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Atinada Celil Bayar' Facianın tam ve kat'i 
için hazırlık başladı bilinçosu tesbit edildi 
Bütün gazeteler bu seyahatin büyük Kırşehirde dün bir, iki sarsıntı daha 

ehemmiyetinden bahsediyorlar oldu, nüfusca zayiat gok 
Celal Bayar ve Rüşdü Aras, dün öğle yemeğini lngiliz 
sefirinin -davetlisi olarak sefaret konağında yediler 

lktısad Vekili Şakir Kesebir de dun akşam şehrimize geldi 

Celal Bayar dün sabah gartlll trenden IMrke" 
Dün sabah şehrlmlze ~len Ba§Veklll Atinaya hareket edeceklerdir. B&Jvekll 

Ceııu Bayar ve Hariciye Vekili Tevfik ve Hariciye Vekiline Bapekllet husus! 
l\tişdü Aras, yarın ak§am husus! trenlr (Devamı a inci ıaJlfada.) 

Majino hattının bir kısım 
inşaat plinını 

Almanlar elde etmişler ! 

(Sağda) Kırıehirde halk gecelerini bu 6ekilde soka'lot4 geçiriyor, (solda) feıaketzecıeıere e1eme1G tet1%U ------··-----·,------
Fransa dörtler 

mi sakına muhalif 
Dalad1 mi akın küçük 
devletler a1eyhine oldu

ğunu ileri sürüyor 
Paris 23 (Hususi) - Siyasi mabfeller, 

pef_fembe günü Londrada Fransız ve 1n
gillz nazırları arasında yapılacak olan 

müzakerelere karşı büyük bir alaka gös- Kırıehir haıtanesinde iki minlmi'l\t yarala muharrlrimizle konttturlarken 
termektedirler. .. 
Başvekil Daladye ve hariciye nazırı Bo- K1:~~· 23 (Sure~i.mahsusada gon-

~ d k• ne bugün bu müzakerelere müteallik derdığimiz muharrırimizden) - Bu 
ran~ad~ casuslar ~aaliyetlerini artır ılar, i ı casus ha~ırlıkla;da bulunmuşlardır. ge.ce kat't olarak tesbit edilen ıayiat 
İstihkamları gezdıkten sonra sırra kadem basmış İyi haber alan mi.hfellerde söylendilf- ' mıkdarı ~şağıdadır. 

ne göre Mussolinl tarafından derpiı edi- Kırşehır kasabalarında 2S ev tama- 9 uncu ıayfaya bakınız: r ~ 

t{Londrada çıkan Deyli Ekspres gazetesi Majino hattındaki gizli inşaatın bır kıs- 1 d-rt'ı kt uh ı·t 1 D 1 d (Devamı 11 incl aaı1f1Jda) 'ile------------' . en o er pa ına m a ı o an a a ye, -eç ten iU dikkate şayan malümatı al- mını Üzerlerine alını~ olan ild Fransız L d .. k 1 rl d ktat ____.._ _____.. "" ....... ~ 
ltltştır: (Devamı 11 inci ıayfa.da) on ra muza ere.e esnasın a no ,I 
~~-~~-~~~~-~---~-~~~-----uu~ıe~lli~~~~bi.h~e~ t ZUZELESA~Sm~N NOTLARı 

Kahraman Ordu dün 1800 ~~.:{~~;:~::~:;.:~~;upokt- Bu satırlan yazarken aQlıyorum! 
:Yedek sübay daha kazandı 
'' Vatan uğurunda son damla kanımızı 

akıtmıya burada and içiyoruz ,, 

• fi ••• 

-
Yeni 11edek rilbtı ylar cınd fçerlerken 

'Yedek Sübay okulunun yeni me • ı mektebden hareket ederek, Tarla başı 
tullları, dün sabah saat 9 da Sübay tt. caddesinden geçip Galatasaray yolile 
fl1t_~larile, yürüyüş kollan halinde (Devamı 13 üncü sayfa.da) 

1 
..- Yedek Subay Okulunda altı ay -.. 

Bu şayanı dikkat rOportaJı 10 uncu sayfada bulacaksınıı. 

lngiliz Harbiye 
Nazırı Romadan 

Parise gitti 
Roma 23 (Hususi) - Dün akşam 

;Maltadan buraya gelmiş olan İngiliz 
jıarbiye nazın Horbelişa bugün, kont 
.Ciano tarafından şerefine tertib edilen 
öğle ziyafetinde hazır bulunmuştur. 

Horbelişa öğleden sonra Mussollni 
tarafından kabul edilmiştir. İki devlet 
adamının hayli uzun süren mülakatı 
,çok samimi olmuştur. 

Yamı Parise varacak olan İngiliz 
Harbiye nazın, Fransız Başvekili Dalad 
ye ve hariciye nazın Bone'ye de mü • 
lAld olduktan sonra Londraya döne • 
cektir. 

(Devamı 2 inci ıayfad4) 

lliii5' ··-·--··-······· ... ---·····--,----

BUGÜN 
Aıkerf lueler ıporculaTına me • 

raıimle mülıalat dağıtıldı 
'1 mel urfa4a 

Cocu.k bayramı intıbaları 
t üncü sayfacla 

BugUnlıü gU.rqler ve dilnka 
futbol maçlar't 
H ünc6 U7fada 

Karısile dört çocuğuna mezar olan enkaz yığını 
altından sağ çıkarılan ihtiyar Rıza, ak saçlannı 
yola yola bağırıyor : " Niçin çıkardınız, beni be ... 

Neyim varsa o toprağın altında idil ,, 

( Kırşehira giden muharririmiz j ıte beı çocuğile beraber ıu
urunu da kaybeden bir ba-

NaCİ Sadullah bildiriyor ] ba... Zelzeleden euvel ha 
altıam euinin önüne çıkarak 

_baiırır, euladlarını yemeğe 
davet edermİf. Şimdi de 
alqamları ayni aaatte gene 

onları çağırıyor I 

(Yazısı 11 inci sayfanın 4 üncü ve 5 inci sütüıılannda' 
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Gene ayni bahis 

- Yaz.an: Muhittin Birıen 

G eçende, hayvan 
rekabete başlıyan, insan arabala

nndan şikayet etmiştim. Aziz adaşım Üs
tündağ, bu yazıyı okumuş, bir tesadüfte 
bana: 

- Hakkın var, demişti; o i§ iç.in bir 
proje tanzim etmişler, fakat, encümen
de benim huzUl'Umla müzakere etmek 
istiyorlar. Ben de bir türlü vakit bula -
madım. 

r ' • 

Sırtında hem §ehrin, hem de viliyeUn 
yüklerini taşıyan bir insanın kolayca 
vakti olup bir projenin müzakeresinde 
bulunamamasını tabü görürüz ve bızim 
memlekette de her hangi bir idarenin 
muhtelif servisleri o servisin işlerini ken
di kendine halledip bitirecek bir istiklfil 
sahibi olmıya henüz hak kazanmış değil
dir. Bunu da anlamaz değiliz. 

Şarkta pek ziyade zebanzed bir halle sözü vardır: 

-Kırkından IOlll"a saz çalınmaz, deriz. Bunu söylemekle 
takib ettifjmiz maksad her hangi bir ıeyi öğrenmekte geç 

ka.lmıi olanla eğlenmektir. 'Elde ettiğimiz netice ise cahili 
cahil kalmıya :mahkfun etmekten ibarettir. 

Geçenlerde Paris üpiversitesinden 82 yaşında ihtiyar bir 
talebe diploma aldı. Bu münasebetle ona bir %iyafet verdi-

Fakat, anlamadığım bir şey varsa §U -

dur ki, bugün sokaklarda en iptidai za -
bıta fikrine ve seyrüsefer nizamlarına 
muhalif bir şey mevcud olduğu halde 
buna kimsenin müdahale ettiği yoktur. 

ler bu ziyafette: · 
- Bir şey öğrenmekte gecikmek: hatadır, fakat gecikildiği 

için öğrenmekten vazgeçmek daha büyük hatadır, denildi, 
şark zihniyeti ile garb zihniyetini mukayese ediniz. 

Mesela, evvelki gün köprüden geçer
ken gene böyle bir hal karşısında kal -
dun. İki insan tarafından götürülen üç 
tekerlekli bir arabanın üstüne, adedini 
sayamadığım, fakat PrlO arasında tahmin 
ettiğim seyahat bavullan kmımuş ve 
bunlar birbirlerine gfıya bağlanmıştı. 

Küçük bir istinad kaidesi üzerine otur -
muş üç metreye yakın bir irtüa ile yük
sel~ bu garib araba ve bu ganô hamule 
karşısında, hayran hayran, baktım. Bu 
garib nakil vasıtası ve bu ganô araba, 
köprünün ortasına gelinciye kadar kim 
bilir kaç seyrüsefer memurunun gözünün 
önünden geçmişti. Kimse bunun garabe
tine dik.kat etmemiş olsa gerektir. Halbu
ki, el arabalarile nakliyatın bu nevi az -
gınlıklarmı olsun n:enetmek için, ne en
c\imende sıra bekliyen projenin nizam 
olmasına, ne de her hangi bir emre lü -
rum yoktu. Her hangi bir zabıta memu -
nınun bu münasebetsizliği menetmeğe 
salahiyeti olmak 18.zımdı. 

(~_s __ c_z __ A_R __ A_S_D _N_D..;......_A_) 
Yeni intihab edilen Diinyanın en cesur 

Yarışcı kadını Bir mihrace 

* Bu, bir misaldir. Son günlerde artık 

·-------------------------· 
HERGüN BiR FIKRA 

Bir generale ve 
Bir haTb esnasında Fransız oTdusu. 

generallerinden biri krala hitaber;, bir 
mektub yazmıştı: 

cHaTbi kazanabı1mem için be§ b;n 
cukere daha ihtiyacım ı:CITdır.> 

Mektubu mFteşara gönderdi. Müs
teşcu •onlu: 

- Mektuba ufak bir ilave yapma
m4 müsaade eder misiniz? 
-Haylı.ay. 

Müsteşar mektubda charbi kazana
bilmem için:. den sonra, cbir genera
le Ce:t kelimelerini iiave etti. 

* -· Ford'un kaynanasına 
Verdiği ehemmiyet 

pek ziyade göze batar bir hal alınış olan Dünyanın en büyük otomobil fabri-
bu nevi coşkunluklara tesadüf ettikçe 
düşünüyorum: Şu gözlerimin ·önünde gc- kasının sahibi Hanri Ford kaynanasına 

pek büyük ehemmiyet vermektedir. 
çip giden manzarayı ben dünyanın hiç Elli sene evvel sade bir makinist iken 
b. t f d g- ed"m Kim bu manza Geçenlerde 45 yaşında olduğu halde 
ır arakın a borm ıd.: kil t - ölen Hindistanın en bu··yu··k zenginle - bugün dünyanın en zengfo adamların-raya ba arsa, unun unya na· vası a-

lan arasında yeni bir icad olduğuna bük- rindcn Partiala Mlhracesinin halefi se - dan birisi bulunan Ford, ilk kurduğu 
meder. Yeni bir icad, bizim belediyemizin çilmiştir. Yeni Mihrace 1,90 boyunda- fabrikanın ellinci yıldönümü münase
fstanbulda ittihaz ettiği bir takım ted - ôır. Fakat selefi kadar mucevheri yok- betile gazetecileri kabul ederek söyle-
birlere kendi kendilerine başka bir isti - tur. diği sözler arasında yalnız mesleğinde 
kamet veren hamallanmmn yaptıkları büyük muvaffakiyetlere nail olmakla 
bı.r yenilik. Fakat, bu icadın güzel bir ieY /ngiltere adası yavaş yavaş kalmamış, evlilik hayatının en bahti-
olmadığını ne onlar farkedebiliyorlar, ne batıyor yar insanlarından birisi bulunduğunu 
de biz. Eminim ki, yakında Avrupa gaze- İsk lı filim. M kin .. da ütiharla beyan etmiştir. Ford gaze-

l k b oçya ey d son günler- tecilere: 
telerinde fotograflar neşredi ece ve un- d u--· b. ak 1 · d İn ir 1 
ların altlarına cTürkiyede böyle garib ga- . ~ neşrke ıgı ıkır mb. akeshm ett gbulız er c- Bütün evlilik hayatımlZda kanın 
. . . . ., . ıçın ço can s ıcı ır e ane e un- 1 f 

rıb nakil vasıtaları ıcad edildı.:t dıyc ya- ..+· Ar f •. B.. ..k . ile aramızda bir defa bi e ena bir söz 

Resmini gördüğünüz Dayan, deh -
şetli spor Aşıkıdır. Geçen sene bu sü -
tunlarda yazdığımız gibi, bir yarış tec
rübesi esnasında kazaya uğramış, ken
disi de bir çok yerlerinden yaralana -
rak haftalarca baygın bir halde hasta
nede yatmıştır. Uzun nekahet devresini 
geçiren sporcu bayan, son günlerde ye
ni bir müsabakaya girmiş, bunda so -
nuncu gelmişse de, gene de otomobili
ni ustaca ve eski çevikliğile kullan -
mıştır. 

Kendisine dünyanın en cesur yarış
cı kadını denmektedir. 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Oldulu için 

Bagiin Konamadı 

Atinada Celal 
Bayar için 

hazırlık başladı 
(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

' 
J 

kalem müdürü Baki Sedes, hariciye mü· 
dürlerinden Memduh Cevad Açıluılın, ha· 
riciye hususi kalem müdürü Refik Ko • 
camaz refakat edeceklerdir. 
Başvekil Celal Bayann dün Haydar -

paşaya muvasalatında büyük merasim 
yapılmış, Başvekil, şehrimizde bulunan 
meb'uslar, vali ve belediye reisi Muhitl
din Üstündağ, üçüncü umumi müfettiş 
Tahsin Uzer, İstanbul komutanı General 
Halis Bıyıktay, diğer komutanlar Deniz· • bak umum müdürü Yusuf Ziya Öniş, vila· 
yet, belediye, Parti erkanı, iktısadi mi.i " 
esseseler müdürleri tarafından karşılan .. 
mıştır. Askeri bando selam havasını çal• 
mış ve askeri müfreze resmi selamı ifa et· 
miştir. Bu 1>1rada İzmite hareket elmekte 
olan Üniversite talebesi Başvekili büyük 
tezahüratla karşılamış, Celfil Bayar genç
liğe iltifatta bulunmuştur. Başvekil, Hey
beliada vapurile İstanb'ula geçmiş ve li .. 
mandaki bütün vapurlar düdüklerini ça· 
larak Başvekili selamlamışlardır. 

İngiliz Sefarethanesinde 
Başvekil Celfil Bayar ve Hariciye Ve• 

kili Tevfik Rüşdü Aras, dün öğle yeme • 
ğini İngiliz sefiri Sir Persiloren'in da .. 
vetlisi olarak İngiliz sefaret konağında ye 
mişlerdir. 

Atinada hazırhk 
Aüna 23 (Hususi) - Türkiye :Başve .. 

kili ile Hariciye Vekilinin çarşamba gü
nü öğle üzeri hu5usi trenle buraya vasıl 
olacaklan haberini yazan bütün Atina. 
gazeteleri dost ve müttefil,t Türkiye dev
leti vekillerinin bu ziyaretine büyük e • 
hcınmiyet atfetmektedirler. Caddeler 
Türk ve Yunan bayraklarilc süslenmek· 
tedir. 

İktısad Vekili de geldi 
İktısad Vekili Şakir Kesebir de diln 

akşamki trenle Ankaradan şehrimize gel· 
miştir. Vekil istasyonda Ticaret odası er· 
kanı ve Denizbank müdürleri tarafınrarı 
karşılanmıştır. 

Başvekil sinemacıları kabul etti 
İstanbul sinemacıları dün şehrimizde 

bulunan Başvekil Celal Bayar tarafından 
kabul edilmi~er ve Başvekile son çıkarı 
kanun münasebetile sinemalara girmelt 
hususunda müşterilerin yaş tahdidine ta~ 
bi tutulmaları hakkındaki takayyüdat et• 
rafında noktai nazarlarını bildirmişler • 
dir. 

Sinemacılar bu hususta bazı rakamlar 
zikrederek zarara uğramakta oldukları
nı da ilave etmişlerdir. . zılacak. Zavallı Türkiye de bir türlü böy- mu'i.urd·.. ım -~~ edsor •1~yu --~~1~81~- teati edilmemiştir. Fakat kaynanam da 

. . 1 k k yanın unya yuzun en sı mecegını ı an Ç b 1 • • iz t k 
le 1garıb şe~er rnernleketı oma tan ur- etmektedir. iyi idi. Evleneceğiniz zaman kaynana- em erıagn ın a!J_a ı ÇO /ngiliz Harbiye Nazırı 
tutamıyaca - - - d İngiliz jeoloji ilim ve mütehassısla- ya çok dikkat ediniz. Kaymbabaya e- .mütevazı geçıgor R d R I 

şte, bunları duşunuyorum ve ne en tıkl tedkikat, n· da hcmmiyet vermiyebilirsiniz çünkü bu oma an ·0rı·se gı•tt 
· k v rının yap arı e 1 asır n- ' · İngiliz Başvekili Çemberlayn daha u 

do~ayı ~ö!ı '~yl~ ~ş~~ş ~ıra tıgı - beri Britanya adalannın suya batmak- büyük rol.:. oynamaz. Kaynananın fena hala başvekfilet dairesinde bir&Ajodada, (&§tarafı 1 inci sayfada) 
mızınB il edmb. _ır b"r u a? ~ıyko~,J- ta olduklannı göstermektedir. karakterli olduğunu hissetti&iniz za- alelade, pMYW topuzlu bir karyolada Horbelişa memmm 
rum. u ş er e wm ır şeyımız e sı"'. p f .. M kin .. kı ·ı ı ekt k --~~ 
Doğrusunu söylemek tazım gelirse, bu ro es?r :y d'e g~re bu suya ma~ don~ ı· zı e ev enro en sa mı- yatmaktadır. Başvekilin odasında du- Roma 23 (Hususi) - Mussolini ilt 
ks.ğ. ld ğu d t . d . batmak bır muddettenben h1zlanmıc: nız.~ emış ır. ı d .n .. 1t al d Du mu··1a·katından sonra g t il · k bu) e ı ın ne o u nu a ayın e emıyo -

1 
k d"·rt d İn :t -------- var ar a 6~ ayn ar var ır. var- aze ec erı a 

rum ve ge ece o asır esnasın a - .... lar beyaz kağıdlarla kaplıdır. Odada etmiş olan Horbelişa, Başvekil Çem " · * giltere sahilleri büyük değişik- Almangada mahkumlar da bulunan çifte kapılar da kAğıdla örtül- berlayn'in İngiliz - İtalyan anlaşma " 
B" i kıUıb 1 1 d · tt• b lik gösterecektir. Hemen bütün çalıştırılıyorlar müştür. Yatağının başında krem renk- sından bilhassa memnun oldugwunu ve 

ır n ç n eyız 1 on eş sene - sahillerde suyun kaplaınadtgw ı yerler 
denbcri ayni davayı güdüyor. Avrupanın pek az kalacaktır. Alman h .. kiim ti d··rt l"k li bir masa, :masanın üzerinde yeşil bir anlaşmanın yalnız bükümleri değil, rU

4 

bütün kültürünü, bütün tekniğini, bütün İn ya u e 0 sene 1 prog- telefon, san abajurlu bir lamba ve gü- hunun da tatbik edileceğini söylemiş ., 
d t t kflatı bu 1 k t kül h Yapılan tedkikler, gilterenin her rammı tatbik için hapishanelerde bu- müş bir sigara kutusu göriinmektedir. tir. 

me en eş nı m_em ~ e .e a: altmış senede sathından otuz santim 
llnde sokmak. Bu medenıyetın bır kıyafeti k b ttr. . .. t rmişti. B tl lunan mahkumlardan da istifade etme- An'an;vi ocakta da bir elektrik sobası Horbelişa, İtalyada kendisine göste' 
olduğu gibi, bir de nakil teşkillıtı ve şehir ;y e ~ gosaa: .r .. be~ sure ke ğe karar vermiştir. Adliye nazırının vardır. rilen hüsnükabulden çok mütehassi! 
sokaklarmda hareket nizamlan vardır. 

1 
vrupakt dı as~t b aynı ~~ Mc uzad - bir tebliğine göre, muhtelif hapishane- l olduğunu da aynca kaydetıni§tir. 

1 b l d TQ ki i A aşma a r. ~ e unun ıçın anş e- lerde bulunan 115.000 mahkümun ngı"ltere hem Çı"ne hem de -----·---~--'~"'_,,,,, stan u a r yen n vrupaya en ya- . . lt d ılması ta ı 
k A il _,~ d . _ nızı a ın a yap mu savver o an 85.000 inden istüade kabil imiş. Bun- ) T A K V • M 
ın, vrupa e en e::.ıu me enıyet mu - b- ük ı- li . da .. kü". ..rül aponyoya s · ıa""h sat 1 

bet} ini h · b" h ·d· N d d uy une n ınşası muş 4 go - lardan başka muhakeme edilmek üze- Uı ıyor nase er aız ır ş n u. e en o- kt a· 
layı bu chareket medeniyetini> kendisine m_e_e_ır_. _________ , re bulunan muvakkat mevkuflardan da Resmf istatiatiklere göre İngiltere hü-
bir türlü m.aledemiyor? Neden dolayı An- bize de öğretsln ki, hiç olmazsa kafamız istifade edilmesi düşünülmektedir. kUmeti geçen .ene zarfında Çine 153 bin, 
karada böyle şeyler görmüyoruz da bun- beyhude suallerle yorulmaktan kurtul - Muvakkat mev'kufların adedi de l 1 O Japonyaya da 68 bin 700 İngiliz liralık 
lara İstanbulda tesadüf ediyoruz? sun... Muhittin Birgen bin olarak hesab edilmektedir. silih sevketmiştir. 

Bu sualler beni uzun uzun düşündürdü. 
Hayır, işin içinden bir türlü çıkamıyo - r 
nun. Çıkamadığım içindir ki, bu mesele iSTER iNAN, İSTER İNANMA! 
den daha pek yakında bahsetmiş oldu -
ğum halde, bugün tekrar ayni §eye dön
düm. İstanbul belediyesinden rica ede -
rim: Ya ben haklıyım, o halde §U işe he
men bir nihayet vermenin çaresini bul -
sun; yahud da ben haksızım ve Avrupa -
dan kül halinde alacağımızı söylediğimiz 
medeniyetin cnakll ve hareket> vasıta -
lan böyle olmak lizıındır, o halde bunu 

İstanbul belediyesinin kayıdlanna bakarsanız İstanbul so- miştir. Haziran ayından sonra bozulanları değiştirllecek
kaklannm hepsinde, keneli gözlerinize inanırsanız İstanbul tir. Levhaların kısa bir zaman içinde bozulmalarının sebebi 
ıokaklannın bazılannda sokak isimlerini gösteren levhalar ise, iddiaya bakılacak ve inanılacak olursa sokak çocukları 
vardır. Fakat bu levhaların bir çoğu bozulmuş, kırmızı tarafından ta§lanmış olmalandır. Fakat levhaları ta~lıdık
emaylan döküldüjüııden beyaz yazıları okunmaz hale gel- ları için tutulmuş oldukları haber yerilen tek çocuk yoktur. 
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i il #f l(Ct ;BjlCI:J :1_#4 a! #1 iH 
Südet Almanları Pragın 

Bu Sabahki b 
Gazetelerde 

GördUgUmUz Fikirler 

Cumhuriyet - Nadir Nadi bugün yedek 
sübayı tarif ediyor ve yedek stlbaylann o
muzlarına alm~ oldukları mukaddes vulfe
nin ehemmiyetini anlatıyor ve diyor ki: 

• Üç anahtar meselesi 

te liflerini kabul etmiyorlar aDun ordumuzn katılan 1800 sencln, Tıirk 
topluluğuna llftve etUği kudret, 1800 tayynre, a 
tank veya mitralyözle ölçülemiyecek kadar o 
büyüktür. Uzvunu teşkil etUğlmiz cemiyete 
hayatımızla bağlanmak kadar şercru bir ra
bıta duşlinülcbllir mi?• 

Yazan: Selim Ragıp Eme' 

ngiltere ile İtalyanın anlaşmalarından 

sonra sıra Fransa ile İtalyanın anlaş-• 
Bir lngiliz gazetesine göre Südet Alman/arına 

* 
masına geliyor ve geldi. Nitekim, bu hu
susta iki taraf arasında başlamış olan 
müzakereler ve bu mi.ızakercler hak • 
kında tercşşüh eden haberler, iki devle
tin, aıalarında :nevcud muallak meseleleri 

Cenevre toplantısından evvel hal ve fas
lederek hiç olmazsa iptidai bir anlaşma 
akdetmek istedikleri anlaşılıyor. Fransa 
ile İtalya arasında konuşulac::ık olan me· 

muhtariyet verilmezse Çekoslovakgaga 
ekonomik bir tazyik tatbik edilecek 

karşı Tnn - Ahmed Emin Yalman blr otobüs 
yolculuğundn geçen muhavereleri mevzuu 
bahsederek halkın bilhassa orta Anadoluda 
l'Ukua gelen zelzele felAkctı karşısındaki has

Prag 23 (Hususi) - Önümüzdeki ma
yıs ayında, Südet Almanlannın meskun 
bulundukları mıntakalar da dahil olmak 
üzere, memleketın hemen hemen her ta
rafında belediye intihabatı yapılacaktır. 

Kanunen geçen sene yapılması icab e
den bu intihabat, muhtemel karışıklıkla
rm onüne geçmek gayesile tehir edilmiş
ti. 

Hukumetin bir emirname~ile ilim edi
len bu intihabat, Alman ekalliyeti ara
sırda beklenilen hüsnü tesiri yapmamış
tır. 

Karlsbatta, senelik kongresinı akdet -
mekte olan Südet partisine mensub sa -
lahiyettar bir zat, hükfımetle uzlaşma -
nın kat'iyyen mümkün olmadığını söyli
yerck, Çekoslovak ricalinin dar milliyet
çi zihniyetini şiddetle tenkid etmiş ve bu 

zihniyetin bir harbe müncer olması ih -
timalinden bahsetmiştir. 

Diğer taraftan Alman meb'usu Dr. Kut 
de, anlaşma için hükUmet tarafından ya
pılan tekliflerin kabul edilemiyeceğini 

söylemiştir. 

Çekoslovakyayı tazyik 

Londra 23 (A.A.) - Bazı İngiliz gaze -
teleri, Südet Almanları partisinin Karls
badda yaptığı toplantıya hususi bir e -
hemmiyet atfediyorlar. 

Deyli Telegraf gazetesi, Çekoslovakya
daki Alman ekalliyetinin vaziyetini mü:n 
kün olduğu kadar müsaid görmektedir. 

Deyli Ekspres gazetesi, Almanyanın iki 
memleket arasındaki gerginliğe nihayet 
vermek için pasifik bir tarzı hal bulını
ya amade olduğunu yazıyor ve Beneş Sü-

• 
Eden tekrar lngiliz 
kabinesine girecek mi? 

