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Munzam ~akt dün on sekizde 
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Türkiye Yunanistan 
ve Mısır arasında 

pakt mı yapılacak? 
Mısırda, Tilrh ve Yunan Başvekillerinin bu 

meseleyi g6rilştükleri söyleniyor 

Gece verilen resmi 
ziyafet samimi oldu 

Atıl'\a 27 (Sureti 
llıa\\susada giden ar .. 
lcadaşımızdan) -. 

8aşvekıl CelAl Ba .. 
Yar, Hariciye Vekili 
doktor Rüşaü Aras 
\'~ tnnıyctindeki lıe • 
Yetı ·etiren husust t t> 

~en nbah saat on 
rcte Atina istasyo • 

tıu.na vasıl oldu. Baş
..,~kil Metnksas, bil .. 

~Un nazırlar, sivil, as-
eri erkan belediye 

re ' l~ı ve heyeti Yu • 
fO l ' avya Romanra 
elçtlen, kordiploma-

~~ ve binlerce halk 
d 13afırleri istasyon• 
\ karşılamışlardır. 

til •as yon da ve bü -
d u buy\ik caddeler
e Tu rk • Yunan bay ;:k1 rı dalgalanı -Son Posta rcssamınıTıı imza merasimini canlanaırmak üzere 
tdu. . tertib ettiği kompozisyon 

ha Utkıye Başvekili trenden inerken saf f mini ifa ediyor, mızıka Türk - Yunan 
~1nde dizilen asker! kıt'alar selam res- (Deva.mı 11 inci sayfada) 
~~ ......................................................... . 

POYRAZ Ali 
Şerefli Türk denizciliğinin heyecan, kahramanlık 
dolu tarihinin en parlak sayfalarını size sunacak 

olan senenin en güzel tarihi romanıdır 

_ ... ....-.__on Posta,, sütunlarında 

Kahirede, Majeste Faruk'un Ankarayı ziyaretten 
sonra Yunanistana uğramaıı tasavvuru pakt 

fikri ile alakadar gösteriliyor 

RO.,dü Aruın Mınr Hyahatittden bir hıtıba: Garda. v~d4 
Kahire 22 (Hususi muhablrlmh yazı-ı ni vaziyetten sonra Mısırda henüz dahili 

yor) - İntihabatın vücude ıetirdili ye- (Devamı 11 inci ıcıufad.4) 

Ankara ve Keskinde dün 
yeni sarsıntılar oldu 

f ' Son zelzelelerden Keskin kazasında 14 köy tamamen M U A H E O E N j N harab olmuş, bir kaç köyün de ekser evleri yıkılmıştır 
Dahil iye Vekili yarın Mecliste beyanatta bulunacak 

M E T N 1 Mkara, 2 7 (Hususi) - Bugün ıeh- tı ve hükfunetin aldığı tedbirler hak· 
rimizde öğle üzeri fasıla ile iki hafif kınna beyanatta bulunacaktır. 

Türkiye ile Yunanistan kendileri
ni teyemmünen birleştiren bağları 
daha ziyade tekAmül ettirmek ar
zusile mütehassis olduklan ve ken
dilerini mütekabilen teahhüd altm-

(DeNmı 11 itıd sayfada) 

\.. 
····.,··············-··············-············-········-
Lübnanda "Yaşasın 

Türk mandası,, 
sesleri 

Trablusun Rüşdü Aras için 
yapbğı büyük tezahürat 

Berut gazetelerini kızdırdı 
Şam, 22 (Hususi muhabirimiz yazı

yor) - Türkiye Hariciye Vekilinin Be
ruta uğrayıp Lübnandan geçişi bütün 

(Devamı 3 iincü sayfada) 

Avrupa güreş 
birincilikleri 

Çoban Mehmed dün 
Estongalıga yenildi, 

!J ilncü oldu 
Tallin 27 - Avrupa güreı birincilikleri 

müsabakasında Çoban hariç olmak üzere 

zelzeie hissedilmiştir. Yeni zelzeleler 
Ankara, 27 (Hususi) - Başvekalet Keskin, 27 (Hususl) - Buıtın u.at 12.55 dl 

Vekili ve Dahiliye Vekili Şükrü Kaya oldukra ıtddeut blr zelzele oldu, berecana 
cuma günü mecliste zelzelenin tahriba- (Devamı 13 üncü sayfada) 

Arnavudluk Krah dün evlendl 

Kral Zogo balayını 
Draçta geçirecek 

Merasim sade oldu, yeni Kraliçe düğünde inci ve 
gümüşle işlenmiş setenden bir elbise giydi 

Türk güreşcileri tasfiyeye uğramııtır. Krııl Zogo Ve Kraliçe 
Mustafa hastalandığuıdan hiç giireime - Tiran 27 - Kral bu sabah sarayda kon- riste yaptırılmış, inci ve gümüıle iflenmlf 
miş ve Mersinli de sakatlanarak ıürefl tes Apponyi ile Arnavudluk medeni ka- beyaz satenden bir esvab giynıif, bapna 
bırakmıJtır. (Deı•ama ll inci nllfad.ta) llllll\I muclbmce evle · tir. GelJn Pa-



! Sayfa 

r 
Her gün 

Çocuk haftasını 
Kaparken 

Y ıun: Muhittin Blrıen 

c::;ı='ürkiyenin medeniyet yolunda 

U çok ileri gittiğinin, Türkiyenin 

yeni kültür bakımından az zamanda bü-
yük adımlar attığının büyük bir delilini 
görmek istiyenlere, en büyük delil ola -
rak şunu gösterebiliriz: Türkiye, çocuk 
denilen küçük ve sevimli mahlukuna, 
Türk cemiyeti içinde resmi bir gün sahibi 
olan bir mevki verdi! Kaç senedir, ço -
cukların bir haftaları var. Kaç senedir, 
Türk cemiyeti senede bir hafta çocuklarla 
meşgul oluyor. Çocuk muhterem bir 
mahluk mevkiini aldı ve ona, yem Tür
kiyenin en güzel ve en buyük günü, bay
ram günü olarak hediye edildi! 

