patrik lcab eden muameleyi yaptır- lif seferlerde daha m\lfkül vaziyetler ntP' 
mat tlzere Yugoslavyadan İstanbula gel • ımda kalmıf, fakat vapurunu turtarm~ 
mlft1r. Bu lll'&da Sallh 1sınlnde blr 1t t.aklb· Ortaköy JstikameUne de gitmek mümtiln 

Bir şehirdeyiz. Şehrin büyüklerinin 
bizim için verdikleri %iyafete aileleri -
mizle beraber çağırıldığımız için hep 

rum, hala da d~ünmekte olduğum için 
yazıyı kesiyorum. 

İsmet Bultlsi clsi7le t&nJ.fDlıştır. dü belki. Fakat, burada bir ictlhad baıaai 

C Bunlan biliyor mu idiniz? __ ı Patr111n lddia ettlllne göre, hldlse bun- vardır. Vaktlle Tltanlk faciasında da, kaP • 
dan aonra, töyle cereyan etmlftır: Sallb tan ,genılnln düdüğünü çaldıkça hasıl oıai: 
Patrıte Yugoslavya tebaasından olması do - akslsadayı duymadı diye 2 sene hapse mab't 
Ja)'18lle Japılacak muameleyi kolayl&,ftırnıalt kfım olmuş, fakat sonra beraet etmifti. 
için, emlltinl muvakkaten ve sablren :ten- Duruşma bazı ıahldlerln celbi lçln tolll 
dJ&lne aatmlf ıekllnde bir mukavele yapma- edilmiştir. 

Transilvanyada garib bir 
evlenme merasimi 

Tramıilvanyanm 

Qea babasında 
nleneoek kızlar, 

her temmuzun on 
~de beraber
lerine drahoma q
,.ıannı ff aile 
bay(lklertnl alarak 
kasabanın mey
danlılmda topla
nır ve lreııdilerinl müstakbel namzedlere 
arzederler. Evlenecek delikanlılar da sıra 
tepil eden kızların &ıündeıı ıeçerek 111· 
Def babncıya kadar müstakbel eflerlnl 
91Çe?ler, Ertesi liln, aeçimlertn netlcell, 
muazzam bir nlpn ziyafeti ile tea'id e
dilir. 

Yelpaze ne suretle 
icad edildi? 

lannı teltllf etmiştir. Sonra da bir noter da- ----------
!resine giderek, 10 bin liralık bir mukavele - Polisle : 
name 7apDll§lardır. 

l'akat, Salih 11.stüne geçirilen bu mallan 
Bugünün kadın- :tabullenmif ve Patrıte tade etmemlft1r. 

ları tarafından Patrit böyle iddia ediyordu. Ballh ı.e, bu Şoför Alinin idaresindeki 2918 numaral 
iki otomobil çarpqb 

terkedllen yelpa- Bilhassa tı,ıan çıkar çıkmaz bu een iddla11 tamamlJe reddederek, bu emllkl aa- otomobil ile fOför Karakln tarafından tol 
tın aldılını aöyl1iJordu. lanılan 2875 numaralı otomobil arasında 11f 

zen.in ne IUl'etle kumqa kavupnak için insan adetA sabır- DOnkü celsede phld olarak d1nlenen 1&- llde bir çarpışma oımuı. 1k181 de hasara ut 
medeni hayata gir- aızlanır. Birkaç senedir baharlık ve yaz- bılc noterllJıc veznedan Mutafa" Utıb Celll ramııtır. 
mil oldulunu bili- 1ık kumqların başında geliyordu. Bu yıl ile, n.zlfelert icabı dairedeki muamelelerin Bir adam bir deniz mot6rlbl 
yor mU1UD.uz? Bil- da ehemmiyetini hiç kaybetmedi. Gene J&PılJfında hazır bulunmadıtlannı ve bu albnda kaldı 
miyorsaım haber emprime kumaşların en tık modellere hldJaeyl batırlıyamadıklarmı 16Jlemlflu • Fenerde deniz motörlerlne mabau tam1 
verelim: Yelpaze, tahsil edildijiııi görüyoruz. Büyük terzi- dlr.Dw'Uflll&, bazı tedtıkat lcruı için tallJıc rat atölyesinde çalı§an amele Baydar ollt 
ilk defa Çinde icad ler onu 6yle mahirane kullanıyorlar ki ldllm1şt1r. izzet tamir edilmekte olan bir motörün al • 
edilmiftir. Kanii adlı &üzel bir Çin kızı, ba§lı bqına bir moda llemi yaratıyor. h . tında dolaıırten takozların kaymuı ne_. 
sıcak havalarda serinlemek tçın ma.ake- Esasen emprime düz kuma .. 1 .. rdan çok Kızılca amam Zıraat Bankası 11 tmteotörtın aıtında taıarat bquıda ~~ . " .. .. . ~ "I re yaralanDllf, Balat Muıevi hastane.-
sın! yüzü.ne dofru aallar ve ruzglrlanır- daha gosterlfli ve gençtir. Buna mukabil memuru I e Veznedarı beraat taıdırılm11tır. 
dı. Yelpaze yapmak fikri onun bu hare- çok ta dikkatle seçilmeye ihtiyaç gös- ettiler Çalınan piyanp biletine lkramiJ• 
ketinden mülhem olmuftur. terir. iaabet t • * a. Bir kere modeline uymalıdır. Kımlcabamam <HulUll> - Qeoen 1ene ıtı- e Dili 

b İkin · 1 ..ı . lil . ınlcabamam Ziraat Bantuı teftlt edlltrJıcen Beyoflunda Alyon çıtmamnda oturan il" 
Glaskov sergisinde teşhir . cıs a•Ye~m uetıne aykırı ol- bul yolswı muamelelere raatlanmJf ~· me- cı Ovatim zabıtaya müracaatla oıratı LlllP * . mamalıdır. Emprımeden rob, rob - man- mur Reclb ue TeZDedar Mehmecl Kocak'a lf· n tarafından cetetlııhı cebinden çatman pa, 

1 edilen kura ve robot to, ceket - etek hülisa birçok tarz elbl- den elçekttrtldlli gibi muavin Omnan da ... yango biletine 200 lira laabet ett111nl ve u • 
"Kibar bir bayan" 0 mlnlft Glaskovda açılan imparatorluk sergi- ıeler yapılabilir. Fakat hepsine ayrılan ldfeblre tahvil edilm1ft1. Atırcemda ,apı- urin1n parayı gidip aldıtını iddia e~ dokuz tt•rtJ . çeşidler başka başkadır. Şık görünmek lan muhakemelerinde memur Necib ne .,... ıuçlu yakal&nmlf, tabkitata bqlanmııtır. 

'r"' ıinde te§lıir edilen eıya arasında c:am ve i in od 1. nedar Mehmed beraet etmlflerdlr Mua.Sn 
ı Y kl """' ç ç m e ın tarzına uyan emprimeyi · ,., • f • - apmacı a U5Aaşmayınız. ayını- . çelikten yapılma, 15 ton ağırlığında ve bulmak sast Olmamn 1le tıç ay on bet ıün bapatne, •JDl ı op ıan 'ıar : 

a içerken, bardağınızı tutan parmakla- 20 kadem kutrunda bir küre ile tabii bü- e ır. .. müddet memuriyetten malırumlJetin• T• • 
muz hele kürıik parmı:ıt.nız alelicaib Bu kurnaılar umumiyetle u~e ayrılır: ıayrl kanun! töyıtıden harcirab d1Je aldılı Halkevı konferamlan 

r &• yüklükten dört misli büyüklükte bir ma- ı K'. "k, h d • d ı·ı aı ,... a. "''-A- olm"_.. •• tekili almasın . uçu en esı esen ı er. par an uueme.e mau.wu -·-· Bu aqam saat 21 de Kadıköy Hal}.etl 
ı er G&te""_:_ uzaklqınıa. Sade ve kine adam vardır. 2. »ttyük çiçekliler. Cami hırsızları tevkif edildiler aıonunda, Edebiyat Palc1llteaı Doçentlel'Sll-

- A.,~ Kilre, havada ••ltdır, Yıldızlarla IÜS- 3. Küçük çiçekliler. 8 ty y dltul Ti t Clb 11 el den Sabri Bilad tarafından cBdeblJatta Fol*· 
ti.bil olmaya bakınız. lü bir fezada uçar gibi görünmektedir. Büyük hendesi şekilliler ne gu"ze) ne adma a,hteellf e,ı dopük~~ı Te la d - lora dayanan kütle ruhiyatı. mevzulu bll 

. b"yük • varın a mu cam, -n T• ev er en .. f _..,,,,. 
3 - Geçici ahbeblık ettijinlz u İçinden verilen bir ziya t fb til ü - de modadır. ünd" airtatl 1k1 h .on erans verilecektir. Konferanstan IOW" er 1 a e, ze ıece n 1 uz er yapan ınıs da Leman Dura bir piyango tomert vert ' 

phslyetlerle llkı fıkı arkadqlık iddia- rinde gösterdili bütün illkeler, muhtelif Acaba birincilerden hangi tarz elbise- ~kalanarak, dün adliyeye verllmlflerdlr. cettır. 
mnda bulunmayınız. d virl 1 .. ler yapılır? Bunlardan yapılan plill etek• Hu16.sl"' imıall lllmlerlndeld. bu 1k1 ıuo- Yann &qam saat 21 de de a..penln ba,.st 

e ere gece ve ıündüz hallerinde go- ımıun çaldıkları aruında halı, llCO&d• .., vv • 
4 - LtlzwNtD ve can sıkıcı pozlar al- rünmektedirler. ler ... Bolerolar, rob - bolerolar pek güzel t!l>'Ml. elbiae, tütün T. ı. Tardır. • n uerlert hakkında bir tonferana verili 

mayum. olur. Etek plili olunca ne korsaja, ne de Müdclelumumlllk noıuıan 1 lllcl aorp cet, Halkevi orteatrası da IJopenln e.serled-
1 _ Bqka bir bdmdan pek 6yle ha- Makine arada, her çeyrek saatte bir kı- boleroya fazla ~s yapılmamalıdır. Ya· hWmJ Rahminin hunrıma oı:tartmıf, '°' _ ::~=~ı:caıct~antılarda her ı.steJtll 

IUetle bahsetmeyiniz. akıla hitabelerde bulunmaktadır. taya takılı bir çıçek, ufak bir fiyonga plan aonunda tevttf edlJmltlerdlr. Yann aqaın uat 20,30 da Beyotıu saı-

1 - Daima heyecanlanmadan. temkin· * bütiin .boleroyu veya robun JUkan tıa- icra 11Utehassısınm tedkikleri te.ı tarafından bir toplantı tert1b ed11m1f. 
1 n batırmadan konUfUJluz. mını süslemeye yeter. tir. Bu toplantıda, Muallim Rep.d KaJlllf 
ı -t-' dinlernectnı biliniz. BoyUk bir balak tutunca kılb İkinciler yani iri çiçekli emprimeler tcra mtıtebaaaw Bam LeJman dtn ad- ıaratından çocut terbl)'ealıtl ald blr tonfr 

J• H •• • UJe7e ctderet, icra relal Hamdi ili blrllJıcte ram verllecet, bundan aonra da b1r plJtl 
• - Kendiııi7.e olan itimadınızı arttı- sektesinden DldU bilabütün bqk"a bır tarz içindir. Pli bun- tedtıklerd• bulunmuttur. temall edllecettlr. Toplantıda her iste~ 

am. Zira bqkalannın, ilk bırakacalı· lann bütün guzelliğini bozar. Bolero da M1itebulıa icra dalreler1mlzdeld. teekllitı bulunabllecettlr. 
im teme fula ehemmiyet atfettiklerini ~lık merakhaı bir zat, bir gün pyet kısacık oldulu için hemen birkaç çiçek- n muameleleri oot taıcdlr etmıftlr, Çocuk kllttıplıanuinde toplanb 
mıutmayımz. bü~ bir balık avlamış, fakat mahare- ten ibaret göst~işsiz bir feY olur. ~na da Ordu vapuru kaptanının Çocuk Balr&eme Kurumunun DlvanJO. 

~m azmnetine bayılaı:rı zavıallı, MVin- heveı etmemeli. Ancak bir volan, bır kup • !undaki ttıtüpbanellne yentden bir camedlt 
• - İyi yüıilmellni, oturmaaını ve a- cmden blb sektesine uğramış ve ora- veya bir bandla roba sanki boletolu imif muhakemeSI daha lllve edllecekt1r. Hem bu mtlnasebe& .. 

ıakta durmasını 61ı'eninlz. cıkta balıjın yanına düşüp ölmüştür. tesiri verilebilir. Bu türlü emprimeler Bir mtlddet enel Bamldl)'e7e oarpa.rat le, hem de kütüphanenin senet cıevrıyealJll 

?~ 
llıl mektub 
BbUl il. Yal.kut tmzaane İzmlrden. 

eıerı Yuemhı Çi~ rümuzile Te • 
bdaiJndın iki mektub aldım. 

iki mektub da birer ıenç kız tara • 
fmdm yazılıyor. 
İkfpntn derdi de bir. İldstrdn mek • 

tablan da, qalı JUbn 1U mealde: 
c- 18 yaıımdayım. Bir genci teVI • 

JQnmL l'akat bu 1evgiyl, 8"Ctilfm •• 
~ IUnf etmeme ıururum mAnl o
layor. itiraf edememek te, beni eritip 
JIPrabyor. Bugüne kadar, tevpıln ... 
• tmnlnl biliyordum. Bu lendn p 
llri bana llVpıbı maııumı da llrettl. 