Lord Halifaks Edenle görüşerek kendisinden tekrar 
hükumete girmek isteyip istemediğini sormuş •. 

dct Almanlarına mahdud bir nevi muh - saslyetinden bahsediyor. Bu münascbeUe bed 
tariyet vermekt imti tfği t kd' d bahtların yo.rdunına koşmamız lüzumuna işa-

en na c ı . a. ır e ret eden muharrir hepiınizin bir vatanda.şlık 
Çckoslovakyaya karşı ekonomık bır taz- imtihanı geçirdiğimlzl söylüyor. 
yik tatbiki varid olacağını zannediyor. * 

Milli bayram Kurun - Asım Us, hükümetin elektrik 
Prag 23 (A.A.) - Umumi içtimalann me şirketindeki muameleleri kontrol nltınn nı-

nedilmiş olmasına rağmen, Çekoslovak • ınasınm sebebini anlatıyor. Uzun zaman
ların milli bayramı 1 mayısta tes'id cdi- danberi şirketle hükümet arasında cereyan 
lecektir. Muhtelif siyasi partilere intiza- eden mfızakerelerln bir zabıtla tesbit edll
mı bizzat temin etmeleri şartile tc>znhu - dlğini fakat geçen haftaki müzakereleri, şir-

A 1 ket mümessillerinin lmzalnmadıkln.rını bu 
rattn bulunmak salahiyeti verilecektir. yüzden hükQmetln de haklı olarak bu ş~kll-

Prag 23 (A.A.) - Narodrıi Politıka de harekete mecbur kaldığını söylüyor. 
gazetesi yazıyor: 1--- ·~ 

Seneb=ış.ındnn itibar~n Çekoslovakya- Kırşehirde zelzele 
nın Frnnkist İspanya ıle yapmakta ol - • 
duğu müzakereler neticc1enmek üzere- d d• 
dir. Çekoslovakya, General Fıanko nez - evam e ıyor 
dine, ekonomik ve ticari menfantlerı siya
net edecek bir ajan tayin eyliyecektir. 

Süvari/erimiz 
Nisde hirinci 
Oldular .. 
Nis, 23 - Bugün burada yapılan 

Polonya ordusu mükafatında Türk e
kipi birinciliği kazanmağa muvaffak 
olmuştur. Bu rnuvaffakiyet üzerine 
Türk bayrağı şeref direğine Çwkilmiş, 
bando İstiklfı.l marşını çalmış ve bırin
cilik kupası merasimle Türk biniC:Jeri
ne verilmiştir. 

Dün de bazı köylerde evler 
yıkıldı, bir çocuk öldü 
Kırşehir 23 (Hususi) - Gece yarı

sından sonra Hoşker ııahiyesile Sofu

lar mıntakasında yeniden şiddetli zel

zeleler olmuştur. Muhtelif köylerde 

yirmiden fazla ev yıkılmış, bir çok ev 

de harab olmuştur. Altı aylık bir ço
cuktan baş~n nüfusca zayiat tesbit edi

lememiştir. 

Almanyada bir iştialde 
6 kişi öldü 

seleler, bir takım tali işlere ~anlluk et 4. 

mekle beraber esas dava Akdenizde ta -
rafların karşılıklı olarak işgal edecekleri 

mevzilerdir. İngiliz - İtalyan :ınlaşması, 
Akdenizde ve Şap denizinde miısnvi hak 
sahibi iki devlet hakkını vermi~ bulu -
nuyor. Şap denizi şarki Akdenizin bir a 
nahtarı sayıldığına ve bu denızde Fran
sanın da bir takım müstemlekeleri bulun
duğuna göre, bu devletin de İngiltere ve 
İtalya gibi bu mıntakada müsavi bir hak
ka sahih kılınması lazım geliyor. Tabiri 

diğerle Süveyş kanalından serbestçe isti· 
fade edebilmek hususunda. mutabık ka

lan bu iki devlet, kendileri için aldıkları 
anahtarların bir aynını da Fransaya ver
meleri icab eder. 

I.ondra 23 (A.A.) - Havas ajansının 
muhabiri bildiriyor: Öğrenildiğine göre 
Loı d Halifaks, Yorkshire'de son ikameti 
c~nasında Antoni Eden ile görüşerek ken
disinden tekrar hükumete girmek isteyip 
iı:.tcmediğini istimzaç etmiştir. 

Edenin bu husustaki cevabı henüz ma
lıim olmamakla beraber kendisinin Çem
berlayıı başvekil olduğu müddetçe hiç 
bır nezareti kabul etmiyeceği öğrcnilmiş
tır. Lord Haliinksın bu teklifi, Eden mil-

Müsabakaya yedi millet iştirak et
mişti. İlk devrede Türk ekipi Fransız 
< kipile müsavi puvan almış, bunun ü

gazetesi, Vaşingtondaki İngiliz büyük el- zerine manialar yükseltilmi~ ve Türk 
çisinin istifasından sonra bu vazifenin ckipile Fransız ekipi b;r daha karşı
B. Edene teklif edileceği hakkında bir• }aşmışlardır. 

li hükfunete iştirak ettiği takdirde hüku
metin mühim mikdarda rey toplıyacağ1 
hakkında muhafaznkar partinin intihab 
memurlarında hasıl olan kanaatten Heri 

gelmektedir. 
Vaşington sefirliği 

Londra 23 (A.A.) - İvning Stand::ır 

Berlin 23 (A.A.) - Ruhr havzasında 

Oberhauen'de Concordia ocağındaki ga -
lerilc.>rdcn birinde bu sabah \•uku bulan 
garib bir grizu iştiali neticesinde yüz met
reden büyük bir sahada bir ~öküntü ha
sıl olmuştur. Enkaz arasından altı oli.t ve 
dördü ağır olmak üzere yedi yaralı çıka
nlmıştır. Diğer beş kişinin akibeti hak -
kında haber alınamamıştır. 

Şap denizinin Akdeniz için bir anahtar 
olup olmadığı davasına gelince; bu telak

ki 1885 de ilk Habeş seferine teşebbüs e
den İtalyanın o zamanki müstemleke na

rızı Maneini tarafından ileri sürülmüş ve 
İtalyanların meşhur Adua mağllıblye -

tinden sonra beynelmilel matbuatın ağ -
zında bir istihza vesilesi olmuştu. Fakat 
ne garib tecellidir ki yanın asra yakın 

bir zaman mübalfığnkar bir hayal mah -
sulü olarak ağızdan ağıza dolaşan bu 
cümle, şimdi, bunu sarfedcn adama hak 

verdirmiş oluyor. Filvaki İngiliz - İtalyan 
itilafı, Şap denizinin şarki Al:denizin bir 
anahtarı olduğu hakikatini bütün vüzu

hile meydana çıkarmış oluyoı. Şimdi bü
tün mesele, bu anahtarın asli sahibi gıbt 

hareket etmiş olan İngiltcrenin İta1ynya 
verdiği bir ikinci nfü:hasından sonra bir 
üçüncüsünü Fransaya verip vermiyeceğl-

şayia kaydetmektedir. Bu son müsabakada Türk ekipi Fran-

Mısır Kralı ile kabine 
arasında ihtilaf çıktı 

Kral kabinede değişiklikler yapılmasını kabul etmedi, 
ihtilafın halli için müzakereler cereyan ediyor 

Londra 23 (Hususi) - K.ahireden bildiriliyor: 
Başvekil Mahmud paşa, kabinenin parlamento ekseriyetini teşkil eden 

grupları daha iyi temsil edebilmesi için, Nazırlar arasında bazı değişiklikler 
~ apmak istemiştir. 

Kral Faruk, saray müsteşarının telkini üzerine Başvekilin bu tasa\ vuru -
na mümanaat etmektediı-. 

Bu vaziyet karşısında Baıjvekil Mahmud paşa istifaya karar vermi~ı-.e de, 
b lahare ihtilfıfın önüne geçilmesi için bir sureti hal bulunduğundan ıstifa -
dan 'azgeçmiştir. 

~-----------------· .... ~-----------------

sız ekipini mağlub ederek birinci1i~e 
en fazla layık olduğunu isbat etmiştir. 
Türk ekipi binlerce kişi tarafından ~id
detlc alkışlanmıştır. 

Sovget Rusya ve 
M. Cemiyeti 
Moskova 23 (A.A.) - Havas ajansının 

muhabiri bildiriyor: 
Ecnebi mahfeller Sovyctler Birliğinin 

Milletler Cemiyetinden çekilmiycccğıni 

zannetmekte~irler, çünkü: 
1 - Bu şekilde bir hareket infirad si

yasetine avdete doğru bir teşebbüc; ma -
hiyetinde olacaktır. 

2 - Fransız - Sovyct paktı Milletler 
Cemiyetinin çerçevesi içinde kabili tnt -
biktir. 

Ayni mahfellerdc söylcnildigine göre 
son hadiseler ve bilhassa Habeşistan 

meselesi hakkında İngilterC'nin son tar
zı hareketi Moskovanın Milletler Cemi-

Filistin de 
Açlık grevi 

Kudüs 23 (A.A.) - Temerküz kanı
p nda açlık grevine başlıyan Arabların 
::.ilihi vaziyetleri vahim e'.?miş olduğun
dan bunlar hnstaneye kaldırılmı~lardır. 

1 İspanyada harb 
Vaziyeti 

yeti ve büyük demokrasilerin siyaseti 

Salamanka 23 (A.A.) - Umumi kaı·ar- hakkındakı inkisarını arttırmıştır. 

Meşhur bir bisiklet koşu
cusu tütün kaçakçılığı 

yaparken yakalandı 
Lll 23 CA.A.) - Cuma günu oj;leden son

ra, meşhur Belçikalı bisiklet koşucusu De -

loor tin idare ettiği büyük bir otomobil, LH 

civarında. Halllum hudud karakolunda Fran
sız Gumruk memurlan tarafından muayene 
edUil'ken, otomobilin arkasındaki sandıkta 
gizl ~mlş 15 bin frank kıymetinde 2ıo kılo 
tutun bUlunmuştur. Yakalandığını anlıynn 
Deloor kaçarak hududu geçmeğe muvaftait 
olmu ~ da otomobilin içinde bulunan karı
~ı tevkif olunmuştur. Deloor, bur,ün Pa -
Is - Brllksel bisiklet yarışına iştırnk ede -

cektı ve bu sebeble beraberinde lkl tane de 
bisiklet getirmekte idi. Gerek bisikleUet ge -
tek otomobil ve gerek tütün müsadere olun
ınuştur. 

gahın tebliği: 

Kastellon eyaletinde, kıt'alarımız, ce • 
nuba doğru ileri hareketlerine devam e
derek Kiveri kalesini ve Abukager ve 
Kuevn de Venroma civarında muhtclıf 

ehemmiyetli mevkileri işgal eylerri~ll·r-

dir. Dü~manın mi.ıteaddit mukabil h·ı -

cumları tardedilmiştir. 

Gırnata cephesinde ileri hall,ıı ıır.ı7. bır 
seviyeye getirilmiştir. 

Salamanka 23 (A.A.) - Radlo nas -
yonal, Fransız hududundaki km vı: tlerın 
kumandasını bır Alman generalının ala -
cağı hakkında İspanyanın Londra huytik 
elçiliği tarafından çıkarılan habc>n i at'i 

surc>tte tekzip etmE ktc>dir. Radyo nawo -
nal, ayni zamanda, fiili kumandayı de 
almak üzere İspanyaya 70 Almar. s'ıbayı 
geldiği haberini de yalanlamaktıldn. 

Bilbao 2 3 ( A.A.) - Torlo ,a cephe
sinden bildiı'ildiğine göre, HukCımetci-

ler bu şehrin rasadhanesini tamamen 
tahrib etmişlerdir. 

Üniversite 
lzınitten 

talebesi 
döndü 

İzmit 23 (Hususi) - İstanbul Ürı -
n~ · sitesi talebelerinin teşkil ettiği 5 00 
ki-.ı ik bır kafile başlarında Ünı\•en,.tc> 
lfrı~tonı Cemil Bihel, Dekan Ali f• uad 
o .duğu halde bugün şehrimize gclmış
Jer ve 1 O bin kişilik bir halk k'41aba 111,ı 
tr.ı afından samimi bir hava içınde knr
~ lanmı .. .)nrdır. Karşılayıcılar a1.. nda 
Vdli ve bir çok generaller de bulunu -
'ordu. 

Kafile Atatürk abidE-;ine g ınciı;: 
Ç<' cnk koymuşlar. nutuk!ar Ö\ 1t m .. -
lcr ve şiirler okumuşlardıı. Öb 'caen 
sonra da kendilerine ,ki kofte, b:r "u
murla ve ekmekten ıbaret ori 1 •nnl b r 

.ı:İ~ afC't verilmiştir. 
Kufıle akşam üstü halkın co,kun te· 

zahi.iratı arasında İstanbula dÖnmü-; -
w~ . 

Bu sabahki sis 
Bu sabah saat yedi buçuktan itiba

ren limanı kesif bir sis kaplamış, snat 

sekizden itibaren Akay vapurları ol
dukları iskelelerden hareket etmemiş

lerdir. 

Boğaziçi vapurlarında ufak tefek te

ahhürler olmuş, fakat, seferler inkıtaa 

uğramamıştır. 

Sis saat dokuzdan sonra yavaş yavaş 

açılmağa başlamıştır. 

Beyoğlu Halkevinde konferans 

ne kalıyor. Bütün dava şimdi bu nokta 
üzerinde temerküz etmiş bulunuyor. 

Selim Ragıp Emeç 

Bir amele vapurdan düştü, 
yaralandı 

L~ellde Fethlbey caddesi camı (ıkmaa 

sokn~ında 37 numaralı Slileymanın evini ta
mir etmekte olan duvarcı ustası 62 yaşında 
Koço üzerinde çalıştığı uç m tre yultsekll -
ğindekl duvardan düşerek vıicudünUn muh -
telif yerlerinden haflfce yaralanmış, Cer -
rahpaşa hastanesinde tedavi altına alınn111-
t.1r. 

Bir doktor denize dti. :ü, kurtanldı 
Sirlteclde HüdavendlgAr caddesinde mua-

BE.yo~lu Halkevinden: Salı gliııü saat yenehnnesl bulunan diş doktoru Rab'IP Ar -
18,30 da Evimizin Tepebnşıııdakl Merkez bl- navudköyünde sahtlde dolaşırken müvaıene
nasında Prot. Bay Behbi Sarıdal tarafından 1 s!nl kaybederek denize düşmüş, ve boğulmak 
(Ekonomi bakımından şehirl m~vz1ı und::ı 1 üzereyken etraftan yetişen sandalcılar tara-
konferans verllecektir. Herke.,, gelebilir. fından kurtarılmıştır. 

·~======:::=============-

Sabahtan Sabaha 

Hazin akıbet 
Fakir düştüğü için Londradaki evini satan Güıieşler İmparatoru Ne • 

gü~e Milletler Cemiyetinden maaş bağlanacağı söyleniyor. 
Ipek, altın ve muz ulkesınin on milyonluk bir kütleye emreden hü • 

kümdarı için hazin bir akıbet. 

En?.~I.~sü~n son hükümdarı Abdullah ile Lıdyanın haşmetlu t:ı.cdan 
Krezus un akıbetlerı herhalde Ncgüs kadar yüz kızartıcı olmamıştı. 
Danımarka gibi uç milyunluk bir devletin müsavi haklarla bcynelmi • 

1e! siyaset dünyasınd::ı şcıefüe yaşadığı bir devirde, onun üç büyüklü
ğünde bir insan kaıabalığına lıükmcden Haile Se!asiyenin Milletler Ce
miyetine avuç açmaca cok ibretli vak'alar kaydeden tarihte yeni bir ib
ret levhac;ı olacak. 

. Zevk ve sefahat :U •m1crınde bütün milli kıymetlerini kaybeden Şark 
Imparatorluğunun <;On hukumdarı bde asil düşmanının esiıi ı:>lmamak için 
,ade bir vatandaş gıbı \ _..,. ı .'.l vuru,.n ö'mcsini bilmişti. 

Fas Mücah.di olaı k tanı an .'. ')<hilkcıim bile topraklarını istila eden 
biıyük düşmanından ifıfzi hır sultanlık h:temeden yanında kalan son feda
ilerine kadar dövüşmüş \"C kendisine hazırlanan saraylara rağbet etme • 
d~n M~~~~aska.r c:herı?emındcki rnenfnsına gitmişti. Bu kahramanlığı 
,ostcrdıgı ıçındır kı belınden kılıcı alınmadığı gibi ölünceye kadar da bir 
hüki.imdar muamelesı görmüştü . 

. On mily.on te?.aasım yüzüstü bıraktı~tan sonra birkaç günlük ömrü i . 
çın medenıyet dunyasına avuç açan Negüs bu son nafakasını alırken el· 
leri titremiyecek mi acaba? Bürhan Cahid 
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ve Çocuk 
utlulandı 

Belediye han an ve ote leri 
şart ara ta i tutuyo 

Nisan 24 

1 

enı 

Hancılar ve otelciler cemiyeti bu esaslardan bir kısmına 
itiraz ettiler, itirazlar tedkik edilecek 

kkabı ve 
ça aşır, ayrı a şe e dağ tıldı.· 

Yavrular her yerde eğ en irildi 

25 o yavru a elbise, a 

Milll htLklmlyeı ve Çocuk bayramı dün İs
tanbulda coşkun tezahüratla kutlulanllll§tır. 

Halk ve çocuklar erkenden bu mes'ud gtl
nu kutıulamak için sokaklara dökülmüşler
di. Beyazıd, Taksim, Fatih meydanları ve so
kaklar çocuklarla dolmuş, her tanır bay -
taklarla donatılmıştı. Tayyareler ıehlr üs -
tünde uçmakta, çocukların neş'es1 gittikçe 
artmakta idi. 

Beyazıddaki bayram 
Bcyazıd meydanında Eminönü kazası ço

cuklarının iştlraklle yapılan merasimde, Va
il muavini HUdai Karataban, Belediye Reis 
muavini Rauf, Maarif Müdürü Tevfik Kut, 
himaye hey'et ve cemiyet mümessiller! ha -
zır bulunmakta ldl. 

Merasime saat 10 da başlanmış, fakat bu 
ıaattc Şehir bandosu gelmemiş olduğundan 
çocukların hep bir a~zdan söylediği istıklAl 
marşlle merasim açılmıştır. İsUklAI marşını 
milteakib Türk bayrağı direğe çekilmiştir. 

Meydana Uk defa olarak açık hava sahnesi 
yapılmış, üzerine radyo tertibatı ko!lmuştu. 

lçinde hem aile ikamet eden, hem de san'at icra edilen hanlar 1.ın bf.,i 

Belediye, otel ve hanlar hakkında tibatı bulunacak ve pe ..... ereıeri geniş 
yeni hükümler koymakta$iır. Bu mü - olacaktır. Her katta yıkanma musluk • 
nasebetle otelciler ve hancılar cemiye- ları ve odalarda lavabolar bulunacak • 
ti idare hey'eti belediyeye çağırılıru§, tır. Her on yatağa bir abdesthane isa • 
kendilerile görüşülmüştür. bet edecektir. Odalarda, koridorlarda 

Oteller, hanlar, pansiyonlar ve be - yemek pişirilıniyecektir. 
kar odalarının zeminleri kargir olacak, İçinde aile yatan hanların diğer kı~ 
halen ahşab olanlann zeminleri ya de- sımlarında başka bir san'at veya tica • 
ğiştirilecek veya macunla, muşamba i- ret icrası yasak olacaktır. 
le kapatılacaktır. Ahşab konakların oda oda kirnl~m .. 

Yatak odalarında adam başına en az ması yasak edilecektir. 

'1lkônce ilkokul yoksul çocuklarına yardım 
birliği adına Profesör Zühtü bir hitabe ver Çocuk bayramı merasimir..e tfti rak eden mınımıntıerden bir kııım 

iki metre mik'abı hava hacmi ve altı Otelciler ve hancılar cemiyeti, otel, 
metre murabbaı bir satıh isabet ede - han ve bekar odaları ve pansiyonlar 
cektir. Yatak adedi odaların dışına ası- hakkında konmak istenen kayıdlardan 
lacak bir levhada gösterilecektir. bazılarına itiraz etmişlerdir. Cemiye -miş, bundan sonra Çocuk Esirgeme Kurumu 1 el ilkokullardan 700 kadar çocuk 29 uncu o

namına Doktor Kudsi bir nutuk aöylenılş, kulda toplanmıştır. Bu talebeler ~retmen -
bayramın mlmnsını tebarüz etti~. himaye 1 lerinln nezareti altında tam saat 11 de Tak
bey'etlerinln yardımlarını anlatmıştır. sim dbideslnln etrafında yerleı·ını alllll§lar -

Bu sırada tayyareler uçmuş, bayramı kut- dır. Beyoğlu Kaymakamı, Parti, H:ılkevl, 

Julayan vecizeler yazılı kartlar atmış, ço - Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanları mera -
cuklar bu kartları kapışmışl:ırdır. simde hazır bulunmakta ldller. 

Bundan sonra Eminönü Halkev1 mera - Beyoğlu Halkevi Başkanı F;krem Tur Ha-
mın programı başlam111tır. Evvela Şehir ban- kimiyeti mflllyeye, Çocuk Esirgeme Kurumu 
dosu ıelakatlle çocuk marşı okunmuş, bunu Başkanı Doktor Fethi Erden çocuk bayramı
mUteaklb kürsüye gelen Ernlnönü Halkev1 na dair sözler söylemişlerdir. 
Başkanı Agfl.h sırrı Levent bir nutuk söy - Çocuklar bu nutuklara cevab verr~lşlcr-
lemlştlr. dlr. 

AgAh Sırrı Levendin nutkuna altıncı o - Bu saatlerde Şlşllde, Kasımpaşada, Has -
:tul talebesinden Ercümend Ertok şu cevabı köyde aynı şekilde törenler yapılnuştu. 

vermlştır: Kadı köydeki merasını 
c - Türkün Yüce,,! Büyük Atamızın ulu -

ıumuza armağan ettiği kutsal bir bayram Kadıköyiındeki ~erasim Fenerbahçe sa -
ıününün talblerimlzdeki taşkın sevinci ile hasında olmuştur. Istikllıl marşı söylenmiş, 
1fte heplmlz burada toplandık. Bu armağa _ Atatürk büstüne çelenk konmuş, söylevler 
nm Yüce Adı uıwıaı E emenllktlr. Yı.ice A- verilmiş, geçld resmi yapılmıştır. Öğleden 
tamu: Atatürk'ü küçücük gönfillerlmizin tA sonra saat 20,30 da Fener stadında talebe 
içinden tutuşan bir sevgi Toltanı llt anarız. tarafından beden hn.rekeUert, oyunlar, mü -
Onu canımızdan çolı:, her sevglmtzden üs - sabakalar yapılmıştır. 
tün tutarız. Be,iktaşaakJ merasim 

Arkadaşlaı;:ım, blz Tilrtk çocukları Ata - Sabahleyin on buçukta Beşlkta§ çevre -
mızın 0 mukaddes sevgisi uğruna ölmesini sindeki okullardan Galatasaray llk kısmı fz -
blleceğlmize, onun yanıbaşında şimşekler, elleri, 1 numaralı yatı ve Dumlupı~ar şehir 
kasırgalar gibi ko§acağımıza, ülküye n ebe- yatı okullarlle diğer ilkokullar onler1nde 
dl varbğa erişeceğlmize and 1çlyoru2!. Hay _ bir asker! bando olduğu halde Parti kura~ı 
dJ hep beraber söyllyelim arkadaşlar.. merkezi önündeki meydana gelmişlerdir. Her 

Bundan sonra bütün çocuklar: okuldan ayrılan üç çocuk Partiyi tebrlk et -
•- And içiyoruz. And içiyoruz., diye hay- miştlr. 

kırmışlardır. İlkokullar yardım bfillğl 88 çocuğa elbise 
Ercümendden sonra birkaç çocuk birer 11- ve 52 yavruya da ayakkabı dağıtmıştır. 

ır okumu§lardır. Parti namına Etem Akif Battalgll, Halke-
Müteakiben İstikl{ll marşı söylenmiş, vi namına öğretmen Muzafter WGerm:m, llk 

program mucibince Eminönü HalkeTl temsil mektebler namına Galatasaray öğretmenle -
tolu tarafından llk defa açık havada Kah - rlnden Osman Eğllmez ve tlkokullar namına 
raman piyesi temsll edilmiştir. 20 inci ilkokuldan öğrenici Doğan birer söy-

Beyazıddakl merasim ve •.emsll saat 14 e lev vermişlerdir. 
kadar devam etmı~. bu sırada b!r hey'et çe- Bundanw sonra parti tarafından eocuklara 
Jenkleri otomobUlere koyarak Taksim Abide- şeker, btskul, ve şekerleme dağıtılmış ve yav-
line gotilrmüşlerdlr. rulat bayramlarının resmi törenini blUrdlk-

f atihdeki merasim ~a~~ı!~nra dlentllerlne devam için da{tılmı§-
FatJh kaza merkezinde yapılan merasime Ö~leden sonra çocuklara Balkevlnde küJ-

aaat 10,45 de Fatih meydanında başlan - türel bir piyes oynanmıştır. 
mıştır. Merasime 11, ıs, 15, 17, 18, 19, 20, 27, Diğer yerlerdeki mera im 
40, 56 ve 60 ıncı okullar talebesJ Jştırak e1 - Sarıyer kazasında Piyasa caddes;ndc, Bey 
miştir. koz kazasında Cumhuriyet alanında, Bakır -

EyUbdeki merasim 
Eyup kazasındaki merasime ı>aat 11,45 de 

başlanılmq, Bahariye caddesinde toplanıl -
mış, IstikltLI marşı .söylenml§tlr. ParU ve ha-
1ır cemiyetleri adına söylev verilmiş, bir ço
cuk cevab vermiş, 1kl çocuk şUr okumuş, o -
nuncu yıl marşlle merasim bitmiştir. Mera
aimden sonra geçid resmi yapılmıştır. 

Saat 15 de Bahariye. meydanında ortn o
.kul tarafından Jlmnastık hareketler! yapıl

mııtır. 

OskUdardaki merasim 
fisküdarda toplanan alay ııabahleyln 

Balkev1 bando.su önde olduğu h:ılde HAklmi
retı mllllye yolunu takiben hük\i.met dairesi 
önünden geçmiş, parti ve Halkev1 binası ö -
nünde durmuştur. Burndn İstikltLI ve ço
cuk marşları söylenmiş, blr zat nutuk söy -
lem~. bir çocuk bu nutka -ıevab vermiştir. 

Öğleden sonra Şems!paşa spor sahasında 
eeçid resmi ve mQsabaknlnr y:ıpılmıştır. Ge
ce Hıılkevlnde söylev verilmiş, mlll! blr pi -
ye,, temsil edllınlştlr. Doğancılar parkında 

bugün Halkevı bandosu tlfıslk parçalar ça -
lacaktır. 

Beyoglundaki merasim 

köy kazasında, Halkev1 bahçesinde, Yalova 
kazasında Baltacı çlftllğl alanında, Kartal 
kcızasında Kartal Cumhuriyet nıanında, Şi -
le kazasında Halkev1 kurağı meydanında, Si
livri kazasında Belediye bahçesinde evvel -
ce ıertib edilen program dahlllnde, şehir, 
halkevl ve süel bandoların ve çevrelerinde -
kl ilkokulların ve büyük halk kütlelerinin 1§
tıraklle Çocuk ve Hdklmiyetı mllıtye bay -
ramlnrı kutlulanmıştır . 

Gündüz ve gece Halkevleri ve okul sa -
ıonlarında halk ve çocuklara temıdller ve 
konserler verllmlştır. Ayrıca her kaza birer 
haftalık birer program tertlb etmişlerdir. 

Edirne ve izmıtte de hazırlanan program
lar mucibince merasım ve tezahürat yapıl -
mıştır. 