Cemiyet meseleleri üzerinde tedkik 
yapan içtimaiyatçılar ve bilhassa insan 
ruhiyatı ve ahlakiyatı ile meşgul olan ruh 
ve ahlak tedkikçilerinin bir adetleri var
dır; bunlar bir millet ve cemiyet halkı
nın, yahud, fcrd olarak, bir insanın kültür 
ve medeniyet seviyesini, ruh temizliğini 
ve ahlak iyiliğini anlamak için, o cemi
yet içinde, yahud o ferd karşısında çocu
ğun vaziyetine bakarlar. Bu, bir nevi mi
yardır: Bir cemiyet çocuğu seviyor mu? 
Ve ne derece? Şu adamda çocuk muhab-

SON POSTA 

Resimli Makale: 

İstanbul mekteblerinden birinde bir ıon sınıf hocası tale
beleri ile konuşuyordu, her birine intisab edecekleri mes

leğin ne olduğunu sordu. Doktor, mühendis, kimyager, avu

kat gibi kelimelerle cevab verdiler. İçlerinden yalnız biri 
§Öyle dedi: 

- Memlekette müntesibi en az olan fen şubelerim tedkik -edeceğim. Hangisini beğenirsem ve seversem onu yapacağım. 

Ve en ziyade bu cevab beğenildi. 

X Çiğnenmemiş bir yol.. X 

İsimlerini her gün, her dakika sık sık işittiğimiz meslek
lerin her biri hayat yollannın en fazla çiğnenenlerinden bi
rini gCSsterir. Bu yollarda toplanmamış çiçek yoktur, Üzer
lerinden yürünerek varılacak gaye de bellidir. Hayatınızın 
hiç sürprizsiz geçip gitmesini istiyorsanız, rahat ömür sür
mek bevesindeyseniz, bu yollardan birine ayak basabilirsi
niz. Ka)',bınız gibi kazancınız da u olur. İçinizde kuvvet, 
cesaret, teşebbüs fikri hlssettiğinlı takdirde ise kendinize 
üzerinden geçilmemiş bir yol bulunuz. 

Nisan 28 
= 

r~-----------------
Sözün Kısası 

Hava müdafaası için 
En esaslı tedbir 

A. E. - -·-
esadüf eseri olacak, bu sabah ga

zetemi açınca gözüme ilişen ilk 

fıkra zehirli gazdan korunmanın yolları 
hakkında verilecek bir konferansın ila
nı oldu. Bizim Basın kurumu da bu ba
his üzerinde bir ders serisi tertib etmiş. 
Geçenlerde matbaa matbaa dolaşıp der
se devam etmek istiyenlerin adlarını ya
zıyorlardı. Henüz gitmedim, hatta illt 
dersin verilip verilmediğini de bilmiyo
rum. Yani demek isterim ki, Allah gös -
termesin böyle bir felaketle karşılaşacak 
olursak nasıl korunacağımı henüz öğre
nemedim. Zaten öyle bir hal vukuunda 
büyük harbden kalan eski üniform:ımı 
giyerek soluğu kim bilir hangi livada a
:acağıma göre bu dersi öğrenip öğrenme
miş olmanın pek ehemmiyeti de yok. A· 
sıl curcuna şehirde kalacakların kulak -
larında, daha doğrusu tepelerinde patlı
yacaktır. Meselenin nazik noktası da 0114 

larm nasıl korunacaklarındadır. 

* Bir frenk gazetesinde okumustum. 

beti var mı? Ve ne kadar? Bu cemiyet -:;;::=:::::::::::::::::::::::~::=:::::::::::.::::::::~~~~=~==============~ 
içinde bu ferdde ahlaki yükseklik ve ru• [ (E ~ ~ ~ (5' fN.. le O N IF\\ A ) 

Galiba Londra veya Paris belediye meclis 
terinde konuşulmuş. Bu koca §ehirlerin 
etrafına 6000 metreye kadar yükselecek 
sabit balcmlar dikmeyi, dikmek tabiri 

pek yerinde değil, yükseltmeyi düşün -
müşler. Sonra bu balonları örümcek ağı 
gibi çelik ağlarla yekdiğerine bağlıya -
caklar, bu şekilde şehir çevresind~ tay .. 
yarelerin geçemiyecekleri bir duvar vü
cude getireceklermiş. Neticeyi bilmiyo
rum. Galiba bu çelik duvarın dost tayya
reler için de tehlikeli olacağı, yahud da 
6000 metre irtifaı aşan tayyareler bulun
duğu düşünülmüş olacak ki artık bu dil • 
şünceden bahseden olmadL Kim bilir bel
ki de herkese bir gaz maskesi dağıtma -
nın daha kolay olacağı düşünülmü~tür, 

hi temizlik bu suallere verilecek cevab- e;;;;J) '=:/) ~ ~ ~ ~ ~ l::JI Lll 
larla mütenasibdir. 

Cemiyet ve ruh tedkikçilerinin, bir mil- /ngiliz Baflvekilinin \« • ı 
Iette veya bir fcrdde kültür seviyesinin Y UE Gu"•N BiR flKRA 1 
dere~sini ölçmek üzere kullandıktan Balık tutma merakı n 

lngilterenin 
Demirden futbolcusu 

bu miyar, hakikaten güzel bir ölçüdür. 
Bunu nerede, hangi cemiyet içinde, han
gi ferdde ve hangi hadisede kullanırsa -
nız kullanınız, netice üzerinde aldan -
mak ihtimali yoktur. 

* Çocuğu adam hesabına koymak, ço -
cuğu yumruk altında yuğrulur bir ha -
mur, kamçı ve ıopa ile sevkedillr bir aı
pa telakki etmemek, evet, modern de -
mokratik kültürün ilk şartlarından bi -
ridir. Bu, yakın zamanlara kadar muay
yen bir cemiyet muhiti içinde varlığını 
gösteren bir hadise idi. Gene yakın za -
manlardanberidir ki umumileşti, bu te
lakki cemiyetin malı oldu, terbiye siste
mimiz bu ruhun hAkimiyeti altına girdi. 

Daha dün, galiba bundan 3:; sene ka
dar evvel, Tevfik Fikret: 

Elbet sefil olu~sa kadın alçalır beşeri 
Diye, karanlık devirlerin haşin kültü

rile mücadele için pirler yazıyordu. Sade 
çocuk değil, kadın da sefildi; bütün bir 
cemiyetin yalnız bir kısmı, bir zümresi, 
erkekler, kadinlarını ve çocuklarını yum
ruk altında idare eden bir tarih devrinin 
tesiri altında bulunuyordu. Her hak er
keğin ve büyüğündü. Aile hukukıyatının 
tarihine göre, islumm değil, Romnnın 

malı olan bu nizama karşı, islam dünya
sında ilk açılan isyan bayr&klarını, omuz
larında, Turk münevverleri, Türk şair ve 
mütefekkirleri taşı:iılar. Kadın sefil ol -
maktan kurtulmakta gecikmedi ve bu 

ilk adım oldu. 
İkinci adım da çocuğun, bir sıpa değil, 

bir insan olduğunu ve medeni bir cemi • 
yetin kalbinde onun bir taht sahibi bu -
lunduğunu ilan etmek teşkil etti. Cum -
huriyet 23 nisanı çocuğun bayramı yaptı 

ve ona bir haftalık bir hürriyet ve terbi
ye bayramı verdi. Büyük bir memnuni-

yetle ve zevkle görüyoruz ki memleket te 
bu bayramı anlamış, onu alk1şlamı{ ve 
tatbik etmiştir. 