8imdl IOrarDD llr.e: 
Seviimi nuıl itiraf edeyim? Ne 1• 

payım? Bent bu mtlfkül mevkiden kur
wabllecek bir çare ıöstermea mid • 
iliz? 

* Hemen her gOn elime geçen mek • 
tublarm çoğunda, •yni ıualle ka11ıla .. 
fl10?UDL Ve bu ınıale muhatab olmalr. 
1111ıa daima derin bir hayret ftrlyor. 

Daha bir kaç gün evvel, benden aynJ 
IU8li IO?aJl blr okuyucuma verdilfııı 
eevablan hatırhyorum. Ona da söyle. 
4lllfm gibi, aevlf,S itiraf etmetn il • • 

har etmenin bir delil, bir çok yollan 
vardır. 

Manalı bir ıöz, bir an süren bir ba• 
tı§la, ahibinm bütiln lç yüzünü llf8 
edebilir. 

Bir dUl'Uft bir bakıf, bir gülüf, b1ı 
10ku1Uf veya bir bÇlf, bir ıöz, bir ID• 
kUt, hatta bazan manalı bir infial, bit 
hiddet bile, aevgiyf ifade ve itiraf ede
tnllr. 
Vlkıa benden wal IOl'&J1 okuyucu • 

larım henb çocuk Nyılabllecek yq. 
ladırlar. 

Fakat lnmdan ne çıkar? Sevmek b
billyetl, sevmek istidadı, llvmelt inil· 
Jab herpnç kızm manevi mayasında 
bol bol mevcuddur. Bu itibarla, 1even 
bir genç kız, aev,ı münuebeUerlnl ida• 
re etmek için, uzun tecrilbelerin yar • 
dımına muhtaç delfldlr. 

Eter okuyucularım, IUrafın mutlaka 
sevdikleri erkeklerden gelmesini fiti• 
yor, beklfyorlaru, onun çaresi de 
var: O takdirde, aevdilf erkeklere bol 
bol ümld ve cesaret versinler. Sevdik
lerinin yflreklerlne 1erpeCeklerl ümtd 
ve cesaret tohumlan, onlan bekledik· 
lerl neUceye bvuıturacaktır. 

2'BYD 

- bütün eşleri gibi, hatıl daha da ziya- llmanımılda batan Ordu vapurunun tapta- tea'ld tçln yarm saat on bet buçukta tütir' 
de - kendi kendilerinin süsüdür. Garnitür m Mahmud vefata 1ebeblyet nçundan A • hanede bir toplantı yapılacaktır. 
konulmamahdı b' likt kull ,, __ tırcezada muhakeme altına aıınmıpı. Mercanlılar Cemiyet kuruvorlar 

r ve ır e anilGll, bt 1tM1nln 6lümü7le neUceleneıı bu da - 1 

çanta, ppka, ayakkabı, eldiven gibi bü- Tanın durupnaaına dtln devam edllmlftlr. Baki Mercan okulu mezunlan aruın~ 
tün teferrüat düz renk olmalıdır. Dünkü celaede ehllblbre Denls 'l'lcare\ fen dalml blr tesantld tealal lçin turuıan :aıer '*" _ " . canlılar Cemiyeti llt umumi lçtımaını 30 ~ 

uçuncu emprımeler (sık ve ufak çi- hey'etinden Hayri Te ve Bandırma Uman fi- an Comartel1 &tlntl yapmala tarar~ 
çekli) bu tene pek moda olan çizgili ku- !,!po~1::!:.ı':1ddelmnumllile nrdWert tir. içtima 8üleyman1Je ttıtüpbanealnde ,. .. 
maşlarm hemen tıpkısı sayılabilir. On- Bunu müteak11:; ebllhlbre BaJl'l, teclld.k • at 2 de yap~cattır. 
lara uyan modeller bilhassa tayyörler ıert neUcelertnl mahkemede fit&heJJ 111 ,. • --------
bunlara da pek uyar. Tıpkı çizgili ku- lt11de izah etmlft1r. Upk modelcilik kana bitti 
maflar gibi bu emprimelerde çiçeklerin - HAc:Ulenln ferduı lilntl Hamtdl.Je il • iki buçuk aydanberi faaliyette bulu • 
tetkil ettiif sıralar birbirlerine zıd isti· mllinde hldlle tlzerinde Japılan tedld.btta nan ilkokul uçak ve modelcilik tudll 

.. bam bulundum. Kaunm TUtua ltldlll llCI . ....a 
bmeUerde konularak suslenmelidirler. atıntıııııı emsali nadir derecede falla oldu • devresini bltirmiftir. Bu kursa yirmi u-9' 

(Siluet) e uymasına geUnce: İldnd ıu. Jlamldlye 11vaı111 matınd&D blldlrU • ilk öğretmen okulu l§tirak etmlftir. ıturr 
emprimeler ince,· uzunlanndır. Ba§ka hiç mlftlr. Tedkltatınma l6re npur lbu:lrint •- su kız muallim mektebi resim if ötre~_. 
bir vücudde hop gitmezler. Alır ba§lı ıarat. bareltet ettıtten acmra TlDUtepe ıor- nl CeW Kocora ldare etmiftlr. ~;: 
modellere uydukları için - renlf ıöz al- pidon ile b1r f1lep aruında atmvıa lir • l(1n yapılan uçak modelleri Sultanab ' 

mamak prtile - iri yarı yaşlılara da pek --=~ Hamldlye)'l 1 dald.ta, 41 l&ll11ecl• med meydanında uçurulmak suretile ter 
l,S ,ıder. Gençlere de yaraıırlar. tatetmJt, Baıdldlye)'l ceot111n1 anarat Kıs rilbeler yapılmıftır. 

1 • 
Fikri icad 1 Bacak•ızın ma•karalıllları : 

! , . 



22 Nisan 

"Son J>osta,, nın Peşte mektubları · 

Macaristanda ahudilik 
aleyhtar) ğı küvvetle • yor 
Yahudiler arbk kendilerini tehlikede hissettiklerinden 
yavaş yavaş sermayelerini piyasadan çekerek harice 

kaçırıyorlar. Bu yüzden Macar parası düşüyor 
Budape§te, (18 nisan) - Artık Buda

Peştede başka mesele kalmadı: Yahudi 
!neselesi, gittikçe hararetlenerek bütün 
halkın münakaşa mevzuu haline gel -
iniştir. Bir tarafta Yahudiler, kendile -
rine karşı büyuk bir haksızlık yapıldı -
lından bahisle şikAyet ediyorlar. Ve hü
kUınetm yeni kanun esbabı mucibe Jayi
hasında gösterdiği sebeblero şiddetle iti
raz ediyorlar. İtirazların bütim esası, 
ııacar Ana Kanununun,, Macar vatan -
daşlannın bütün haklarını tam bir mü -
savatla Yahudilere de veren sarih madde
line istinad ediyor. İkinci itiraz noktası 
da şudur: 

cMadem ki, diyor; Yahudilerin Maca
!istanda işlere iştirak hadleri yüzde yir
miye hıdirilecektir, şu halde Yahudile -
:tin her tarafta bu nisbet dahilinde işlere 
iştirak ettirilmeleri lazım gelmez mi? 
lialbuki Yahudiler tarafından idare edi
len her yerde ve her işte Yahudi nisbe
tini yüzde yirmiye indiren kanun, Ma -
carlar tarafından ve bilhassa devlet ve 
belediye ellerile idare edilen büyük mü· 
e&seselerde de ayni nisbeti kabul etmek 
hak icabı değil midir? Halbuki bu ıdare
~re hiçte Yahudi alınmıyor ve bunlarda 
l>ahudi nisbeti yüzde bir bile değildir!> · 

Bu te:a, davanın esasta müdafaası ıie -
lildir; yalnız bir pazarlık tezidir. Ma • 
lftın ya Yahudiler pazarlığı çok severler. 
Şiındi, davanın esasında hak kazanamı • 
Yacaklarını, yahud söz geçiremiyecekle
lini anladıkları için, hiç olmazsa paza?"lık 
ıuretne, Yahudi müesseselerhıden atıla
cak Yahudileri Macarlar tarafından idare 
edilen müesseselere yerle§tirmek çare -
•ini arıyorlar. 

Bu, i§ln nazari tarafı. Ameli tarafına 
«elince, Yahudiler artık kendilerini teh
likede hlssetineğe başladılar. Yavaş yavaş 
•ermayelerinl harice çıkarmıya çalışı -
Jorlar. Ve bunun içhı de her çareye baş 
YUruyorlar. Hükfunetln ittihaz etmiş ve 
•tınekte olduğu bütün tedbirlere rağmen, 
ltlertnı bir yandan tasfiyeye t şebl,üs et
ltılJ ve harice para kaçırmıya çalışan bir 
hareket bq göstermiştir. Bu hal, Maca -
li.stanm it:tısadi vaziyetinde bir sarsıntı 
\>\icude getirecektir. Pengö düşmeğe baş
~:rnıştır. Kara borsada fimdiden yüzde 

15-20 arasında bir fark basıl oldu. Altın 
ve elmas gıbi kıymetli maddelerin fiat
lannda bir yükselme, buna mukabil ev 
gibi, alelade mağaza eşyası gibi madde -
lcrde bir alçalma hareketi başladı. Nis -
betler henüz hissedilir halde bulunmak
la bC'rab r bu hareketin ilerliyeceğine 

şuphesiz olarak bakılmaktadır. 
Yahudılcrin bu vaziyette ve işlerin bu 

g di te olmasına rağmen bari N oziler 
tnC'mnun olsalar! Onlar da böyle yarım 
tedbirlerle bu büyük davanın halledile -
miycceğini söyliycrck hükumeti tenkid
dc> ve gizli faaliyetlerinde devam edip gi· 
diyorlar. 

Török Bela 

londra lzukukcularının 
bir endişesi 

Londra gazeteleri, boşanma davaları
nın sür'atle neticelenmesi üzerine İngil-

tere hukukşinaslarının endişe etmeğc 

başladıklarını yazıyorlar. Londranın bo
şanmn davalarına bakan beş hususi mah
kemeden birisinin reisi, bu davaların da
vacının arzuhal vermesinden itibaren on 
beş gün zarfında nihayete ererek karara 
iktiran edeceğini tebliğ etmiştir. Bu İn
giliz gazetesi bu gidişle bir hakimin alay 
olarak söylediğinin tahakkuk etmek Ü· 

zere bulunduğunu yazıyor. Bu hfıkim 

müstakbelde boşanma davaları arzuhali 
hususi bir makine içine atılarak hemen 
karara iktiran edeceğini söylemişti. 

Bir Londra sirkinde cereyan 
eden heyecanlı hadise 

Londrada bir sırkte, üç cambaz aıka~ 
daş egzersiz yaparlarken, kız partüner, 
atladığı halkaya vaktinde yetişcmiyerek, 
15 metre yüksekten yere düşmüştür. Eg
zersislerl seyredenler, heyecanlarından 

kımıldıyamamışlar, mızıka bir an i~in 

susmuş, sonra gene devam etmiş, trap z
lerin üzerinde duran diğer iki arkadaşı, 
yere düşen kıza bir kere baktıktan sonra 
tekrar nwnaralarını yapmıya koyulmuş
lardır. Kızın arkası yaralanmıştır. Ölüm
den kurtulması bir mucize telakki olun
maktadır. 
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Erkekler de kadınlar gibi olsala dı. 

• • • 
1 - Her oturdukları yerde, ayakkabılarını, ayakları

na küçük geldiği için çıkaracaklardı. 

2 - Yemek ortasında saçlarını tarayacaklardı. 

3 - İkide bir aynaya bakarak şapkalarının doğru du
rup durmadığını tedkik edeceklerdi. 

4 - Yemekte, bir bayan karşısında, ceketlerini ih -

malci bir tavırla arkalarına atarak oturacaklardı. 