Çocuk KütüpbanesinıJe 
Dun saat 15,30 da Divanyolunda Çocuk 

kıtab sarayının ttçüncü yılını kutıulama me
rastml olmuştur. Dün akşam radyoda bir ço
cuk tarafından söylev verilmiş, Alay köş -

Bugün 

MELEK'te 

künde bir piyes temsil edilmiştir. 

Bugün yapılaB'ak tezahürat 
Diın başlıyan Çocuk bayramına bugi.ı.n de 

devam edilecektir. Kadıköyünde bngün snat 
10 ile 12 arasında Süreyya, Hale, KuşdlU, 
Erenköy sinemalarında bütün oıı:ul talebe -
lerine parasız, faydalı, eğlencell. filmler gös
terilecektir. Aynl zamanda Halkcvlne bağlı 

Erenköy sinema binası açılma \Öreni yapıla
caktır. Gece Kadıköy Halkevlnde karagöz ve 
kukko oynatılacaktır. 

Yoksul çocuklara yardım 
Çocuk bayramı münasebetlle evvelki gün 

ve dün şehrimizin muhtelif semtlerinde 2500 
kadar yoksul çocuk baştan ayağa glydlrll -
mek, ve çikolata daittılmak suretllc sevin -
dirllmişlerdlr. Glydlrllen çocukların 1000 ka
darı kilsuru Fatih mıntakasında, diğerleri de 
Eyüb, Üsküdar, Kadıköy, Kartal, Beykoz, Sn
rıyer, Beyoğlu, Eminönü, Şehremini, Şl.§11 ve 
Beşiktaş mıntnkalarmdadır. . 

Yoksul çocuklara verllen elbiseler Istan -
bul Gümrükler Başmüdürlüljü tarafından 
Halk evlerine ve yoksul çocuklan koı uma bir
liğine tcberrü edllmiş Avrupa Jmmaşlarından 
yapılmıştır. 

Fatih Halkevl Sosyal Yardım Kolu, Kızıl
ay Fatih İlçes1le 1şbirUğl yaparait Gümrük
lerden verilen güzel ipekli ve pamuklu ltu -
maşlardan bin küsur kız ve erkek çocu~a el
bise diktirmek ve ayrıca bu bin ço::uğa ayak
kabı ve çorap temin etmek suretllt tamamı
le glydlrmeğe muvaffak olmuştur. 

Bu elbise ve ayakkabılar dün Fatih Hal -
kevlnde bin küsur Ç{>cuğa İstanbul Gfımrilk
ler Başmüdürü Mustafa Nurl, Fıı•lh Halkevı 
Başkanı Sırrı ve Kızılay Başkanı Rüşdü ta
rafından birer birer dağıtılmışLır. Fatih mm 
takasındaki bütün ilkokul çocuitlnrına da 
dün Fatih kaymakamlık binası bJünC:e Güm
rükler Başmüdürü Mustafa Nuri, ttfikası ve 
Fatih Hcılkevi Başkanı Sırrı taıa!ından birer 
paket Jlklet ve şeker dağıtılmışlır. 

Dün Çarşambada 60 mcı ılkokuldan dıı 187 
yoksul kız ve erkek çocuk glydlrilmlştlr. 

Fatihten başka yerlerdeki çocukların el
bise, ayakkabıları da evvelki gün Gümrük 
şube müdürlerinden birer zatın ve himaye 
bey'etlerinln nezareU altında çocuklara ve -
rilmlştlr. Gümrükler Başmüdürlüğü dünkü 
bayramda çocuklara dağıtılmak üzere Hal -
kevlerine 20 sandık jıklet vermiştir. 

Odaların husust hava değiştiren ter- tin itirazları tedkik edilmektedir. ................................................................... 
• Bütün lstanbul sOylnyor .,... .... 
Ista O b UI da 161 o Sinemanın en güzel yıldızı 

tane antika eser var 
İstanbulda mevcud olan cami, tür -

be, sebil, ç~me vesairenin listeleri ha
zırlanmıştır. Müzelerden seçilen bir 
hey'et her tarafı gezerek san'at abide -
lerini tesbit etmiştir. 

İstanbulda tarihi ve mimari kıymeti 
haiz alınası itibarile antika addedilen 
276 cami, 30 camisiz minare ve sütun, 
1 sur ve kale, 5 5 mekteb ve medrese -
ler, 33 Darülhadis, 85 zaviye ve tek -
ke, S yol ve köprü, 2 fabrika ve ima -
Hithane, 8 han ve hamam, 49 türbe ve 
mezar, 2 müşahede ve hastane, 9 mu -
vakkithane, 348 akar, 199 dkmaz çeş -
me, .ıf 2 sebil, 19 kuyu ve mahzen, 1 S 
şadırvan ve havuz, 5 5 yalak tekne ve 
musluk, 226 kitabe olmak üzere 161 O 
eser vardır. 

Bu listeden birer tane de belediye 
ve vakıflar idaresine gönderilmiştir. 

Bunlann muhafazası için Müzeler, be
lediye, vakıflar idaresi Üzerlerine dü -
şen vazifeyi yapacaklardır. San'at e -
serlerimiz harab olmaktan kurtulacak-

ıarah Leander 
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Bugnn TUR K sinemasın do 

Saat 11 de tenziltlllı maline 

BALK OPERETi 
Pazartesi ak~nmı 

21 de 
Kadıköy SUreyyftcltl 

SEVDA 
OTELi 

Salı akşamı 20.45 de 
PIPIÇA 

Operet S perde 
tır. ................................................. 

En fazla musikili bir mm .. En fazla eğlenceli bir komedi •. 

YAL iZ SENiN iÇiN 
GRACE MOORE'un GARY GRANT 

ile beraber çevirdiği Fransızca sOzlll ve muvarrakıyetll fılml 

Bugün SAK AR VA sinemasında 
gQzel filmler 

ve 
meraklılannı celbedeoektir. İlılveten : Paramount Jurnal 
ilkbahar gUzelllQI mükemmel bir silli senfoni 

Buglln saat 11 de tenzlHUh matine 41••••• 

-.C1J1'11'1 ... ______ 1>• Bugün bütün latanbul halkı 

JEAN HARLOV 
CLARK GABLE 

SCM~R sinemasına 
koşacak ve Şehir 1'iyHtrosu artistlerinden Hazım, Muammer, Mahmud, 

Halide, Şaziye, Semiye ve Bayan Dlraduryan'ın fştirakile 
Türkçeye ıtdapte edilen TOrkçe aözlU ve t•rkıh 

ARSIN MAL ALAN 
Meşhur şark operetini görecek, dinllyecol< ve candan alkışlıyncaktır. 

Mualkl • Şarkı • Dans • Neş • Kahk h • Senenin en şen vo en güzel 
filmidir. BugUn aaat 11 de t nzlUUh matine 

Fransızca sözlü SARATOGA filminde 

Bugün saat n de tenzilatlı matine 
Beyoğlundnkl merasime gellnce: 
Saat 10 da 29, 10, 12, 11, 35, 13, 45 u f7 in-

, ____________________________________________________ _.r 
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Bitlis belediyesi şehrin 
imarı için harekete geçti 
Su, mezbaha ve elektrik tesisatı işleri çalışma 
programına ilave edildi, Bitlis Halkevi de muhitine 

fay dalı hizmetler yapıyor 
Bitlıs (Hususi) -

~eçen sene yeni bir 
alkevı binası ya -

l>1lına~ı için muh -
tetıf resmi kaynak -
lardan (.30) bin li -

l'a~ık bir yardım te
~ın edılnıiş, pian -

r \'f> keşifler ya -
llüınl~, neticede tö -
renıe temel atılmış, 
~at mşaat mevsi -
ltünın kısmen geçmiş 
0lınası ve plfında d" . 
_1.lşurnilen bazı de -
le ·~·ıkler dolayısi
Ei" ıkmal edilmemiş. 

Ukumet konağı • 
nuı bulunduğu Gök-
~eYdan mahalle - Bitlis Halkevi idare heyeti 
~~de başlanmış olan bu binanın önü - satı üzerinde faa • 
ı Uzdeki yıl ikmal edilmesi için esaslı liyete geçilmiJ ve 
ıedbirler alınmış. birinci proje Nafia 
tııI 'Bugün Halkevi binası olarak kulla- Vekaletinin tas • 
h: ~1 büyük salon; bazı masraf ar ic- dikine arzedilmiş· 
"f~ıle müsamerelerin ve toplantıların tir. · Bu tesisatın 
lllapılrnac;ına elverişli bir hale sokul - karşılığı; ya bele-
llştur. diyeler bankasın· 

fa E:vın mevcud komiteleri arasında, dan istikraz ure. 
t a.!1Yet huS'Usunda en başta gelen tile, yahud da be • 

1
Co erib kısmıdır. Muntazaman her Iediye akarlarının 

.'i temsiller vermektedir. Başkan öğ- satışından h~sıl o. 
~ttnen Üzeyir Karakaya ve ziraat me- lacak para ile te • _,,..,. ...... - ...... 
la uru Mete Çakır elbirliğtle çnhşmak - min edilmiş ola • 
dır~ar. caktır. Bu husus- Bitliı Belediye Reisi 

tıı l<ıt~bsaray ve yayın komitesi; şehrin ta icab eden ted • SupM Menteı 
rnunasib bir mahallinde açtığı oku- birler alınmıştır. Aynca Dahiliye :a Odasında tasnü ettiğı bütün kitab, Vekfüetinın imar heyeti vasıtasile eJ 

tı.ı.ecınua ve gazetelerle halkın azamı koyduğu su projesi etrafında da muha
aı rette faydalanmalarını tahtı temine bereler cereyan etmektedir. 
h.~ıştır. Bu odanın hergüıı dolup bo- İmar pliını ve şehir hatitasının ya
~n ~·ü~lerce okuyucusu vardır. Baş- pılması da belediyenin göz önünde tut
'1! hakım Necati Yılmazın bu işteki makta olduğu planlı işlerden biridir. 

ın:.etleri çok yüksektir. Şehrin münasip bir mahallinde asri bir 
till<o\cülük komite~i; civar köylere ge- ıebze hali yapmak tasavvuru da vardır. 
~er ~ apmış ve milli günlerde köylü • Dolayısile şehrin dağınıklığı yüzünden 
l'll den bir kısmını şehre davet ederek mevcud parktan istifade etmeleri müm
ib e~asiınıere iştirak ettirmiş, iaşe ve kün olmıyan bir kısım halkın da bu ih-

a elerini de temin eylemiştir. tiyacını izale için Alemdar köprüsü ci-
lll~syaı yardım komitesi; bazı parasız varında ikinci bir park vücude getiril
ç~Yeneler yapmak, okullardaki fakir mesi de düşünülmektedir. 
\re klara yardımlarda bulunmak; balo Çarşının bugünkü şeklinden kurtarı
ler P1!·angolar tertip etmek suretile i~- lıp modern bir hale sokulması da çalış
~ı g0rrnüş ve hasılat teminine çalış - ma programı meyanındadır. 

Şlır. 

Belediye işleri 
2760'B tlıs belediyesinin bu yıl büdcesl 
~~ 1 liradır. Bu seneki çalışma prog
~a ll'lda 7000 liralık keşifli bir mezba-

Bitlisin genç ve mütevazı evlAdlarm-
dan belediye reisi Süphi Menteş, mem
leketin ilerlemesi için gücünün yettiği 
kadar çalışmaktadır. 

Killtür işleri 
\'ucude getirilecektir. Elektrik tesl-

Ge ... --- .... -- -·- --- Bitlis çevresinde kültür faaliyeti se-
redede bir adam enkaz altmda neler geçtikçe artan bir hızla ilerle -

mektedir. Vilayetin birisi orta ve 1 J i 
kalarak öldü ilk olmak üzere 12 okulu vardır. Bugün 

SO N POSTA 

Bir adam parasını 
ve malını almak için 
karde~ni boğdurdu 

Sivas (Hususi) - Hafik'in Beydili 
köyünde feci bır cinayet işlenmiştir. 

Beydili köyünde Bekir Tavşan ko -
yun ticaretile meşguldür. Kardeşi Vey
sel Tavşan Bekirin parasına ve malına 
göz dilonış ve onu öldürmek, paralara 
kavuşmak sevdas.ına düşmüştür. Bu işi 
yalnız başına ba~aramıyacağını anla -
yan Veysel iki cinayet ortaği daha bul
muştur. Bayram oğlu Hasan ile Kara 
balçık köyünden Cuma oğlu Osınarı. 

Bunlar VeyseHn kardeşini boğarak pa
ralarını pay etmeği, mal .ve tarlalarını 
da Veysele bırakmağı kabul etmişler-

Sayfa S 

Yurdda spor hareketleri 
BitJiste spor bölgesi teşkil edildi. Mersinde 

yurdu §ampiyon oldu 
idman 

dir. Bitlis cirid ve atlı spor klübü üyelerinden bir grup 

Be~r evine döndüğü bir gec_.e .~1e~ - Bitlıs (Hususi) - Bitliste spor böl-ı ayrılamları ve gelir kaynaklarının a
sel evın k~pıs~nı .. açmı.ş ve her uçu b~ır- gesi idare heyeti son zamanlarda te - zalınası yüzünden faaliyetini sekteye 
den Bekirın ustune çullanarak bog - şekkül etmiş gibidir. Asbaşkanlığa: İn- uğı·atmış 'r hale gelmişti. Geçenlerde 
muşlardır. . . . hisarlar başmüdürü Emin Özbel es- Halkevinde senelik toplantısını yapan 

. Bundan sonra Bekin Veyselın .~en- pekterliğe: Su sporları D.janı ve defter- bu klüb; yeni idare heyeti kurmuş ve 
di .. ahır~da hazırladığı çukura gom - dar Sıdkı Göker; sekreterliğe de futbol başkanlığa da kültiir ıiirektörü Siret 
muşl~rdır. .. . ajanı ve kültür direktörü Siret İstemi İstemiyi seçmiştir. 

Cınayeti muteakıb Veysel Dona ka- atanmışlardu·. Eski futbolculardan Siret İsteminin 
rakol~na gidip on günde~beri k~r~eşi Vali Rıfat Şahinbaşın başkanlığı al- bu işin başına getirilmesi, muhitte klil
Bekirın meydanda ol~adıg~nı. bıldır - tında ve haftanın muayyen bir gününde bün eski muvaffakiyetli günlerine ka
mış. v_e aranmasın~ soy~emıştır. Zabıta muntazam toplantılar yapan bölge vuşacağı hakkında kuvvetli bir ümid 
Bekı.rın evvelce gıtmesı mutad _olan heyeti; vilayet dahilinde sporun inkişa- doğurmuştur. 
yerlere ve İstanbula yazarak malumat fı içın mühim tedbirler :ılmakta ve isa- K ı ,, k llon ··t k' f · d b' ıl\ 1 t • ar arı.1 a asını mu ea ıp aa-
istemışse e ır ma umat a amamış ır. betli kararlar vermektedir ı· t k ı a·· Jd · no· 

l G d'k k" ht · ıve e geçece o an uze erenın: gu 
Veyse , anası e ı ve ·oy mu a - Bölge dahilinde cirid ve atlı ~r ı b::l t k 1 ·ı t 'ki h' tt .. ,__ k d d" k .. ~r- ' o ge a ım arı e eşvı ma ıye e mu-

rile beraber ~rn ol an oner en soy· Güzeldere Vangöliş ve Sübhanspor b k ı k t'l d t db l . .. .. • • sa a a ar yapma sure ı e e e ır er 
lediği bazı sozlerden muhtar şuphelen- isimlerinde dört teşekkül vardır. ı w .. ·l kt a· · v r k"' d w k a acagı so,> enme e ır. 
mıkıış ve eğysbe ı 1 oy ot asına çagırara Vilayet merkezinde _geçen sene ku- Vangöliş spor, Van gölü işletme ida-
s ştırma a aş amış ır. rulan ve mektubcu Agah Yücenin baş- · · T t ·ı · d b 1 .. d 

Bu vaziyet karşısında Veysel suçu kanlığı altında faaliyete geçen cirid ve rest~ndıı_ı •. ak van ıl~ebs~n e u ~-' ~cu .a 
1 t t kl ıd ğ d .. .. . ge ır ıgı uvvet ı ır teşekkuldur. Dı-

an a mış ve suç ora arı o u unu a atlı spor klubu· kısa bır zaman zarfın- kt'· T f'k ç· "ğ' ba k nl ğ 1 · f tmişt" B .. · H ' re or ev ı ırı ın ş a ı ı a • 
itıra e ır. unun uzerıne asan da yüze yakın aza temin etmiş ve bu - .. . 
Ve Osman da yakalanarak cürümlerini 1 1 k t b' .. 1. - .k h tında dogan bu klub; denız sporları ve suret e mem e e te ınıcı ıge arşı e- ti . .. . d . . -
itiraf ve Bekirin cesedini evvell ahıra · t 1 t a etızm uzerın e şımdıden çalışmalara 

.. vesın armasına ça ışmış ır. başlam tı 
sonra da oradan çıkarıp ~<:oy dışında Bilhassa eski ve milli bir sporumuz ış .. ~: w . A . . 
Bekirin tarla'illla gömdüklerini söyle - olan ciridin ihyası hususunda gösteri- \~an. gol~d.e, dog~ vılay.etlennın bu 
miclerdir Her tlç cani hakkında adlt 1 t h'tt d · b" ti se\rımlı denızınde bırdenbıre parlıvan 

-ı • en gayre , mu ı e erın ır sempa . . · 
takibat başlamıştır. . d t bu varlık; muhıtte denız sporlarına kar-

Gönende bir adr m kalb 
sektesinden öldü 

u:van ırmış ır. b' . b ·ı ıık • k 
·Bu maksadla her pazar günleri yapı- şı ır se\:gı Ave ag 1 uyanaınna ta 

lan oyunlar ve geziler bilvük bir heye- ve umu~ı alakayı cel?edecek b,r şek l
can \'e alaka ile takip edilmiş ve he- de hızla ılerlemektedır. 
veskarlar günden güne çoğalmıştır. . Sübhansp~r kl.übü: ':an g~liı sahille-

Gônen (Hususi) - Muradlar kö • Bugünlerde evkaf idaresinden istim- r~de.Ahlat ılçesıne ba~lı Adılcev~l. ı:.a-
yünden Aziz Kozaklı'nın kardeşi Ka • Iak edilen bir sahada yeni yıl çalışma- h~~esınde kurulmu~w _b,ır teşekk~ldur. 
mil Kozaklı hayvan vergisinden mali - larına başlıyacak olan memleketin bu Tuccardan Etem Yıgıtın başkanlıgı al
yeye borçlanmış, maliye tahsildarı da güzide klübilnün; çalışkan başkanları- tında futbola çalışmaktadır. 
bu borcun .. tahsili, i~in h~ci.z mu~e~e.si nın idaresi altında teşki!Atını genişlet- Kendi çevresinde kabiliyetli ve he· 
yaparak koy hey etıle bırlıkte Kamılın k til d veskar gençlerle işe girişen bu klübün 

· · k k ı h · tmek me sure a geçen seneye nazaran a-
evıne gırme ' oyun arı acız e h f 1 l.. .. ği ·· h kt sessiz çalışmaları ilerisi için ümid ve 
istemişlerdir. Kfimil İstanbulda bulun- a92a9z a ~ ~ordecet nki~lşupdtelmy? url. rccek bir mahiyette olduguw söylenm •k: 
d ğu · · k d · A · Kfun'l kk senesın e eş e ış o an c 
ıa'1hs·ı~çın ~ e~ı t' zız, . ı ~o . :n Güzeldere futbol klübü, bölge dahilin- tedir. 
d ,..:,, a~ ve eywe ın1;;.e g~e erın: de bazı dereceler almak suretile şeref- Bitlis bölgesi; spor ışlerinde ileri git-

0d6 ..... ho ~tlıyaca~ınıaka ıa ebmışla, vet a li bir maziye maliktir. Yalnız ıon za- meğe azmetmiş bir varlıktır. Kuvvetli 
pı a ey e e mun şaya aş mış ır. . "k · 
Azi h , t' km k . t · e manlj;jrfla tdarecilerfinin memleketten elemanlara mali tır. z ey e ı eve so a ıs ememış v · 
bu sırada birdenbire yere düşerek he • 
men ölmüştür. Vak'a mahalline giden 
hükfunet doktoru, müddeiumumt, Azi
zin kalb sektesinden öldüğünü anlaya
rak gömülmesine izin vermişlerdir. 

Beyşehirliler temiz 
kavuştular 

suya 

Beyşehir (Hususi) - Kasabaya akı
tılan ıçme suyu çeşmelere verilmiş, 

hallt para ile su almaktan, hem de pis 
iU içmekten kurtulmuştur. 

de;~ı·ecte (Hususi) - Asmaca köyün- bu okullara devam eden talebenin sa
ltoy eceb oğlu Osman mandırasında yısı 1200 ü bulmaktadır. Geçen yıla 
)ıt1~nlarına yem yedirirken mandıra nazaran kültür büdcesi de yükseltil -
~tı~ıştır. Enkazın altında kalan Os- miş ve öğretmen adedi fazlalaştırılmış
ltıı.ı t 0Irnüş ve üç koyun da telef ol • tır. Beyşehir gölO yükseldi Mersinden - İçel bölgesi futbol bi -ıyonluğunu kazanmıştır. Resimde, şam-
ftad1 ı..ı-.. Adliyece yapılan tahkikatta Simeks nahiyesinde yeni bir mekteb Beyşehir (Hususl) - Bu yıl yağan rincilik müsabakaları neticelenmiştir. P~1?.n olan ~ersin İdman Yuıc.u takmu 
\>e c enın kaza eseri olduğu anlaşılmış açılması ve Tatvandaki okulun da ya- bereketli yağmurlar sayesinde Beyşehir Mersin İdman Yurdu mıntaka şampl - gorulmektedır. 
~i ... e edin gömülmesine müsaade edil- tılı hale kalbedilmesi kararlaştırılmış- gölünün seviyesi bir hayli yükselmiş- • 

~--===:::cıı::::::ıı:::c=ı:::::!l-==::z:===t=ır=.=-::ıc:ı::::ıı:K=a=y=n=og=vl=u:::ııı:=-==-=-=z==..,_-====tır:::::·r=. =B==u=yaaılm:ısu-=-B=ık=-ın•t•ıs•ı•ç•e•k-ilmi_·_y_ecıı:::e-=k=t=-ir. Afyon ( Husu • - " si) - Buradaki Ko-

ıe; llasan Bey bilmem ga
elerde okuduıı mu? .. 

Pazar Ola Hasan Bey Dlwor ki: 

. .. Esnaf cemiyeti mü 
hitn bir para ayırarak ... 

. .. Esnaflar için büyük 
bir hastane yaptıracak -
mı§. Fakat esnaflar ekseri
yetle ııağlam adamlardu·. 
Buna lüzum var mıt 

Hasan Bey - Var ya .. İç
lerinden hilekar olanları 
sattıklan şeyleri yanlışlık
la kendilerinin de yiyecek -
lerlndeu k.orkrnuılardır. 

catepe klübii futbol 
µkunı Akşehir İd • 
man Yurdu tarafın -
dan Akşehire davet 
edilmiş, giderek bir 
maç yapmtş ve dön
müştür. Bu maçı, 
Kocatepe takımı bi
re karşı beş sayı ilf:o 
kazanmıştır. Resim
de, Kocatepe futbol takımı görülmek rışlarında derece alanlara Halkevinda 
tedir. bir tören yapılar.ak mükafatları dağı-

Çanakkalede bisiklet müsabakasıw tılmıştır. 
kazananlara hediye verildi Birinci gelen Omer Ersin'e bir bi • 

siklet, ikinci gelen Rüşdü Konukcu ile 
Çanakkale (Hususi) - Evvelce ya- üçüncü gelen Mustafa Katırcıoğlu'na 

pılmış olan yedi haftalık bisiklet ya - birer saat verilmiştir. 
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HAMİYET 
Gazetelerde resimler çıkıyor: 
cOn beş yirmi çocuk bir anıya toplan
~lar. Belli ki elbiselerinin kumaşı ay -
nidir. Ve ayni tarzda dikilmiş. Kiminde 
kollar parmaklara kadar iniyor, kiminde 
dirsekte kalmıi. Kiminde paçalar yerle
ri süpürüyor, kiminde diz kapağına çık-

Cevab veriyorum: 
- Bu mümkün, fakat biraz teşvik ii -

zım. 

Bir hapa arkadq aUlıyor: 
- 'teşvik eder mahiyette bir ma'kale 

yaz.malı. 
Daha başka bir arkadaş: 
- Hayır, hayır, diyor. Biraz sert dav-

~ dd Ve onların önlerinde giydirenleri gö- ranmalı. Her zaman iyilik etmek i ia-
rüyoruz. Siyah elbiseli erkekler ve kürk sıada ne duruyorsunuz. Zelzele felaketine 
mantolu bayanlar. • uğrıyan vatandaş sizi bekliyor! 

Onlar böyle bir resim çektirmekle: Tarzında bir yazı yazılmalı! 
- Sağ elin verdiğini sol elden sakla! Biraz evvel başladığım ve bitiremedi -
Sözünün tastnmam zıddına iş gör - ğim yazının mevzuunu !hatırlamıyorum: 

müşler. _ Hayır diyorum, ne okşayıcı, ne 
- Biz yaptık, işte bu çocukları biz giy- de sert bir yau. Ben kısa bir cümle ile 

dinlik, diye övünüyorlar ve gösteri - işi hallederim. 

yarlar: _ Kısa bir cümle mi? 
- Biz giydirmesek çırılçıplak geze - - Evet, gazetenin göze iyi görünen bir 

cek olan çocuklar i~e bunlardı. 

* Bir arkadaşım yanıma geliyor: 
- Zelzele felaketzedelerine yardım et

miye kaç hamiyetli vatandaş gitti, diyor, 
Kızılaydan başka hangi hususi teşkilat 
onlara el uzattı? Hangi kadın gidip ora -
da anası ölmüş bir çocuğu kucağına alıp 
ısıttı? 

yerine: 
cMuharririmiz ve fotoğrafçımız zelzele 

mahallindedir ler> 
Cümlesini koyalım. O zaman matlub 

basıl oludr. Bir çok hamiyetli insanlar 
zeizele f eiaket~edelerine yardıma koşar-
lar. 

ismet Hul!ısi 

ı_ Bunları biliyor mu idiniz? 
Erkelder de eskiden kadınlar 

gibi manşon kullamrlardı 1 
Kadınlar gibi er

keklerin de vakti
le ellerini i'ine so
kup ısıtmak için 
manşon taşıdıkla
nnı biliyor muy
dunuz? Manşon 
kullanmak erkek
lerden tok sonra 
kadınlar .arasında moda olmuştur. 

* Domino nasıl icad edildi? 
Domino oyunu

nun mucidi iki 
f'ran.sız paJ><lzıdır. 

Bunlar, bulunduk
lan manastınn ni-~ 
zamlarına riayet- ) 
Jiizlikten dolayı bir 
hücreye hapsedilmişlerdi. Vakit geçir
mek için bir takım taş parçalarını dört 
köşe bir bale koymakla meşgul olmuş, 
sonra bu ta~ann üzerine muhtelif mik
darda siyah noktalar resmetmiş ve böy
lece kendi kendilerine bir ayun icad et
mişler cezaları bittiği zaman, bu icadla
rını di

0

ğer papazlara da söylemişler. Yeni 
oyun büyilk bir rağbet kazanmış. Papa~
lık hayııtında 'birisi işini bitirdiği zaman 
Utince Benedikamfüı Domino demek a
dettir. Papazlar bu oyundan sonra da ay
ni kelimeleri söylerlermiş. Böylece, iki 
cezalı papa.mı icad ettikleri adsız oyun 
Domino ismini almış. 