* Artık iftiharla ve göğsümüzü gere ge-
re iddia edebiliriz: Türkiyede, biri erkek 
ve diğeri büyük olan iki bakim yoktur. 
Erkeği ve kadını, büyüğü ve küçüğüe bir
likte bütün bir millet vardır. Erkek ka
dına htikim olduğu kadar, kadın da er -
keğe hdkimdir. Büyükler küçükleri ter
biye ederlerken, onların o günkü küçiik
lüklerine hürnıçt ederler ve yarınki bü
yüklüklerinin de dayak, cebir, hapis, taz
yik ve korku değil, insanca konuşmrı, 

hürriyet içinde serpilip açılma ve sevgi 
temeline oturmuş bir !aygı üzerine ku
rulmasını isterler. 

Ah çocuklar, ve henüz çocuk sayılacak 
delikanWar, sizler ne kadar mes'udsunuz! 
Artık çocuğu hiçe sayan eski terbiyenin 
çocuklan değilsiniz. Sizler de, ne zaman
danberi, cemiyet içinde cmüstakbel adam
lar. muamelesi görmeğe başladınız ve 
itaat ve inzibatı hürriyet içinde anlıyan 
bir zihniyetin, istikbalin büyüklüğünü 

çocuğunun cisminde ve ruhunda arıyan 

Rahat seyretmek için 
Şehir tiyatrosunun Ae memuru 

Daime, tanıdıklanndan ~li biT er -
kek telefon etmi§: 

- Bu akşam kanwıla beTabeT ti -
yatroya geleceğiz. !kimiz içir.. rahat 
mhat oyunu seyredebileceğnniz iki 
koltuk ayınn! 

Demi§ti. Piyesin başlamasına on da
kika kala kan koca birlikte gi§en!n 
6nüne geldiler: 

- Yer ayırdınız mı? 
- Evet ayırdım, üçüncü sıranın ba-

şında yanyana iki koltuk. 
Evli erkek kızdı: 
- Sanki ben. size telefonda crahat 

1 

rahat oyunu seyretmek ütemiyoruz> 
demifim gibi; tutmu§, kanmla bana 
yanyana iki koltuk ayınnı§sınız! . ~ 

rsenal futbol takımı ile İngiltere 
milli takxrmnırı orta muhacimi Dreyk, 
son oynadığı maçta bir hücum esnasında 
kaleci ile çarpl§Mlf ve kafasından aldı

* Paris ve Londra belediyelerini bıraka-
lım, acaba bizimki ne tasavvurda? diyen
ler olabilir. Cevabı kolaydır: 

İngiltere başvekili Çernberlayn balık 
avlamıya meraklıdır. Bot zamanlarında, 
oltasını kaptığı gibi aevdiği, hoşlandığı 

yerlere atderek balık avlar. Burada, ken
disini oltasının yemini hazırlarken gö -

rüyorsunuz. 

Sosyeteye girecek 
Asil lngiliz kızları 

ğı beş altı yaraya rağmen, ikinci haf -
tayimde tekrar oynamıştır. Oyuna, bir ti. 
maç evvelki kaza neticesinde ıol eli de Şu Eminönünün genişletilmesi işi bir 

- Bizimki hepsinden akıllı. İlk tecrü
beyi başkalarının yapmalarını bekliyecek, 
çıkan neticeye göre hiç düşünüp taşın .. 
madan, borç harç masrafa girmeden en 
iyi usulü kabul edecek, diyebiliriz. Fa .. 
kat belediyemizi sadece başkalarının ya
pacakları tecrübelerden istifade etmiye 
karar vermiş sanmıyalım. Kendi hesabı
ma ben bir aralık umumi yeraltı sığı • 
naklan yaptırmayı düşündüğüne. hatır

lıyorum. Hatta galiba bizim şu Binbirdi
rekle Yerebatandan da istifade edilecek-

Mae Vest lngiltereye 
davet edildi 

Londrada her sene mevsim başında 

(eylfil - birinciteşrin) .sosyete hayatına 
girebilecek yaşa gelen aristokrat gn:ıç 

bzların sarayda huzura çıkmaları aöeti 
vardır. En yüksek tabakalara mensub 
bulunan genç kızlar Senjakob sarayında 
kral ve kraliçe huzurunda eğildikten son
ra artık sosyete hayatına girebilırler. 

alçı da olduğu halde girmiştir. bitse, belki gene bu düşünceye avdet e -
der. Fakat avdet etmesi!~, hatta bütün 

Resim kendisini yaralandıktan ıonra İstanbul halkını alacak kadar genis sı-
sahadan çıkarılırken göstermektedir. ğınak yaptırtsa iş olup biter mi? o başka 
Kendisine bu hidise üzerine cİngiltere- meseledir. 

Sinema yıldızı Mae Vest, yakında 
Londra sahnelerinde, haftada -4 bin 

İngiliz lirası ücretle bir ay kadar ça

lışmak şartile bir teklif almıştır. Fakat 

yıldız kat'i bir karar vermiş değildir. 

Zira, ömründe hiç deniz yolculuğu yap

mamıştır. Ve: 

nin demirden futbolcusu> ismi verilmi~- _ Savulun geliyor! 

tir. Demek baska, 800 küsur bin kişiyi 

- Londranın teklifini kabul edecek 

olursam, büyük havuzu geçmek çok en

teresan olacak! demiştir. 

bir zihniyet neslinin çocuklarısınız. Biz
ler gibi, pısırık, korkak, mütereddid ola
cak değilsiniz. Ruhunuz korku tanımı -
yacak, nefsinizin izzet duygusu kınla kı
rıla, her şeye tahammül eder insanlar 
olmıyacaksınız. Hem bu rüya gibi geçen 
küçüklük devrinizi hoı yaşıyacaksınız, 

hem de büyüdüğünüz zaman kendi is -
tikbalinizi ve kendi demokrasinizı, ken
di kuvvetlerinizle kurabilir insanlar ola
caksınız! 