İyi ki olmadılar, değil mi?.... • 

• • • 
'--~---------------------------------·----------------------------~ 
Tarihten sayfalar: 

• 
"" iki yagma hadisesi 

-tt • * 
Yağmacılar duvardan aşarak, pencerelerden geçerek, kapıları kırarak sadraza-
mın konagına bir sel gibi daldılar. Orada ne bulurlarsa alıyorlardı. Perdeler 
sökülüyor; kilimler, halılar kaldırılıyor.· minderlerin bazıları içleri boşaltılarak 

kuşak arasına veya koltuga sıkıştırılıgordu 

Sarirazam İbşir Paşa atını dörtnal SÜ· 

rerek konağının kapısında durdu. Çavuş
lardan ikisi hemen üzengiyi tutmağa koş
tular. İbşir Paşa senelerce Anadoluyu 
kasıp kavurmuş, at sırtında gezmiş bir 
adamdı. Onun inmesile beraber ardından 

Yazan: Kadlrcan Kafh 
Hemen defter geldi. Sadrazam ne ka- ki§i birden yakalıyor, iki veya üç tua

dar parası bulunduğunu sordu ve ıu ce- fından çekince parçalıyorlardı. O zaman 
va bı aldı: mallarını elden kaçırdıkları için kılıç kı· 

- Dört yüz bin flori... lıca geliyorlar, kargaşalığın ortasında bir 
Flori,o zamanlarda pek rağbette olan bir harb sahnesi doğuyordu. 

ecnebi parasıdır. Osmanlı imparatorluğu Kapılar sökülüyor; yataklar, filtelH 
. gelen çavuşlar ve uşaklar da indiler. parasının, vakit vakit bakırla karıştın- omuzlanıyordu. Birkaç kişi alt kc ttakl' 

]arak ayarı düşürüldüğü için itibarı yok- odaları kazıyor, dö~emcleri parçalıyora 
tu. Bunun için zenginler ellerine geçen paşanın oralara para '1C mücevlıehf 

Osmanlı paralarını başka devletlerhı a- gömdüğü.nü umara'k teT içi'ndc uğraşı· 
yarı yüksek ve temiz paralarile değişti- yorlardı. İkisi üçü kazarken bir kaçı da 
rerek saklarlardı. onların başlarında, define görünür gö-

c 
Otomobil başka yerlerde tehlikeli olmaktan çıkıyor 
Parıs belediyesinin yaptığı bir istatis- ı 

llğe göre Faris §ehri içinde oto.n_\QlJil ka
taları gittikçe azalmaktadır 

İ§te derecesi: 

Her (10,000) otomobil baıına 
l&~ yılında 10 ölüm, 168 yaralama, 
193Q. t 12 • 88 • 
lt35 • 10 • 87 , 
la37 • 10 t 11 • 

Bir ölüm vak'asına aebeb olmak için 
1925 }llında 970 otomobil 
1930 • 85!5 • 

1 1935 • W1 • 
1937 • lOM ı lAzıındı. 

~Bu az.almanın aebeblerl: Şehir dahilin· 
lbÜJnküıı oldulu kadar fazla yalnız 

gitmiye veya yalnız gclmiye mahsus tek 
istikametli cadde yapılması, şehir hari -
cinde geniş yol. dik.katli 5oför ve makul 
ıür'attir. 

İbşir Paşa her zaman kaşları çatık ge
zen, asık yilzile karşısındakilere daha 
çok dehşet salacağını, böylelikle kendisi· 
ni büyülteceğini sanan bir adamdı. Bu
gün ise surab büsbütün asıktı. 

Bunda hakkı vardı. Çünku Atmeyda
nında toplanan yeniçerilerle sipahiler 
gene bağırıp çağırıyorlar; maaşlarının 

verilmediğinden, haksızlıklardan, idam
dan bahsediyorlardı. Kavuk, külah, cüb· 
be, şalvar, karmakarışıktı. İşlemeli ku
şakların arasındaki boy boy hançerler, 
yataganlar, bellerde sallanan eğri kılıç· 
lar nerdeyse sıyrılıp ortalığı kana boyı
yacaktı. 

İbşir Paşa henüz fimidini kesmiş de· 
ğildi. Osmanlı imparatorluğunda padi
şahtan sonra en büyük mevki olan bu 
rütbeye ereli ancak birkaç ay olmu§tu. 
Henüz tadını almak fÖyle dursun anla· 
mamıştı bile .. 

Bununla beraber tedbirli davranmak 
gerekti. 
Konağın kapısından girdi. Burası, oy

malı kapılan, nakışlı tavanları, geniş so
faları ve Hindden Venediğe kadar 
memleketlerde yapılmış olan sedef, fil
dişi, abanoz, ipek, atlas eşya ile göz ka
maştırıyordu. Konak değil, bir saraydı. 
Doğrusu da böyle olmak gerekti. Zira 
sadrazam olmasile beraber henüz on dört 
yaşındaki padi§Bhın kız k-aTdeşi Ayşe 

sultanla da evlenmişti ve bu abd bakışlı 
kansına da hiç doymamıştı. 

Sarnym selfımlık tarafındaydı: 
- Mehıned Çelebi! .. 
Diye bağırdı. 
- Buyurunuz devletlum! 
Bir adam ellerini göğsüne koyarak e-

ğildi. 

Burada sözü geçen (flori) sayıSJ, bazı rünmez hücuma hazır duruyorlardı. 
tarihçilere göre altın lira, bazılarına g6- Bir iki saatin içinde her taraf tanıta-' 
re (kuruş) tur. · kır olmuştu. Birkaç saat evvel herkesin 

İbşir Paşa yüz keselik floriyi hareme en küçük bir gürültü bile )apmamaK 
götürdü. Karısı olan Ayşe sultana hedi- için ayaklarının ucuna basarak dolaştığı 
ye ettiği anlaşılıyor. Yüz bhı kuruşluk konak, eti yolunmuş bir adam gibi h ... nıb 
floriyi de dört sandığa yerleştirtti. San- olmuştu. 

dıkları birbirine bağladı. İcabında he- Bu kadar para, mücevherat ve tş~a, 
men kaldırılmak üzere dehlize koydurdu. onları doyurmamıştı. Şeyhülislamın ko
Ertesl gün bu parayı kimse orada göre- nağını da ayni hale sokmak istiyorlardı. 
medi. Hatta orada daha çok eşya bulmak müm-

İbşlr Paşaya: kündü. Çünkü şeyhülislam Ebu Said c-
- Devlethlm, y~fçeri ve sipahi kul- fendi Yavuz Sultan Selimin nedimi Ha

ları bu tarafa gelirler. Sizlere kasıdları san Canın sülalesindendi. Meşhur Hoca 
olmak gerektir. Sadeddinin de torunu oluyordu. Daima 

Dediler. Gerçekten korkunç bir uğul- hürmet ve ikbalde olan bu aile yüz elli 
tu yaklaşıyordu. senedcnberi gittikçe zenginleşmiş, colt 

Sadrazam o zamana kadar bu Asi ıs- para ve mal yapmı§tı. 
ker bozuntularının nice paşaların boyun- - Müftinin konağına! ... Hainin malı 
tarını vurdurup nice padişahları titret- helfıldır, müftinin konağına! 
tiklerini elbette biliyordu. Hücuma uğ- Sesleri yükseldi. Azgın kalabalıgın o 
raınadan önce hemen haremini boşalttı; tarafa doğru köpüklene köpüklene aktı
kendisi de dışarı fırladı. Saraya kaçtı. ğı görüldü. Fak.at ellcrtne ,mal geçirmiş 
Ona yardım eden, bunun için yeniçeri- olanlar onlan satmak veya saklamak 
lerle sipahilerin düşmanlıklarını kazan- için ortadan kaybolmuşlardı. Esasen va· 
mış olan şeyhülislAm Ebu Said efendi de kit te ikindiyi geçmişti. Yağmayı ertesi 
saraya sığınmıştı. güne bıraktılar. 
Yağmacılar duvardan aşarak, pencere- Ertesi gün sabahleyin şeyhülislUmın 

lerden geçerek, kapıları kırarak sadra- konağı sadrazamın konağı gibi !':<l'fıSJZ 
zamın konağına bir sel gibi daldılar. O- haydudla doldu. 
rada ne bulurlarsa alıyorlardı. Perdeler Güzel nakışlar, kumaşlar, Hind şall .. -
sökülüyor; kilimler, halılar kaldırılıyor, .rı, Şam perdeleri, İran ve Anadolu halı· 
minderlerin bazılarının içleri boşaltıla- ları, ipek seccadeler, sedef ve fildi~ı kak· 
rak kuşak arasına veya koltuğa sıkıştın- ma mobilyalar, kustüyü yastıklar \ ( dö
lıyor, yahud bele sarılıyordu. Birisi pa- ŞPkler, samur kürkler. sof cübbeler, yı-

Bu adam onun hazhıc kAtiblydi. 
Sadrazam emretti: 

şanın kürklerinden birini sırtına geçir- ğın yığın ve çok san'atkaranc işlcnmı t 1 
~ miş, öteki bir halayığm şalvarını sırtla- yazması kitablar tamami1e yağma < dıl-

- Hazine defterhı getir! mıştı. Bazan ayni şeyi iki kişi, hatta üç (Devamı 11 inci saufada) 
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lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan : 

Yazan: 
Kaclircan Kafb 

• Babası bir kan davası yüzünden Kara-, 
denizin yeşil kıyılarını bıraknuf, orta A-
nadolunun bu küçük ve kırçıl köyüne 
gelmişti. Fakat gene de canını kurtara
mamış, bir gün kasaba yolunun keııann
daki derede kanlar içinde bulunmuştu. 

Emine Neziha ve Fatma Alime tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 24906 
ikraz numarasile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek göste· 
rilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve ta· 
mamına ehlivukuf tarafından 1618 lira ikıymet takdir edilmiş olan Şehzade.
başında Muhtesip Karagöz (yeni Baba Hasan Alemi) mahallesinde Cami so
kağında (yeni ismi Kavalalı sokak) eski 9 yeni 1 S (mahallen numarataj 1 O) 
numaralı şarkan 3, şimalen 8, garben S parsel numaralı mahaller ve cenubeD 
Kavalalı sokağı ile çevrili 941 ada ve 4 parsel numaralı bir ahşap haneni• 
evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır. 

Zemin kat: Mermer bir antre üzerin de bir oda, bir hela, karesiman bi'i 
mutfak, aralıkta bir kuyu, 3 gömülü küp, sofadan bodruma inen bir met· 
diven ve bodrumda kömürlük. 

Kara Ahmed o zaman henüz on dört 
yaşını bitirmişti. Komşuları AY§e kadın 
onun çamaşırını yıkayor, yiyecefini ya
pıyordu. Az zamanda ana oğul gibi ol
muşlardı. Af§e kadının küçük Emlnesile 
Kara Ahmedin karşılqmalan daha ma-
..nalıydı. İki körpe gönül birbirine hiç so
kulmadan, birbirinin içinde kaynqtı. Ar· 
tık herkes anlan yarınki kan koca ola
rak tanıyordu. Kara Ahmed bu aşkın 
yarı sarhoşluğu arasında her şeyi unut
muştu. Askerliğini bitirir bitirmez evle
necekti. 

Yemene gönderileceği duyulunca kom
§Ular: 
. - Artık dönemez! 

Dediler. Orası cgidenlerin gelmediği. 

bir yerdi. Ayşe kadınla kızının iki göz
len ıki çeşme idi Kara Ahmed onlan a
\'Utuyordu: 

- Ağlama! Ben dönerin, saf dönerin! 
Gitti ve üç sene sonra köye cıehid> ha

beri geldi. 
Kara Ahmedi yaralı bulan Arablar 

kaldırıp şeyhin önüne götürmüşlerdi. 

Şeyh ona Türk askerlerlnin sayısı ve ku
mandanları hakkında birçok feyler sor
mu . cevab alamamıştı. O zaman dilini 
ke "mıiş, ertesi gün daha başka işken
cel r yapmak üzere çadırlardan birine 
kapatmıştı. Kara Ahmed karanlıkta sü
rüne sürüne nô'betçileri geçmiş, çöle a
tılmı , yürümüş, yorulmuş, aylarca şaş
kın bir halde dolaştıktan sonra orduya 
ula mıştı. Tabur katibi onun adının hiza
sındaki (fevt) kelimesinin üstüne bir çiz
gi ç kmis, biraz ilerisine de (fevtten av
det) demişti. Sonra artık dilsiz olduğu 

.için tezkeresini vermişler, memleketine 
göndermişlerdi. 

Butun bu yaman ve yoksul günler ara
sında Karn Ahmedi üzen yalnız bir §ey 
"ardı. Emineye: 

- Ben dönerinr 
Dediği hnlde dönmemek korkusu ... İş

te sö ünü tutmuş oluyordu. 

* Koye yaklaştıkça Eıninenin kokusu 
ruhunu sa:rıyor, onu ısıtıyor gibiydi. 
Biraz para bulmak ve ufak tef ek hediye
ler alma.k gerekti Babasının sağlığından
beri onlara harman vaktine kadar para 
veren koca~ Salih efendiye uğradı. Sa
lih er ndi renk renk basma toplarının ö
nünde otururken birdenbire karşısında 

Kara Ahmetli görünce şaşaladı. Gözlü
ğünün üstünden dikkatle baktı ve sordu: 

- Scnmin Gara Amcd ! 
Yüzü büsbütün kararmış ve yer yer 

çatlamış olan zayıf delikanlı işaretle ona 
her şeyi anlattı. Emineye ufak tefek gö
türmek için para istedi. Salih efendi: 

Küçük Emine ile Kara Ahmed in kar§tla§malan daha manalıydı 
- Emine de, anası da sat düğüller kil.. Korucu omuzunda martinle geldi. Ka
Dedi Şehid haberi geldikten sonra ne ra Ahmetli görünce eli silihının tetiğine 

kadar çok ağladıklarını, birkaç ay içinde gitti. İmam ona Kara Ahmedi Emlnenin 
.ikisinln de birer mum gibi eriyip söndük- mezarına götürmesini söyledi. Kara Ah
lerinl söyledi. medle beraber, fakat her ihtimale karşı 

Kara Ahmed güneş batarken köye gir- bir adım geride ve eli tetikte olarak kö
di. Onu görenler birkaç saniye duruyor- yün kenarına çıktılar. Korucu Kara Ah
lar, gözleri korkudan büyüyerek bakı- mede en kenarda bir tümseği gösterdi: 
yarlar, sonra hızlı hızlı uzaklaşıyorlardı. - Aha, orası! 