• 
Okuyucularıma 
Cevablarım 
Samsunda Bayan G. 1. ye: 
- Karısını bırakarak başka bir ka

dını takiben uzak diyarlara gitmiş bir 
erkek nadir görünen bir tip değildir. 
Kısa bir zaman sonra dönerek kansın
dan af dilemesi ve istediği affı istih 1 
etmesi de arasıra gönilen vilkıalard n 
dır. Fakat gaybubetini sen lerce uzat
tıktan sonra: 

- Biraz daha sabret, b n bu bağ -
dan elbette kurtulacağım ve elbette 
gene sana avdet edeceğim, derse nor -
malin fevkine çıkmış sayılır. 

Ya hastadır, yahud da yaptığı ci -
nayeti katmerleştirerek istihzaya te • 
§ebbüs etmiştir. Hasta veya csadik• 
ne olursa olsun genç bir kadına biraz 
daha sabretmesini tavsiye edemem. :30 
uncu yaşına basan bir genç kadının 

hayatında sevmek, sevilmek, anne ol
mak, yuva edinmek için daha ancak on 
sene kalmıştır ve artık yıllar yıl değil 
ay sür'atile geçer. A~rılmalısm, .evlen
melisin, hayatın, talihin sana bir ev 

Kirpi ve leylek
le yılanın en bü
yük dü§lllanıdır

lar. Fakat yılanın 
leylekten ve kirpi
den daha büyük 
bir düşmanı var
dır. O da tavus ku
.§Udur. Bazan bu 
hayvanların yılanı 
yemek için çarpıştıkları da vakidir. 

* Almanyada isimsiz ve numarah 
sokaklar 

Almanyarun Man 
haym şehrinin so
ka.klan, Amerika
da olduğu gibi i-
simsizdir. Ekserisi 
numara taşır . .Ba
man da alfabe 
harfierile işaret e-
dilmişür. 

* Kamboc kra1mın ismi 
Kaınboc kr~.lının ismi. dünyanın uzun 

isimlerindendir ve fU fekilde yazılır: 
Pre .Baclı Samdach Pcea Sisavatmoni

vong Chamchakrapong Harlı"each Bar
rninthor Phouvanay Kraykeofa Coulalay 
Prea c1ıan Crong Campuclıea Thippedey. 

İmzası işe ~ur: Sisovatmonivong. 

döşeme, bir revanı borcu vardır. Saa
dete bir an evvel kavuşmalısın. Diğer 
taraf tan hakkını teslim ederim: Talak 
bizde bir hayli formalitelerin doldu -
rulmasına bağlıdır. Hükmün istihsali 
yıllarca sürebilir. Ve bence, banş dai
ma mümkün olduğu için ipin çabuk 
kırılmaması da doğrudur. Fakat haki
me geniş saiahiyetler verilmiştir. Der
dim anlatabildigin, iddianı ısbat ede
bildiğin takdırde hükmü kısa bir za -
manda istihsal edebilirsin. 

* Sanyerde Bay (P. D.) a: 
Okuyucularımın suallerine verdiğim 

cevablarda müstear da olsa bana ver- ı 
dikleri isimleri aynen kullanmıyarak 
ilk harflerini kullanmakla iktifa edi -
şimin sebebi bir masumu her vakit çı
ka bilecek bir liıti!ecinin §errinden ko
rumak arzusudur. Sizin isminizi veren 
bir yabancının size aid bir hikayeyi 
anlatmadığını nasıl bilebilirim'? Bah -
settiğiniz vak'anın bahsettiğinU şekil

de yazılmış olmasının Jiebebi de bu -
dur. 

TEYZE 

Eski bir ceketten 
Çıkan servet 
Kadıncağız ceketten 26 
bin liranın döküldüğünü 

~örünce bayıldı 

-== 

N'ısan 24 

Ta~lhten sagf alar : 

Bir Padişah ve • • 
vezırı 

* Abdülaziz zamanında sarayın israfı yüzünden imparatorluğun bor$ • 
landıiı parıa 248,633,825 altın lirayi, yani bugünkü paramızla ilıi 

6wçulr milyarı buluyordu. 

Y•zar. : Kadircan Kafh 

f
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Askeri liseler sporcularına 
mükafat verme •• • 

torenı Bu hafta göreceğimiz 
yeni filmler törende Başvekil ve Hariciye Vekili de bulundular 

Stadgomda yapılan geçid resmi takd_irle seyredildi Geçen sene ölen güzel 11tclız Jean Harlow'un ha,atmda 
son çevirdifi film ele tebrimize plcli Aakerl llselerlnlJ.zln 93'7-938 senesi ~r 

lllrincilik milaabakalannın müklfat da -
latma töreni dün Taksim atadyomunda ya. 
tıdmıştır. Deniz lisesi ile Maltepe lisesi 
"e bu sene ilk defa olarak iştirak eden, 
8ursa ve Kuleli liseleri sporculan öğleye 
ltadar Taşkıflada toplanmışlardır. Saat 
b,30 da önlerinde Deniz Harb okulu ve 
liaesinin bandosu olduğu halde Taşkışla
"-n hareket etmişlerdir. Bandonun ar -
-ında ukerl liseler namına hazırlan -
llu§ güzel bir çelenk taşınıyordu. 

Çelengin arkasında birincilik kupUJ· 
in kazananlar ve onu da ikincilik kupa -. 
llııı kazanan takımlar takib ediyorlardı. 
~dan sonra Deniz Harb okul ve 1ileS1. 
"-ıtepe, Bursa, Kuleli liseleri geliyor -
iQ. Basketbolcular, voleybolcular, hotey
tller, endbolcular, tenisçiler, denizciler, 
"himciler, bisikletçiler kendilerine mah 
,.._ elbiseleri giymişlerdi. 

Yollarda binlerce halle tarafından al -
~an ukerf liseler sporculan Taksim 
~danma gelerek Cumhuriyet lbideai 
l\rafında yer almışlardır. Saat 13,30 da 
~iz bandosu tstiklll marşını çalmıf ve 
"1tün askerf 1i ler talebeleri ınarp bil -
)6ıc bir heyecanla söylemişler ve Ablde
h çel nk konulmuştur. Bundan IOill'a 
Askeri liseler talebeleri stadyoma llt -
~lerdir. 

BllfOelıil •tadyomda 
Ba ekil Ceıaı Bayar da refakatinde 

llanciye Vekili Tevfik Rüşdü Aras olduf! halde stadyoma gitmiş ve büyük teza
-.vatıa karşılanmıştır. Celal Bayar. aske
tt 1 Ier sporcularının geçid t'esmini ayak 
ta ve bilyOk b r alAka ve takdirle sey -
tetrni tir. 

Stadyomdakl geçid resmi son derecede 
"1ıeı olmuş ve sporcularımızın çevik -
ilkleri takdir edilerek alkışlanmıştır. 
A.lıeri lüela mülettifinin nath 
Bundan sonra askerl liseler müfet -
~ kurmay albay Adil Türer bir nutuk 
ıı&,lemiştfr. 

Kapalann oerilmai 
lfutku mOtrakıb kurmay albay Adil 

r kupalan dağıtmıştır. Birjncllik 

Vükafat tevzii 

Bu hafta lbıema

larda çok g(izel film. 
ler gösterilmektedir. 
Bunlann arasında ge
çen yaz ölen güzel 
yıldız Jean Harlow
un ek hayatında son 
çevirdiği film vardır. 

Saratoga isminde 
olan ve Melek liııe
masında gösterilen, 
bu filmde, zavallı gü
zel yıldıza Clark 
Gable partönerlik et
mlftir. Mevzuu pıdur: 

G G z e 1 Karolln 
Klayton Ameribh 
angin banker Bart
lq VadUon'la ının
terede nipulanıyor. 

Babesmın alır hasta 
oldufunu 61renen im 
hemen Amerlb,a. 
Saratoga'ya d&ıflyor. 

Saratoga'da baha
sının ölümil ilzerine. 
Karelin babasınm lı:o-
fU atı haralarmı ele Clark Gable a. Ju.n Hcnioto &mıtoga ffımmae 

almağa mecbur oluyor. Babası haralan büyük mafazasında Anniye istediği eş. 
borcuna mukabil zengin Bukmeker Brad- yalan vermeleri için krediler açıyc.r. 
li'ye terhin etmlftir. Bradll alacağından Annl en evvel hayatta en büyük amı
vazgeçmek istiyorsa da Bradliden nefieı su olan bir kırmızı kadife kap satın a!:
eden Karolin reddederek vadesinde para· yor. 
yı ödiyecefin.l ~ylüyor. Anni Lotschen'de posta ve telgraf me-

Genç kızı muayene eden doktor Aşık muru Guilis'c rastgelıyor. Anni kendını 
oldutunu 95ylilyor. Doğru ama kız Ma- kibar ve zengin gösterip Guilis'i beğen· 
dlson'a değil Bradli'ye Işıktır. Kıı para miyorsa da çocuğu seviyor. 
kazanmak için Bradllnin, Madisonu koşu- Otelde, Anni'nin yeni ve büyü!t d<>st!a
larda büyük bahislere sokmak istediğini n arasında Madelena'n'ın babası iıc ana
anlayınca öfkesinden nişanlısı.nı muha- sını görüyoruz. Rudy de Anniyi çok be~e
fazaya karar veriyor. niyor. Guilis da Anniyi seviyor. Madele

Bradllye karp clılehtab. atı üzerine bir na kıskanıyor. Tahkik ediyor. l\nlı~;ıin bir 
bç milyonluk idi' bahae giren Madtsonun bar garsonu olduğur. meydana çıku tı
kazanması için koşuda ata en mqhur jo- yor. Anni ile Guilis evleniyorlar. 
tey olan Dibi Gordonun binmesini te- Arşın Mal AlaH 
min ediyor. Rakibinin zararına Madiso- Sumer sinemasında gösterilen bu me,_ 
nun sevincini g6ren Karolin kendi duy- hur Türk opereti bu sene şehrimiıe gelen 
gulanna ve Bradlinin Madisondan yük- en gü7.el filmlerden biridir. Ayni zaman
seldiğinl anhyor. da maruf artistlerimiz tarafınd.ln prkıb 
Koşu b&§lıyor. Bir py yapmak tmkin- olarak türkceye duble edilmiştir. 

sız. Fakat talih lpklara ylr oluyor. Jo- Tehlikeli Afk 
keyt sayesinde yarıp cDabonne• kazanı- İpek sinemasında göreceğimiz bu fil· 
yor. Artık Bradli ile Karelin dzüntüsüz min mevzuu şudur: 
sevişebilirler. Polis miidüriyetlnde çahpıı Tracy ılk 

Meçhul kadın imini İspanyada g _.;innele kvar ver-
Saray sinemasında ıösterllen bu fHm- miştir. Yolda, trende Myra isminde güzel 

de bq rolleri Joan Crawford, ll'ranchot bir kadınla tanışır. 
Tone ve Robert Younı yapmaktadır. İndikleri ,ehirde ayni otelde 'lturoyür-

Kont Armalya kibar adamdır, bakan- lar. Ancak kız Tracy'ye hiç y(lz wnne
da büyük para bzanıyor. Bunııtı tendi· mektedir. 
ne Cosm09 Club'de bir elJence tertıb e- Tracy Scotladyarddan ebnu hmm 

Geçfcl re• diyor. Klüb'de dostu BuclTJe ralt,eliyor. Myra'yı tevkif için emir alıyor ve kadını 
Tek adımda: Birincl Deniz lisesinden 87 kilo: Blrind ltalell lileslnden Suad, Rudy IÖZ arasında cBütiln lnsanlanu mü- tevkif ediyor. Ayni zamanda tehftd!! bir 

İrfan, Wnci Kuleli lilelfnden. Muhsin. ikinci Deniz barblyMlnden ltemaJ- savl yaratıldılt• fellefeshıl mildafaa edi- elma1e1 matazası soyulmllflur. Bundan 
Uç adımda: Birinci Kuleli Jjpeatnden Vole7'of • di.plw yor. dolayı mes'ul tutulan adam da astl hırs1u 

Galib, Wnci Deniz lileaiDden Arif. Şampiyon olan Maltepe 1ilell takımı- Rudy gidiyor. Lotachm köyünde nişan- aramaktadır. 
Bolı. mw6a-..,.Ja madal711 na. Maltepe lUİ!slnden 2721 HQaeyin Ur- hsı Madelena'11 buhıcaktır. ltont Triste- Şehirde Oıtllll kopmu§tur. Tracy kadı-

lıasanan1- bay, 2428 Muhterem Özyurd, 2422 Nej- ııln küçilk bir ahl1 kabveatne glcltyor. O- m ve diler arkadaşlarını tayyare fltı hn-
61 kilo: Birinci Kuleli lisesinden Ni - det Sümbay, 2288 Hüseyin Güvener, rada bir kaban garsonu Amıl'7e rutge- dad barldne çıkarmıya muvaffak ohnut-

den 2829 Ali Bölilkbaf. liyor. Kızı beleniyor. ltady'nfn fellefe- tur. İnlfltereye giden vapurda hakika\ 
1..._ had, ikinci Maltepe lilesln Necdet. • sini dilfllnerek kıza o a-ekl kaancını meydana çıkarak iftira olclup anlaşıl-
~- metrede birinci Kuleli llseainden U kilo: Blrlnd Deniz Harbiyesinden Hent6ol • Diploma veriyor. Batan muaritl hMtN ald ol- mışbr. 
~ ildnd Maltepe lisesinden Fet- Perki, lldncl Maltepe llumnden Ali. Birlnc:i gelen ~ takımına. Kule- mak üzere km Labchm'cle 111,ak 1* o- Napo1

70
- .. tn.1 

IQoo iT kllo: Blrlnd Deniz lirelbtden Sf - ll lileslnden 112 Ertalnıl Malkoç, 38 0r tele kibar bir hen ......... &lnderf- Sabryada g&terOen bu filmde Myriam 
~metre birinci Maltepe lisellııdell dal, lklDd Buna llwlnden Kenan han Bilgin, t• Habib AJpay, 181 Ga - yor. Hopklm bq roltl ,.....ktedır. l'llmha 
~ er, lkincl Maltepe liseliııden Feı- n kilo: Blrind Kuleli lllesinden iz • Jib Oktay, U• 8Gha Dolan. 279 N6bet Kızı Anne Vlftldl 111111 ile Lotlc:hen'de- çok kuvvetJ.t bir IDriw ftnbr. Gilzel 

- ddnd Buna B8eslnden Nadir. Güvenir, 281 Abhu Cofkun, 120I Nuri ki dostlarına Wmfhn ecllJor. Tı1ltnJn en artın de p nnrnffak oJmaJrtedlr. 
• kilo: Blrind I>enJz lbesbıden Şev- Ongay, 111 Faruk llutluol, 1172 COıan 

ket, lklDd KuJeJl lileslnden Hayri. Kumbaar, AhduDab. 
'l2 kilo: Blrincl kuleli lisesinden Nuri, Frıt6ol • Diploma 

lldnd BUl'la lisesinden Orhan. Şampiyon olan !rfaltepe takımıne: 
71 kilo: Birinci Kuleli lileslnden Or _ Maltepe lisesinden 2299 Ritat Onia, 2372 

han, Odnd Maltepe liseainden Necdet. Şaşmaz, 2765 Turgw:I Alpagod, 2843 Mu
zaffer Yalçın. 24'12 Sallhaddfn Heves, 

GiNf mli~a maJol7fl 2539 Orhan Çokcfeler, 2288 HOseytn 'O-
.,_,,_, never, 2893 Bedri Kaya, 2250 Şanı, 2411 

58 kilo: Birind Denta JUesinden Sun- Nejdet Çamlı. 
ıur. ikinci Maltepe lilemıden A1L Baht6ol • Diploma 

81 kilo: Birinci Kuleli lisesinden Ke- Şampiyon olan Kuleli takımına: 
mal, ikinci Maltepeden Muzaffer. Kuleli lisesinden 124 Ziya Azak, 1145 

66 kilo: Birinci Deniz lisesinden Şükrü, Eyüb, 186 Galib Oktay, 612 Ertuğrul Mal 
ikinci Kuleli lisesinden Cihad. koç. 38 Orhan Bilgin, 341 Abdi Saracol-

'72 kilo: Bhincl Maltepe lisesinden Şa- la. 1 
..=:~----------- nl, lkind Deniz liaeainden Ercümend. 

'l9 kilo: Blrincl Kuleli lileainden Ha • i Ol..,_ "! •h~ .,. lü, 111 dır, _. , 
~ ..... ._ .... ~;;,;;;;;;;;,;;;;;;;_ ___ _,,..., Ddnd Dala lladlJlll l'etbi. , 171 •I t- T • • l 



Saçtuv etinde tabiilik 

Kadın saçları gittikçe yapılması daha kolay ve daha tab 
bir ,ekil alıyor. Artık sıra sıra buklelere, dizi dizi dalgala 
veda. Yeni tarz eskisinden çok daha şirin.. Çünkü daha f 
bii... Sun'ilik ne kadar mahir elden çıkarsa çıksın, ne kad 
güzel kadında olursa olsun, hiç bir zaman tabünin ıevimHl 
line erişemıyor. Bu yılın en sevilen fU üç kuvafüründeki • 
biUiğe bakınız. Hangi yapma duruılu saçta bu güzelli.ii bu}. 
bilirsiniz? MaamAfih bu karlflk bukleler için eskisinden 4 
ha az emek sarfedilmiştir .zannetmeyiniz. Tabiiyi yaratın' 
8Un'tyi yapmaku.n çok daha güçtür. Her ıeyden evvel saçla 
fevkallde bakımlı, parlak ve sağlam olmalı. Çünkü onlar 
mapdan, permananttan, sulu öndüleden değil, permanantla 1 kaynağı J§te bundadır. Şu halde saçınızı 
mqa onlardan aüzellik alacak. Yeni aaç modasının güzellik sonra biçim vermelisiniz. 

önce ıajlamlamalı, 

Şişmanları zagıf 
gösteren modeller 

Çiçek kadının en 
güzel süsüdür 

Bu moda büsbütün yeni değildir. Ge
çen iki üç yıl içinde de gördük. Fakat hiç 
biri bu seneki kadar zengin ve göz alıcı 
değildi. Nihayet diğer garnitürler arasın
da bir garnitürdü. Halbuki bu bahar ve 
yaz modasında çiçek başlı baıuıa bir A
lem gibi. 

Onu ısterseniz §imdiye kadar daima 
gördüğümüz ıekilde tayyörünüzün, rob
mantonuzun, robunuzun rever ve yaka
sına iliştiriverirsiniz. Bu tarz, göre göre 
duyulmu~ olmakla beraber klAsik bir ıüs 
halini aldığı için hem gençlere, hem alır 
başlı, orta yaşlı kadınlara uyu. 

rette dolgun ve şişmanlar için yapılmıı Daha orijinal bir ıey istiyorsanız, tay-
la dır yörünüzün reveri yerine cebine bir de-r . 

Soldan birinci: Bele kadar inen dar, u- met renkli çiçek yerleştiriniz. GözümU-
zun jile vücudün · yukan kısmını zayıf 1 Soldan fiçüncü: Gene ayni şelcil yaka zün daima ufa~ bir mend.il u~u gör~e!e 
ıösterir, eteğin plilerile, korsaj üstüne açıklığı ayni tesiri yapıyor. Hafif büzgü alıştığı yerde bır demet çıçeğm taze~ığıle 
doğru çıkan sivri uçları da kalçaları dar- göğsün taşkınlığını gizliyor. Genişliği pli karşılaşması gerçekten pek hoşa giden, 

beklenmedik bir buluştur. lqtır. 

Sağda: Önü sivri, eteği kloş, 
sade bir rob. 
Yanında: Üstünden giyilecek 

düz ceket. 
Yukarıda: Bu sene gene pek moda ola

cak olan emprime bir rob. 
Yanında: Kendi renklerinin birine uy

gun düz yünlüden manto. 
Bu iki aade ve pk takım her yqta ta

dına uyar. Her boya yaraşabillr. Günün 
bir çok saatlerine uygun en pratik birer 
elbise olur. 

Mevsimlik 
takım 

elbiseler 

-----------------------------:--------~------------~--------.:· 

GOzelleşmek ve gOzel 
kalmak istiyorsanız 

nelere dikka~ etmelisiniz 1 
1. Iatlıya dµşkü.nseniz ... 
• Çok ıevdiğiniz tatlıdan çok yeme

menin çaresi ıudur: Ağır ajır yemek. 
Vaktin uzaması inuııda çok yedim his
sini uyandırır. Fazla yemenin önünü a
hr. 

• 2. Çok ııcak su ile yıkanıyoraanız.. 
• Banyo auyu hiçbir zaman '7 dere

ceden yukarı olmamalı, yıkanma on da
kikadan uzun sürmemelidir • 

• 3. Cildinizi güneşe, rüzgara karşı ko-
rumazsanız ... 

• Derinizin yanmaması, çırkinlenme
mesi için açık havada geçirdiğiniz gün
ler bol yağlı krem sürünmelisiniz. Çün
kü cild, umulduğundan çok daha nazik-
tir. • 4. Hupetle yüzünüzü oğarsanız .. 

• Bu oğuşturma cildi çok fena bozar. 
Pudra hupet'i yüze, hafif hafif dokun- ~.ı.na mani olur. Halbuki temiz ve 
durarak sürülmeli, fazlası silinmemeli, lam olmıyan cild güzel olamaz. 
oğulmaınalı, yumuşak bir yüz fırçasile e 
alınmalıdır. 6. Eğer kreminizi, cildi aşağ. çeke <;'. 

ke, yani yukarıdan aşağıya doğru 
rüyorsanız .. . 

• İster krem, ister süt, ister losy°" 
yüzünüze sürdüğünüz her şeyi da rol 
qağıdan yukarıya doğru sürmelisioı; 
Hiçbir vakit yüzünüze yukarıdan aş~ 
çekmemelisiniz. Bu, umumi ve şaşJJJP." 
bir kaidedir. 

• 7. Eğer dik durmıya alısmamışsan 
• Otururken daima arlmnızı otur~ 

fünuz yerin arkalığına dayayınız. 
eğilmeyiniz. 

• 8. Fazla (fondöten-pudra altlığı) 
rüyorsanız ... 

• Hiçbir vakit mesamelerı kapıy 
kadar çok fondöten sürrnemelı, c'l 
canlılığı makyajın altından muhak 
sezilmelidir. 

• 9. Ve nihayet çirkin olduğunuza i 

Soldan ikinci: Yakanın yukan tarafı, 

pliloleyde aşağı tarafı inceltir. Esasen bü
tfln flfmanlar bu türlü yakalan daima 
bpalı. JUVarlak, veya dön köte yaka
lara tercih etmelidirler. 

içinde gizlenen etek de tam ıişman vü
cudler içindir. 

Sağda: Bu modelin de e$8S çizr,lleri ö
tekilerinin aynidir. Eteğin önündeki u
zunlutuna dikil cplb nin yaptılt tesiri 
yapu. Yani zaJlf pterlr. 

S. Eğer makiyajınızı temizlemeden nır, ümidsizliğe düşcrsen~z... (İ 
Akşa~ tuvaletinize uygun bileziğiniz yatarsanız... • Dünyada çirkin kadın y~ktur. 

yok. Çıçek bu noksanı hem de fazlasile • Her akşam mutlaka gündüzün sü- zelleşmeyi bilen azdır. Bugunden 
telifi edebilir. Bir lAstiğe tuvaletinizln rülen boyaları ve cilde yapışan tozlan yok, kendisini güzelleştirmeye ·U '

rengine uygun iki üç hi çiçek tutturunlll. iyice temizlemeli. Çünkü: Bunlar me- dairesinde ve bilerek- başlamanın 
Bilezik gibi kolunuza ıeçiriniz. aamelerl tıkar. Deriniıı 1y1 nefes alma· relerini aramalısınız. 



BOM POS'f A 

Kırşehir zelzelesinden 

Kızıı.ı,.n çaclırkn, JcazazedeZeri, zelzeleden ıonm bastıran şiddetli yağmurda n Huı1'&n kanadı gibi karuy01'1 

.h bcab~ bugiiıı bir mezar olan clünkii yuvaındcı et1ldclını t)e zevcedm an11or. 

it& ı...c.ı.,., 35 ~ 10 1ıa.ıta ııfjdı ran Kırşehir memlebt ha~ane.min 
künde NMS ftÖbett beklit/Of'J4to. 

Sayfa 9 

• 
yenı intıbalar 

IJci yorqcı""'4at1 birinı ~ mtıu wnm her köı,1~. .ı.ze .ahoftndı ki 
beclbcıM lcomıuıu" u 11Grdımıu lcopJIOf'I . 
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Subay Ok y 
----------------------------------------------------------.. t~---------------------------------------------------

lun a alt 
Bu tarilıi 

• 
'O e mukaddes çatının altında geçen günler, lıer 
kalbinde ebedi bir lıatıra olarak kalacaktır gencın. 

Uzerime öyle göğüs kabarlıcı, sevinçli 
bir vaz.ife aldım ki, birkaç senelik, mat
buat hayatımda, bu kadar memnuniyet 
ve gurur duyarak candan çalıştığtmı bil
miyorum. 

Tatbikat sahl)Blnda kahraman. yedek süba11lardan bir grup ve 11edek silbaylar frtima halindi! 

Yedek Sübay okulunda, Türk komutan, 
ve sübaylanna has asalet ve nezakeUe 
beni makamına kabul eden Bay Şükril 
Kanadlıya: 

- Mekteb hakkında bir senelik intı· 

balarınız nelerdır? diye soruyorum: 
O, ç0 lik kaşları altında sakladığı, kes

kin ve manidar nnzarlarını, yilzürr.de gez. 
direrck, tatlı bir sesle: 

- Mekteb hakkındaki intibalarım iyi 
hem de çok iyidir diyerek ilave ediyor: 

- Burnda m ktebden, Türk şerefinin 
kayn ı olan, asil ordumuzda vazife ala· 
cak su bay namzedlerini kastiecUyorurn. 
Tarihler yaratan, asalet ve kahramanlık 
timsah olan, en eski, en büyük bir ul~ 
sun, Türkün çocuğu ve sübayt olmakla 
onlar ve biz ne kadar iftihar etsnk yeridir 

İşte onlarladır ki; Türkün istiklali, şe
refi, refah ve emniyeti neye malolursı 

olsun korunacak ve bu vazife onlat'ca her 
seyden, her şeyden üstün tutularak, ica .. 
hında şahsi menfaat, hatta şahsı yaşayı§
lar bile hiçe sayılarak yalnız ve yalnız 
Yatanın selameti için bu kütlenin, dolayı
silc bu ordunun her şeyi yapabileceğine, 
ben ' r komutan sıfatile şehadet ederim. 

Bir kelime ile: Onlara güvenim fazladır. 
Bugün ordu hayatında olduğu gibi, ya

rınki sivil mesleklerinde de muvaffak ol
malaı ını, her sahadaki vazife ,.e işlerin
de Türk varlığının, Türk ic>Hkliılinin, 

Türk mukaddec;atının daima korunması 
için bütün kalblerin bir çarparak canla 
başla çalışmnlannı diliyorum .• 

* 
Bundan, tam altı ay evvel k.:ıpısından 

girdLf{ım, memlck tin iftihar erlPceği mü
nevverleri sinesinde toplıyan, onlara va
tanın müdafaa ve selameti için icab eden 
feyzi veren bu mukaddes rıı ... ktebde gör
düklerim yalnız bir sahada kalmadı. 