Muhittin. Birgen 

Hakikati halde kral ve kraliçe huzu
runda şöyle bir eğilip ialondan dışarıya 
çıkmaktan başka bir §ey olmıymı bu A
det için, çok zengin ve aristokrat sınıfla
nna rnensub bulunan Amerikalı genç 
kızlardan birçokları Londraya gelmek
tedirler. Bu sene bu merasıme dahil ol
mak istiycn genç kızlann adedi bin altı 

yüzü bulmuştur. 
Bu kadar kalabalığı gören Londradaki 

Amerika elçisi bu sene Senjakob sarayı
na ancak diplomatlann kızlarile İngil:e
rede yerleşmiş Amerikan kızlarının glr
mesini taleb etmeğe karar verdiğini söy
lemiştir. Bu suretle 1600 genç kızdan yal
nız on ikisinin kral ve kraliçe huzurunda 
reverans yapabilecekleri anlaşılmıştır. 

Halbuki bütün kızların bu merasim 
için giyecekleri üç metre kuyruklu beyaz 
fistan ve başlarına takacakları başlık ha
zırlanmış bulunuyor. 

Dünyanın en kıymetli 
dügme koleksiyonu 

Meri Rayt ilminde bir kadın Amerika 
terziler klübüııe çok kıymeUi sayılan bir 
koleksiyon hediye etmiştir. Madrun Meri 
bugün 75 yaşındadır. Hediye ettiği ko
leksiyon pek küçük yaşmdanberi topla
dığı düğmelerden müteşekkildir. Bu ko
leksiyon bugün birbirine kat'iyen benze
miyen on be§ bin düğmeden mürekkeb
dir. Madam Meri bu koleksiyonu üç ya
şındanberi toplamakta imiş! 

Düğmelerden bir çoğu bilhassa Vene
zuella yerllrlerine aid taıtan mamul üç 
ve Hind mlhracelerine mahsus beı tanesi 
başlı başına bir servet te§kil edecek kıy
mettedirler. Tq düğmeler Klombdan ev
velki devirlere afddir. Altın düğmeler
den iki tanesi de yedinci asır mihracele
rine aiddir. 

r 
İSTER iNAN, İSTER İNANMA! 

Dün nisan ayının 27 inci günüydü. Buna rağmen İstan
bulda bir kış havası hüküm sürüyordu. Odun ve kömür de
poları tekrar açıldı, sobalar tekrar tutuşturuldu, paltolar 
da tekrar sırta geçirildi. Herkes yeniden az çok kömür teda-

rik etmek zaruretinde kalmış olmaktan ıikfıyet ediyordu. 
Bu ınünasebeUe bahsin açıldığı mecliste hazır bulunan

lar arasında bir anket yaptık. Gördük ki kullanılan muhte

li! kömür cinsleri arasında en çok memnuniyeti mucib olan 

yerli kömürdü. Fakat bir çokları arasıra ecnebi kömürü 
kullanmak mecburiyetinde kalmışlardı. 

- Sebeb? diye sorduk. 
- İstediğimız zamanda istediğimiz kadar bulmak irnkAnı 

olmadı da ondan, cevabını verdiler. 
Kömür memleketindeyiz, dünyanın en iyi kömür maden

lerinden birine malikiz, buna rağmen bizim için pek kıy -
metli olan Türk parasını harice yollıyarak az miktarda da 
olsa eene ecnebi kömürü alıyoruz. 

1 S T E R l N A N, 1 S T E R iNANMA! 

yeraltı mahzenine tıkmak veya şehır dı· 
şına çıkarmak gene başkadır. Telas, he
yecan, korku içinde şaşıraca~ı şüphesiz 

olan milyonluk kütleleri nasıl sevketmcli, 
nasıl idare etmeli, hele nasıl beslemeli? 
Hakiki mütehassıslar bunun mümkün o
lamıyacağını söylüyorlar. 

Bana öyle geliyor ki hakiki korunma 
usulünü müdafaa düşüncesinde bulama
yız. Yapılacak şey sığınmak değil, atıl -
maktır. Bir taraftan mütec!lvizi r,eçemi -
yeceği bir ateş yağmuru ile karşılıyaca -
ğımız, öte taraftan da kendi yurdunda ay
ni akıbetle karşılaşmak tehdidi karşısında 
bulunduracağız. 

* Sözün kısası: Gaz hücumundan korun-
mak için maske, sığınak ve ders haricin
de alay alay, tümen tümen tayyare la .. 
zım. O kadar çok tayyare hazırlamalı ki, 
verecekleri dehşet neticesind<! bu tay .. 
yareleri de, maskeleri de, sığınakları d::ı 

kullanmak lüzumu hiç bir zaman hfısıl 
olmasın. 

Sumer Bankın Trakya bayiliği 
Edirne (Hususi) - Burun Edirne mcm r .. 

larını sevindirecek bir haber aldım. istan .. 
bulda bulunan KooperaUf Müdürumuz Hcı .. 
zım Balkuv'un yaptığı teşebbüs fizerlre SU"' 
mer Bank Edime memurlar Kooperatifi i .. 
çlnde bir sergi açmağa karar vermiştir. 

Bu sureUe Sümerbank'ın Trakya bayUlği .. 
nl Edirne memurin kooperatın üzerine al "' 
mış bulunuyor. On beş güne kadar Sümer "" 
bank'ln eşyaları kamyonlarla buraya. getl "" 
rllecekUr. Ayrıca İstanbuldan ietlrllecek us• 
ta bir terziye 6 taksitte bütün memurıar• 
elblle dlktlr1lecek vesair 1hUJac;ları da on .. 

1-.--------------------------------------------------------------------------------------_. Jeneceırtlr. 
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ıçın 
• sulh sene 

• 
Mussolini, lngiltere, Fransa, ltalya ve Almanya 

arasında hir paktın akdedilmesini istiyor 

IDgiliz - Fransız müzakereleri bugün Londrada başlıyor 

Cumlıariyet - Romn-Berlln nıihverlni 
ledklk eden Yunus Nadi, Avusturynnın Al
manya tarnrından llhaklle beraber, liu mih
verin. dinamik kuvetUnl kaybetmiş oldu~
nu, ltalyamn artık sulh istıyenlcr safında 
yer c.ldığını söyUyerek harb tehUkestntn kıs· 

•Çeklerin vaziyeti, Sü 
Almanlarının istedik/ 

Yezan: Selim Ra~p Emeç 
men kalktığını il{ive etmektedir. 

Makale şöyle bitiyor: ç ekoslovak Almanlarının li 
c:Slynsi tarihin cereyanını hakklle ve ha- Henlayn tarafından söylenen 

klkat1le takip etmiş olmak için acele ta -
hakkuk eden bu bliyuk tebeddillün Avustur- nutuk, gerek Çekoslovakyada, gerek 
ya ilhakından doğduğunu daima hatıtda tut- koslovakyanm dostu ve müttefik! 