Kara Ahmed kenardaki küçük evinin Dedi ve karanlıkta hızlı hıtlı uzak-
bulunduğu yere saptı. Fakat orada çoğu laştı. 
toz haline gelmiş bir kerpiç yığınından * başka bir şey göremedi Ayşe kadının e
vi de ondan farksızdL 

Gözleri yaşardı. 

O gece köyün içinde evden eve gidip 
gelmeler, alçak sesle konuşmalar oldu. 
Bir kısnu: 

- Gara Amed hortlamış! 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde üç oda, bir helii. 
ikinci kat: Bir sofa üzerinde üç oda, bir heladan ibarettir. 
Öçüncii kat: Tavan arası olup bir çatı arası ve bir korkuluksuz tarası var· 

<.1ır. 

Umuınt evsafı: Bina ahşap ve muhta tacı tWnirdir. İçinde elektrik mevcud· 
dur . 

Mesahası: Umum sahası 68, SO metre murabbaı olup 56,50 metre murab· 
baı bina ve bakiyesi aralık bahçedir. 

Yukanda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı açık arttır· 
maya. konmuı olup 26/5/938 tarihine rast lıyan Perşembe günil saat 14 den 16 Y' 
kadar Yeni postahane binasındaki daire rnizde açık arttırma ile satılacaktır . .Art· 
trrma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde gayrimenkul eJl 
çok arttıranm üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttıranın taahhüdil 
baki kalmak üzere arttırma on be§ gün müddetle temdid edilerek 10/6/938 tari .. 
hine rastlıyan Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar gene dairemizde ikinci açı) 
arttırması yapılacak ve bu ikinci arttı: mada gayrimenkul en çok arttıranın ft· 
zerine ihale edilecektir. 

Satıı peııtndir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıymetiO 
% 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milll bir bankanın teminat mek • 
tubunu ibraz etmeleri lAzımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye aid ten viriye, tanzifiye ve dellfiliye reıiınletl 
ve vakıf fcaresl satı~ bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli müfteri1' 
aittir .. 

2004 numaralı icra ve ınas kanununun 126 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasınca. 
bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alakadaranın ve irtfta• 
hakkı sahipler}ııin bu haklarını ve hv.susile faiz ve masrafa dair olan iddialarıJllt 
bu ilAnın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bfldinne
leri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satıı bedeltııiS 
paylaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla malilınat almak istiyenleriD 
26/4/938 talihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurula~ 
olan arttırma prtnamesile 937 /6404 numaralı dosyasına müracaaUan illn olu-
nur. {2292) İmamın evine doğru gitti. Akşam ka

ranlığında köşe başlarından bakıp bakıp 

kaçan çocukları, başlarını ikide bir çe
virip te en yakın sokağa sapmak için 
hızlı hızlı giden şalvarlı kadınları görü
yor, bir türlü mana veremiyordu. Eğer 

etrafına dikkatle bakmış olaydı imamın 
evinin yanına ilave edilen kısmın pence
relerile kapısını ve belki de kiremidleri
nl tanıyacaktı, çünkü onlar Kara Ahmcd
le Ayşe kadının evlerinden sökülmüştü. 

Diyorlardı. Bir zararı dokunmadan o-

nu öldürmek Uı.zımdı. Bir iki tanesi he- ı ___ · ________ _ 
nüz böyle bir hüküm verme zamanı ol- inhisarlar u. ~üdürlüg" ünden: 
madığmı söylüyorlardı. Geç vakit koru- ________ ....., _______ _ 

İmam şaşaladı. 
Haksızlığa uğrı)•anların mahşerde, 

baksızlığı yapanların yakalarına yapışa

ca.klarını okumuş, baza.n inanmış, fakat 
buna rağmen dünya malına olan hırs üs
tün gelmişti. Henüz kıyamet kopmadığı 
halde Kara Ahmed ondan ne istiyordu? 
Yoksa bu bir hortlak mıydı? Şehidlerin 
h.ortladığı ne görülmüş, ne de söylen
mişti, fakat acaba Kara Ahmed şchid mi 
olmuştu? 

Onun konuşamadığını görünce büsbü
tün ıaşırdı. Fakat çok geçmeden anlaşıl
dı ki o sadece Eminenin mezarını sor
maktadır. 

İmam biraz ileriden iki öküzü önüne 
katarak giden ihtiyara seslendi: 

- Satılmış, gorucuyu iletiver buraya, 
hele, çabuhol! .. 

cuyu mezarlığa gönderdiler ve Kara Ah- 1 - Şartnamesi mucibince 20 X 25-27 eb'adında 20,000,000 mantar pazarlıklJ 
medin orada ne yaptığını öğrenmek iste- satın alınacaktır . 
diler. Korucu gitti ve geldi. Eminenin II - Pazarlık 6/6/938 tarihine rastlıya n Pazartesi günü saat 14 de Kabataştl 
me2.ırı başında oturup kalkan, eğilip doğ- Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
rulan bir karaltı varmış. Arasıra bir top- m - Şartnameler 1>3I'asız olarak her gün sözü geçen §Ubeden alınabilir. 
rağm kazılmasından çıkan sesler duyulu- IV - Eksiltmeye iştirak etmek istiye nlerin mantar nümunelerini münab5' 
yormuş. Neden sonra bir ışık yanıp sön- gününden evvel alım komisyonuna vermeleri lazımdır. 
müş; kav aydınlığına benziyen bir pa- V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para
rıltı gôrmilş ve bunlar hep Eminenin la.riyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. c229~• 
mezarından çıkıyormuş. Daha çok dura
mamış ve kaçıp gelmi§. Karaltıyı. vur
mak istemiş ama çok zaman hortlağa 

kurşıın işlemezıniş! 

Kara Ahmedin hortlak olup olmadığı 
hakkında henüz bütün şübheler ortadan 
kalkmamıştı. Bu konuşma ertesi gün öğ
leye kadar sürdü. Kasabadan henüz dö
nen deli Murad: 

- Hortlağın gölgesi olmaz! 
Dedi. 
Bu, herkesin nklına uygun geldi. Kaz

ma, kürek, balta, bıçak ve sopaları ka
parak mezarlık yolunu tuttular. Ernine
nin mezarında hiç ot yoktu ve henüz gö
mülmüş gibi tümsektt Bunu görünce 

hepsinin gözleri faltaşı gibi açıldı. De
mek ki hortlak mezarı aç:mı§, yeniden ka
pamıştı. Acaba ne yaptı? Ölüyü yedi mi? 
Bir yere mi götürdü? 

- Aha! Hortlak geliyo! ... 
O tarafa baktılar. Tam tepeye çıkan 

kızgın güneşin altında sarkık söğüdle.rin 

yanındaki ince yolda Kara Ahmetli gör
düler. Gözlerinin kızıllığı uzaktan belli 
oluyordu. Kalabalığa doğru geliyordu. 

. -Aha! Gölgesi yoh! Gölgesi yoh lite! 
İmam elindeki baltayı tartakladı: 
- Ya Allah! 
Diye bağırarak ileri atıldı. Diğerleri 

ondan geri kalmak istemiyorlardı. Kara 

Ahmed, ıslak kirpiklerin ardından yafJ 
gözlerle onlara baktı. Dündenberl bet 
şey gibi onları da bulanık görüyordu. Dfl" 
şünmeye, sormaya vakit kalmadı ve 1tJ" 
fa tasına inen baltanın altında ah bll' 
diyemeden yere serildi Kürekler, ]c.JI" 

malar, sopalar, bıçaklar durmadan inlt 
kalkıyor: zavallının sıska ve kara vücll'" 
dil eziliyor, parçalanıyordu. 

r ARINKİ Nt>'SHAMIZDA: 

Eşyalar 
Yazan: Valentin K.atayev 

Ruscadan çeviren: H. A~ 

1-Son Posta'mn edebi romam: 48 
li sinirli esnedi - kabil olsa da hemen memek lazımdı. Bu mesele nişanlısına dolan bu eski ve yan karanlık evde t1t' 
yatsam. karşı bir hiyanet değildi ki. Hem Siret ha büsbütün abanan vehimlerden k~ 

Hakikati söylemekten korkan, ve söy- niçin böyle haşin davranmıştı? Bir şe- tulrnuş gibiydi ... 

Ah, Şu Hayat! 
-

leyemediği için de ağır bir vicdan aza- ker kutusu, büyük bir aşkı zehirliye- Pıtırtılara kulak veren Celile de ~~ 
bının altında boğulan Celile Sirete bak- cek kadar ehemmiyetli miydi?. Kıs- yinerek aşağı indi. Sessiz sedasız sabP 
madan cevab verdi: kançlık, itimadsızlık aralanna girme- çayını hazırlamağa başladı. Her gO.n , .. 

Yazanı Nezihe Muhittin ---
- Niçin kabil olmasın? Odanda ya- meliydi artık .. Siret kendisine gösteri- !ışık olduğu bu hizmeti pek çabuk ~<Y 

tağın hazır .. fakat, daha evvel yemek len büyük bağlılığı hila anlamamış luna koyarak elinde tepsi ile sok~~ 
ye.. mıydı? .. Ne yazık! tündeki odaya girince Siretin giyinJ..ıl'Y 

- Hayır .. ben yemek yedim. Şimdi Celile geri dönerek yatağının kenarı- olarak pencere önünde gazete okud~ 
- Öyleyse gül, neş'eli ol Siret .. 

' - Bak ne kadar müsterihim Celile. 
Fakat... 

- Bırak bu fakatleri Siret! Ne olur 
sanki? Neden korkuyorsun, benim için 
mi? Ben seninle beraber olduktan son
tn he!" şeye katlanırım, açlığa, ~ıplak
lığa. hatta ölüme bile!. 

- Ah, sevgılim! 
B rbirJerine sarılarak yıuka.rı çıktı

lar. Odaya girince beklemekten sabır
sızla~an küçük hasta kollarını açarak 
Sire•e ' ostu: 

- Siret ağabeyciğim, iyi ki geldin .. 
abl mın tavşanına bir ad koyarsın ar
lık. 

Genç adam küçüğü öperek kucağına 
oturttu. Çocuk elindeki kutunun kapa
ğını r.östererek: 

- Bak Siret ağabey! -diyordu- Ne 
güzel tavşanlar değil mi? Birinin adı 
Tıntm öbürününkü ne olsun? 

Celile biraz şaşırır gibi olmuştu. Siret 
t·i" ;; -;.·i öperek: 

- Öbürünün adı da Fin Fin olsun, 
beğendin mi? 

Çocuk kutudan bir şeker alarak Slre
tin dudaklarma sıkıştırdı: 

- Çok güzel.. Fin Fin size bu şeker
le teşekkür ediyor. 

Siret şekeri ister istemez çiğneyerek 
kutuyu eline aldı. Hayretle evirip çe
virdikten sonra: 

- Ne güzel kutu bu böyle? Snna bu 
cici hedi) eyi kim getirdi? 

- Ablam. 
Delıkanlı birdenbire sararan yüzünü 

Celileye çevirdi. Genç kız kıpkırmızı 
kesilmişti. Siret bir şey soramadı, yal
nız küçüğü dizlerinden indirerek açık 
bir can sıkıntısile ayağa kalktı. Odaya 
muammalı bir sükftt tortulanmı..ştı~ 

Demin şen ve sevinçli sesile cıvılda
yan küçük bile bu ağır havadan bunal
mış gibi yav~ça yatağına sindi. 