Burada münevver gençliğin jyi bir sü
bay y<'tiştirmesi için lazım olan onları bu 
mukaddes vazifeye bütün kalblerUe bağ
lıyan her şey mevcuddur. Burada geçen 
günlerin manasını ve kıymetini anlıya -
bilmek için o hayatı bizzat yaşamak ll -
zımdır. 

Gelin şimdi, isterseniz, size bir sabah 
şafakla beraber yatakhanede açılan göz
lerimin, o günün akşamına kat4.ar gör
düklerini hülasa edeyim: 

Uyanış 
Bünik ve temiz bir salon. Bu salonun 

iki tarafında muntazam dizili karyo
lalarda derin bir sessizlik içinde mışıl 

mışıl uvuyan vc>rJek sübay talcl-pJeri.. 
Dış koridorlarda çınlıyan, tiz bir boru 

sesile s"lmyalar r:ıcırdıyor ve he!" karyo
ladan hır anda f· rJıyan gençler kurulmuş 
bir m kine inli mile pijamalrmı çıka
rıp mek•rb elb• 1 ini giyiyorlar. Yatak
haned ışini bitir nler koridorlaı-a çı -

Yedek süba1ılarımız dan bir grup 

re umumt bir mesele veriyorlar. Bu me
sele evvela paftalar üzerinde nazari bir 
§ek.ilde halledildikten sonra süvari, piya
de, topçu, nakliye sınıfları K"ndilerine 
düşen vazifelerin - ameli surette - tatbi
katı için araziye yayılıyorlar. 
Artık herkes dikkat kesilmiştir. Üzer

lerine düşen vazifelerin layıklJe yapıla
bilmesi ve bunun süktlnetle, muvaf:faki -
yetle neticelenmesi esastır. 
Dağlardan, tepelerden inenler, sarp ka

yalıklara tırmananlar, nihayet vazifele -
rini bitiyirorlar, çalışma saatlerinden son
ra verilen öğle paydosunda herkes, mu -
vaffak olmanın, öğrenmenin hasıl ettiği se 
vinçle, yemek paketlerini açıp, bir ağaç 
gölgesinde, bir dere kenarında, bir dağ 
yamacında yemeklerini güle oynaya ye
miye başlıyor. 
Öğleden sonra da ayni neş'e dikkat ve 

intizam içinde tatbikata devam edilir. 

Mektebe dönü' 
l\fekteb Komutanı Kurmay Albay Akşamlan mektebe dönerken, günün 

ŞükTü Kanadlı kazandırdığı muvaffakiyetlerin, sevince 
kalbolmasile çınlıyan diri ve taze sesler 

Elini yüzünü yıkayıp, trai olan, temiz 1 bütün yolları sarıyor: 
yüzlü gençler, biraz sonra çalan ikinci «Biz yedek sübaylan1., 
boru sadasile bahçede bölük halinde di- Ta gönülden vurgunuz. 
zilerek kahvaltıya gidiyorlar. Başında gün tuğ olan 

«Tatbikat var!» Türkoğlunun crine.n 
O gün ders yok .. kahvaltıdan dönen ta- şark?.;Ue mekteb kapısından giren genç

lebeler, bölük odalarına uğnyarak öğle ler Üzerlerindeki techizatı silahhaneye 
yemeğini havi kumanyalarını alıp silah- bır~karak, akşam içtimaında hazır bulu· 
haneye techizat kuşanmaya koşuyorlar. nuyorlar. İstiklal marşile başlıyan yokla· 

Kaputunun önünü kaldıranlt>r. m~tra- madan sonra, üçer kişilik yürüyüş kollari· 
larına su doldur.an~r, çan~larını duzel- le yemekhanelere intizamla giden talebe-
tenler bahçl'dc ıçtıma yerındc toplam- k kl . bil "'k · ti 
yorlnr. Burada sabah yoklamasını yapan nin önlerine onan yem~ erı . yu ış. -
bölük sübaylan, bölüklerinin 1"aşına ge- ha ile yemeleri, en işt~asız ınsanı ~ıle 
çiyorlar tayin edilen tatbikat yerine ha- imrendirir. Hele mektebın meşhur plakl kıyor; l""ekteb r lvosunun sabah neşri- • ve aşuresi olduğu akşamlar, talebe ara-

yatı ol.ın güzel bır müziğin ahengıne u- reket ediliyor. sında adetA şenlik yapılır. 
yarak - binanın her tarafında hoparlörj Caddelerde büyilk bir intizamla marş-

.. - bT.kl h" Gece istirahati tcrtiba•ı yapılmıc:.tır - ikinci kattan, alt lar söyli.yerek. yuruyen o u er, şe ır 
l 1 O d Yemekten dönenler, mektebin istirahat kat koridorlara buradan da sabah tuva- dışındakı arazıde top anıyor ar. ra a 

1,.t;,." "ıl'Yılıyorl~r. tabya hocaları, riyaset ettikleri bölükle- salonuna ve koridorlara yayılırlar. Artık 

bu saatten sonra okulda )'eni bir alem 
başlamıştır. 

Salonun bir köşesinde çalan akordiyo
nun etrafına toplanan bir grup şarkı söy
ler, ötede diğer bir grup keman ve 
mandolinlerle memleket havaları çalar, 
bir bağlama veya cümbüşe refakat eden 
el çırpmalarile Anadolunun temiz ço -

cukları kalkıp zeybek oyunları oynıyarak 
eğlenirlerken bir taraftan da mekteb rad
yosunda şarkılar söyliyen güzel sesli bir 

arkadaş bütün koridorları çınlatır. 
Hü!Asa bu saatlar mektebin her tara-

' fının müzik, neş'e ve kahkahalarla dolu 
olduğu zamanlardır. 

Gece mlitaleası 
Günün yorgunluklarını unutturan bu 

tatlı saatlardan sonra gece mütaleası baş
lar. Bütün talebe gene bOyilk bir ciddi
yetle sınıflara girerek derslerine çalı

şırlar. Bir saatlik mütalea ile nihayete e
ren günlük mesai, tekrar talebenin ser
bestiyetini UAn eder. fstiyen oturur, mek-

tuh yazar, istiyen arkadaşlarlle gorüş{iı', 
istfyen korldorlal1Cla dolıışır. Radyo da 
gene neşriyatına başlar. 

Yatakhanelere çıkış 

Her şeyde olduğu ırıbi, büyük bir inti
~mla yatakhanelere c.: .an talebPl.,,., gün· 
lük mevzulara daır espn ; •! şaka· 

larla soyunarak, ağır bir maka "'lla öten 
(yat borusu) ile beraber somyalı karyo
lalarma uzanırlar. 

Artık bu saatte bütün mektebi derin 
bir sessizlik kaplamıştır. 

* Mekteb sıralarından ayrılalı uzun 
yıllar geçen, bugün artık çoluk çocuk sn
\ıibi olmuş memur, fen ve ilim adamı. 

tüccar, edebiyatçı, hültisa her nevi mes
lek sahibleri bu taUı mekteb ve askerlik 
hayatına öyle güzel intibak ediyorlar ki.. 

Eh candan arkadaşlıklar kazandıran 

bu hayat, onlara maziye kaı ışan çocuk 
luk ve mekteb hatıralarını, hayal olan es 
ltj günlerinin kalblerinde kalan izlerini 
tekrar anmalarına, o günleri tekrar ya· 
ıamalarma en güzel bir vesile oluyor. 

Ben burada geçirdiğim yanm yıllık 
gamsı~ hayatıma: cÖmrümün en güzel gf 
çen günlerh demekten kendimi alamı· 

yorum. 
Talim ve terbiye, ameli, nauıri meste) 

dersleri, yürüyüşler, tatbikatların deva· 
mı, atışlar, bu arada okul_ komutanınııı 

hepimizin kalbinde yer eden müessir söz. 
leri ve sempatisi ve nihayet imtihanlar!• 
sona eren bu altı aylık ömrün nasıl geç
tiğini anlamadan, buradan ayrılırken 

mektebin değerli komutanı Day Şükril 
Kanadlıya ve bütün sübaylarına, i~lrn 
sıtlıyarak bu sayfada veda ediyorum . 

Şurası da muhakkak ki: Benim gibi, ikl 
bine yakın genç, yarının sivil hayatınd• 
belimizi büken, saçlarımızı aklandıran 

meşgaleler içinde, bu güzel ve unutul· 
maz günlerin hayalini daima arıyacağıı 

Ordu meğer ne güzel bir mektebmiş! 
Orada hepimiz hayata atıldıktan sonr• 

toplandık zamanında eski günlerlrnizlD 
haşarı ço~ukluğunu yaptık; zamanınd• 
askerliğin ciddi disiplinini bütün benliği· 
mize sararak yarının bilyük işlerini ba· 
şarmaya namzed olduk. 

Rahmi Karaca 

Topçu tatbikatı ve tatbikata neza ret eden Şükrü Kanadlı izahat ah!JCıf 
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Facianın tam ve kat'i 
bilinçosu tesbit edildi 

Zayı7 ıemeıLeT uzerındeki toprak damla nn en. incesi bi~ Akpınann en bedbaht adamı bu dur. 
karıştan çok kalındır. 

(Btıf tarafı 1 incı sayfada) İlimli, .Kılilobası, Manti, Kömürkule, 
rnen yıkılmış, 450 ev çatlamıştır. İnsan Panayıroğlu, Acıboylar, Ucukobuklu, 
Ve hayvan zayiatı yoktur. Kızı1çalı, Kobucu, Koruova, Himmetu-

Avanos kazasının Calis köyünden 7, şağı, Büyükobalı, Ceyisler, Ovaoğlu köy 
Topraklıda 7, Pasalıda 2, Karalıbeyde !erinde 807 ev, Haydarlı, Büyükteflik, 
3, Fıkılide ı ev tamamen yıkılmış, üç Hesumen, Odhacılıda 15, İpek.lirle 9, 
~·aşında bir çocuk ölmüştür. Mucur ka- Boğazucuda 70, Ömeruşağında 66; Ay
zasında 20 ev tamamen, 3 ev de kısmen valıda 33 ev tamamen yıkılmıştır. Bu 
Yıkılmıştır. Köşker nahiyesinde 17 kişi kazada 21 ölü, 7 yaralı vardır. 1 19 sığır, 
ölmüş, 5 kişi yaralanmış. 1 30 ev yıkıl- ve 989 koyun ölmüştür. 
:ınıştır. Acısarda 2 ki~ ölmüş, 60 ev yı- Naci Sadullah 
kılmıştır. Tatarilyasda b:r kışi ölmüş, Dünkü vaziyet 
bir kişi yaralanmış, 80 ev yıkılmıştır. Ankara 23 (Hususi) - Kırşehir ve 
Aşağıhomurlu köyünde 3 kişi ölmüş, 5 mülhakatında bugün yeniden bir iki 
kişi yaralanmış, 7 ev y:kılmıştır. Pek- hafif sarsıntı olmuştur. Nüfusca zayiat 
rnezcide ı O ev yıkılmıştır. Develide yoktur. Maddi zararın olup olmad•ğı 

16 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmış, 80 ev henüz belli değildir. 
Yıkılmıştır. Türk Akpınar köyünde 55 Felaketzedeler yıkılan evleri ara -
kişi ölmüş, 20 kişi yaralanmış, 180 ev sında dolaşarak işe yarar eşyalarını 
Yıkılmıştır. Hacımirza köyünde 3 kişi toplamakla meşguldürler. Maddi zara
Yaraianmış, 50 ev yıkılmıştır. Eşreflide rın tesbiti için çalışılmaktadır. 
30, Durmuşluda 40, Gülviranda 15 ev, Zelzele mıntakasına merkezden gön
Çarnsarıda 60 ev, Hamd1de 13 ev yıkıl- derilen çadırların mikdarı 1200 ü bul -
rnıştır. Hacıselimlide 2 kişi ölmüş, 5 muştur. Yaralılar tedavi edilmektedir
kişi yaralanmış, 70 ev yık1lmıştır. Çü- ter. 

rükte s kişi yaralanmış. ıo ev yıkılmış- Gümrüklerden felaketzedelere 
tır. Hamyeride 5 kişi ölmüş. 30 ev yı-
kılmıştır. Eldeleklidemirci'cte 16 kişi eşya gönderildi 
Ölmüş, 21 kişi yaralanm~ş , t 05 ev yıkıl- Gümrükler Bnşmüdürlüğü clün Kır-

zere Kızılay İstanbul deposuna Güm -
rük ambarlarında mevcud beş bin lira 
:kıymetinde muhtelif yatak, yorgan, ten 
cere, kumaş, elbise, sandalya ,·esaire 
vermiştir. Bu eşyalar Kızılay tarafın -
dan derhal Kırşehire gönderilmişler -
dir. Gümrükler Başmüdürlüğü Güm -
rük ambarlarında felaketzedelere yara 
yacak ne kadar eşya varsa bunları da 
yarın ve öbür gün Kızılay vasıtasile 

Kırşehire gönderecektir. 

Kızılay iane defteri açıyor 
Kızılay İstanbul ilçe başkanlan dün 

bir toplantı yaparak Kırşehir felaket -
zedelerine yardun için bir iane defteri 
açmağa karar vermişlerdir. Yann da 
bu hususta Kızılay İstanbul mümessil· 
liğinde fevkalade bir toplantı yapıla -
caktır. Kızılay halkı felaketzedelere 
yardıma teşvik için beyannameler tab
ettirmektedir. 

Efganistanın teessürii 
Ankara 23 (A.A.) - Efganistan büyük 

elçisi Sultan Ahmed Han dün Hariciye 
Vekili doktor Tevfik Rüşdü Arası ziyaret 
ederek hükWrıetinin Kır§ehir felAkeUn
den dolayı taziyelerini beyan etmiş, IIa -
riciyc Vekili de buna hararetle teşek • 
kür eylemiştir. ınıştır. Karabacakda 1 kişı ölmüş, 5 ki- şehir felaketzedelerine gönderilmek ü-

fi yaralanmış, 30 ev yıkılımştır. c::::=caı:ı===---=:ıı:ııı:::=-==--cr:::=-=zm====-====:::::ııc--m:::11--=--=----
Saforlarda 7 kişi yaralanmış, 60 ev 

Yıkılmıştır. 

Kırşehir merkezine bağ!.ı köylerden 
liomurlutesler köyünde 42 kuzu öl
nıü.ş, 1 O u tamamen, 1 4 ü kısmen olmak 
lizerc 24 ev yıkılmış, 15 evde çatlaklık 
husule gelmiştir. 

Karatepe köyünde 7 kuzu, 2 koyun 
Öhnüş, 47 ev kısmen yıkılmış, 24 ev 
Çatlamıştır. 

Kutuovada 51 kuzu, 3 ökuz ölmüş, 50 
ev tamamen yıkılmıştır. 

Boztepe köyünde 50 ev tamamen yı
kıhnış, 150 ev çatlamıştır. Arcuda 20 
ev tamamen yıkılmış, 20 ev çatlamış
tır. Cemelede 59 evde çatlaklık husule 
gelıniştir. 

Güzler köyünde 30 ev tamamen yı
kılmıştır. Yukarıomurlu köyünde 50 e·ı 
1:8rnaınen yıkılmış, bir kadın, bir çocuk 
0hnüştür. Helvacılar köyünde 30 ev, 
.\raplıda 38 ev tamamen yıkılmış, bir 
Ç<>cuk ölmüştür. 
Kaınan kaza merkezinde 30 ev tnma

ınen yıkılmış, 250 ev çatlamıştır. Mer
::sede 2 5 ev çatlamıştır. Sevcililigbaşı 

0Yünde 8 ev tamamen )'lkılm1ş, 30 ev 
Çatlamıştır. Değırmenözt:nde 3 ev ta
ın.aınen yıkılmış, 15 ev çatlamıştır. Cig
~afyon köyünde 3 ev tamamen yık1lmıs, 

5 
Sev çatlamıştır. Meryemkaşı köyünde 

t ev tarnamen yıkılmış, 1 5 eY çatlamış-
ır. 

1t I<lrıközu köyünde 3 ev tamamen yı
k~~.ı.ş, 25 ev çatlamıştır. Kurdakp.narı 

0YUnde 2 ev tamame:ı yıkılmı.~. 7 ev 
~atlamışhr. ÖmHde 3 ev tamamen yı
ılınış, 1 O ev çatlamıştır. 
"Yeniyapan köyünde 4 ev tamamen 

~ılmış 9 ev çatlamıştır. Imancı kö-
nde 20 ev tamamen y•k1lmış, 11 ev 

ÇatJanııştır. 

Fransa dörtler 
Misalıına 

nıuhali/ 
(Bcıt tarafı 1 inci sayfada) 

Diğer taraftan Daladyenin Londrada, 
Fransanın silahlanmasına tahsis edilmek 
üzere 300 milyon &terling bir istikraz arı
yacağı da anlaşılmaktadır. 

İngiltere ve Fransanın müdahalesi 
Londra 23 (A.A.) - Röyter ajansı ta

rafından neşredilen bir Paris telgrafında 
ezcümle şöyle denilmektedir: 

cİyi haber alan İngiliz mahfellerinde 
zannedildiğine göre Londrada cereyan e
den Fransız - İngiliz müzakereleri esna -
sında bilhassa Fransa ve İngilterenin mü
dafaa sistemlerinde bir koordinasyon te
sisi ve tek kumandanlık meselesi me\•zuu 
bahsolacııktır.> 

"Telgrafta Vintson Çörçil ve Duff Kopcr 
tarafından geçenlerde Parise yapılan zi
yaretlerden bahsedildikten sonra şöyle 
denilmektedir: 

cHarb vukuunda iki ordunun bır tek 
kumandanın emrine verilmesi ve başku
mandanın da Fransız olması teklif edile
ceği söylenmektedir. Hava kuvvetleri de 
ayni kumandanın emri altında buluna -
caktır. İki filonun kontrolü vazifesi bir 
İngiliz amiraline tevdi edilecektir. İki 
memleket endüstrisinin, silah ve cepha -
ne satışı hususunda müştereken hareket 
etmcıleri de ayrıca teklif edilecektir.> 

Roma 23 (A.A.) - Öğrenildiğine göre 
Kont Ciano ile dün yaptığı mülakat es -
nasında Blondel Fransanın başlıca tek -
lifleri olan şu noktalardan bahsetmiştir: 

1 - Akdenizde statüko. 
2 - Şimali Afrikada İtalyan propa -

gandası, 

3 - İspanya. 
4 - Fransanın Habeşistandaki men -

Majino hattının bir kısım 
inşaat planını 
Almanlar elde etmişleri 

(Bellt4rafı 1 lnd ıayfadaJ 
mühendisinin, iki Alınan mühendisini 
kullanarak casusluk yaptıkları, buradaki 
askeri polis tarafından meydana tıkanl
mıştır. Bu münasebetle tevkif edilen 
dört sübay §imdi Ştrazburg hapishane -
sinde bulunmaktadır. 

İddia edildiğine göre, Mareşal Nus ve 
Moris isminde iki Fransız kardeı kendi
lerine verilen resmi planları, Ştrazburg 
civannda hudud boyunda bulunan Kehl 
de oturan iki Alınan mühendise tevdi et
mişlerdir. 

Alman mühendisler, istedikleri gibi bu 
planlan mütalea ettikten sonra, in~aat 
için yeni planlar hazır~ 'nağa koyulmuş
lardır. 

Bu hadise, müdafaasını daha fazla kuv
vetlendirmek için, geni§ mikdarda deği
şiklikler vücude getirmekte olan Fran -
sız hududunda azamf bir heyecan uyan
dırmıştır. 

Alman ajanlarının, bu planların bü -
yük bir kısmına vAkı.f olmalarından kor
kulınaktadır. Bu arada yeni bir lıAdlse 
daha olmuş, casusluk meydana çıkar çık
maz, Fransız zabiti üniformasını giymiş 
iki casusun Meç civanndaki Bulay istih
kamlarını ziyaret ettikleri duyulmuştur. 

Casuslar, üzerinde Fransız askerl nu -
marası bulunan bir otomobil ile kaleye 
g<'lmişlerdir. Şoför, Fransız askeri kıya -
!etinde imiş. Casuslar parolayı vererek 
içeriye girmişler, bir müddet istihk.Am -
ları tedkik etmişlerdir. Casusların hare
ketinden bir kaç dakika sonra da q anla
şılmış, fakat yapılan araştırmalar bir fay
da vermemiştir. 

ha Tatikde 26, Ömerhacıd:ı 40, Cipcik
S lada 25, Savcili. Müzde, Hildada 8, 
t avcilid?kunda 9, Medrestle 30; Yelek
y:~o, Ebrivadda 40, Ağzıbosda 27, Bü-
2~ obada 1 s, Kekillide 20, Benzirde 
kı' liarpanlıda 3, Kargınbekirde 6, Bu-
8 c:e 2 •.. Koykirilmada 5, Hacıarablıda 
k~ arı Omerde 6, Bonyüzüde 15, Bos
d 

0
Yde 30 evde oturulamıvacak derecc-

faatleri. Türk Kadın hekimleri hirJiğinin 

e Ç~thıklık husule gelmi;tir. 
Çıçckdağı Kaysı, Sofalı, Tepecik, 

Zannedildiğine göre K'Ont Ciano bu - toplantısı 

gün tekrar Blondel ile görüşerek ken - Türk kadın hekimleri blrli~ bu _ 
disine İtalyanın mukabil tekliflerini bil- ıantısını prof. All Esadın re~ aıı:ı~ ~k 
direcektir. İtalyan - Fransız müzakere - tıb cemlyetl salonunda yaplill§tır. 
lcri bundan sonra üç dört gün tatil edı - Pror. All Esad Birol, prot. Liepmann. prot. 
lecek ve bu müddet zarfında Kont Ciano Tevtlk Remzi, doçent Naşid Erez, doktor 
kral Zogonun evlenme merasiminde İtal- Salm Sa~hk, doktor Salın. JDUhtellf vat'alar-

. .. . . dan bahsetmtşlerdlr. 
yayı temsil etmek uzere Tirana gıdecek- Münakaşalara doktor Şerif çanga, doktor 
tir. Şükrü Ansay da Jftlrak etmlşlerdlr, 

tlaJf • 1l 

Zelzele sahasından notlar 
Bu satırları yazarken ağlıyorum! 

Kırşehir 23 (Sureti rnahsusada gönder-f Maamafih onları kurtarmak için göste
diğimiz muharririmizden) - Müdhiş şid- rilen gayretin büyüklüğü teessürümüzi 
detini çoktan kaybeden zelzelenin bir 
türlü geçmiyen haklı .korkusu bu J;ıavali
de oturanların hemen hepsini vehim has
talığına müptela et.mi§. 

Hiç mübalağasız ciddi bir hastalık de
recesini bulmuş olan bu vehim, bütün 
müptelalarını uykudan, istirahatten mah
rum etmiş. 
Gördüğümüz bütün gözlerde derin bir 

ıztırabın, haklı bir korkunun, i.abü bır 
sinir yorgunluğunun ve uzun bir uyku
suzluğun çöküklüğü, kanlılığı ve donuk
luğu var. 
Görüştüğüm doktorlar bu umumi ve 

fena haleti ruhiyeyi tedavi için maddi, 
manevi ve ciddi tedbirler almak lüzu
mundan bahsediyorlar ve: 

- Eğer, diyorlar, bu hal devam ederse 
evlerine giremeyip te ayazda sabahlıyan
lar zelzele yerine zatürreeye tuıulacak
lar. 

Fakat Kırşehirde bile bir kahveye gi
rip te oturmak cesaretini gösterebilen, 
adeta bir fedai, bir kahraman gibi par
malda gösteriliyor. 

Hiç §iibhesiz bunda yapılan mübalfı
ğalı neşriyatın da tesiri var. Bazı gaze
teler bire bin katmışlar, birçok köylüler 
de okuduklarını, duyduklarını - zaten 
binlcştirilmiş olan o bine - on bın daha 
katarak anlatıyorlar. 

Zclzcılcyi bu mübalağa meraklıların

dan dinlerseniz yüz bin hayvan, yüz bin 
insan . öldüğünü, yüzlerce köy battığım, 
dağlardan lavlar fışkırdığını, zelzelenin 
hfila ayni §iddeile devam ettiğini ve bir 
ay daha böylece devam edeceğini sanır
sınız, hattA sadece sanmazsınız, dinliye 
dinliye inanır ve ürperirsiniz bile. 

Felaketi küçültmek gayretinde deği

lim. Fakat bence bu mübalağalarla da 
mücadele elzemdir. Çünkü bu müdhiş 

rivayetler bedbaht vatandaşların mane
viyatını bu müdhiş zelzeleden fazla sar
aıyor ve yıkıyor. 
Yapılan mübalağalara bir misal de ve

reyim: 
Rivayetlere göre zelzelede on jandar

ma karakolu yıkılmış ve 20 jandarma şe
rud olmuş. Halbuki jandarma kumanda
nı binbaşı Haşim Özbay ile görüştüm, di
yor ki: 

- Yalnız eski bir karakol binası yıkıl
mış, bir tanesi de çatlamıştır. Yıkılan bi
nanın içinde merkeze haber yetiştirmek 
vazifesini kahramanca gören iki jandar
mamızın burunları bile kanamamış, sade 
tüfekleri enkaz altında .kalmışur. Kaldı 
ki biz o tüfekleri bile kurtardık. 

Haberlerin ifiyuunda haber alma va
sıtalarının bozukluğunun da tesiri yok 
değiL Gösterilen fedakfırane gayretlere 
rağmen 70 saat evvel dinen zelzelenin 
yaptığı tahribatın daha hala neticelerini 
tamamen belirtmek mümkün olamamış
tır. 

Kırşehir belediyesi hergün relzeleye 
uğnyan köylere ekmek, zeytin, üzüm, 
peynir, kauna, kürele yetiştirmektedir. 
Kızılay hergün zelzele mıntakasına çadır 
taşımaktadır. Teftiş, tahkik heyetleri ka
zazede köyler arasında mekik dokuyup 
durmaktadırlar ve bütün bunları götü
rüp getiren kamyon iOförleri koca ara
balarını keçilerin bile geçerniyecekleri 
yerlerden ve yarlardan aşırarak adeta 
fedaice bir gayret ve cesaret göstermek
tedirler. Bugün onlardan birisi bizi de bü
tün zelzele sahasında dolaştırdı. 

Tabiatin o müdhiş şerrine uğnyan yer
lerden biri de Akpınar köyüdür. Bugün 
bir toprak, taş, kalas, mezar, ve gözyaşı 
yığını halinde bulunan bu bedbaht köy 
bir hafta evvel kazahğa terfi etmeğe nam
zedmiş. O kadar mamur o kadar mcs'ud
muş. Fakat biçare köy kaza olacak iken 
kazaya uğramış. Zelzelenin hat'ab ettiği 
hemen bütün köyler gibi o talihsiz Akpı
nar da bir parça kendi tarzı mimarisinın 
iptidailiğine kurban gitmiş. 

hayli hafifletiyor. 
Bu arada size bütün bu sahada oturan• 

1arın vergi borçlarını ödemekten tama· 
men affedildiklerini rnüjdeliyebilirim. 
Bugünden itibaren vergi borcwıdnn do
layı rnesdud bulunan bütün dcğirmenleıı 
işlemeye, kazaya uğrıyan köylülere un 
öğütmeye başlıyacaklar. 