Londra, ı 7 (Hususi) - Fransız baş-r b~lundurulmuştur. Tem~n edild~ğiı.~e J bu ,ı~eselenin de görüşülmesi muhte- ıno.Iıctır . .ıı memleketlerde gürültülü bir itiraz t 
\•eltili Daladye ve hariciye nazırı Bone goı e bu kısa program halıhazırdakı ibu-t meıdır. ~ nının kopmasına vesile verdi. Südet 
bu akşam tavyare ile Kraydon meydanı- tün diplomatik işleri ve iki memleketi Ruslara. göre . . . J{nron - Asım Us bu sene müsald elden ınanlarının lideri tarafından, bunla 

J M k (T b ld ) ha valarn bakarak mahsuUin bereketli olması na inmişler ve Lord Halüaks ile Fran- alftkadar eden milli müdafaa mese1ele- os ova ~7 as n3•msı 1 ırıyor ihUmallni göz önüne alarak ihtiyat de lar Çek devletinden istekleri olarak ileri 
sız efiri Korben tarafından karşılan- rini ihtiva etmektedir. Jurnal dö Mosku, Avrupa siyasetmde tesis edllmesını tevsiye ediyor. ve rüya:Orta rülcn bir kaç maddelik metalib lis 
rn• ·ardır 20 senelik bir ı:mlh kargaşalık başlığı altında yazdığı ma • yedi z:ıylt öküziin yedi semiz öküzü yottuğu- filvaki çok ağırdır. Fakat Çeklerle di 

· . . ' ~ kalede İngiliz - İtalyan anlaşmasının Av- nu gören Mısır Fıravununn Yusuf peygam- ckalliyeUcrin büyük harbin sonunda 
M ~arı: naz~rla~ dog_ru ~:ansız sefa- Londra, 27 (Hususi) - Pipl gazete- rupamn umumI vaziyr:tinde fona bir te- berin yııptığı ihtiyat tavstyeslnln her millet beri devam edegelen mütekabil müna 

l'C't1rnncsıne gıtmı.şlerdır. Muzakerelere sine göre İngiliz - İtalyan anlaşmasın- sir haml ettiğini ve fogiltercnin müstakil l~n ders olması Uizım geldlğtnf söylüyor. betleri söyle bir gözden geçıtilecek ol 
Y•

11 
n başlanacaktır. dan sonra şimdi de yapılmakta olan Avrupa devletlerinin mütcarrızlar tara- - L-."b' · '· "'iJ.--uYı-- -· sa. Çekler için Almanlardan başka 

Londra 27 (Hususi) - Bugün hafta- Fransız - İtalyan müzakerelerinin neti- fından ~'Utulmasını tervıç ettiğine kani ll nan a aşasın şey beklemenin mümkün olamıya 
lık toplantısını yapm1 $ olan kabine, cesinde, Avrupa için yirmi senelik bir olan bu devletlerin tehlikeyi kendilerin- Tiirk anlaşılmış olurdu. Her Henlayn'in yedi, 
F n.ız - İngiliz müzakerelerine hazır- sulh devresi temin edilmiş olacaktır. den uzaklaştırmak için her türlü mmıcv- Mandası,, sesler,/ kiz madde içinde toplanabilecek olan 
lık olmnk üzere harici vazi" eti tamami- Musolini, İngiltere, Fransa, İtalya ve ralara tc~cssül ettiklerini ~'azıyor. lehleri ezcümle şunlardır: 

.ı (Baştarafı 1 inci sayfada) 
le dkik etmiştir. Bu münasebetle Almanyayı ihtiva eden bir ademi teca- Bu gazete, yakında yapılat'ak olan .. _ •· ı _ Çeklerle ırkan Alman olan g 
Lo dra ile Paris tarafından mü~tere- vüz muahedesinin akdini düşünmek- Fransız - İtalyan müzakerelerinin de Av- L.ubJ"lan~a _:rurkıye ve Doktor Aras le- arasında mutlak hak ve seviye müsav 
k b. d ·1 ·· k . teclir rupa siyasetinde bir dönüm noktası teş- hm de buyuk dostluk tezahürlerine ve 
erı tes ıt c 1 en muza eıe programı • . . . . nümayislere vesile vermişti Gazeteler tesisi. 

h' · ı · r. d H·ııe · Roma ı·yaretı· esı1asında kıl edemıyece,.im kaydedıyor. • · • s:ı. '1 eyın nazır ann emrıne ama e ı rın yı z 6 . her iki tarafta da bu hadiselere aid ha- 2 - Çek devleti dahilinde bu rnüsav 

General Metaksasın dün !Hatayda reyler 1 O 
gece söylediği nutuk mayısta verilecek 

Her tarafta intilıab 
büroları kuruldu 

vadisleri sudan geçtiler. Fakat, bu hakkının idamesine memur olmak üze 
dostluk nümayişlerine dair şimdi ağız- ırkan Alman olan ekalliyet grupuna şa 
dan ağıza nakledilen havadislere göre siyeti hukukiye izafe edHmesi. 
halk, hakikaten büyük bir coşkunluk 3 - Südet Almanlarile meskun mm 
göstE:rmiştir. Bilhassa Trablusta, bir a- ka hududunun tayini. 
ralık halk Doktor Arası otomobilden in- 4 - Bu mıntakada ve umumi hayal 
dirmek bile istemiş. Eğer inse imiş, hal- biltün sahaları için idari muhtariyet il 
km e1inden kolay kolay kurtarmak ka- nı. 
lıil cılmıyacakmış. Halit onu coşkun bir 5 - Kendi ekalliyet 
sevgi ile mutlaka kendisine misafir ede- başka yerlerde ikamet 

''Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan bu 
muahede Yunanistan ile Türkiye arasındaki bağların 

ne kadar derin ve sıkı olduğunu ispat eder" Adana 27 (HusuSı) - Hatayda muh - cekmiş. Bu havadisleri duydukca işe bi- halkını himaye edecek 

mm takalarınd 
eden ekalliy 
hukuki nhk5 

telif unsurların ayı:ı ayrı kayıd işlerinin !'az da şark mübalağası karıştığını zan- \•az'ı. 
A• na 27 _ Bnşvek.ll general MetaksM ver-ı Bugün imzalanan yeni muhaedenin, sul- muntazam <eereyanını temin için reyle • nediyordwn. 6 - 1918 denberi Almanlara karşı irt 

dıııı zlyafette bir nutuk 1rad etmiş, ezcümle hun muhafazası hususundaki ehemmiyeti ırin verilmesine mayısın onuncu_ ~~ü Halbuki şimdi Berut gazetelerinde kah edilmiş olan haksızlıkların tamiri 
deınıştlr ld: yanında., yüksek mıınevl bir şumulü de vnr- başlanmasına heyetce karar venlmt~tır. '1Ördüklerime bakınca tamamen inan- maddi tazminat verilmesi. 