SükOt ikisini de ürpertip ürkütüyor
du. Siret titrek bir sesle: 

- O kadar yorgunum ki - diye sinir-

son derece uykum var. -Sonra hafifce- na ilişti. Şimdi Sirete karşı iğbirar du- ğunu gördü. Genç kız tepsiyi masa.'; .. 
Allah rahatlık versin diyerek odadan yuyordu. Küçük ve yoktan bir şübhe yerleştirdikten sonra kapıya gelen ~ii0 .. bir gölge gıôi sıyrıldı, çıktı. ile zehirlenip can çekişen bir aşka bü- cüden hasta çocuğun yüz dirhem süt 

Celile, dünyada en çok sevdiği bir in- tün bir ömür için nasıl inanabilirdi? nü alıyordu. Bu alış veriş biraz uzıJS' 
sanın, şübhenin can alıcı sancılan için- Genç kızın ruhu; sonsuz bir çöl içinde sürdü. Sütcünün kıalın sesine Celil~ 
de kıvranmasına tahammül edecek mi yapayalnız kalmış gibi ürperiyordu. nin filıenkli, ince sesi karışıyordu. ııJ 
idi? Zaten feci can sıkıntılarile harab Şimdiye kadar Siretten hiç görmediği Sütcü muhakkak toplanmı~ hesııbı 
olan bu sevgili genç adamın meçhul bir bu ürpertici soğukluk onun saf, temiz, istiyordu. 
ıztırab1a hayatını çekilmez bir hale mi genç kalbini öyle yaralamıştı ki, bu acı Siret gazeteyi fırlatarak kapıya ıcoŞ' 
getirecekti? Siratin birdenbire değiş- ile bütün geceyi kıvranarak uykusuz tu 
mekte hakkı vardı. Ekmeğini tedarik geçirirken .. bitişik odada belki daha a- Tahmini doğruydu. Sütcü para tstl' 
edemiyen bir evde Tokatliyanın lüks ğır, çok daha derin bir azabla, her pı- yordu. 
şeker kutusunun yeri var mıydı? tırtıdan ümidlenen ve bu üınidle çok Genç adam Celilenin önüne geçe!~ 

Bir hamle ile yerinden fırladı. Belki sevdiği nişanlısının yanına gelerek bu ·· -
h ı h k b kl

. s· sutcuye: _, ... 
yatağına sinerek bu ze iri acıyı az- zalim iş enceyi eritmesini e ıyen ı- _ Hesab mı görmek istiyorsun? -ev 
metmeğe çalışan nişanlısının başucuna ret, sabahleyin yataktan kalktığı za-
koşup ona her şeyi anlatacakh. Bunda man günlerce hasta yatmış bir hastaya ye sordu- be"' 
yüz kızartacak hiçbir cürüm ve günah benziyordu. Genç adam odasından çı- - Evet.. haftadan haftaya usta P'" 
yoktu. Fakat kapıya kadar hızla attığı karak yavaşca mutfağa indi. Kuyudan sablara bakar. Halbuki on gündür 
adımlar kapının önünde mıhlanıp kal- çektiği bir kova serin suyu aralık gu- ra almadım. 
dılar. sülhanede dökündü. Vücudüne kuv- - Peki .. ne tuttu bizim hesab! il 

Hayır, hayır .. söylemiyecekti! Söyle- vetli bir firiksiyon yaparak giyindi. - İki buçuk okka, otuzdan yetJll 
mekte hiçbir menfaat yoktu.. madem Oh! Serinlemiş, kendine gelmiştl İsli beş kuruş. r) 
ki ilk günden saklamıştı.. gene söyle- ve sönük bir llmba ile büsbütün kasvet (Aarkası va 
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Çarkçıbaşı Miller halsiz bir sesle: ••Kaptan, hava dayanılmıyacak kadar ağır1aıhf,, 
dedi. Kapiten Naşmit uzun boylu düşündükten sonra kararını verdi: .. Peki! 

Makineye ininiz, yukarıya, denizin üstüne çıkacağız!,. dedi 
Tahtelbahir Geliboluyu çoktan geç

ltıiş, gitgide genişliyen Boğaz suların
da Marrnaraya doğru yakınlaşan sani
yeleri sayıyordu. Saat 19,30 a geliyor
du. Süvarinin başucundaki yuvarlak 
laat buçuğu çalarken kamaranın ka -
Plsı vuruldu. 

Kaptan Naşmit seslendi: 
- Buyurun! 
Açılan kapının eşiğinde baş makinist 

l.iıller göründü. Sırtında ceketi yoktu. 
Başında eski bır kasket bulunuyor, yer 
Yer yağ lekelerile siyahlaşmış gömle
iinin kolları dirseklerine kadar sıvalı 
duruyordu. Süvariyi selfıınlıyan baş 
ltlakinist, elini kamara kapısına daya
Yıp Iaübali bir tavırla: 

- Kaptan, dedi, hava dayanılmıya
cak kadar ağırlaştı. 
Yüzbaşı Naşmit yerinden kalktı. Ha

rita müş'irinin bulunduğu ufak masa
nın başına geçti: 

- Yedek havayı tamamen kullandt
llız mı? 

Miller tavrını bozmadan cevab ver

Napıit kaputunu giymi# tUt güverte ye çıkmış, ufku tarassud ediyordu. 

mamak ihtima!inin. -~~uku karş~-ı canı canlanıyordu. Sefinenin en geve
sında kapılacagı yeısı du.şunerek hafıf ze neferi Krosbi, bütün neş'esini ikti
bir korku hissediyordu. sab etmiş, sabahtanberi geçirilen deh-

di: 
v • Şimdi; ötesinde, berisinde, ışıkların şetli dakikaları, karikatürize ediyor, 

- Çoktan! ~gı yukarı 16 ~attır poktaladığı iki siyah duvarı andıran u- vardiyadakilerden başka, etrafına top-
Yol alıyoruz. Bır çok noktalar~ı bek- zak sahilin, Osmanlı imparatorluğunun Ianan arkadaşlarını güldürüyor: dur-
leyişimizi de hesaba katarsak, Imroz- payitahtına, İştanbula en yakın top- madan anlatı ordt.L , 
dan beri suyun üstüne çıkmadık hiç. raklardı Ve şu anda bu topraklar her Kr b. · ykah l k d ı 

Kapt Naşmı·tin armağı harita ü- ·• . ' . os ının raman ı amar arı 
. an . . .. P. şeyden bıhaber, kendı yollannı tehdıd kabarmıştı. Bu anda her türlü tehlike-

!~ınde gezınır,. gozlen rasad tablos~- eden büyük bir tehlikenin önlerinden den uzak bulunulddgv u için bol kese-
.,. dolaşırken bır taraftan da ehemmı- r-· . fark d b·1 lmad 
Y 

.. . . .. _ _ geç ıgının ın a ı e o an uyu- den savuruyor, çenesinin bütün gücü, 
etle başgosteren bu ıhtıyacı duşunu- yordu E· 12 tıbkı binbir fenalık mev- h 1 · · b"C .. b ı- w ıl vo 

1ordu. dana ~etirm~k üzere uzviyete gire~ mı u ~.yytekesb ılnın•V•tuı·kuln ~deu a adgac ıgı-
Çarkçıbaşı Millerin hakkı vardı. 20 .. . . . . . , e mus a e yıgı ı erın n em vu-

. ~cude dahıl olan bır mıkrob gıbı bo- ruyordu: 
laate yakın su altında kalan gemıde, gazın son sularında karanlıklar içinde · · . ben v ı B 
hava teneffüs edilemiyecek kadar de- süzülüyordt.L Havas~ tecdid edilen tah- - ilk torpılı . . atacagım. da ~u, 
iilse bile zorlukla teneffüs ihtiyacını telbahirde her it!Y tabii hale dönmüş ~ma~~~ma neş•eıı f~ır zar;:a;;; k :y
karşılayacak bir hale gelmiştL Ve buna mürettebat bu fevkalade maceranı~ lıyecegırnk . ' bu şerke ı muh akk ak l na 
kar ln t d.d · · ·· ·· k ' verece tır. Bu no ta mu a a ya mz 

Şı ya ız, ec ı ıçm su yuzune çı - heyecaninı muhafaza ederek uyumu- düı;:ündüg~üm şu ufak nokta mesela 
lnaktan başka çare yoktu N ·u d.. f · kad· ~ ' ' · .. .. . yor, aşını en umen ne erme ar birkaç bin tonluk bir .şileb ilk av ola-

Suyun yuzune çıkmak. bütün mürettebat uyanık bulunuvor- .. .. .. · · -
Bu anda, yapılması icab eden bu ha- d • rak onumuze çıkarsa kendı hısseme u-

tek t ··h· b. ·· ' t h ı · 1 u. . . . züleceğim. - Arkalı t>f1T --e , mu un ır cur e am esı sayı ır- Makme daıresınde toplanan neferler 
dt Gerçi, tehlike muhitinden hayli u- konuşuyorlardı. Bütün konuşma mev
Zaklaşılmış; Marmaraya girmek üzere zuları, gemilerinin aldığı vazifeye dair 
Çok yakınlara gelinmişti. Gelinmişti a- bulunuyor, herkesin fikrinde yalnız bu 
lrıa. ~~ene ~da: olsa bu iş ç~k 'lehli- çetin, başarılması güç maceranın heye
keJı ıdı. Gerçı denızaltı, top gibı, destro-

1 
Arttırma bir alışma işidir. Çocutuna 1 
mutlaka bir kumbara al " ona kü~iill 

yaştan arttırmaya alıştır. 

~er gibi, ateş ve ölüm gibi maddi teh
likelerden uzaklaşılmış sayılırdı. Ya
l>acakları işin muvaffak.iyetle başarıl
blası için mevcudiyetlerinden kimsenin 
haberdar olmaması icab ediyordu. Yal
:ız .bu ihtiyaç; havayı yenilemek mf'C
L.~rıyeti, bu vaziyeti tam ortasından 
lllilltalıyordu. 

.. Raptan Naşınti, uzun boylu düşün
:~k~en ve vaziyeti enine boyuna ölçüp 
lÇtıkten sonra kararını verdi: 

Devlet Demiryollan Ye limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 

Muhanunen bedellerile muvakkat teminat, cins, mikdar ve eb'adı aşağıda ya
zılı üç liste muhteviyatı çam kereste 3/5/ 938 Salı günü saat 15.45 den itibaren lis

te sırasile ve ayrı ayrı ihale edilmek üz ere kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iatiyenlerin tıer listeye aid muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
14.45 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lhımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, EUi§ehir ve İzmirde idare mağazalarından dalı-
tılmaktadır. (2103) 

Muvakkat 

Gemi; Çardağı geçmiş; boğazın ge-
11~lenıeğe başlıyan mıntakalarına gel
~ti. Naşmit kapıya yaslanarak ken-

ıni sükfınetle seyreden içi geniş ve Liste 
hnısız çarkçıbaşı Miller'e istediği mu- No. 

Muhammen 
bedel teminat 

Lira 
\tafakat cevabını verdi: 
~ - Peki! Makineye ininiz, yukarı çı-

cağız! 

le l.tıller uzaklaşır uzaklaşmaz, makine 
""~gr~!ında ~~andanın yukarıya çık
-uk uzere yuselme işareti duyuldu. 
~m olmutşu. Güzel, ve açık bir 
~ akşamı.. Akdenizle Marmaramn 
~ müşterekinde bulunan tahtel
te ~~· ~çık, biraz serince, fakat o nisbet
dQ gonuı açıcı, ilkbahar a~amlarını an-

• ~ an .serin bir gece başlıyordu. Kaptan 
~ut, bütün ışıkları söndürtmüş, ak
d n loşluğu içinde, su sathında, pek 
~ bel~i olmıyan kül rengi bir yığın ha
de d~~ı~ sefinesini Marmara istikametin-

Jürutüyordu. 

1 

2 
3 

Cinsi 

İşlenmemif vagon tahtası ve in
şaat tahtası (çam) 

Çam kalas 
Çam dilme 

Takribi M3 

1425,107 
926,392 
560,640 

Lira 

64185.17 

41687.64 
24107.52 

3126.57 
1808.08 

Orman Koruma Genel 
Komutanlığından: 

ı - Orman Koruma Genel Komutanlık kıl'aları ihtiyacı için 3200 adet mamul 
kaput kapalı zarf usulile ihalesi 29/4/938 Cwna günü saat 10 da Ankarada Yeni
ıehirde Komutanlık binasındaki satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

2 _:Muhammen bedeli 28800 Ura, muvakkat teminatı 2170 lira. 
3 - Şartnameler bir lira 44 kuruş mukabilinde Satınalma Komisyonundan 

alınabilir. 

4 - lsteklilerlıı prtnamesinde yazılı vesikalarla beraber teklif mektublannı 
ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri ilan olunur. 

..2079· 
lı f~kta görünür hiçbir duman yoktu. 
d"~ bır motör gürültüsü, ne de bir dü-

hek· ses~ enginin ıssızlığım bozuyor. - Adana Birinci icra Mcmurlug"' undan: 
:tıı-l'in hır süklınet içinde uyumağa ha-
an:nan sular, yavaş yavaş kararan 938/149~ 
~e beraber soluyor, yakamozlarla İstanbul Galata Çepnemeydanı Arap Canıü odalan içinde 14 numaralı hanede 
~-da.tan dalaglar, ölü ve sakin suda ölü Hilmi varisi kansı Yaşar w kızı Emine Zühtüye tarafına. 
·-l'ıntılar yapıyordu. Murisiniz Adana Tütün İnhisar İdareai İmaüt Fabrika Veznedan Hasan Hil
te ~aşrnit, kaputunu giymiş, üst güver- minin Seyhan AAırceza mahkemesinin 11/Mayıs/933 tarih ve 206/lM numaralı 
... Ye, kumanda mevkiine çıkmış, sessiz llimiyle ödemeye mah1dim bulunduiu O lira 83 lnınlfu masarif •e tabsl1 har
.-e sak· lter ın ufku tarassud ediyor, meınle- ciyle birlikte veresesi bulunduğunuzdan dolayı illnın yapıldıiJ. aünden itibaren 
-.ı Inden ve filosundan uzak, atıldığı bir ay içinde Adana İnhisar İdaresine' ödemeniz. Borca karp bir itirazınız varsa 
~~raııın garibliğini gönlünün ta de- bu müddet içinde bildirmeniz ve mal beyanında bulwımanız ve bulunmadıjmız 
)o .1klerinde, benliğinin içinde duyu~ takdirde lıapisle tazyik olunacajınız icra emri makamma ~olmak üzere ilin 

r, acı bir üzüntü ve muvaffak ola- elunur. c2288• 

Sayfa 9 

1 lııtanbul Belediyesi İlinları ~ 
Beşiktaş Belediyesinden: Başı boş olar ak yakalanan bir kurd köpeğin sahibi 

üç gün içinde daireye müracaat etmoz ... e satılacaktır. (B.) (2304) 
~ 

Senelik mubam- İlk 
men kirası teminatı 

Beyoğlunda Tepebaşı Meşrutiyet caddesinde 6 No. dükkiln 
> • • > 14 , • 

• • > 18 , 
• • > , 12 , • 

Hasköyde Hasköy caddesinde 1711173 No. dükkan. 