Hem zelzeleye uğnyanlara yardım e .. 
denler sade Kızılay, sade hükOmc~, sade 
belediye değil. Felaketi hafif savuştur
muş olan köyleri görmeYın. Hemen hfg 
birinde insan kalmamış. İki ekmeğinin, 
iki pidesinin birini heybesine, iki yorga. 
nından ve iki lokma azığından birini sır .. 
tına vuran her köylü felUkete uğrıyan biı:ı 
köyün yolunu tutmuş. 
Akpınara koşan ve oraya iki okka ek

mek yetiştiren, ke-seleri fakir, fakat gö
nülleri zengin köylüler içinde bir gün biı: 
gece dinlenmeden yol yürümüş insanlı1' 
kahramanları var, bu sntırları yazarke:ıı 
önümdeki sayfayı göz yaşlarımla ıslat .. 
maktan kurtulamıyorum. 
Gezdiğim yerlerde insanı sade insan• 

ların değil, hayvanların felaketleri bile 
ağlatıyor. Ben bugün enkaz altında öl .. 
müş yavrularının ba~mda inliyen ko~un .. 
lar, ölü yavrulannın başında acı acı ulu• 
yan köpekler gördüm. 

Ve düşünün! İnsanların ancak birbir .. 
lerilc uğraşabildikleri bu kiiçük kıya .. 
mette o zavallılar tamamen yardımsız, 

alakasız, hatta yersiz, yemsiz ve susuı 

kalmışlardır. Hala açlıktan, soğuktan öl .. 
rnekten kurtarılarnamışlardır. 

Sırtında koskoca bir çadın 30 insana 
mesken olması için taşıyarak felakete ua
rıyan köye götüren bakunsız bir eşek 89' 
lık, susuzluk ve yorgunluktan talihsiJ 
canını gözlerimin önünde teslim etli. 

Dört çocuğuna, talihsiz kız kardeşin• 
ve hamile zevcesine mezar olan enkaı 
yığınının altından nasılsa sağ kurtanla~ 

Rıza Akpınar, ak saçlarını yola yola etı 
rafına soruyor: 

- Niçin çıkardınız beni be .. benim ki 
mim, neyim varsa o toprağın altında idJ 
Niçin çıkardınız beni be? .. 

Bu suale cevab verebilir misiniz? 
Köyün en ihtiyarı 85 yaşında Yusuf of. 

lu Mehmed Aslan: 
- Rıza diyor, feleğin sillesini çok y .. 

miştik, fakat çiftesini tatrnamıştık. B11 
sefer felek tepti bizi. 

Köy muhtarı saçlan sakallarına karıJ 
mış, kanlı gözleri oyuklarından fırlamış 
benzi çatlamış toprak gibi kurumuş, ~ 
lik bir adam gösteriyor: 

- Köyümüzde diyor, 55 ölü, 3 de kayıb 
var. Kaybolanlann ikisi bu adamın ç<> 
cukları. Hangi komşu evinde oynarken 
toprağa gömüldükleri belli değil. BabaS'I 
iki gün iki gecedir yemeden, içmeden 
dinlenmeden, uyumadan, enkaz kazıyor, 
Kaç defa nasihat ettik. Fakat kazmayı e
linden alamadık. Biz söyledikçe bütü~ 

bütün coşuyor, ağlıyor, deli gibi bağırı 
yor: 

- Kazacağım, her tarafı kazacağım 

Yavrularımı buluncaya kadar kazacağım 
diyor. 
İhtiyar gözlerinin yaşını gönlüne içi

rerek: 
- Yazık diyor. Bu kadar emeğe. Defi· 

ne arasa bulurdu. Fakat koca köyün al
tında parmak kadar yavru bulunur mu? 

Toprak yığınlarının üzerinde o biçaN 
babanın zavallı yavrularını ezmekten ür
kerek, sakınarak, adeta ayaklarımın ucu· 
na basarak yürüyorum. Muhtar bir baş
kasını göşteriyor: 

- Bunun da diyor, tam beş çocuğu 
gitti. İki gün evvel köyün en mc:.'ud a
damı idi. Şimdi sağ kalan iki yavru unu 
bile tanıyamıyor. Konu amıyor, yalnız 
aksamlnrı C\'inin harabf'sine çıkıp çocukla 
rının isimluini haykırıyor. Biçare onları 
her akşam yernt: ğc böyle çağırırdı. Bü
yük feliiketi bile onu itiyadından vazge
çiremedi. 

Muhtara: 
- Yeter! diyorum ve anasız, c\HidSP' 

yani şefkatsiz ve kahkahasız kalan yurd 
dan kaçar gibi uzaklaşıyorum. Fakat: 

- Beni niçin çıkardınız? diye haykıran 

Köylüler kerpiç ve toprak evlerin zaif 
destekleri üstüne iki ve hatta bazan üç ka 
nş kalınlığında toprak dam oturtmuşlar. 
Biçareler yağmur korlrusile bu ağır da
mı her yıl biraz daha kalınlaştmrlarmış. 
Fakat ne yazık ki yağmurdan korunma
ya çabalarlarken zelzeleyi habrlıyama

mışlar. Böyle olmasaydı belki can kayıb
lan bir parça daha az olurdu. 

babanın feryadı kulaklarıma musallat 
olmaktan vazgeçmiyor. 

Naci SaciHllah 

Zararın bilyfiklüğü önünde insan se- Bir kızın bacağı kınldı 
beb aramayı sırasız, hatta manasız buJu- Fenerde Tahtaminare caddesinde 30 numa 
yor. Vakıa yıkılan yüz küsur kerpiç evin ralı evde ot~ran 5~ !aşında Marlka Siirey - · 

• • • • • V• yapaşa fabrıkası önunden geçerken ayalı 
maddi zaran gayrı kabıli telafı degıl. Fa- kayıp yere düşmüş, sol bacağı kırılmış Mu• 
kat ya ölenler?.. sevi hastanesine knldınlmıştır. ' 
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• Etrafını fıno köpeğinden çoban kırma-
sına kadar dört beş köpek sarmıştı. UstU 
pejmürde idi. Mevsim, yaz olmasına rağ
men sırtında dirsekleri çık.mı§ bir palto 
vardı Pantalonunun paçaları lime lime 
olmuştu. Ayakkabılarının yırtık ucların
dan çıplak ayakları gözüküyordu. 

Etrafını saran köpeklerin havlayışlar 
rına. ehemmiyet vermiyordu. Hatta bun
lardan Rus kırması bir köpek ışi daha azı 
tarak biçare adamın paçasına dişlerini 

geçirdı. Gelen geçen halktan hiç kimse, 
hıçbirimız onun haline merhamet edip 
kcndı:;ini köpeklerin tasallutundan kur
tarmagı diışimmüyor, sadece manzarayı 
s ~ rediyorduk. 

Pantalonunun paçalarına köpeğin, d.iş

lerını geçirmeğe kadar işi ileri vardırma
sı oı u bir llhza olduğu yerde duraklattı. 
K ndı kendime: 

Yarabbi! .. dedim.. meğer fakir ve 
biçare insanlar, köpeklerin bile maskara
sı oluyorlarmış. Sırtında son moda bir el
bıse, ayaklarında lostrin iskarpinler, bi
z ı gbzlerimizi kamaştırdığı kadar me
ğer köpeklere de tazim ve saygı telkin e
diyormuş ... 

Onun duraklamasından bil'isti.fade ya
nuıa yaklaştım. Yorgun adam, bir lahza 
etrafını kaplıyan duygusuz ve kaygısız 

halka zehir ka&r acı bir nazarla baktı. 
Ve sonra yırtık paçalarını köpeğin dişle
rinden kurtarmak için bacağını bir iki ke
re salladı. Bu hareket üzerine köpek geri 
geri çekilerek daha kuvvetli bir hamle 
gö.,terdl. Bu hamle, pantalonun diz ka
paklarına kadar yırtılmasına sebeb oldu. 
Ayakları gibi bacakları da çıplaktı. 

Hareketine dikkat ediyordum: Santye
lerdenberi köpeklerin havlamalarına, sal
dırmalarına ve bu saldırışlara kaı·şı etra
fını kaplıyan insanların kayıdsızlıklan 

önünde fütursuz duran adam, bir an ge
rı çekildi, sar'alı bir hareketle ayağını 

k ldırarak cÇenenin ortası budur!.ıı diye 
huysuz köpeğin dişlerine bir tı:>kme yer
leştirdi. 

Tekmeyi yiyen hayvanın, uzun ve acı 
haykırışlar içinde kuyruğunu bacakları 

arasına kısarak ve tabanlarını kaldırarak 
kaçmasile beraber öteki köpeklerin de da
yak yemeden çil yavrusu gibi dağılma
ları bir oldu. 

Kopekler hem kaçıyorlar, hem de iki 
adımda bir, kısılmış kulaklı başlarını ar
kal::ırıııa çevirerek, peşlerinden kovalanıp 
kovalanmadıklarını araştırıyorlardı. 

Biçare adam, asla onları kovalamak 
fıkrınde değildi. Maksadı, azami bir ta
l ımmül göstermiş olduğu bu köpek sü
rusu saldınşına karşı sadece bir müda
faı nef ıs idi. Onun için, başı önüne eğik, 
hıçbır sey yapmamış gibi yoluna devam 
C'tti 

Yanına daha :fazla yaklaştığım zaman 
bu ımanın yabancı olması şöyle dursun, 
bıl kb bana pek aşina bir yüz olduğunu 

lJdım Hafızamı örten zaman ve nisya· 

-

KOPEKLERİN MASKARA Si 
Yazan: 

Salahaddin Eııis 

• 
Mersinin üç aylık idhalitı 

2,273,944 lira tutuyor 
1938 yılı ilk üç ayı zarfında Mersin 

limanına şu idhalat yapılmıştır. Alman 
yadan gübre: 6081 kilo 498 lira, Yu -
nanistandan gübre: 2060 kilo 122 lira, 
Filistindcn ham deri: 6750 kilo .3250 
lira, Flipinden ham deri: 6812 kilo 
.3994 lira, Kıbnstan ham deri: 4192 ki
lo 1591 lira, Mısırdan ham deri 12,251 
kilo 7838 lira, Alrnanyadan makine ka
yışı 2565 kilo 6950 lira, İsveçten ma -
kine kayışı: 412 kilo 1200 lira, Maca -
ristandan makine kayışı: 198 kilo 661 
lira, Alınanyadan sırım: 54 kilo 20 li -
ra, Almanyadan yün iplik 504 kilo 
1086 lira. 

Bunlardan başka Fransa ve diğer 
memleketlerden muhtelif maddeler id
hal edilmiştir. İlk üç ay içinde idhal e
dilen maddeler 29,941,583 kilodur. 

Bir köpek i§i azıtarak biçare adamın paçasına a.ı§Lerini geçirdi. Bunların kıymetleri 2,2 73,944 lira tut-
nın kalın kül tabakalarını karl§tırarak halde mütarekeden onra Beyoğlu sem- maktadır. 
bu yüzü onlar arasından meydana çıkar- tine inmekten daima tevakki etmişti. lnşiltereye tutun satacağız 
mağa uğraştım. Ufuktan görünen bir ge- Beşiktaştaki konağında huzur ve istira-
mi, bize doğru yaklaştıkca nasıl tavazzuh hatle içkisini içmek imkftnına malik ol- Bir mü~dettenberi ı:vru?ada inhi. -
eder, nasıl hatları ve şekilleri meydana duğu halde akşamlan bu kenar meyha- sar mamulatı satışları u~erın?e ~edkik 
çıkmağa başlarsa, benim hafızamın en- neye uğramağı itiyad edinmişti; kendisi- ve temasl.~r .. y~p~akta oıan Inhısarlar 
ginleri içinde de bu yüz tıbkı o gemi gi- ne bir gece bunun sebebini sorduğum za- Umum Muduru Mıdhat Yenel bu ay so
bi, kendisini kaplıyan kru tabakalarından ınan: nunda şehrimize dönecektir:. ~.ondra?a 
yavaş yavaş silkinerek meydana çıktı. _ Evde içki içmek beni sıkıyor .. diye bulunmakta olan Umum Mud~r İngıl-

Gayri ihtiyari: • cevab vermişti ... Hatıl daha garibi, bu- terede bazı anlaşmalar yapma.ga mu -
- Hikmet! ... Hikmet!... diye seslen- rada içki içmek bana Beyoğlunun en lüks vaffak olmuştur. Yıllardanber. yalnız 

dirn. bir barında içki içmekten daha lezzetli müstemlekelerinin yetiştirdiği tütün -
Peripn adam, bulunduğu yerde bir an geliyor. Meğer ben, iimdiye kadar ha- leri istihlfık eden İngilterede İnhisar -

durakladı. Şaşkın ve mütereddid nazar- yatın yalnız kışrında gezmişim ve me- lar umum müdürünün yapL1ğ1 anlaş -
larla etrafına bakındı. Yanına yaklaş- ğer ömür denilen ezeli mektubun şimdi- malara tütün ihracatımız noktasından 
tun: ye kadar yalnız zarfını okumuşum. Gerçi hususi bir ehemmiyet verilmektedir. 

- Beni tanımadın mı Hikmet? ... diye burada etrafımızı çevreliyen ~:üslü kadın- Yeni anlaşmaya göre bu yıldan iti-

teklif Iiatları daha müsaiddir. Ekstra 
mal koyun barsağı için vasatt 40-45, 
birinci mallar 34-36, ikinciier 30 ku · 
ruştur. 

Şehrımizden Çekoslovakyaya da bir 
kaç parti mal ihrac edilmiştir. 

lzmir fuarma iştirak edecek 
firmaların yer temennisi 

İzmir beynelmilel fuarına iştirak e
decek firmalardan bazıları geçen sene 
kendilerine ayrılan pavyonların bu yıl 
da verilmesi için alakadarlara müraca
atta bulunmuşlardır. Bu firmalar ev -
velce kiraladıkları pavyonlarda mas 
raf yaparak tesisat vücude getirdikleri
ni ileri sürdükleri gibi sergiyi gezenle
rin kendi firmalarını muayyen yerler
de daha kolaylıkla seçebileceklerini de 
bil dfrmişlerdir. 

938 fuar teşkilatına aykın gelmediği 
takdirde pavyonların tercihan evvelce 
kiralayan firmalara kiralanması ten -
sib edilmiştir. 

Anason istihsali arttırılacak 
İçki sarfiyatı son zamanlarda arttı

ğı için İnhisar İdaresinin anason ihti -
yacı da tezayüd etmiştir. İdare bu yüz
den yabancı memleketlerden anason 
almağa mecbur kalmakta ve bu hal ha
rice fazla döviz çıkmasına sebeb ol -
maktadır. 

Memleketimizin muhtelif mıntaka -
larında anason ziraatine girişilmesi hak 
kında alfıkadarlara öğüdler verilmiş -
tir. Ziraatcileri teşvik için beş bin ki -
lo anason tohumu parasız olarak dağı -
tılacaktır. 

sordum. Yüzüme dik.katle bakarak uzun lar, saçları briyantinli erkekler yok. Caz haren İngiltere piyasasına mühim mik
bir iç geçirdi: yok, saz yok; .fakat burada ruha yakın darda tütün satılacak, diğer taraftan 

cDilde cemiyeti hatır mı kodu bade gelen öyle bir s1ca~ık. var ki, ben bunu İngilterede Türk sigaralarının satılına-
sabcl! .. ~ senelerden sonra şımdı anlıyorum. Öm- sı için teşkilat vücude getirilecektir. Makara satıcılannın 

Diye mırıldandı. Karşımdakinin Hik- rümün birçok senelerini geçirdiğim ve · ·k ı· NAZAR 1 O ·ı K KAT "ı NE 
met oıduğunu bu mısra kadar hiçbir şey ka1aıı ımt<1rında avuçlar dolusu paralar Barsak fıatları yu se ıyor 
bana isbat edemezdi. Çünkü uzak bir harc;.dığrm Beyoğlu, memleketimin bu Bir rnüddettenberi hareketsiz duran İstanbul ve taşrada Ru.s makarası sa-
maziye aid olarak tanıdığım hayalimde- düşkün günlerinde bana, efrndisinin bur- barsak piyasasında Almanya ve Ame- tanlar 1stanbulda Asmaaltmda 12 nu~ 
ki Hikmet de tıbkı bunun gibi, söz ara- nuna doğru ayaklnrını uzatarak ona tozlu rikadan vaki istekler neticesinde son rnarada Rus Makarası Umum SabJ De
sında sık sık böyle mısralar, şiirler söy- iskarpinleı ini sildiren fırsat düşkünii bir zamanlarda ehemmiyetli bir faaliyet posuna müracaatları menfaatleri iktiza-
lerdl uşak kadar rezil ve hayasız geliyor. göze çarpmaktadır. sıdır. Fiyatları öğrenilmesi ehemmiyetle 

Onunla ilk defa mütareke günlerinde Hikmet, sadece zengin bir adam de~il- Şimdiki halde Alman firmalarının rica olunur. (1059) 
Be~k~~aKö~~ndem~~k~mühm~ d~a~ium~~llibh~~rmüşb~~- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
bir meyhanede tanışmıştım. içkinin u- sandı. Mesleği olmadığı halde şıire VE.' e- nahtarını cebinde bulundurur ve onu tıb- Elimi cebime götürdüğümU görmOş ve
yuştunıcu himayesi altında mOtarekenln debiyata karşı derin bir ibtilfısı vardı. kı sizin ve benim gibi bizzat açmaktan ya hissetmiş olacak ki: 
acı günlerini unutmak, o zaman hemen Mahfuzntı kuvvetli td.i. Kafasında binler- zevk duyardı. - Biraz hava almak için oraya kadar 
hemen salgın bir ihtiyac halinde idi. Şeh- ce mısralar yaşıyordu. Onun için sık sık, * yayan gitmeği, tramvaya binmeğe terclh 
rin caddelerindeki kahvelere kadar, her yerinde ve mevzua müsaid mısralar söy- 17_18 sene evvelki refah dolu bir hayat- ettim. 
yer, kafeşantanlara, bar bozuntularına )erdi. Bazı geceler, yalnız içtiği içki ile tan sonra bugün köpeklerin bile kendi.si- Demek suretile ınecalsizliğine ve sefa
inkıiab etmişti. Bu yerler, işgal ordula- iktifa etmez, bir şişe rakı doldurtu!' ve ni havlıyarak kovaladığı bu adamı, bu e- !etine rağmen en küçük ve naçiz bir yar
rının eğlenme yerleri idi. Bu itibarla bir onu iç cebine sokarak hesabını görür ve lim mevkie düşürmeğe ne sebeb olmuı- dunı bile kabul etmeği nefsine giran bul
kadeh içkide bir katre teselli ve şifa an- koluma girerek kalenderane bir ifade ile: tu? Bunu, ona sormak cesaretini kendim- muştu. 
yan Türkler, içmek için daha fazla kenar _ cHaydı" artık ••uf'alım postumuzu b k 

" de bulamadım; o eni tanıyara : ve köşelerdeki mütevazı ve sahibi Türk sırtımıza, YAlUNKi NUSHAMIZDA: 
olan meyhaneleri tercih ederlerdi. - Görüyorsun ya, dedi.. senelerden Saat 

Hikmet de, hali ve vaktinin çok müsa- cMey tasadduk edilen bir yere sonra köpeklerin bile maskarası olduk: 
ld olmasına, hattA harbden evvel ve harb mihman olalım!...> Birkaç gün evvel hastaneden çıktım. Şim- Yazan: Peter Fabriziıu 
senelerl aqam içkilerini ya Tokatliyıı.nda, Derdi. Konağında ateısı, uşakları, hiz- di bir tarafını bularak Darülacezeye gi-
yahud Tepebaşı veya Santral'de içtiği metcisi vesairesi olduğu halde kapının a- diyorum. ----------------

Çeviren: lbrahim H oyi 

---- Son Posta'nm edebi romanı: 50 
- Ne iyi!.. Zaten ben de şimdi size ömrün tecrübeleri var .. giln güne hiç 

haber verecektim. uymaz! Bugün hıçkırık, yarın kahka-
- İşim bitti de yardım etmeğe gel- ha. Hiçbir şeye güvenmeğe değmez 

dim. Ne o hazırlık? Anneciğine mi gi- kızım .. seni böyle gördilkce içim pa
deceksin? ramparça oluyor. Komşu demek yan 

- Evet, anneme gidiyorum. Ben ge- ana demektir. 

gramofonunu çalarız olmaz mı canım? 
Celilenin lakırdısı boğazına tıkıldı. 

_ .. Ah, Şu Hayat! 
-Yazan: Nezihe Muhittin ---

Sıret onu bırakıp gitmişti ha!? 
Genç adamın yüzünde beliren a
c. .fadeler gözlerinin önüne geli-
oı du Ne müdhiş tesadüftü bu!. Aca

ba Sıret so~lerine inanacak mıydı? A
c.ab aralarında kınlan o güzel ve temiz 
a~k : C'nıden canlandırmak kabil ola
cok m.rdı? .. 

E\'\ ela, Munir ismindekı o adi mah
lük ..,ıtmck ve hakaret ni ba~ına çal
mak lanmdı. 

Abla! Korkuyorum! 
Cehle kardeşinin acıklı sesile kendi

ne ,elerek sordu: 
Neden korkuyorsun canım? 

- Ablacığım, niçin öyle fena fena 
bak1vordun? 

BC'n mi yavrum? Başım ağrıyor 

da. 
Bak ben öyle bakıyor muyum? 

Benım her zaman başım ağrıyor. 
- Küçüğüm.. seni komşuya bırakıp 

biraz sokağa çıkarsam üzülür müsün? 
- Anneme mi gideceksin abla? O-

zülmem... Komşu bana çok iyi bakı
yor .. art.ık annemi getir abla. 

- Bir haftaya kadar gelecek.. hem 
ne iyi olarak gelecek bilsen! 

Hasta annesini düşününce gene Mü
nirin yapmış olduğu iyilikleri hatırlı
yarak kızardı. Annesinin, halasının dü
zelen sıhhatlerini, zavallı hasta karde
şinin günlerce süren sevincini hep bu 
adama borcluydu. Ona hakaret etmeğe 
dili nasıl varacaktı? Hayır, bunu yapa
mazdı. Ona gidip sakin ve kat'l olarak 
vaziyetini, nişanlı olduğunu, kalbinin 
tamamile başkasına verilmiş olduğunu 
söylemek llizımdı. 

Celile giyinmeğe başladı. Sofada 
peyda olan ayak seslerine kulak verdi. 
Bu, çorabla yürüyen bitişik komşu idi. 
Celileye derin bir merhamat duyan iyi 
kalbli kadıncağız: 

- Kapıyı aralık bırakmışsınız yav
rum - dedi -

Celile iht~ar komşusunu IÖt'Ünce 
sevindi: 

linceye kadar siz lCıtfen küçüğün ya- Sigarasından derin bir nefes çekip 
nında kalır mısınız? göz pınarında biriken yaşı kıza göster-

- Elbette kahrım .. ne zaman gele- meden parmağile silerek kalktı: 
cek hastalarımız? - Aşağı inip bulaşıkları yıkıyayım. 

- Belki bir h~ftaya kadar. . . Taşlığı sileyim. Sonra da yukarı çıkıp, 
- ~an gelsınler k.uzum. Ev.~n ıçi sen gelinceye kadar oğluma masallar 

bana oyle bir tuhaf gelıy~r ki. Yu:.e~i- söyliyeyim.. ama ben işlerimi bittrin
me dokunuyor. Allah, bır evin buyü- ceye kadar uslu otur, emi tontonum?. 
ğünü eksik ebnesin.. Komşu kadıncağızın sıcak ve sevim-

. - Amin .. doğru söylüyorsunuz .. çok ıı varlığı evin kasvetli abnosferini ha-
gilç şey.. . . fületmiş gibiydi. Demindenberi mah-

- Bana bak evladım .. dilım varını- zun mahzun bir köşeye büzülerek ab
yor ama söy_lcmescm de içime d~~d o- !asına bakan hasta çocuk neş'elen.miş
luyor.. benzın çok atmış.. kendını bu ti' 
kadar kedere kaptırma yavrum .• genç • 
kısmı kedere gelmez!.. - Ablacığım acaba Keloğlan masa-

- Ne yapayım? Halimizi biliyorsu- lını mı söyliyecek? 
nuz .. - Kim bilir, belki de Billılr Köşk'ü 

- Biliyorum, bııtyorum ama, ne ça- söyler. 
re?. İş olacağa varır .. rabbim hayırlar - Ben onu biliyorum.. keşki yeni bir 
yazmı.ş olsun inşallah.. masal söylese. 

- İnşallah.. - Belki de yeni bir masal söyler .. 
İhtiyar kadının mütevekkil felsefe- sen cumbadan sokağa bak, eğlen .. kar

sinden biraz silkO.net bulan Celile ha- nın acıkınca bak burada bir bardak 
fifce gülümsedi. sütle bir yumurta var, onlan ye .. ben 
Komşu kadın tabakasından bir ıiga.. işlerimi bitirince koşa kop gelirim.. 

ra sararak devam etttı belki Siret ajabeyini de beraber getiri-
- Cahilim ama ıürdüjüm bu uzun dm. Bu aqam hep beraber kOiniUJlUD 

Aşağıda kalınlı inceli bir sesler, bir gü
rültüler vardı .. komşu kadın telaşlı bir 
sesle: 

- Celile hanım, Celile hanım - diye 
bağırıyor, kalın bir erkek sesile fotinli 
ayak patırdıları taşlıktan merdivenlere 
ilerliyordu. Mektubu çantasına koyma~ 
ğa vakit bulamadan Celile şnjkın ve 
şuursuz dışarı fırlayınca sofada, son ba .. 
samağı çıkan Münirle karşılaştılar!. E ... 
vet, Münir! Rüya değildi bu! Münir, 
Münir Bey .. azametli, mağrur Münir 
Bey! Buraya kadar gelmişti!.. Sanki, 
alışık olduğu bir bendesinin evinde bU'" 
lunuyormuş gibi küstah ve pervasızdı .. • 
Celile kendini kaybetmiş, beyni altüst 
olmuştu .. olanca sesile haykırdı: 

- Siz! Siz ha!! 
Münirin yüzündeki tikler bir fırtınıı 

koparıyordu. Sesi hiddetten çatal çatal 
çıkıyordu: 

- Evet.. benim, ben!.. Şaşacak ne var 
bunda? 

- Siz! Burada.. benim evimde!! °N8 

arıyorsunuz burada? 
Münirin sesi daha kısılmış, daha bO .. 

ğuklaşmıştı: 

- Ne mi arıyorum? O mahalle çaP 
kınını, benim mektubumu alan o iti 8 '" 

nyorum! .. 
'Aa1*ası o&t J 
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(SON POSTA) NIN DENiZ ROMANI : 9 

Kahraman Ordu dün 1800 
yedek sübay daha kazandı 

Büyük bir sükutun hakim olduğu tahtelbahirde yalnız motörün devamlı ahengi, 
kısa, kesik ve sert bir sesle birbiri ardına verilen kumandalar duyuluyordu. 
Kaptan Naşmit gözlerini periskoptan ayırmadan son kumandayı verdi: .. Yukanl,. 