tıl\.e.,'ud bir surette katedilmiş ve zengin dır. Bu muahede, Yunanistan llel Türklıkye İtirazları kontrol heyeti tedkik ec.1ettk - ndım Trablust" halk pek bu'"yük" • dostluk 
b:ı.şa ·ılo.rla bezennılş bir yola atf'lnnznr et - nrıısındakl ~Iarm ne kadar der n ve 6 a t• İntih b t:ta d d r · a '° 7 - c:AJman toprağında Alman rne 
tnck kadar me.mnunlyet verici pek nz şey ,.e lkl memleketin, blrllklerlnl her zaman 4 ır.. ~- a propagan a mc~nu u · nümüyişleri yapmış ve mütemadiyen: murı> prensibinin Han ve tatbiki. 

daha ziyade sıkılaşt1rmak ıırzu1arııun ne kn- .ı.ntıhab huroları kurulmu§tur. Buı10lann .. . .. 
n1ev~ud bulundu~u kanaatindeyim. Bts Elen- d büyük old ğunu bir kere daha ısbat eder. ·sı i ko trol heyeti l\zahrldır Her bü- - Yaşasın Turkıye, yaşasın Ataturk, 8 - Alman ırkına mensubiyetin açık 
ler ve Türkler menfaat ve hissiyattan mü- ar u .. reı er n "' · , n A ş T .. k a d ı ·r d · b · · 
rekkep çlfte temel üzerine sağlam surette Bu muahede, muttefiklerlmiz Romanya ve roya her unsurdan birer kişi alınmıştır. ~ ~ş~sı ı_:as, ya asın ur m n a~ı. ça ı a esı ser estısı. 
te~ıs edllınlş müşterek eserimizi iftiharla Yugoslavya ile tnm bir mutabakat tçiııde ta- Her büronun bir de inzibat bürosu var- Dıye bagırnnşlar. Beratta neşredılen Bu esaslara dikkat edilecek oluı'Sa Sü 

hakkuk eturıımış olduğundan. antantıınızın .. · . . 1 ~· El Beşir ismindeki Katolik gazetesi bu det Almanlarının dileğini kabul etmekl se~T deb1llrlz. Dost.ıujtumuz, sekiz senelik dört. devleti arasmda bütün noktalardıı mcv- dır. Burolar kontrol l:cyeU reıs ıgmin hA . d b h d k k tl . k 
h · dn d d f -•aı " k v- . · 1 b 1 k İ ı·h b adısc en a se ere ıyame er1 o- Çek devleti ir-inde ikinci bir devlet ihda :ı;ı ı esnasın • urmn nn 0.41 11~ n ru cud geniş ve samimi teşrlld mesaly1 de t,r•ba- cmrı a tında u unaca tır. n ı a atta .. .. l; 

\'et.nın emreyledl.~I ve hikmet v~ t:lyasetln rüz ettirir. fesad çıkaıanlar tevkif edileceklerdir. Bı.i- parıyor. Daha dun cseve seve» Lubnıı- edilmiş olunuyor. Buna mukabil Alman· 
<ılı:un aştırdığ,ı muteaktp merhaleler katet- Yen' u1uahcdeml.z hayırlı alametler içinde l d ki t ·· ·ıı · ·t· h • na ı"ltihak eden ve Fransız mandası sa- ları bu şekilde harekete sevkeden bazı e · ı o ar a cemaa mumessı erı ı ıraz an: 
nı ı;ıır. Ba§lancıç teşkil eden 1930 pakti, doğmakto.dır. Son zamanl~'rda Avrupanııı kını haizdirler. S h vesinde «mes'ud• yaşıyan Trabluslula- bab da yok değildir. Mesela umumi nü 
1933 paktı ile genişletilmiş ve bir sene sonra üzerine çöken endişe hııvıısı yerine mes'ud ey an ~m bu cçılgınlıklarım» takbih ede ede fusu 15 milyon olup ancak 6,5 milyonu 
iınıalanan Elen-Türk entente cordlnle'l bu- bir ferahlık devresi baş göstermlitlr. Balkan . • • h k"ki ç k 
cuıı yanın ndamızı hayırlı gölgesi ile kap- ıınt.ruıtıru teşkil eden devlcUer .gibi azlınknr Saadet vapuru bıtıremıyor. a ı e ve 3,5 milyonu Alman olan 
1ıyan muhteşem binanın, Balkan antantının sulh devleUerl bundan bllhı:ı.ssa melllnun o- Ayni haberleri duymuş ve benim gibi bu memlekette, hiç bir Alman, hu 
te.n !lerindekt en mühim unsurlardan biri lurlar. Hele Şarki Akdeniz bususundıı, Yu - Fener adasına önce inanmamış olan bir Fransız gaze- müsaade olmadan hududların yirmi be 
<>lmuştur. Yunanistan, Romanya. Türkiye ve nnnfst.aıı ve Türkiye bu mıntakada sulhün fesi de Be ir gazetesindeki neşriyatı kilometre yakininde otur!lmaz. Devlet 
\"'a:o lavya, bu tıı.rlhdcnberl, ayni sulh ve resanet buluşunu daima sevinçle ka~~lnrl~r. b• d • d • .. .. ş . memurluğundaki nisbeti pek zayıftır. 
terakki azını ne mlitehassls bulunan ve tam Çünkü bir stilh havası içinde Elen-Türk bır- 10 ır 1 gordukten sonra bunlara ınanmış ve M eı· . t ti 

1 \' · • tıl d h t.:: bl scnıe .• . es a zıraa nezare memur an arasın· , e ınliesslr bir ahenk gösteren sıkı ve kuvvet- ıı~ı daha süra ve a a amam r - , cıYaşasın Türk mandası!» dıye yapılan da Alman memurlannın nisbcti yu""zde 
t bir blok teşkil etmJşlerdfr. re verir.-. Bandırma 27 (Hususı) - Buraya gel- t h". 