V'sküdarda iskele meydanında l No. dükkftn. 
Beşiktaşta Hasfırm mahalJesinde 11 No. dükkan. 
Kabataşta Karakol mahallesinde su hazine yeri. 
Fatihte Hafızpaşa sokağında 4 No. dükkan. 
Arpaemininde Topkapı caddesinde 97/117 No. ev. 
Unkapanında Hoca Halil Aktar mahallesinde Kuruçeşme 
sokağında 2• No. ev. 
Unkapanında Elvanzade ma~llesinde Hoca Yakup soka
ğında 24 N o. lı 6 odalı ev. 
Çapada Saraç Doğan mahallesinde Yeniçeşme sokağında 
12/8 No. ev. 
Eminönünde Reşadiye mahallesinde 33 No. lı (Eski kan-

120 
100 
360 
136 
24 

60 
40 

.000 
84 
96 

60 

144 

60 

9,00 
7,50 

27,00 
10,20 
1,80 

4,50 
3,00 

15 
6,30 
7,20 

4,50 

10,80 

4,50 

tar kulübesi) dükkan. 120 9,00 
Yukarıda semti, senelik muhammen kiralan yazılı olan mahaller 939 senesi 

Mayıs sonuna kadar ayn ayn kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmUf• 
tur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğün de görülebilir. İstekliler hizalarında gös
terilen ilk teminat makbuz veya meld.u bile beraber 13/5/938 Cuma günü saat 
H de Daimi Encümende bulunmalıdırlu. (B.) (2309) 

Senelik muham- İlk 
men kirası teminat 

Kumkapıda Molataşı sokağında 38 No. lı dükkan 60 4,50 
Kantarcılarda Kepenekcisinan medresesinin 2 No. lı odası 12 0,90 
Kantarcılarda Kepenekcisinan medresesinin 1 No. lı odası 24 1,80 
Çemberlita§ta Yeniçeriler sokağında 71, 73 No. lı Merzi-
foni Karamustafapaşa medresesi. 358 26,85 
Çemberlitaşta Mollafenari mahallesinde küçük Vezir ha-
nının 6 No. 1ı odası. 30 2,25 
Çemberlitaşta Mollafenaıi mahallesinde 74 No. 1ı dükkan. 60 4,50 
Sultanmahmud türbesinde Alemdar .ma halleıinde Darüs-
suade ağası Mehmed ağa mektebi. 120 9 
Sultanahmedde İsbakpaşa mahallesinde 35/13 No. lı İm-
rahor Aliağa mektebi. 24 1,80 
Çarşıkapıda Çorlulu Ull :medresesi. 420 31,50 
Süleymaniyede Siyavü§P8§8 medresesi. 360 27 
Alemdarda Darüssuade ağası Mehmedağ a medresesi. 264 19,80 
Yukarıda 1emti, senelik muhammen k iralarile ilk teminatları yazılı olan ma

haller 939, 940, 941 seneleri Mayısı sonu na kadar ayrı ayrı kiraya verilmek üze
re açık artırmaya konulmuşlardır. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görüle
bilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile bera
ber 25/4/938 Pazartesi günü saat H de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(İ.) (1978) 

Satıt lllnı 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Mehmet Hüsnü tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 24117 ikraz numa
rasile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup 
borcun odenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına ye
minli üç ehlivukuf tarafından 3 731 lira kıymet takdir edilmiş olan Sarıyer
de Dere sokağında eski 56 yeni tOO, numaralaj 78, 80 numaralı bir tarafı 
Temiz hanım kerimesi Zatiye hane ve bahçesi, bir tarafı Fatma ve Melek 
hane ve bahçesi ve bazen Tayyibe hanesi, bir tarafı Bostan sokağı, önü De
re sokağı ile çevrili iki kısımdan ibaret ahşap hanenin evsaf ve mesahası a
şağıda yazılıdır: 

Halen 80 kapı numaralı kısmın: 
Zemin katı: Zemini çimento şap1ı birtaşlılç, bir mutfak ve mutfağın üzerin

de bir asma oda ve ayrıca bir kapı ile geçilen diğer bir taşlık üzerinde bir 
hela, bir mutfak, odunluk, kömürlük ve bir dolap 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde 3 oda bir hela. 
İldMi kat: Bir sofa üzerinde iki oda dan ibarettir. 
Halen 78 kapı numaralı kısmın: 
Zemin katı: Zemini tahta bir oda, bir mutfak, bir taşlık, odunluk, kömür-

lük, bir hela. 
Birinci kat: Bir sofa üzerinde bir hela, bir oda. 
ikinci kat: Bir sofa üzerinde iki oda, bir heladan ibarettir. 
Umumi evsafı: Haneler ahşap olup arkada içinde kuyusu ve muhtelif cins• 

ten meyva ağaçları bulunan bir bahçesi vardır. Elektrik mevcuddur. 
Mnaham: Umum sahası "41 S.00 metre murabbaı olup bunun 207.00 metre 

murabbaı bahçe, mütebakisi binadır. 
Yukarıda hudud, e"VSaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı açık arttır• 

maya konmuş olup 26/5/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 den 16 ya 
kadar Yeni postahane binuındaki dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Art-
tırma b_de:li muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde gayrimenkul en 
çok art!ıranın üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü 
baki ka1mak üzere arttırma on beş gıin müddetle temdid edilerek 10/6/938 tari
hine rasUıyan Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar gene dairemizde ikinci açıll 
arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada da arttırma bedeli muhammen 

kıymetın % 75 ini bulmazsa borç, 2280 numaralı kanun hükümlerine göre bet 
müsavi taksitte ödenmek üzere tecil edi iecektir. 

Satış peıindir. Talihlerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıymetin 

~ 7/) u nisbetinde pey akçesı vermeleri veya milli bir bankanın teminat mek• 

tubunu ibraz etmeleri llzımdır. 
Biri1tıniı vergiler le belediyeye aid ten viriye, tanzifiye ve dellaliye resimleri 

ve Vakıf icaresi aatı§ bedelinden tenıil f'dilir, 20 senelik taviz bedeli müşteriye 
aiddir. 

2004 numaralı icra ve iflh kanununun 128 ınt'ı maddesinin 4 üncü fıkrasınca. 
bu gaynmenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahiblerinbı ba haklarım ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddiala· 
nm, bu ilinm nefrl tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bil· 
dirmeleri irab eder. Abl halde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satış bede
linin paylapnasından hariç kalacakları ve daha fazla malfunat almak istevenle
rin 'JA/41m9 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulunduruiacat 
olan arttırma prtnamesile 9'J4/3530 numaralı doyasına müracaatları ilin olu
nur. (2290) 



10.H POSI'& 

Post• . em macera romanı :94 

'ifşa eden idam olunur!~,, 
H•rb .. n•vl casual•n .. er••naakl mDcedele 

Şoför anlatmasına devam etti: "Evet, Her doktor, derler ki bu şatonun sahibi 
Kont Van Holzen çok yakışıklı bir adammış. Günün birinde karısı ölmüş. O 

vakit Kont gayet güzel, peri kadar güzel bir Yahudi kad1nla evlenmiş!" 

• ANKARA 
U Nisan Hl Cuma 

SPOR :~?it 
güreş ekipinin Milli 

Estonya seyahati 
Boğazdan çıktıktan sonra biraz kabaran deniz Çoban 
Mehmed ve Yusuf Aslandan maada bütiin güreşcilerİ· 
mizi kafile reisi de dahil olduğu halde tuıla yenmişti 

Denlzll 21 (Hususi) - Buıtıı dör' 'bindin 
fazla seyirci kar§18lllda bilyilt ctlret mÜla
bakaları yapıldı. :Milsabakalara clnr Tll& -
yet ve kazalarından elli pehllftll Ti TO.r~ -
:re başpehlivanı Teklrdatıı BtıaeJtn lfttrak 
ediyordu. Fakat bu pehlivanlardan blo biri 
Tekirdağlı ile &ilreı tutu1D1ata cesaret e'1e
medlğinden Tekirdağlı Hilseytn b1r1nc1 mttkl
fa tı aldL 

Askeri liseler spor birincilikltri 
mUkAfatı 

Ankara, (Hususl> - Mevalm1n blrlDc:l •• 
letlzm teıvlk müsabakalan cumartell " 
pazar günleri Şehir stadında J&paldı. Mtısa 
bakalar büyük blr intizam içinde pçU Vl 

tehrlmtzde ilk defa olarak ıenv bmrımıZI 
ayaklarında çivili pabuçlarla pist tDerindı 
gördük. İhtar üzerine depar yerine ilden ve 
tabanca patıamaslle kusursus çıkıflU' Japan 
genç kızların; onları heyecanla •JU n ta
kib eden daha küçükleri içln de nilmune ola· 
caklarına şilbhe etmiyoruz, buırün on bet 
genç kızımızı pist üzerinde gördük. u blr sa
man sonra elllslni görecetlmlD tuneUe u-
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Kırşehirde hasara uğramıyan 
köy e kasa a ka madı 

Bütün vilayet 
halkı 

On Da ·kada Herşey 
Olup Bitmişti 

(Btı§tcırafı l inci ıayjcıda) münasebetile B . Metaksas ve Celal Ba- k 1 r la ra çek ı' I d ı' (Bqtarafı 5 inci $ay/ada ) 
harab olan köy sayısı 22 yi bulmuştur. yar arasında aşağıdaki telgraflar alınıp lüsünü, yıkılan kapının altından çıkar-
Son zelzele (22) köyün hiç birinde verilmiştir. (Btl§ttıTafı 1 inci .ayfada) mıştı. Yavrusunun vücudü tanınmıya-
0turulacak tek ev bırakmamıştır. o ci- B. Celfıl Bayar Başvekil cak bir hale gelmişti. Onu bağrına ha -
Var köylüleri bir evvelki zelzele dolayı- Ankara milyon lira talunin edilmektedir. sarken, göz yaşı dökerken bulduk. Et -
6ile esasen tarlalannda ve açıkta yatma- Dost milletin maruz kaldığı ve bir Bize verilen bu rakamların hakika- rafındakiler onu teselli ediyorlar ve 
J'ı tercih etmiş olduklarından dün geceki ' çok kimselerin ölümüne sebeb olan fe- te ne kadar uygun olduğunu yann biz- çocuğunun gömülme sırasının geldiğini 
ıeızelenin maddi zarardan başka insan- lfıket haberinden acı bir surette müte- zat zelzele mıntakasını baştanbaşa do- atlatmaya çalışıyorlardı. Buna isyan 
ca nıühim bir zaran dokunmamıştır. essir olarak, mateminize içten iştirak laştıktan sonra daha kat'iyetle anlaya - etti. Yavrusunu kendi kucağında, köy-

l<ırşehir valiliği birinci ve dün geceki eder ve Kraliyet hükumetinin ve bü - bileceğim. den bir kilometre kadar uzaktaki me-
~e]zcienin hasarını tcsbite devam etmek- tün Elen milletinin derin sempati his - Naci Sadullah zarlığa götürdü ve, mezan eliyle kaza-
tedır. Son gden malümata göre zelzele siyatmı kabul etmenizi rica ederim. Zelzele devam ediyor rak gömdü. 
İ{öşker nahiyesinde kısa fasılalarla hala Başvekil Metaksas Kırşehir 21 (Sureti mahsusada giden Bir şeyler arayan genç 
<levam etmektedır. Nahiyenin merkezi ile Ekselans B. Metaksas arkadaşımızdan) _ Zelzele devam edi _ Bu babanın hikayesi bizi de ağlata-
harab olan biltün köylerinde yıkılan ev Başvekil yor .. Kırşchirde sokakta, bahçelerde, hat- caktı: Muallim, muhtar ve diğer köy -
sayısı (2) bini geçmiştir. Yapılan tahki - Atina ta caddelerde yatnuyan yok gibidir. lülerlc beraber harabeler arasında do-
ltat nC'tice1C'rine göre bu rakamm hiç tc Türk miHetinin maruz kalageldiği Ankara rasa.Q. merkezinden malfunatı laşıyorduk. Bir yıkı içinde, aslan yapı-
lniibaUığalı olmadığı neticesine vanla - m ateme dostane iştiraklerinden dolayı alan idareciler tellallar davullar vası _ lı bir genç gördük. Eline ne geçerse, 
bilir. Ekselanslarına hararetle teşekkür ede- tasile halkı müteyakkız bulunmağa davet direk, taş, toprak, hepsini bir tarafa a-
l<ırşehir valiliğinden gelen mufassal ı' :cim. etmektedirler. tıyor, bir şeyler arıyordu. Bizi r.örün-

tapora göre zclzelf"nin vilayet içinde az ~ütt~fik do~. mi~l~tten gelen se~ - Zelzelenin harab ettiği Akpınar kö - ce, sabit ve durgun bir bakışla öğret -
Çok tahribat yapmadığı kasaba ve köy patı temınatı hızım ıçın çok kıymetli - yünde sağlam olarak Abdurrahman ho - mene baktı: 
tal.ınamıştır. dir. Ve bütün Türklerin kalbinde en canın evi kalmıştır. •- Bulamadım, dedi. Toprak oldu-
~ugüne kadar Köşker na.hiyesinin yal- derin akis bulacaktır. Yaralılar hastanelere yerleştirilmiştir. ğunu bilsem ve ümidimi kessem. A -