1 
Tahtelbahirin 33 miliınetrelık topu 

~ e, bu motörü batırmak çok kolay o
dUrdu. Fakat bunun bir mahzuru var-

ı. Marmarada, bu iç denizde bir top 
&e<ıı; böyle sabah karanlığında birkaç 
ateş etrafı haklı olarak kuşkulandıra
~aktı .. ve muhakkak ki bunu merak e-
ecek sahile yakın mıntakalardaki va

sı~alar, buraya yakın noktalardaki ge
lllı Ve motörler vak'a yerine gelecekler, 
~.zamana kadar motörden eser .kalmasa 
~le belki hiç umulmadık bir iz onlara 

~ızlı sefinenin mevcudiyetini öğretmiş, 
la ab~r vermiş olacaktı. O halde, bu şart
. r ıçerisinde- toptan istifade etmek, bu 

&il. ahı kullanmak doğru olmıyacaktı. 
'l'orpil atmak da aşağı yukarı bu de

~ekti. Tahtelbahirin kovanından fır-
11Y~cak menni, hedefini bulur bulmaz 
d~Iak edecek; denizin yüzünden göğe 
tı ogru u1.anacak, ufka doğru g~?ecek; 
Ş'azarı dikkati celbedecekti. Ustelik 
lddetJi bir gürültü ile~emiyi batıra:k olan torpil de tahtelbahirin Mar

d ara denizinde bulunduğunu belli e
ı~Cekti. Demek, bunu da kuUanmağa 
"'nkfin yoktu. 

d E: 12, nihayet bir taka ile bile müsa
d etne edecek kadar bir çarpışma ikti
'!3 arında olmıyan harb gemilerindendi. 
t u, ıırhlı, kruvazör, hiç olınazsn des
~0Yer değildi ki bir mahmuz ile dGş
d anını ortadan kaldırsın. Tıbkı bir a
tı~~: boğar gibi patırdısız, gürültüsüz 
~ .. .run dibine indirsin. 

Öyle ise ne yapmalı? 
b l\ıürettebat vazifelerinin başında sa
d 
1~Zlıkla emir bekliyordu. Her geçen 
~ ka, E: 12 ile motörün arasındaki 
~safeyi azaltıyor; bu iki düşmanı, bi
olrn' d~ğerinin vü~u~üncen haberdar 
y adıgı halde bırbırine yakınlaştırı
. 
0r~u. Aradaki mesafe 100 metreye 
~ışti. Gafil motörün ismi şimdi oku-
1 J'ordu. Periskobun objektüinden ak
~ en motörün kınnızı boyalı burnun
le b.eyaz ve biçimsiz bir yazı ile cPc
l'll?gıderya:a kelimesi görünüyordu. Ge
ta jn durumu ile tabantabana zıd, adeCi; ay eder gibi bir tavır taşıyan bu i
Yoı' Yorgun bir vaziyette inliye inliye 
Yü;~ıya uğraşan bir ihtiyarın yürü
•ını ~ıbi seyre çabalıyan teknenin ba-

suslüyordu. 

~aPtan Naşmit kararını vermişti. 
li 0~Pla, torpido ile batırılması tehlike
ti ../\an bu motörü tehdidle zaptedecek
tıi'Yeiık, yüz metreden aşağı doğru sa
l't e :n saniyeye azalan mesafeye gö-

lnırler vermeğe başladı: 
li~ Mürettebat silAh başına! Gedıkli 
latl ey ... ve Robertson; topu kullanacak
t'ıııı ~ıge.r neferler, bir manga silahla
ç~\>i §llndi yanına çıkacağımız gemiye 
tehd~~~ekler. Ateş etmek yok, yalnız 

ti·· . 
istec1~:~ttebat, bir saniyede süvarinin 
bir 8

1~ tertibatı almıştı. Şimdi; büyük 
<le 'Y u iltun hAkim bulunduğu sefinc
Itısa a~ız motörün devamlı ahengi ve 
bir ~ esfk, sert ve heyecanla titriyen 
daıare~e birbiri ardına verilen kuman-

- B~Yuluyordu: 
boğru ır ~erte iskeleye!... Tamam! .. . 
Stop · ·· Dıkkat et Bark ley!. .. Tamnm!. 

Sonra· .. 1 Yatı 
6 

.. • goz eri periskobdan ayrılmı-
du: Uvarinin son kumandası duyul-

~Yukarı! 
(!,' ı 2 

)ijı.' • dtll'duğu yerde yavaş yavaş 
~eldi. 

ley 1feaklardan fırlıyan neferler; Har
iu ltu .Robertsonun başında bulundu
Satıarı ÇUk top, on metre yakında çat
~aıı at duyulan ve yol alrnağa çabalı
~a te~ bo.~alı ~~ bir teknenin bağ
l'iildU. :~ı: edılmış bir vaziyette gö
~olun otorun dümen yekesine sarılı 
4etıı ~ Çekmeğe vakit bulamadan, deh
!ası k korku ile şaşıran giiverte tay
ti. :ai~ırd.:~amıyacak bir hale gelmiş
biı- iki edıgı, tanımadığı, yalnız ismini 
hıtı: k defa duyduğu yepyeni bir sılô
~iltsı orkunç bir deniz canarnrının 
}cııi!C' 1~~a bu'unuvordu. İngiliz bahri

r.nın ınavzerler'nin tahdıd' kar-

Gözleri periskoptan ayrılmıyan süvarinin ıson jkumandan duyuldu: cYukan!a 

şısında dümen yckesini bırakan elleri J mı4, bunların üzerine uzanan adali 
ağır ağır havaya kalktı. vücudlü, iri yapılı, perişan kıyafetli i-

Kaptan Naşmit küçük kulede duru- ki adam horultularla uyuyorlardı. 
yor; böyle, ilk avını gürültüsüz, patır- Açık deniz havasından bu. havası ta
dısız, kolaylıkla haklıyabildiği için ha- affün etmiş daracık ambara inen İngi
fif bir gurur ile çerçevelenen dudakla- liz gemicileri, yüzlerini buruşturmuş
rından müteakib emirlerini veriyor- lardı. Krosbi arkasından elini dokun-
du: durup kaşlarının üstüne eğdiği şapka-

- Aborda! sile komik bir tavır alınış· 

Tcıhtelbahirin uskuru gemiyj yan yan - Öööf!.. diye seslenni!!ti, ne ber-
) ürü terek cPelengidcrya• yu yanaştır- bad hava! Burada tesbih böcekleri bi
dı. Ve aborda edilir edilmez. çevik ha- le yaşamazken şu adamlann rahat ra
rcketlerle rnotörün güvertesine sıçrı- hat uyumalarına şaşıyorum. 
yan İngiliz gemicileri, baslarında mü- Daha sözleri bitmeden de diğer arka
balağnlı hareketlerle büyük bir hfıki- daşlarının silahlarını üzerine çevirdik
rniyet taslıyan Kroşbinin yaklaştığı leri kendilerine en yakın vatakta uyu
dümcn vardiyacısı tayfayı omuzların- yan ve kaptan olduğu anl:ısılan yaşlıca 
dan mtmuşlar; doğruca tahtelbahire gemiciye bir tekme indirdi.: 

sürüklemişler, elden ele tıbkı bir çuval - Hey, uyan bakalım! Yoksa seni 
gibi ntılan zavallı tayfa soluğu geminin tam uyuturum . 
makine dairesinde, amonyak depoları- Motörün kaptanı, rahat uykusundan 
rıın yanında alınış, başına da bir süngii- böyle nazik (!) bir hareketl\1 uyandın
lü dikilmişti. lışa şaşırmış gibi gözlerini açtı. Sonra, 

Bu esnada Krosbi, diğer iiç arkada~ı- kar~ısmda göğı;üne çevrilmiş üç tiifek 
nı almış, baş kaporta kapa~mı kaldıra- namlusunu görünce hayreti büsbütün 
rak oradan içeri kaymıştı. Onların gir- arttı. İki e1ini gözlerine gô·ürdü. 0-
dikler! yer, motörün biricik salonu ve ğuştururken mırıldandı: 
kamarası, yani başaltında gemicilerm - Rüya görüyorum mutl:ıka! Fakat 

Diploma tevzii • 

(BC§tarafl J mcl sayfada) Jr1lmlşt1r. Ziyafette talebe velileri ve gnzen:ıı-> 
Taksim meydanına gelmişlerdir. eller de bulunmuşlardır . 

ll,30 da lbide etrafında çevrelenen iti bl- Yemekten sonra yeni süb:ıylar r.ırklc • 
ne yatın yarsttbay tsıanbul Komutanı ae- bin bahçesinde kurulan masalar üzerlndeld 
neral Halis, Merkez Komutanı General İh _ Sancak ve sllfıha el basarak and içmişler ve 
aanm ve ask:ert erkln huzurunda İst1kllU okul komutanı mektebin k1sa bir tarlhçesl
marolle mera.sime ba§lamışlardır. Bunu mü- le, yedek sübayların Çanakkale ha.rblndekt 
tealdb ll55 numaralı Bülend hoparlörün bn- fedakAr varlıklannı misallerle anlatmııı ve 
ıına geçerek Türkün mazisi, Türk ordwıu _ 1800 mezuna meras1mle dlplomalan tevzi e
nun kudreU hakkında çok heyecanlı bir nu- dilmiştir. 
tuk söylemiı ve ezcümle demtştlr ki: Bunu müteaklb komutan ve sübaylarına 

cTarih böylece Türk orduaunun malıdır veda eden genç sübaylar tayin edlldlklerı 
Türk ordwıu da tarihin ta kendlslnl teştll kıt'alarına hareket etmek üzere mektebden 
eder. ayrılmışlardır. 

------·~-------------Tür t ordusu tarihin her sayfasında dal-
ma kendisinden adeden üstün, sllAh ve tec- Tarilıten say/ al ar 
hlzatca daha yüksek kuvvetlerle karşı tar -
ııya bulunmuş ve muzafferiyet ıene kendi 
tarafında kalmakta sebat etmiştir .• 

Bunu müteaklb gene talebeden, mtlben -
d!s Fikret Perman 28 Nisan bayramının mA
nasından, bunun kazandırdığı lkl bin aüba -
)'lD yarın yapacağı büyük işlerden CÜVenle 
bahsederek Atatürk'e hitaben: 

•Ulu Atam; ben senin bu büyük ve eri -
şllmez dehan önünde ve asll varlığının kar -
şısında bütün kudretlmle haylonyor ve bü
yük sözünü tekrar ediyorum: 

Türküm, ne mutlu bana. 
Türkün öz Atası, bütün Türk gençllğlne 

verdl~in şerefli vazifeler içln hayatlarının 
her safhasında ve tuttuklan her i§de vatan 
sevgisi, dirl ve yenilmez bir Türk askeri he
yeca nlle çalışacak ve bize tevdi ettiğin ema
neti, dalma şerefll ve varlıklı kılacaktır. 

Ulu büyüğüm: Butün ıerrelerımt doldu -
rnn mllll heyecanlanmla huzurunda son ıö
züm: 

Yurdumun, nıllletımin şeref ·ye lstlkllUl 
uğrunda bütün arkadaşlarımla canımızı, ve 
bütiın varlığımızı her zaman ve !ler yerde 
seve seve fedaya hazır olduğumuza, Türk u
lusu ve Türk Cumhuriyeti içln bütün lmdre
Umizle çalışacağımıza, asll Türk ruhuna h~s 
bir varlıkla and içiyor ve önünde hürmetle 
eğllirken, gene büyüt sözünü tekrarlıyorum: 

aTürküm, ne mutlu bana .• 

(Ba§tarafı 6 ıncı sayfada) 
İstanbul, için için kaynıyordu. 
Avrupa devletlerinin İstanbuldak' me

murları imparatorluğun halini can çeki~
meye benzetiyorlardı. Toplantılar olma
ğa başlamıştı. Talebe isyan ediyordu. 

Avusturya ve Rusya sefaretleri ortalı
ğı büsbütün karıştırmak için sefaret bi
nalarını birkaç yüz Hırvat veyn Kara
dağlının muhafazası altına almışlardı. 

İstanbulun müslüman olmıyan halkı mr.
ğazalardakl silfıhları yağma cdercc.hlnc 
satın alıyorlardı. 

Mahmud Nedim Paşa gazeteleıi de zor
la susturmak istedi ve sansör koydu. O 
zamanın en mühim gazetelerinden (Ba .. 
siret), birinci sayfanın baş tarafına bü .. 
yük harflerle şu cümleyi koydu: 

cBugün makinemiz kırılmış oldugun
dan gazetemiz bu suretle intişar eyle
miştir.> 

Birinci sayfada başka yazı olmadığı gi .. 
bi ikinci, üçüncü sayfaları da bomboştu. 
Fakat dördüncü sayfasındaki ilanlar es .. 
kisi gibi duruyordu. 

ve kaptanların yattıkları küçük am- korkunç bir riiya! 
barcıktı. Yere. iki kirli, sefil şilte atıl-

Hatib nutkuna sürekli alkışlar arwnda 
- Arkası var - nihayet nrmlştir. 

Mahmud Nedim Paşa o giln sansbni 
kaldırdı. 

Ayni gün Babıaliye gelirken buyük 
bir talebe ve halk kütlesi onun yolunun 
üstünde: Bir Doktorun 

GünlUk 
Notlarından 

p.,.,-'1\RADVO] 
Bundan sonra mekteb blrlnci, lklncl n 

üçlincfileri mekteb komutanı vasıtaslle Oe -
neral Halise takdim edilmişler ve mekteb bl
rlnclsl Rauf Başo~lu lbidenln hatıra defte
rine şu satırları yazmıştır: - Devlet ve millet haini! 

Diye bağırdılar. 

Gözdeki beyaz 
Lekelerin tedavisi 
EvvelA mevcud sebebi tedt\vi l1zımdır. E
Cer zafiyet ve kansızlık gibi sebebler 
varsa once bunların glderllmesi gerek
tir. Bir taraftan gözün te • .1.lvi.si. diğer ta
raftan bunyenln takviyesi asla ihmal e
dilmemelidir. Bu suretle hastalık iyile
şir, fakat bu beyaz leke eskl ve tabakat 
karinenin derin kısımlarmn icadar nü
fuz etmiş ise o zaman hastalık geçer. Fa
kat artık beyaz leke hayatm sonuna ka
dar orada kalır. Eğer beyaz nokta hade
kanın tam ömıne tesadüf eden bir yerde 
ise görmiye de nz çok nıam olur. Bula
nık görme~e başlnr, bundan başka olduk
ca çirkin bir manzara da f rzcder. 
Eğer sebeb trahom hnstalığı ise h1ç dur
madan goz kapaklnrındaki lıu sn ri hasta
lığı tedaviye musaraat etmelidir. Çünkü 
tl'nhom tednvisiz bırakılırsa her ıki go
zü kör edecek derecede felaket husule 
gellrmekten manda civarında oumnan ev 
li'ıd muhitine de hastalığı verir, sirayet 
ettirir ve onların da sebebi felfıketi o
hır. 

Trahom kabili tedavi bir hastalık oldu~u 
için onun neticesi olan karine Jht!H\Ua
rı da sıkı bir tedavi lle oldukca düzelir
ı·ı da sıkı bir tedavi ne oldukca düzelir. 
Eğer tabak! karinede iltıhnblar yon! mi
safir denilen beyaz noktalar harlc1 bir 
darbenin neticesi vcyahud flrenglden 
munbais ise o zaman ıırengl tedavisi 
tatbik edilir. Bu biraz uzunca bir teda
viyi istilzam eder. Manmafih tyl olur. 
Velhasıl gözde beyaz lekeler oldu~u za
man derhal tedaviye koşmalıdır. Zira 
Ufak blr ihmal gozde hayatın sonuna ka
dar izalesi gayri kabil izler kalmasına 

Cevnb lst~yen okuyucularımu:ın posta 
pulu :roli:ınıal~nı rica ederiz. Abl tak
dirde M~kterJ makabelestı bla'billr. 

Bugünkü program 
ISTANBUL 

H - Nisan - 1931 - Pazar 
Ölle neşriyatı: 
12.30: Plfı.kla Türk musikisi. ı2.50: Han

dls. 18.05: Çocuk Haftası ve Bayramı n:ün&-
sebctilc Çocuk Esirgeme Kurumu namına 

Fatih Halkevi gö.sterıt kolu tarahndan bir 
temsll. 13.30: Muhtellf plak neşriyat~. 

<Vatan uırunda, son damla kanunııı a -
kıtmaya burada and içiyoruz.) 

Bunun altına, okul komutanı Albay Şük
rü Kanadlı: 

<Vatan u~runda her !edakfırlığı yapacat
ların:ı komutanlan olarak şahadet ediyo -
rum.) 

Her lld yazıdan sonra General Hall3 de 
şu satırları ııtl.ve etmiştir: 

.. Türkiye Cumhuriyet idaresinin fllZlleUi 
n tedakllr satınn içine, bu kutııal günü -
miızdc kahraman ruhlar, seçkin gene arka -

Mahmud Nedim Paşa Abdülazizin ö
nüne çıktıkça üç defa secde eder, ayağı
nın baş parmağına bakardı. Eski Mısırlı
ların fir'avunlan Allah mertebesine yük
seltmelerile onun yaptığı arasında Lüyük 
fark yoktu. 

Akşam n~rlyatı: dnşlarımızın kntıldı~ını ıörmekle çok bah -

Abdül~zizin hoşuna gitmekle beraber 
artık onu sadarette tutmanın kendisi için 
de f Plaket olduğunu kabule mecbur oldu. 
İster istemez (mührü hümayun) u almak 
üzere mabeyinci (Hafız Mehmed Bey) i 
gönderdi. 

18.30: Çocuk Bayramı haftası münasebeti- Uy~rım.• 
le Çocuk Esirgeme Kurumu namına konfe- Ik! bine yakın genç sübay General Ha -
rans: Selim sırrı Tarcan. 18.45: PlA.kla dans llsln huzurunda bir geçld resmi yapmışlar -
musikisi. 19.15: Konferans: Prof. Salih Mu- dır. 
rad (Radyo dersleri). 20: Müzeyyen ve arka- Takımlar halinde, .sert adımlarla yilrllyen 
daşları tarafından Türk musildst ve hRlk birlikler etrafı çınlatan alkışlar arasında bü-

yük bir intizam ve muvaffaklyeUe .:eçerek 
şarkıları. 20.45: Hava raporu. 20.48: Ömer mekteblerıne dönmüşlerdir. 

cHabersizce mühril hümayunu almnk 
için BabıAliye gelen mabeyinci mühru 
aldıktan sonra Babıfiliden pabucsuz ola
rak nafıa nezareti (eski zaptiye ve şim
diki postahane arkası) önüne kadar yü
rüyerek kaçmış ve arkasından kundura
larile arabası yetişerek hanesine gitmi~
tir., 

Rıza tarafından arabca söylev. 21: Cemal Okuldaki merasim 
Kiımil ve arkadaşları tarafından Türk mu- Saat 12.30 da mektebde General Halis de 
sıkısı ve halk şarkıları, (sanı Ayarı). 21.45: hazır bulunduğu halde daveUllere ve talebe
Orkestra. 22.15: Ajans haberleri. 22.30: PlA.k- ye bfiyiik yemekhanede bir öğle ziyafeti ve -

_,_~--------=~----=""""''"""""'...,..K>Oellıc.-o~------------=<=----======-=--='""""'-
la sololar, opera n operet parçal1lrı. 22.50: 
Son haberler ve ertesi ııünUn programı. 

• 
ANKARA 

H • Nisan - 1938 - Pazar 
Öfle n~şriyatı: 
12.30: Karışık pllk neşriyatı. 12.50: PlAk: 

Türk musllds1 ve halt şarkıları. ıs.ıs· Dahili 
ve haricl haberler. 
Akşam neşriyatı: 

18.80: Çocuklara masal (Masal Dede). 18. 
60: Kanşık plAk ne§riyatı. 1915: Türk musi-
kisi ve hnlk ıarkıları <Makbule Çakar ve ar
kada~ları>. 20: Saat Ayan ve arabeıı neşri
yat. 20.15: Türk muslküıl ve halk şarkıları 

<SalCıhaddin ve arkad1l.şları). 21: Konferans 
<Dr. Remzi Gönenç: Sıhhiye Veklletl mii
ııavlrlerlnden). 21.15: 8tüdyo salon orkestra
sı. 22: AJ•Ull!. hab•rl•r). 22.}6: Yarınki Jilraa
ram. 

İstanbul Defterdarlığından: 

Kumkapıda : Muhsinehatun mahallesinin İbrahimpa§a yoku
ıunda eski ve yeni 2-4 sa yılı ve 329 metre mu-
rabbaı arsa ve içinde bulunan dükkAn ve ahır 
enkazile beraber tamamı. 

Aksarayda : Baklalı Kemalettin mahallesinin Küçük Unga 
sokağında eski 19 ve 19 sayılı kırk metre dok
san desimetre murabbaı arsanın tamamı. 

Bakırköyünde: Cevizlik mahallerinin Yeniyol sokağında eski 135 
yeni 7 •ayılı e\':in 2/60 payı. 

Kasımpaşada : Emincami mahallesinin Eyyühüm Ahmed camii 
sokağında eski 10 yeni 1 ve halen üzerinde 17 

Lira Kuruş 

411 

245 4.0 

26 00 

numarataj yaıılı evin tamnmı. 160 00 

Yukarıda yazılı mallar 26/4/938 Salı günü saat 14 de satılacaktır. Satış bede
line istikrazı dahilf ve % ~ faiıli hazine tahvilleri kabul olunur. Talihlerin ~' 7,5 
pey akçelerini muayyen müddetten evvel yatırarak Defterdarlık Milli Enıli' k 
MUdfiriyetinde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları. (F.) (1979) 
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"Son P o.dsı . om macera romanı : 98 

lu u '~ . ,, ş n 
Harb mücadele 

~Is Jslı "!'ah udi karısı, çamurlu hendekleri göstererek: "İşte, dedi. Evini gezdiğiniz 
bıçare Lı.vanyalıyı burada, balta ile kafasını parçalıyarak öldürdüler. Ah, biçare 

adam, pek genç değildi ama, ne yakışıklı adamdı! " 

Mühendisin oturduğu bu evle şato a- etmek için şahlanmış, garib, sanki ko- J öldü. Benim elime kaldı. Evet Her tu
rasında ancak ıkı yüz - üç yüz metre- n~n bir hali vardı. Dehşetli ve ka- I rist, bir hastalık! Garib bir hastalık. Hiç 
lik hır yokuştan başka bir mesafe yok- buslu hikayelerinden dolayı hiç kim- kimse, hiçbir doktor anlıyamadı. 
tu. Bu yokuşu rarib bir heyecanla sey- senin ayak basmadığı kule, bu zarif, le- - Bu hastalık birdenbire mi başla-
rediyor ve zıhnimde, biçare mühendi- vend, şen kule miydi? dı, nasıl oldu? 
sin koltuğunda dünyanın en mühim bir Esrarengız kuleyi dışardan bütün bu 
fen harikasına aid planlarla inıp çıktı- tezadları hissederek derin bir merak 
ğını görür gibi o uyordum. Mühendis ve heyecanla uzun zaman tedkik ettim. 
Jorjio'nun bu yokuştan ancak geceleri Vücudlerini korkunç yılanlara soktu
şatoya gidip ge mek ihtiyatında bulun- rarak birkaç gün daha yaşamak isteyen 
muş olduğuna şiıl;he yoktu. O, şübhe· biçare Van Holzenler bu kulede mi kan
siz, kendi harıkulfide keşfinden başka serli ömürlerinin son nefeslerini veri

( Aarkası var) 
------... ~ -----,-~. @1111 

Bu maca J 
1 

f hiçbır şey düşünmediği halde, sırf bu yorlardı? 
şatoya kolaylıkla girip çıkmak için bek- Ben kuleyi ürpermiş bir halde dalgın 2 
cinin biçare kızile aşk münasebcUne gi- dalgın tcdkik ederken arkamda, demin 

3 
t---+---t-...... ...ı.-~-J 

rişmeyi dahi göze almı.ştL 
Fakat bu yokuşlan gözden geçirir- esrarengiz rivayetlere inanmadığım 

k 
söyliyen iri Felemenkli şoförün kuleye 4 ·~...__.._..~ 

·en ürpererek, gece yarısı bu tenha şa- bakarak, gizlice istavroz çıkardıg-;nı 5 .... 
to yokuşunun bir cinayete son derece 
müsaid olduğunu da düşünmekten ken- görmüş, gülmekten kendimi alamamış- 6 ._,...__ 

dimi alamamıştım. Bizim öldürülmüş tun. 1 
Litvanyalmın evini gezmemizden ha- - Şatonun ~apısına buradan gidilir, 
diseyi anlamış olan ihtiyar Alsaslı Ya- Her Doktor! .. !çeri mi girecek.>iniz?. 8 1--1--J-~-ı--
hudl karısı bu yokuşun, şatoyu saran - Hayır! Şu kapıcıyı görmek isterim. 9 
çamurlu hendeklere yakın tarafını gös- Şatonun bekc~si Bavyeralı Alman ,0 1---+---+-+-4---+--l'-l 
tererek: heybetli ve harıkuiade aksi yüzlü bi; 

- İşte, Her turist! dedi. Evini gezdi- adru:ı~ı .. Bi.~ ~oförle birlikte bir turist SOJ,DAN SA(iA: 

ııiz biçare Litvanyalıyı burada balta geldıgını gorunce açık pencereye ayak
ıle l afasını parçalıyarak öldürdüler. , !arını dayıyarak tüttürdüğü o kocaman 
Sn baha karşı. .. Ah! Biçare adam, pek Bavy:ralılara ~ahsus beyaz porselen
genç değildi ama, ne yakışıklı adamdı.. den pıposunu elınden bıraktı. Bombar-

ı ...:. İstanbulda bir semt. 
2 - Uygunluk, ye.pma. 

- Acaba kimler öldürdüğünü biliyor ~~an edercesine gümbürtülü bir ses-

a - Baş kaldıran, söz. 
4ı - İlfıve, kovuk, bir zamir. 
5 - Bildirme, bir mesafe ölçüsQ. 
6 - Gellrllk. 

musunuz, Madam?.. e. Oh H t · ı B 7 - Blr fizik dlim.J, ufak bardak. 
- Şeytan bile bilmiyor, Her turistL. - ' er urıst. uyurunuz, giri- s - iz, mentl ekl. 

Ecnebi bir adam!. Arayan soran kim ki? niz.. 9 - Blr mekteb gemisi, dudak. 
Ah~. Ah!. Sormayınız! .. Çarpık, topal bir Diye bizi karşıladı. ıo - Teselli etmek, nota. 
kardeşi vardı. Fakat biçare Litvanya- Eline hemen bahşişi sıkışttrdun, ve YUKARDAN AŞA(H: 
lı bu adama kızdığı kadar kimseye kız- bir Alınan gibi gülmeye çalışarak: 1 ı - Yer, kayıb. 
mazdı. Nefret ederdi ondan. Görüşmü- - Gezeceğiz, mutlaka gezeceğiıı: me- 2 - Broşür, meşhur bir muharrir. 
yorlardı bile. Bu topal herif, gelir ge- rd~klı şatonuzu. Fakat şimdi değil! de- 3 - Bir tarlhcimlz, bir vllkyetim.Jz. 

un 4 - Dünyanın peyki, merd olmıyan. 
lir, ondan para isterdi. · 5 - Blr isim, bütün. 