1 
. "f d . . M .f tat• 

---------·•• kt ~ Sa d t n ğ d . e1a ur en ı a e ıçın c anı es ıon 

Ç k 1 k 1 • t a f 
1 
n ,ta ~e ; ı°1an ~ e ~apuru, ~~ ~~ a •. ~~- imb'"rilesı. ( ı) serlevhasını kullanmış- birdir. Çek memurlan, idari kararlarlll 

bir mütekaid memurun tekaüdiyesinf 
liığvedebilirler. Gene idaıi katarlarla hcı 
hangi bir kimse ay1arca hapsolunabilir. 

a o s ova ya m e s e es 1 e r u ;:ıcu~a::otör::rı: ;:ı~rma~ ~~~l~:~ 1 ıı ! 
tedirler. (l) c Budalaca nümayişler• demektir. 

londra da endişeler devam ediyor 
Bu işin aldığı son şekil hakkında /ngiliz 

kabinesine malümat ver.ildi 
Londra 27 (Hususi) - Südetlerm te -

~ebbüsü neticesinde Çcko!':lcvakyada hasıl 
ola vaziyet burada ciddi endişeler tevlid 

tttnPğe devam etmektedir. Tahmin edil

dıgınc göre İngilterenin Prag sefiri va · 

sıt le ibu işin aldığı son şektl hakkında 
kabın ye maifunat verilmistir. 

Prag 27 (A.A.) - Si.idet Almanları rei
si Henlayn1in nutku üzerine ortnyn çı -
kan vaziyet karşısında Çekoslovak siya -
setinin en mes'ul makamları tarafından 
Havas ajansı muhabiri!1c yııpılan beya -
nata göre, mezkur makamlar, Sudet par
tisi reisi ile her hangi bir münakaşa ve
ya müzakereyi reddediyorlar. 

~---------.... ···~-------~-----
Yedek Sübay maaşı 

Yanlış muamelele;e nıeyda11 verilnıemesi için 
Yedek sübay okuluna sevhedilecek nıem11rların 

maaşları hakkında nıalümat verilecek 
. Arıkara 27 (Hususi) _:I{ısa hızmetc 

l bı olarak silah altın" alınanlardan 
ll1 !ı memur olanlara y 'Je!~ sübay o -

ku dan çıkarak yarsühay rütbc-silc 
k.t• va iltihakJarı tarihirden itibaren 

:rn ub oldukları dairele"cc ınaaslaı ının l • 

•anı olarak vc-rilm si ve ş yed bu maıış -

kuluna sevkolunacak mPmurlarm, me -

muriyetleri ve maaş mikc!arları hakkında 
yedek sübay okuluna mnlCmat " rllmesi 

kararlaşmıştır. 

Milli Müdafaa Baka111ığı bu hususta 
devlet dairelerine bir tamim göndermis -
tir. 

Değiştirilecek sübay ı·iitbcJcri 

Ankara 27 (Hususi) - Sübay riıtbel =--

Geminin kendi veslıtHe .kurtarılması 

için çalışılmak.tadır. Nı.ifusça za~•iat ve 
gemide rahne yoktur 

Cumhuriyet Merkez 
bankası 

Keskl.nde bı·r Anknra, 27 (Hususi) - Cuır.huriyet 
Merkez Bankası umumi heyeti yann 

Filvaki Çek devleti, bu fevkaUide ted· 
birleri, ahvalin fevkalfideliği yüzünden 
almıştır ve eski A vusturyn - Macar im
paratorluğunun varisi bir devlet olmak 
itibarile bir nevi Babil manzarası arze
dcn hududları dahilinde emniyet ve in· 