Ôız altı köyünde 106 ölü defnedilmiştir. Celal Bayar Yalnız Kırşehu hastanesinde 80 yaralı ma ölmedi, sen gördün değil mi? 
lenıerfn ekserisi kadın ve çocuktur. Ge- Bulgar Krnlınm teessürleri yatmaktadır. Öğretmen cevab vermedi. Oradan 

rıe cescdleri veyahud izleri bulunama - Ankara 21 (A.A.) - Bulgar Kralı biraz uzakla.:ınca bizi ag~latacak olan ~ Kırşehirlilerin yardımı "' 
Ş 4 kayıb vardır. Ma_jeste Boris Sofya. haricinde_ bulun. - Kırşchirlilor aralarında felaketzede _ ~ikayeyi dinledim: Bu yiğit yapılı de • 

d 
Zelzele esnasında çöken binalar altın- dugu esnada Kırşehır zelzelesı haberı- 1 d ğ t im k .. (2500) lir t 1 likanlı, genç kansını geçen sene kay -a k ı ere a ı ı a uzere a op a - . . • 

alarak yaralananlardan kırk ikisi ni almış ve Türkiye sefaretinden tees- mışlardır. Bilhassa Kırşehire civar köy- betrnıştı. Bir tek evladı vardı. Onn, 
~şehir hastanesine yatınlmışlardır. Na 1 sürlerinin Cumhur Başkanı Alatürk'e lerin feJaketzedelere fedakarane ve kah- kend!nde~ bile. sakınıyordu. Zelzele 
~enin geriye kalan 16 köyündekı ölü iblağı iltimasında bulunmuştur. oldugu gun şehırde bulunuyordu. C.o -

sahibi oldukları b irbirlerine bitişik üç 
evde 14 kişi oturuyordu. Bunlardan üç 
evin sahibi olan üç erkek hariç geri ka· 
!anların hepsi ölmüşlerdi. Hepsi aynı 

odada idiler, ve tesadüf onları bir ara 
ya toplamıştı. 

Bunlar, Akpınarın büyük faciasının 
küçük sahneleridir. Böyle hazin tesa -
düflerin yanında mes'udlanna da rast-
ladık. Bir eve komşuluğa giden üç ka
dın ve iki çocuğun, ev sahibleri ile bec 
ra ber oturduklan oda o şekilde göç · 
müştü ki, bütün odada bulunanlar, biz. 

büyük direğin tarnamiyle inmesine 
mani olduğu çatının bir tarafına s1kı -
şarak ölümden kurtulmuşlardı. 
Ankarada bir şey olmadığını öğrcninccı 

Bu da derdli Akpınarın; asıl hüvi.
yetile konuşuşudur: Bizim Ankaraöan 
geldiğimizi duyan ve bu evini, barkı-

nı, çoluğunu, çocuğunu kaybetmiş o ... 
lan kederli vatandaşlar, zelzelenin An
karadan da hissedilip edilmediğini so
ruyorlardı. Ankarada hiç bir şey olma
dığını duyunca, yüzlerindeki hüzün 
perdesi siliniyor, şükrediyorlardı: 

•- Biz ondan korkmuştuk. Ona bir. 
şey olmasın da.. Biz hükUrnetin eliyle; 
köylerimizi yeniden kurarız.» diyor -ı 
lardı. cTann hükfunete, millete zeval 

\'e ramanca yardımları durup dinlenmeden 
Yaralananların tesbitine devam olun- Reisicumhurumuz Bulgar Kralmın cuğu bir duvar dibinde kalarak ölmii.: vermesin» derken, bir tarih vazifesın· i, 

llıak imdada koşan K.ızılayın işlerini çok k o - -s 

1 
tadır. Bu 16 köyde bulunan yaralı- bu pek dostane alakasından çok müte - laylaştırmıştır. ve gömülmüştü. Bunu kendisine bir - bir şükran borcunu yapmakta oldukla-

0~n tedavisi ile .sıhhi bir heyet meşgul hassis olarak kendisine teşekkürleri - Naci Sadullah denbire haber vermemişlerdi. Ona ço- rını bilecek kadar karakterli olan bu 
.. naktadır. nin iblağı için Sofya elçimizi memur cuğunu diğer babalar gibi aramasını t>ü insanlar, kendilerine uzanan şefkat e -

ltez n akşamki zeıze:eden. Kırşeh~ ~er- buyurmuşlardır. ~ .hl ,.ç l söylemişlerdi. Gecedenberi durmadan linin onlan gene mes'ud hayata çok ya 
kazasının bazı koylerınde de olu ve Diğer devletlerin teessürleri arı en sag,a ar onu arıyordu. Muhtar, czavallı aklını 

~~ah bulunduğu bildirilmektedir. Bu Ankara 21 (A.A.) - Kırşehir zelzelesi (Baş tarafı 7 nci sayfada) kaçıracak!» diyordu. ~:~~~c~~:~da kavuşturacağını da 
ko ~~nda merkez kazasına bağlı Arablnı münasebetile Amerika, Almanya ve 1n- di. Bazı kaldınlıp götürülmeye değmi- Ölümden kurtulanlar 

Yünde bir ölü ve yaralı, Avanoz kaza - ilte b - ··k clçilerile Norveç Çekos _ yen veya götürülemiyen e~ayı bile bü- İki kardeş ve bir kardeş çocuğunun Cemal Kutay - Ubs) 
fllnda bir ölü tesbit edilmiştir g re uyu ' yük bir hınçla parçalıyarak konağın ö- ....... ·- ______...__..__ .._ 

Bu k"" 
1 1 

d" w . k:. 
1 

d d lovakya ve Bulgaristan elçileri ve Sov-
\aıık· oy er c ıger cıvar oy er e e yet mümessili tahriren ve Yugoslavya tesine berisine, sokağa attılar. Samsunda bir haftalık Ankarada yapılan atletizm 

"'-'·ıkata devam olunmaktadır. elçisi de şifahen Hariciye Vekili Dr. A - Bunlar yetmedi: Mahzenlerin demir İkflSadi vaziyet mUSabakalarl 
b· .uun geceki zelzele Çorumda da saat rasa taziyede bulunmuşlar ve Dr. Aras da kapıları, pencereler, dolabların nakışlı 
.;raC' iki dakika fasıla ile hissedilmiştir. hükumetin teşekkürlerini bildirmiştir. kapakları, kitab dolablan, hamamdaki Samsun <Husus!> - Son hafta znrfındn 

U zelzelenin de oldukça zarar yaptığı kurnalar ve mermer direkler, su yolla- dahilden yedi bin kilo pirinç, bir vagon ar-
~~nıin edilmektedir. H b b J il rındaki kurşun borular bile söküldü. Ha- pn, on bir vagon mısır, on yedi vagon un, 315 
Şimdiy(' kadar tcsbit olunan vaziyete a s urg arın ma arı rem dairesi de bu yağmadan 'kurtulama- sandık yumurta, bir vagon bulgur, dokuz vn-

göre bu havalıde Sungurlu kazasına bağ- müsadere edildi dı. Kadınlnra mahsus en Adi eşyaya va- gon buğday gelmiştir. Buradan İstanbula 
lı Cocul köyünde tiç samanlık, bir ağıl, rıncıya kadar hepsi kaldırıldı. Yüz elli 33.000 kilo tıı.sulye, 7000 kilo pirinç, 374 san-
bir oda yıkılmı , Tatlı köyünde de bir ev yo::erlin 21 (A.A.) - D. N. B. bildiri- senede birikerek bir (güzel eşya müzesı) dık yumurta ve sahll memleketlere de 2G20 

ı~ıkılm. ış, enkaz altında kalan Ah. med ogw - hf haline gelen koca konak bir iki saatin çuval un, 238.500 kilo mısır, 19.700 kllo bul-
Alman aleyhdarı ma eller, Otto dö 19 500 kil b ıo;d 1hra dU i tır 

11 Sukyman ölmuş ve kardeşi Ömer ya- içinde, yüz elli sene yüzüstü kalmış mal- gur, · 0 Up; ay c e m ş · 
_, Habsburg aleyhine çıkarılan tevkif ka- d d h h b ld Avrupaya ihracat durgundur, ve bu hafta 

St 
.. uı olarak enkaz ı:ııtından rıkarılmış, an a a ara o u. , rarının Habsburgların servetine kon - eı l tı Urtarılmıstır. Yağmacılann bir çoğu sarhoştu. Aldık- muam e 0 mamış r. 

• mak ıçin Almanya tarafından bir baha- p 'k d · k" f Avcı köyu-nün camü yıkılmı"'4ır. ları malları omuzlarına vurarak çarşıya ayasfa 1 tısa İ in IŞa. 
'J• ne olarak alındığını bildirmektedir. 

h.
Ankara valilig~ 1 Haymana, Şarki Kor- gidiyorlardı. Fakat bu kadar da sabrede-, Bu meseleyi mevzuubahseden Ber - Pnyas (Hususi) - Pata llmlted şirketi Pa-

ISar ve Keskin knymakamlarını kaza - miyorlar; yarı yolda rastgelenlere, ölü 
L liner Börscn Zeitung diyor ki: fi yastan ayrıldı. Hissesini İş limited ve Biırha-
«ı111 içindeki zelzel den zarar gören köy- ·atına satmak istiyorlardı. Bazı fırsat 

Habsburgların mallan esasen daha d neddJne devretti. Yeni 11lrket Payasa 150-200 
e~: göndermiştir. bir çok hafta evvel müsadere edilmişti. 1 üşkünleri bu arada epeyce mal edindi- bin Ura kadar para s:ı.r!ederek bir dJlgakı-
\']j .lOzgad, Çorum, Kayseri ve Kırşehir Buna sebcb, gene bizzat Otto dö Habs- er, çok kar yaptılar. ran ve mavnalar için tahaffuz yeri yaptırn-
a "likl ri tam te kil5tla zelzeleden ha - , p·· · p (Sultana yakınlık yakıcı ateştir) diye caktır. Bir tren hattı iskeleye kadar uzatıla-

t b burg olmuştur. Otto nun oti arizi - İb 
a olan mıntakalarda çalıc:m'\alarına de - bir söz vardır. Zavallı şir bu sözü duy- en~ gibi istasyondaki mevcud hntlnra oa bir 

" :.-··· yene verdiği haince beyanat hatırlar - d 
aın ebnektedirler. mamış, uymuş olsa bile dinlememiş o- voJ daha ilave edilmektedir. 

dadır. J 

(Ba~rafı 10 uncu. :;ayfada) 

Pa1.ar günkü müsabakalar: 
1000 metre (küçükler): 
l - Baha <Gu.) 3 1/10, 2 - Hnlld (A. O.) 

3 2 10, 3 - İsmail (Gli ) . 
200 metre (büyükler): 
ı - Hasan CA. G.) 25 6/ 10, 2 - O"'uz CM. 

0.) 26, 3 - Nuri (G. S.). 
Tek adım (k1zlar): 
ı - Meliha 3.79, 2 - Pakize 3.40 3 

hamet 3.39. 
1000 metre (bü)iikler): 
ı - Gnllb CD. Ç.) 2.54, 2 - Adnan (D. ç., 

2 59, 3 - Orhan (Har.) 
100 metre (kuçükler): 
ı - Baha <GÜ.) 13 6/ 10, 2 - S.ır11 CGü.) 

3 - Nihad CD. Ç.). 
Cirid atma: 
1 - Suad (G. BJ 42.04, 2 - Turg ld (Har.) 