-· Ya'.... - Niçin, Her turist? .. 6 - Sıkılmak, zaman. 
- Evet. doymaz, akreb gibi bir a- - Bu kadar güzel bir şatoyu yalnız 7 - Gellr. 

dam. Galiba Bohemyalı bir çingene gezmiye kıyamıyorum. Merak ettim de 8 - Bir ek, Adriyatlltte bir liman. 

fo i 

miydi, neyin nesi idi belli değil! acele göreyim istedim. Bizim madam 9 - Kuş tutan, esas. 
bira h t u 10 - Hayret edatı, fransızca bayır, boşa 

-- Litvanyalıyı o kardeşi dediğiniz z ra a sız. maron onunla berabe!' gitme. 
topal öldürmüş, diyorlar.. gelip gezeceğiz. Fakat, bana şoför d~ • 

- Öldürür, öldürür. O herif her şey min sizin bir de kızınız olduğundan 
yapar. Fakat cinayetten bir hafla evvel bahsetti, o nerede? 
kavga ettilerdi galiba.. o gidiş, topal Şatoyu gezmek istemediğimi anlayın- 2 

Nisan 24 

POR 
T e r ag üseyin bugü 

Kara A i ile g··reş·yor 
" Tekirdağlı,, nın dün Son Postaya gönderdi 

telgraf: " Güreşe yarın geliyorum,, 

L l ==8 tat, Kesır L t53 8 2~ 

~utese :yarın seuyoraın - tmse ıu 

Tekirdağlının gazetemize 
Taksim stadı bugün çok heyecanlı ser

best güreş müsabakalarına sahne ola -
caktır. Eski başpehllvan Kara Ali ile bu
günkü başpehlivan Tekirdağlı karşılaşa
caklardır. İkinci mühim güreş de Him • 
met ile Mülayim arasındadır. 
Tekirdağlınm bu güreşe iştirak edip et

miyeceği etrafında muhtelif dedikodular 
çıkarılmıştı. Bu rivayetler karşısında Te-

gönderdiği telgraf 
kirdağlıya bir telgraf çekerek güre~ 
iştirak edip etrniyeceğini sormuştuk. 
dığımız ve yukarıya klişesini koyd 
muz cevabi telgraf şudur: 
Güreşe yarın geliyorum. 

HfıseytP 
Bu telgraflardan da güreşin b 

mutlak surette yapılacağı da anla 
tadır. 

Güneş, Harbiyeyi 
ş·şli, v·yana ıları yendi 

şeytan gitti, bir daha da görünmedi idi. ca birdenbire canı sıkılarak somurtmuc~ 3 1--+--+---"•~ 
Cinayet olduğu zaman burada yoktu olan Bavyeralı, gene gülümsiyerek: 'S Maçtan heyecanlı bir lntıba 
amal kun. bı"lı"r'. Velhasıl, b·ıçare Lı"tvan- - Marta mı? dedi. '1 .. Ankara 23 <Husust> - Güneş takımı bu- Onuncu dakikada Viyana kalecıst o.-
yalı gümledi gitti. Kimse birşey anla- - Evet. 5 gün Şehir stadında birlncl oyununu Harbi- k1z çizgisi dışına çıktı. Şişll blr frlklJI. it ııO 
madı. B6yle dünya bu.. - Fakat, kim bilir? Şeytan alsın 0 ...... -cs:n--+---1 ye tnkımına karşı oynadı ve 2 - o gallb gel- dı. Topu knlecı yakalıyor. Vlyanaıııar 

Eline sıkıştırdığım bahşişi titriyen kızı. Kim bilir nerededir? 6 1-..,_ıc.ı,..,....,..ıı-;..ofll"'~~__;.-li!l~WZl-_:...f' dl. Hava çok güzel, saha tamamen dolu !dl. cumdalar .. Akınltll' sıklaşıyor. (! 

b 
Sonra elın· ı· ag-z ··ı·· ·· t 7 Oyuna hakem İbrahimin idaresinde 14,45 de Blr aralık Agob oyunu açıyor. Först 

uru1uk ellerile koynuna sıkıştırırken, • ına go urup şa onun 1--+--fl-ı.r-.--.+--iı!ı-".....,.,.~,.,.J!~-1 avlusuna doö-ru d.. k to ·· ··ı ·· Oüne.,lller ba"ladı ve derhal hücuma geçe - ennan'ın hücumu devam ediyor. 
ihtiyar Alsaslı Yahudi karısı, mühen- b onere P guru tusü 8 L~~c:,:.,ı~:::_~~~~--~ " " ~ gibı' bı·r se 1 ı i b 

1 
d rek Harbiye kalesini aardılar. Bu arada Şişlinin bir hücumunu g6 

disin öldürüldügu· ·· yere korka korka ba- s e ses enrn ye aş a ı: a ""t H ı M 11 Oüneşlller blrlncl gollerini 2(. üncü dakl- ruz. Ve hücumu Vehıı.p idare ediyor. v 

karak: - 0 • arta!.. Ho!. Ho, Marta, ho... · kada yaptılar. BalAhattlnln ortası Harbıve le neticeleniyor. 
- Baruh Burşiına Baruh... Ben bu esnada Bavyeralıyı son dere- ro""K ....... _A....a..-L-:-~....a..-L~-.1.-M.;.ı..;.;,;..ı,_K-1 1 bckmln ayağına değerek kaleye glrdl. . 34 üncli dakikada şışıı kalesi btr 
Diye kıpırdattığı buruşuk dudaklari- ce dikkatle gözden geçinnekteydim. 30 uncu dakikada Güneşli Reşad ı;akatıa- atlatıyor. Şişli müdafaası iyi çalışıyor e 

le branice bir dua mı:rıldanmağa ba~- ~p~çık, bön, dümdüz bir Bavyera köy- Evvelki bulmacanın halledilmi§ şekli 1 nnrak oyundan çıktı. 43 fincll dakikada sa - İkincl devrede 8 lncl dakikada <J 

larnı~tı. Yokuşu tırmanarak korulukht lusunden başka bir şey olmıyan bu a- ---·--- lfıhattlnden pas alan Mellh Güneşin ikincl pltı.se blr §Ütle ilçüncn golü attı. 
damd . r golünü attı. Blrlncl devre böyle bitti. Artık Şişll gev"cdl. Bundan sonra 1/W 

tepede sivrilen esrarengiz Van Holzen a esrarenp,ız veya şübhelı hiçbir " 
satosuna hayret ve heyecanla baktım. hal görülemiyordu. Av!u;a doğru tek- J\Tl"belci İkinci devrede Harbiyeliler daha canlı bir lılann hücumlarını görüyoruz. 

ra S l 
· · bo b"" oyun çıkardıltll', lfıkin gol atamadılar. 35 ın- Nihayet 27 1nc1 dakikada VJyanaııı!) 

Hayatımda '-'akından ilk defa bir şato r es enınce ınsan yu uvümüş ot- Eczaneler .. l . el dakikada hakem, Rebllyl oyundcın çıkardı. akını gole çevrlldl. ~ı• 
ıTÖruyordum. Ne garı"bdı"r kı' ancak ro- nnn ara.sından nefes nefese s·,rıc:ın, o-'

1

11'" b "' B ··b t ı ı , Bu nrada Harblyelller lehlerine verilen pe - Şl"ll a.kında.. fakat netice 1ot.. ıw 
Pembe yli ı ·· · · · ·· 1.. d k u rece no e c o an eczaneler ıunlar- " j manlarda bahsini gördüğüm hemen .z u, ın rnavı gaz u, on o uz dır: naltıdan istifade edemedller. vaziyet değil - temin ettikten sonra rahat blr oyun çc~' 

bütün şatolar gibi ömrümde ilk defa yirmi ya~larmda kadar güzel bir kız İstanbul cibetlııdekller: medl. Oyun 2 - o Güneşin gallbiyetlle bitti. yorlar. Fakat mUdafna uğraşıyor. 3• °aP 
duvarlarına dünyanın en mühirr. mese- göründü. Kızcaı1ız otları ellerilc aralı- Aksarayda: (Ziya Nuri). Alemdarda: (E- Hnkemin idaresi çok fena idi kikada Vlyanalıların ikinci golünli " 
}esini sormak üzere mazgalları dib:ne yarak vahsi vahşi bakan gözler:le, hay- sadl Beyazıdda: <Belkıs). Samntynda: ş· ı· v· 11 wır•b tt' ruz. f# 

t b 
. b k l l ·· (Ero!ilos) Eıninönünde· <Beşi K ll iŞ 1 ıyana 1 arl mag U 8 1 Forst Vienna açıldı. Ştall yoruldll· 

geldiğim bu hakiki şato da, etrafında re e enııven a ış ara yuzümüze ba- · · r ema · " 
k d H k

.k t f k ı·d Eyübde: {Arif Beşir). Fenerdt>: CEmilya- Dün, Först vıenna oyuncul"rı yollarda neticenin değişmesine scbeb olamıyor· 
korkunç, garib, esrarengiz rivayetler ıyor u. a ı a en ev a a e denilcbi- " ,J dD. Şehremininde: (Nli.zım>. Şehzadeba- uykusuzluktan, muhtelit sahalardı:ı. durma - karşılıklı akınlarla geçmekte... or 
dönen bir şatoydu. lecek güzelliği insana rikkat veren bu §lnda: <Hamdi>. Karagumrükte: <Ke- dan top peşinde koşmaktan yorgun nmın Viyanalılann blr hücumları lnınd• 

Eski zamanlardan kalmış bir binanın kızcağızın yüzüne bakılır bakılmaz ak- mal>. Küçükpazarda: (Hikmet Cemil). sahaya çıktılar. da bltlyor. ~ 
insanlara garib, esrarengiz ve meş'um lına sahih olmadığı derhal anlaşılıyor- Bakırköyünde: <istepan>. Şişlllller böyle glizel bir fırsatı yakaladı - .. Şi?ll: Annanak

1 
- Alber, Martyaıı ;9. f1 

bir tesir bırakması son derece tabii olu- du. Kızcağız hepimizin yüzlerimize ay- Beyoğlu clhetiııdekiler: ıar. Herhalde gallb çıkacaklar. Vehap, No _ Şuk.rü, Arşavi - n.kran, Mikrop, vetı 

Y
or. iste belki dünyanın en güzel koru- rı ayrı ve yabani bir hayretle baktık- İstlkldl caddesinde: CKanzuk). Dairede: 1 bar ,Buldur ve dalma çalışan Mlkropdan ınü- bar, Buldur. 

· b (Gilneşl. Topçularda: (SporidisL Tak- rekkeb bl -h i h tt h kk k ları içinde yükselen ve sivri çatıları, tan sonra izi ürperten, fakat son dere- r mu ac m a ı mu n a o be -
tatı b

. simde: (Nlzameddin>. Tarlnbaşında: CNI- cerlksiz kaleciyi aldatacaklar ... 
sivri kuleleri, uçuk beyaz renkli du- ce ı ır sesle: had>. Şişlide: <Halk). Beşlktaşta: <Nail 
varları ve hala sapasağlam duran maz- - Helele - hu!... Helle - hu!... Halld>. 
gallarile öğle güneşinin ziyalan içinde Gibi bir söz tekrarladı. Almana: 
pırıl pırıl yükselen bu şatonun da ga- -Madmazel Marta acaba para kabul 
yet şen, ferah, insanın içini açması ıa- eder mi? 

Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 

Üsküdarda: {İmrahor>. S:ırıyerde: <Nu
ri). Kııdıköyünde : <Sıhhat - Rıfat). Bu
yükadada: {Halk). Heybelide: (Halk). 

zım gelen manzarasına rağmen, bu bi- Diye -sordum. Alman gürleyerek: 
na da insanın üzerine eski binaların - Oh! Her turist!.. Çok lfıtüfkfırsmız! --=--------·----~ ·- -
taşıdığı o esrarengiz ve hazin korkuyu dedi. Para almaz, fakat şekerlemelerı Balıkesirde dünkü güreşler 
sindıriyordu. çok sever. 

Etrafındaki derin hendeklerin için- - Peki, bu para ile lutf en kendis.ne 
de, her halde menfezleri zamanla tıkan- şekerleme alırsınız. 
mı~ olacak ki, yağmur sularından derin Bavyeralı gürledi. 
ve hazin çamurlar hasıl olmuştu. - Danke zer! 

Balıkesir, 23 {Hususi) - İdman Birliği ta
rafından tertlb edilen yağlı gureşler bugün 
beş binden fazla seyircinin ôntinde sW.d -
yomda yapıldı. Musabakalara altmıştan faz
la pehlivan iştirak ettı. 

İlk hücumu Şişli yaptı. 
Vehabın bir şütü nvuta gitti. 
Şişli sağdan blr hücum yapıyor. Bu arada. 

Buldur Jırsattnn istltnde ederek birinci go -
lü attı. 

Oyun karşılıklı akınlarla geçiyor. 

İsveçli güreşcl 
. ~lrt• 

1 Mayısta Istanbulda Türk ~"'. te4 
lerl ile karşılaşacak olan İsveçli '!\ 
rin ile Amerikalı Serman PariSt~9r 
reket etmişlerdir. Bugünkü müs9 

111 
ların galibleri bu güreşcilerle :ıcıııi 
şacaklardır. /. 

Felemenkli şoför başını kaldırarak - Kızınız bu hale bir hastalık yüzün-
elile: den mi geldi? diye sordum. 

İşte yılanlı kule! diye göı;terdi. Alman gülerek: 

Baş altında, Babaeskili İbrahim, Sındır
gılı Şerif, Halll, Molla Mehmed berabere lr;al
dılar. Grip, Baş ve Diş Ağrıları, Nevralji, butuıı 

ağrı, sızı ve sancıları derhal dindirir. 
Bu kulenin dışarıdan görünüşünde, - Oh! Her turist .. Marta kızım de-

hakl ndaki korkunç rivayetleri tekzib ğildlr, yeğenimdir .. dedi. Ana<a babası 

Gönenli Hamdi, Ahmedl yendi. Tekirdağlı 
Hüseyin .Manlsnlı Rıtatıa güreşti. Rıfat bir \ 
dakikada pes dedl. _ 

Tek~dağlı İstanb~a hareket eUL ~~~~~~~~~~-~~~~~~~~m·~~~ı~~~~~·~~~ 
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Ökalfren lere va 
8ti1Us nezlal rlne 

Doktor 

lbrahim Zati Öget 
Belediye karşısında, Piyerlotl 
caddesinde 21 numarada bergnn 
ÖQleden sonra hastalarım kabul 

SON POSTA 

E E../AT 

--· DIŞ TABİBi "'' 

RATiP TÜRKOGLU # Dr. iRFAN KAYRA 
Sirkeci : Viyana oteli sırası. 

No. ı6, Kal 1 de herglln öğleden 
sonra saat 14 den 2U ye kadar 

Röntgen Mütehassısı 
Hergnn Oğ.eden sonra saat a ten 

7 ye kadar Belediye, 13inbirdlrek 
Nu:i Conker sokak No. 8-10 

eder. ı hastaları kabul eder. 
4m ........ '-~ ..... c, ............... ..,,ı 

I~-------------~---------,, 
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1 İstanbul Belediyesi İlanları -- 1 
Floryada Kiralık Dükkanlar 

Mevsimlik muhammen İlk 
kirası teminatı 

F1oryada 21 No. lı dükkan. 60 4 50 
lll 22 lll > 60 4,50 

lll 23 lll > 60 4,50 

• 24 > 60 4,50 
lll 25 :t üstünde ild odalı dükk an. 120 9,00 

Yukarıda semti ve mevsimlik kiraları yazılı olan Florya dükkanları 939 ~ 
nesi Şt:ıbatı sonuna kadar ayrı ayrı kira ya verilmek üzere açık artırmaya ko
nulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizala· 

rında gösterilen ilk teminat makbuz ve ya mektubile beraber 6/5/938 Cuma gü-
nü saat 14 de Dalınt Encümende bulunm nlıdırlar. (B.) (2063) 

---Hepsine 400 lira bedel tahmin edilen Ş ehzadebaşında Kalenderhane mahalle--
sinde Cüce çeşmesi sokağında 14/22 N.lı evin enkazı satılmak üzere açık 
artırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilır. İs· 
tekliJer 30 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 2514/938 pa
zartesi günü saat l '4 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) ( 1975) 

~ 

Keşif bedeli 1183 lira 48 kuruş olan çocukları kurtarma yuraunda yaptı
rılacak tamirat açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile ;artnamesi le
vazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda yazılı vesika
dan başka fen işleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 88 lira 
76 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 25/4/938 pazar· 
tesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) ( 19 77) 

Tiirk Hava Kurumu 
25. ci - TERTıB 

BUYUK PiY GOSU 
Birinci keşide 11/Mayıs/1-138 dedir. 

Büyük ikramiye: 4 •O O Liradır ... 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır .•• 
Şimdiye kadar Binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya 

iştirak etmek suretile siz de taliinizi deneyiniz ... 

1
------=--!. 

İnhisarlar U. Müdür üğünden: ___ , ____________________________ __ 

I - Taksim Bakımevinde mevcud muhtelif eb'adda döşeme, karbon, kere\·et, 
merdiven tahtalım pazarlıkla satılrcaktır. 

II - Pazarlık, 29/VI/1938 tarihinf' rs.;tlıyan Cuma günü saat 14 de Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat Şubesi Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

IJI - Satılacak malları, hergün Taksim Bakımevinde görülebilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 7o 15 teminat para-

larile birlikte yukarıda adı geçen koMisyona müracaatları ilan olunur. c216S, 

~ 

I - İdaremizin Paşabahçe Fabrikasmda Şartname ve Projesi mucibince 
yaptırılacak kargir ve befonarme istinat duvarı ile Filitre dairesi inşaatı ka
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur: 

II - Keşü bedeli 16.730 lira 37 kuruş ve muvakkat teminatı12H.78 li
radır. 

III - Eksiltme 9/V /938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15,30 da 
Kabataş'da levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

IV - Şartname ve projeler ts4 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar leva
zım ve mübayaat şubesile Ankara Baş Müdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerın fenni evrak ve vesaikıni İnhi
sarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci maddede yazılı 
ehliyet vesikasını ve % 7.5 muvakkat teminat parası veya mektubu ihtiva 
edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat c l 4.30:ıt a kadar yu
karıda adı ge~en alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş 
olması lfızımdır. c2327:ıt 

EBTDiBUL SADi TEK 

SELANIK 

EDiRNE 
Cumhuriyet 
sinemasında 

BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• 
ldare Merkezi : İSTANBUL (GALA':!'A) 

Türkiyecleki ŞubeleTi: 

lSTANBUL (Galata ve Yenicamf) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yananiıtandalıi S•bel~ri ı 

SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar aervisi 

Son Posta 
===--===--=====~=========::;;;====-1 

Yevmi. Slyıısl. Havada ve Ballı: iazetell 

Yerebatan, Çataıçeşme sokak. 25 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr, 

TÜRKİYE 1400 750 '® 150 
YUNAN1SfAN 2340 1:.?~0 710 270 
ECNEBİ 21..ı..ı 1400 800 300 

,Abone bedeli peş dır. Adrea 
değıştirmck 2!> &uruştur. 

Gelen evrak grri verilme2. 
llcnlardar mes'uliyet alınm~ 
Cevap için mektublara 10 kuru§luk 

Pul ila vesl lazımdır • 

........................ , 
Poıta kutusu : '141 İstanbul 
Telgraj : Son Posta 
Telefon : 20203 
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Çektiği ıstırabla
rın mes'ulü 
kendisidir 

KaşelerJnı tecruoe etmiş olsaydı 
ona cehennem bayatı yaşatan 

hu muannid baş ağnsındon 
eser kalmıyacaktı. 

NEVROZİN 
B"Uln ı tırabları d ndirir, baş ve 
dı. ağnlarile nşntmekten mOte

Y Uid ağrı, sızı ve sancılara 
karşı bilhassa mOessirdlr. 

NEVROZ İN 

Kremi 
Terkibindeki busuat mad· 

del bayatiye dolayıılle cildi 
beıler, taravetini artbnr. 
Yeni bir ten yaratır. Veno.s 
Krem! asrı kadın gOzellifl· 
nln bir blsımıdır. 

en il 
Ruju 

Son moda ve gayet cazip 
renk.lerlle kullananları boy· 
rete dOşOrnr. Dudaklarda 
24 saat sııbit kalır. Şık n 
kibar famtiyalorın kullan· 
dıklan yegane rujdur. 

SON P08~A 

Pudrası 
Terkibi altın kremli 

U saat baTalandmimıt 

fevkaltde ince ve hafif Ve· 
00.S pudras!le tuvalet gören 
bir cilt dünyanın eo tara· 
veUI güzellltini ifade eder. 

SUT MAKiNALARI 
Dünyanın en büyük fabrikası 

mamulabndandır 

l\IİELE Ekremözlerln imal kudreU 1"üzde 
Yüzdür. 

l\IİELE Ekremözlerln otomatik: yağlama 
tertibatı vıırdır. 

l\liELE Ekrcmözlerln bütun aksamı 
pnslanmnz nevindendir. 

l\IİEl.E Ekremözlerl bUQmum Zlrııat 
Mekteblerl kabul ve tavsiye etmektedirler. 

l\ıit..·u: Ekremözlerl en asrı ve diğer 
makinelerden daha ucuzdur. 

• 

r 

Allığı 
Her cildin rengine göre 

çeşidlerl mevcuııdur. Ynze 

aurnlctUğUnde cilda tevka

lAde tnbit bir renk verir; te

ni bozmaz; güzelleştirir. 

Os 
KiRPiK 

Sürmesi 
Asla yayılmaz ve ıozlere 

zarar vermez. Venüs ınrme
ıile tuvalet gören kirpikler 

büyür ve güzelleşerek kıllb· 

lere ok gibi saplanır. 

~-------·----lml[lllm------.. DOYÇE ORIENT BAKN 
Oresclner Bank Şubeal 

Merkezi: Berlln 

Türkiyedeki ıubelmı 

Galata - İstanbul - lmıir 
Deposu: 1st. Tütün Gümrüiil 

* H eT türlü banlıa ifi :..J 

Dr. '---~ BORBOBUNI 

Nisan 24 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermayesi Liret 700,000.000 
İht.lyat akçesi Liret 145,'269,154.51 

Merkezi İdare : MİLANO 
İtalyanın başlıca ıehirlertnde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre. :Avu.sturya, Maca· 
rl.rtan. Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan, Mısır. Amerika Cemah1rt 
Mütteh1desi, Brezilya, şm, Uruguay, 

ArJantın. Peru. Ekvatör ve 
Kolumblyada 
Afllyasyonlar 

lSTANBUL ŞUBE MERKF.Zİ 
Galata Voyvoda caddes1 Karatö7 
Pal~ <Telef: 44841 12/S/~> 

Şehir dahilindeki acenteler: 
tstıınbulda: Alfılemc!yan hanında 
Telef 22900 /3/ 11/12/15; Beyotıun

da: İstlltlll caddesi Telef. 41048 

İZMİRDE ŞUBE 

---w--•---- •••------"' 
İlan Tarifemiz 
Birinci aahile 400 lnırat 
ikinci Mıh,"I• 250 • 
Oçiincü sahile 200 • 
Dördüncü uıhile 100 • 
1, aahileler 60 • 
Son sahile 40 • 

Muayyen bir müddec .ıarfında fazlao 
ea mikdarda illin yaptıracaklar aynca 
tenzilatlı tarifem.izden uUfade ede
ceklerdir. Tam. yanın ve çeyrek ayfa 
flanlar için ayrı bir tarife derplf 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticad Uinlanna aıa 
ifler l~jn ıu adrf'se mOracaat ed1J,. 
melidir: 

Mideyi bozmaz, kalbi 
ve böbrekleri yormaz 

icabında günde 3 kaıe alınabilir 1 ( Nakletti ) 
Satış deposu: Tahtakale, 51 No. lu Poker ıraş d~;!.~:d'. Sirkeci tramvay caddesinde Viyana 

~--------------------•••••-•" oteli yanında hostalarını her gün 

tılncılık K.oUelRlf 91net;t. 
Jl&bramanude Dua 

.A.ııkara ea4MU 

KUMRAL 
SiVAH 

Saçlara gayet tabii surette is

tenilen rengi verir. Ter Te yı
kanmakla kat'iyyen çıkmaz. 

Bütün dilnya ıergilerinde sıhhi ev
aafı haiz saç boyal~n arasında bi -
rinci plmiftir. Saç.lan ..,.. cildi 

kat'iyyen tahrif etmeden istenilen renkte bo

yayan yegAoe aıhht saç boyalandır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYO~LU - lsT ANBUL 

Saç bakımı, ıüzelliiin en birinci tartıdır. 

PETROL NiZAM 
Kepek!cri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilaçtır. 

Balkanların birincisi ve Avrupanın 2 nebidir. 
ÇAT AL, KAŞIK ve BIÇAK aldığınızda mu· 
hakkak BAŞKURT markaıını arayınıt. Paslan
maz, ıararmaz ve kırılmaz. Avrupa mallann
dan daha ytıkıek ve daha ucuzdur. 

Toptan satış yeri: Tahtakale caddesi No. 51 

WiC~iR MSLANGIC 
KOLAY OLMAMIS TIR 
~~~ 

• • 

~ kabul eder. Telefon: 24131 

SON ÇIKAN 

COLUMBiA 
PLAKLARI 

17 44J Kalbini kalbime · Bayan Süheyla Bedriye 
Yıllardan beri ,, ,, 

8eateklr Yea•rl Asım 
17442 Yemin et inanayım Bayan Radife 

Parlasaydı ufkunda ,, ,, 
M•latrah Kemani Kalender 

17441 Malatya Halk Şarkısı ökıüz 
,, ,, ,, Lamba da fİşesiz yanar mı 

17 445 Halk ıarkıaı Turnalar Rasih Beşer 

" " " " 17 444 Halk Şarkın F adimem 
,, ,, Yarimin evleri 

" Bayan Suzan 

" ,, 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi illnları ____________ ...,; ________________________ ___ 

İdaremizin Eskişehirdeki Talebe pansiyonu ile Hastanesinin bir senelik ihti " 
yacına binaen satın alınacak olan muhammen bedeli ile cinsi, mikdarı ve evaafı 
aşağıda yazılı iki grup sebze ve meyva her grup ayrı ayn ihale edilmek şat" 
tile ve Eskişehirde teslim edilmek üzere 29.4.1938 Cuma günü saat H on dörtte 
Haydarpaşada gar binası içindeki satın alına komisyonu tarafından açık eksilt" 
me ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hizalarında yaııb 
muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyon ReisllJi" 
ne müracaatıan Iazımdır. 

Bu i,ŞC aid şartnameler Haydarpaşa.da gar binası içindeki satınalma komisyoJ111 

ile Eskişehirde Talebe pansiyonu müdürlilğü ve Hastane operatörlüjü tarafında.ıt 
parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - Lahana, pırasa, kereviz, taze fasulye, taze kabak, patlıcan vesairede0 

mürekkeb 25 kalem sebze muhammen bedeli 1322 lira 40 kuruı, muvakkat tt" 
minatı 99 lira 18 kuruştur. 

2 - Elma, zerdali, armut, ıeftali, kiraz1 erik, ve saireden mürekkeb H taleJS' 
yaş meyva muhammen bedeli 1021 lira 50 kuruş, muvakkat teminatı '18 Ura 6' 
kuruştur. (1998) 

........................... ~ 
OSMANLI BANKASI 

TURK ANONİM ŞİRKETi 

TESİS TARfHt: 1863 

Blnn&J'eal: ıo,eoo,ooı lnı.tJJ,a uru 

Türkiyenln başlıca §ehlrlertle 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbns, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya. P..omanya, 
Suriye ve Ymuınistanda Filyalleri 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. 

• 
Eski HA YDEn; yenı 

BAK ER 
mağazalarını 

ziyaret ediniz. Emsali arasında eD 
mükemmel olan bu mağazad' 
muhtelif mobilyaların en zengil1 
çeşidlerini bulacaksınız. SALOrl· 
YEMEK ve YATAK TAKIMI>' 
RINI her yerden iyi ve ucuz ttat" 

• larla tedarik edebilirsiniz. 

l '.;:..--' - ~~:sı: M:tb:.U 
Neırlyat Müdürü: Selim Ragıp .ıfltlf 

SAllİBURİ: S. Ragıp EMEÇ 01) 
A. Ekrna VŞAJUJ 