3919, 3 - Yılmaz (Har). 
Tek adım (kuçükler): 
1 - Hayri CD. Ç.) 5.09, 2 - Ha~ rl (D. ÇJ 

4 82, 3 - Nthad (D. Ç.). h·l)ahiliye Vekaleti tarafından Kırşe - lacak. Yoksa sadrazamlığa özenmeyip te Bu ve buna benzer yenlllkler Payasın iktı-
}t _ınıntaka ınd ki zelzele mahaUin gön Hamza Ilı köyünde gene Anadolunun bir tarafında beyler- sndi inkişafına bir hayli yardım edecektir. Kızlar eı topu: 
\lfot ı 

1 
S beyi olsaydı boğulup ta fısi yeniçen1erin ----~---------,,..··-- ı - Meliha 4.3.13, 2 - No11ber 42.37 3 - Fa .. 

~·· 
1 
en mülkiye başmüfrttişi A i erver Bir hırsızlık vak'ası önüne atılmazdı. Ebu Said efendi bu kar- 1 ' hamet 36 84' 

o kere varmış ve tedkiklerine devam yeni neşriyat 5000 metre (büyükler): 
et?nc:kıe b raber yapılan '-'ardımlara ne- Nazilli (Hususi) - Hamzallı köyün- ga~lıktan canını zor kurtardı ve kona- --------------' ,.., ,; ğı ğ b- 1 l'kl 1 - Mustafa (M. G.) 17.36, 2 - Selim <D.. 
""'-l'et etmcğe başlamıştır. de 80 yaşında bir ihtivar olan Mustafa- nın ya ması acısını oy e ı e avuttu. ORTA YAYLA - Sıvas Halkevt tarafından ,; Ç.) 17.53, 3 - Ali CM. G.). 
l ltıZıhıyın çadırları ve yardım ht:yet _ nın evine iki hırsız girmiş, .saklanmış, ---·-··00

•• ........... .. - ..... _ ..... _ ... _ _ çıkarılan bu memleket mecmuasının 12-13 80 metre kızlar: 
;~ Köşk('re varmıştır. Kırşehir valisi sabahleyin Mustafa oda kapısını açın- üncü sayılan bir arada çıkmıştır. ı - Meliha 10 6/ 10, 2 - Mebrure 12 8/lO., 
oQ. - 60 d k "h . 1 9 MAYIS Sa '1'7ft

1k v1 3 - Pnkize 13 5/10. 
i 

O§ker köyleri için 1000, diğer köyler ca biri onun, diğeri yaşın a i ı tı- ı - msun ~ e meı:munsı-
1'1~ • • •• • l dır. 27 ncl sayısı çıkmıştır. Tek adım (biiyükler): 
1~~. de 500 çadır gönderilme.sini istemiş- yar karısı Fatma nınenın uzerıne çu - ==--=--==---=-=-===~~""l'==,.1 
"'!' }anmışlar ve ölümle tehdid ederek yor- Yevmi. SJ.ya.sl. Bavacııa ve Balk gnzete.ı Almnnca yardımcı kitab - Ortn mekteb- l - Semih ca. B.) 5.87, 2 - Faik (G. S.) 
1 rdır H Jerle ıı.seıerde taklb edllmekt{l olıı.n d\1etod 5.63, '3 - Feyyaz (Har.) 5.58. 

ıeı ç İşleri Bakanlığı mıntakalarında zel- ganların altına tıkmışla · ırsızlar Yercbatnn, çataıç;;me ııokal:.. 21 Algeıı den talebenin layıklle istifadesi için Teşvik miısabakalarımı. bundan boylc he7' 
. e olup olmad ğını bütün vilayetlerden sandıkta bulunan dört yüz lira kadar 1 5 T A N B t J L Alman usesı muallimlerinden Zeki Cemal ta- hatta devam edilecektir. 

~Ustacel telgraflarla sormuştu. 57 vi- kağıd, beş altı lira gümüş parayla 70 rafından «Met.od Alge ile almanca öğrenen- Selim Tezcan 

d Yetten malumat gelmiştir. On dokuzun- kadar Urbiye altınını alarak kaçm1ş- Gazetem!zde çıkan yazı ve ıere yardımcı kltab• l.smlle bir eser hazırlan-
a sarsıntı hissedilmişse de hasar yap _ }ardır. resfm!erin bütün haklan mıştır. zeki Cemalin uzun yıllardanberl elde 

tı'ıad ınış, 33 vilayette ise sarsıntı kayde _ Hırsızların arkasından Fatma ~ine mahfuz ve gazetemize aittir. ett.lği tccrubeye istinaden hazırlam~ olduğu 
ihnenıi~ı·r. bagıw rmış, oradaki kahveden ve camıden bu eser ayni zamanda Almancayı doğru "e 

~· BONE flA TL Al pürüzsiiz okumağı, konuşmnğı temin ettiği 
h İnsanca ve malca hasar (5) vilfıyete in- çıkanlar arkalarına . ?üşmüşler.se. ~e~ gibi Alman gramerinin belli başlı kaidelerini 
~sar etmektedir. Bu vilayetler: Kırşe _ bunlardan biri bir sılah çıkarıp hır ıkı er=1=:!i=!!!=6= i=""=T"'=1=• de bol misallerle izah etmektedir. Mekteb ta-

hır "' 1 t t · e bahçelerın· arasına da ·3 •y Jebeslne ve Almanca öğrenmek 1.stiycnler • .ı ozgad, Çorum, Kayseri ve Anka - e a eş e mış v - Sene Ay Ay , ı 
tadır. larak kaybolmuşlardır. ~- Kr. t..r. ~r. lçln !nydalı bir eserdir. . 

Zelzele mıntnkasmda tcdkikat Soyguncuların arkasından koşanlar, l\I. T. A. - Mnden tedkik ve arama ensU-
bunlard!"n bı"rını· . tanıdıklannı, digw erini TÜRKİYE 1400 750 4UO lo>,ı tüsü tarafından üç ayda bir çıkarılan bu 

.. yapı1nca1< 

din Uni~crsite Fen Fakültesi jeoloji or
ırı· aryus profesörü Hamid Nafz Pa -
b·ır ile profesör Parajas, bugün K1rşc
~~ ~el~ele mıntakasına gitmek üzere 

11tnızden hareket edeceklerdir. 

1lınirofesörler, bu mıntakayı dolaşarak 
esaslar dahilinde tedkikler yapa -

~at:dır. Zelzele sebebi, istikameti, 
ll:ı· detı vesaire hakkında alınacak il -
la 1 ~e~yici, hazırlayacaklan b ir rapor
il 'Onıversite Rektörlüğüne bildirecek-
erdir. 

Bu seyahat iki üç gün sürecek-tir. 
GenCl'BJ Mctaksasın telgrafı 

luıkara 21 (A.A.) - Son zelzele 

" YUN~'l'{İSı'AN :.!340 1220 'ilJ 27 J meslek mecmuasının nisan sayısı çok güzel 
tanıyamadıklarını söylemektedirler. ECNEBİ 2701) 1400 bUO 300 bir baskı ne ve blr çok grafiklerle intişar et-

Hadiseden jandarma ve müddeiumu- mıştır. 
milik haberdar edilmiş, tahkikata baş
lanmıştır. Köylülerin tanıdıklarını söy
led~kleri şahsın hüviyeti tesbit edilmiş
tir. Arkadaşı aranmaktadır. 

Romanya kralının sıhhati 
Bükreş 21 (A.A.) - Dün akşam kralın 

sıhhati hakkında neşredilen tebliğ. gribin 
iki vaziyette inkişaf eylemekte olduğunu 
bildirmektedir. Sabah hararet 37,8, nabız 
76 idi. Akşam hararet 38,2 ye ve nabız 
88 e çıkmıştır. Gırtlaktaki grip arızalan 
devam etmektedir. 

Abone bedeli peş!r..dir. Adr 
değı§tirmek 2!> ~U§tur. 

Gelen eorak ,:!PTi verilm .1. 

IUnlardar mes'uliyet alınmC12. 
Cevap için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. 

........................ , 
Posta kutusu : 741 l.nanbul 
TclfPc.f : Son Posta 
Telefon : 20203 

·~·············· 

Tütun Mecmuası - Türk tiitlinlerinlıı ve 
tutüncillüğunün menfııaUerlnl korumak u
zcre cTütün Mecmuası• namı altında çıkan 
aylık bir mecmuanın llk nü.shasını okuduk. 
Senelerce inhisirlar İdaresinin teknlk i§le
rinde Baş Eksperlik yapmış ve şube müdur 
muavinll.ğinde bulunmU§ olan Lemi Cemil 
gibi genç muteşebblslerln çıkardığı bu mec
muada kıymetli yazılar ve istatistikler gör
dük. Türk tutuncülüitüne ve dolayı.sile mem
lekete müfid olmalarını temenni ettiğimiz bu 
yeni mecmuaya muvatra1dyeUer dlleriz. 

Çocuk Duy(U811- Renkli olarak lntl§ar et
mekte olan bu mecmuamn ao \UIC\l 1aJ11.1 

--------------- çıkml§tır. 

Çekoslovakyada gaz 
maskesi mecburi 

Prag 21 (A.A.) - Bu hafta Çekoslo • 
vakyada gaz maskesi satın alınmam mec
buri kılınmıştır. Bunun için §ehirlere ikJ 
ay ve bütün memlekete altı ay mühk1 
verilmiştir. Çocuklar için satın alınılil 

maskeler, ufak gelmeğe başladığı zaman 
tebdil olunacaktır. 
Diğçr taraftan P.ragcla iki~r bın ki~ 

alabilecek sığınaklar inşa edilecektir. 

Cumhuriyet 
sinemasında 

,...... __ ..... ---~""'""_.,,.,.,.. _____ .. _, _ ... , ... ~---
Der Türk, çocuklan koruyan Ç. E. Kuru

muna yardım etmeli borc bilir. 



S N . URAlll 

25 I nce sigara 

20 Kaltn sigara 

KURUŞ 

EYVA 

hayatın intizamsızlıklaranı en emin 

surette ıslah ve insana hayat •• 

canhhk bahıeder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU • IST AN BUL 

uzu 

SON POSTA 

~ "DAlMA 

~TİRYAKI 
iÇiYORUM .. 

e Her Tiryaki bunu 
söylüyor.Acaba neden? 

Çünki: 
e Tiryaki sigarası on· 
\aran uzun zamandan· 
beri bekledikleri siga· 
radır. 

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

Her zaman 

AYNI HARMANI 
AYNI 1 Ç 1 M İ 
AYNI NEFASETi 

TiRYAKiDE 

BULABİLİRSİNiZ! 
• 

BANKA KOMERÇiVALA 
iTALYANA 

Sermayesi IJret 700,000,000 
İhtiyat akçesi Liret 145,769,05t.50 

Merkezi İde.re: MİLANO 
İtalyanın başlıca oehlrlertnde 

ŞUBELERİ 
İnglltere. İsYiçre, AYusturya, Mııca
rlstan. Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan, Mısır, Amerika Cemııhlrl 
Müttehldesl, Brezilya, Şlll, Uruguay, 

ArJantın, Peru, Ekvııtör ve 
Kolumölyada 
Arllyasyonlar 

ISTA'.'lBUL ŞUBE l\IERKEZİ 
Galata voyvoda caddesi Karaköy 
Pal~ (Telef: «Sfl /213/ 4/ 5) 
Şehir dablllndet.I centeler: 

istaııbulda: AIA.lemclyan hanında 
Telef 22900 13/11/12/ 15; Beyo~lun· 

da: isUklM caddesi Telef. "1046 

tzMiRDE ŞUBE 

ilan Tarifemiz 
Birinci •ahile ı 400 lturuı 
llıincl .a1ı:ı. 250 » 
Oçüncil sahile 200 • 
Dördüncü sahile 100 • 
1, ıalıileler 60 • 
Son aalaile 40 )f 

Muayyen bir müddtc udında fazla,. 

ca mikdarda ilAn yaptıracaklar aynca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam. yanın ve çeyrek sayfa 
llAnlar için ayrı bit tarife derplf 
edilmiştir. 

Son Posta'nm tlcarl Ufuılanna aicl 
itler f~in §U ııdrt>se müracaat edllıoı 
melidir: 

tlincalık Kollektlf ŞlrkeU. 
Kalı.ramaozade llaD 

Ankara caddesi 

----~-...... ·---- --- -~..... .... ......___ 
Son Posta Matbaası 

NeFiyat Müdürü: Selim Ragıp Emeı 

SAHİBLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem VŞAKLIGll. 

Nisaa 21 

Beyhude ıstırab çekmeyin 

Soğuk algınlığı, nezle 
kırıklık, grip, baş, diş ve 
sinir ağrıları, romatizma 
sancıları için rakibsiz 

deva Gripln'dlr! 

Bu karışık havalarda 
yanınızdan 

GRİPIN 
eksik etmeyiniz! 

lcab!nda günde alınabilir. 

Tarağa isyan ed n saçlar 
Ekseriya bulunduklan yeri terketmek arzusunda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate Ahştırınız 
Bunun en iyi çaresi 

PERTEV BRİYA TiNI , _____ ... 
kullanmaktır. 

SiLKO 
Romatizma, lô.~bago, siyatik, si
nir ve soğuk algınlığından ileri 
gelen şiddetli ağrıları teskin 

> izale eder. 
Saç bakımı, f{izelliiin en birinci ~artıdır. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesir.i mücerrep bir 

_.NERViN 
l I s· · .... ı b"' ·· k ·· ·· ki k ı k, . ı ınır agrı an, asa ı o suru er, uy us uz u 

baş ve yarım baş ağrısı, baş dönmesi, baygın· 

lık, çarpıntı ve sinirden ileri gelen bütün ra· 

hatsızlıkları giderir. 

Dizel Motörü alınacaktır. 
Fethiye elektrik tesisatı için Nafıa Vekaletinden tasdikli proje ve prtnanıeJI 

mucibince bir aded 60 beygirlik Dizel motörü alınacaktır. Talihler, proje ,,, 
şartnameyi görmek ve tafsilat almak üzere 25/4/ 938 tarihine kadar Sirkecide 
Fethiye Nakliyat ve Ticaret evi vasıtasile Fethiye Belediye reisine müracaatıat• 
ilan olunur. Telefon c:23847t (2252) 

Asipln Kenan 
&izi aoQuk algınhQınden, nezleden, gripten, b•f 
ve dl' aftr1ler1ndan koruıac•k en iyi lllç budur. 

,... lımine dikkat buyurulması 

en muannit cild yaralarından kurtulmak için 

~~KZA Mi N 
~- * la~ı:; Bin' rce hHtayı kurtarmıştır. Ecz•nelerden lıteyiniz. 