k d ld• öğleden sonra toplanacak ve nizamna-
3 ID f OD evrİ 1 mc tadilatını görüşecektir. (Devamı 13 üncü sayfada) 

~~~~~-awrh~-c~~~~~-~-~~~~5~~~~~~~~~~3~~~~~~~~S~~~~~ 
kalanı. amele nakleden şoför Yaşarın ic.1a- ıfS. ~bahtan Sabaha 
resindeki kamyon yar.hş bir manevra ne
ticesinde dcvrHrniştir. Ameleden bir ölü, 
3 ağır yar.alı ve [4 hafi[ yaralı '\'ardır. Şo
:för tevkif ~ilmiştir. 

Bir aylık idhalat 
ve ihracatımız 

Ankara. 27 (A.A.) - Aldığımı .. ma
lUmala göre, istatistik umum müdlir
Jü~ü ı 938 senesi mart ayı harici tica
ret istalistik1erini tamamlam1ştJr. 
Alınan neticelere göre 19 '38 mart a

yındaki idhalfit kıymeti 12 ve ihracat 
ı. .. ı) mC'ti de 9,5 miJyon lirnya b .. 1 ğ ol
mu~lur. 'Mu mikdarlar 1937 m ıt ayına 

mzaran idhalattn 3 milyon li a ar' 
ihracatta ise 100 b;n lıra n<ıkr;an .k ti -
lcrmt ktedir. İhracata nazarun idhal • t 
faı1ası 2,5 milyon liradır. 

JJlareşat Çakn1ağ11ı 
1"eşelıkürlerl 
A:rılwra, 27 (A.A.) Gene' I~u m • 

Şehirli ve köylü 
Elektrik, gaz, makine, ınotör gibı medeniyet ve cemiyet hayatının tuzu 

bıbcrl saydığımız icadlar et ve kem!ktcn insanı gittikçe değiştirlıor. Hayat
ları daha sade, daha gürültüsüz ve heyecansız geçen dedelerimizle aramızda 

büyük bir mukavemet farkı var. Cemiyetler medenileştikçe hayat daralı • 
yor, ömür kısalıyor. Hele hnstnlıklar durmadan artıyor. 

Yeni yeni hastalıklar meydana çıkıyor. Doktorlara sorarsak bu hastalıkla· 
rın zaten mcvcud olduğunu, fakat ilmin gittikçe kuvvetlenen objektıfi ile 

kq;fediJdiğini söylerler. Amerikanın inc;aflı mütehassı~ları dah:ı realıstirlcr. 
Medeni hayatın yeni hastalıklara sebeb olduğunu itiraf cdHler. Hadiseler d~ 

onl la beraberdir. Am<'tikalı mütehassısların saydıkları birçok mis lleı 
arasmdan birini seçelim. Onlar diyorlar ki köylerin sakin ve saf hayatında 
insan daha verimli ve sıhhatli bir mahllık olarak kalmıştır. Fakat şehirli 

incckşen zekasına rağmen sıhhatini, mukavcm tinı ka betmiştir. Bir kö7 
k dını tabii vazifelerini munta~aman yapar. Sadece t mizliği öğrenmiş köy 
kadınları zahmetsiz çocuk doğururfar. Gürbüz çocuk yetiştirirler. Fakat şe • 

birli bir kadın için dogurmak bir h&di e olur. Şehirli kadın doğurdukça 
bozulur. Kö) lü kadın doğuıdukça gc-li ir. Şehirli kadın bir hastalık tarlası-

d•r. Otomobihnin açık camından giren serin bir kır havasile aksırır. Köylü 
kadın yaylalarda kayaları döven rü~guılart\ göğsünü açar. 

l r h ız oldukları rütbe :nı .... a. larındı:ı.n az 
tıldu u takdirde yalnız a adaki farkın 
Hın Müdafaa Bakanlıö-ı büdccsinden 
Ver11ınesi icab etmekte olduğu halde bu 

gibıl re bazı kıt'alarca yarsübaylık ma
~ laıı verilmiş olduğu anla ln ı.tır. Yan
~ ınu~melclere mcydnn \ erilm(.mek için 

1 a hızmete tabi olarak ycıdek sübay o-

rlnde te~men tabirinin üc;t tc~mene 'e 
B ,,kını M reşal Fevzi Çakm?k 2 \ X -

1. 'lu al E ,emenlik ve Çocu '< H C a ı 

mü. ebe ile ıı1mış oldui1u te1 • 'c 
v- Y"7J r teşekkürlerinin "blai'iın1 A ıa

d )1 :.ı Ajan mı tavsit etmi 1crd . 

nsteğmen tabirinin teğll"etl" ve y lrsubay 

tabirinin de asteğmene tahvilı "hakkında 

hükumet Meclise bir kanun ı; )' ı ı, aı: ı 
ketmiştir. 

Bu fikirleri sayıp dök n bır m;ıtehaSSls Kanadalının meşhur beşizlerinden 
d b hscderken şirndis e kadar hiç bir şehirli kadının beşiz drğil, hatti dör· 

d i . üçüz çocuk y<>tiştirmf'd.~ini de il§.vc> ediyor. İddia haksız değildır. 
Ş hirlerdeki kadın hastalıkları miitch s sları bJşlarını kaş1yııcak ukit 

b 1 lar bu fikre iştirak cttıklerinı onlar da soylerler. 

Bu han Calıi4 
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Çifti i K köy cinayetin ı n iç yüzü 
anlaşıldı, faili de bulundu 

Rumen bahriyesine 
mensub iki 

gemi geliyor 
iki kardeş bir çocuk yüzünden birbirlerine düşman ol
dular, iki mahkeme arasında mekik dokuyup duruyorlar 

rKatil, köyün en zengin adamı olan Hüseyindir. Cinayeti Bunlar Haliçteki havuzları-
gören bir köylü tarafından ihbar edildi ve tevkif olundu mızda tamir edilecek 

Ayni çocuğun kendisine ald otı:tu~unu id
dia ederek bu yüzden mahkemeye lmtiar gi
den Emllya ve Plumi adındakı iki kız kar
deşin duruşmaları dün üçüncü hukuk mah
kemesinde yapılmıştır. 

Çatalcanın Karacaköy nahiyesine bağ- den baltayı kaldırarak ilk defa sol ku- Aleksandr adındaki bu çocuk henüz 5 ya-
lı Çiftlik köyü çobanı 45 yaşlannda Mu- lağı arkasına, daha sonra da koluna V" Bugün Köstenceden limanımıza bir t"tndadır ve Yugoslavya tcbaasındıın batası 
radın köy civarındaki ormanı.ar arasında omuzlarına vurdu. Murad yere düşmüc: R d k b · · Civanı Galaya ve annesi Emilyanın yanın-ıı umen torpi osu ve bir rne te gemısı dadır. Çocuk Büyük Ziba soka~mda 33 n~•ma-
vücudü balta ile parçalanmış bir halde çırpınıyordu. Onu kurtarmak için koş - gelecektir. Rumen gemileri yarın sabah rada doğmuş, kaydı yapılmış ve bir yaşında 
bulunduğunu ve cinayetin failinin aran- tum. Fakat Hüseyin ağa bu sefer de bnl- Haliçteki havuzlara alınarak temizlene- iken Yugoslavyaya gitmiş ve bir mfıddet kal

makta olduğunu yazmıştık. Bugün de ha- tasını kaldırarak benim üzerime gelmeğe ceklerdir. Gemiler limanın·JZdan bir kaç dıktan sonra buraya gelmiştir. 
disenin tafsilatını veriyorı1z: başladı. Ve gördüklerimi kimseye söy - . Plumi evli de~ldlr ve şlmdlytı kadar da ev-

gtln sonra ayrılacAklardır. lenmemlştir, fakat iddiasını ı.ev.c;ıjt için de 
Vak'a etrafında jandarma ve müddeiu- }ersem günün birinde beni de öldürece- Haseki hastanesinde bir çocuk doğurd•ı~una 

mumilik tarafından yapılan tahkikattan ğini söyledi. Ben korku ile geri geri ka- Yenı• VaJı• de hanı dair bir kağıd ibraz etmektedir. Ayni zaman-
ilk defa hiç bir netice hasıl olmamış. yal- çarken Murad da çok ağır yaralarına rağ- da: 
Dız ölümünden birkaç gün evvel ayni köy men sürünerek kaçmak i:stiycrdu. Bunu - Çocuğun babası yoktu, bakacak halde 
halkından Ahmedle maktul Muradın kav- gören Hüseyin ağa tekrar onun arkasın- beş katlı olacak değildim. Kardeşime verdim. Onlar da bana 
ga ettikleri nazan dikkate alınarak Ah- dan koştu ve baltayı tekrar vurmıya baş- ayda on iki lira veriyorlardı. Şimdi artık ço-

İcarei müecceleli vakıflar tasfiye edil- cuğumu geri istiyorum.. 1ddıasını llerı sfir-
med zannaltına alınmıştı. Bununla bera- ladı, artık kaç defa vurduğunu bilmiyo- mektedlr. 
ber Karacaköy jandarması boş durma - rum. Onu adeta bir et parçası gibi kıyı- mektedir. Tasfiye işleri on sene zarfında Diğer taraf ise: 
mış, cinayetin hakiki failini bulmak için yordu. Ben doğruca köyl? geldim ise de sona erecektir. Vakıflar idaresi bu gibi - Kız kardeşim bizden öc almak içln böy
bütün köy halkını isticvaba başlamıştır. Hüseyin ağanın tehdidini yapmağa muk- vakıflardan para toplamakta müşkülô.ta le yapıyor. Evvelce ona yardım ederdik, biz-

den gene yüz Ura para istedi, vermedik. O da 
Nihayet ayni köyde oturan Rıza vak'ayı tedir bir adam olduğunu bildiğim için uğramakta, tahsildar ve diğer memurlar bize: •Ben size bir iş açayım da görün> diye 
biz7.at gördüğünü itiraf ederek aşağıdaki bugüne kadar hBdiseyi söylemekten kork- kullanmak yüzünden masrafa girmekte- blzi mahkemelere kadar getirdi. Çocuğumuzu 
izahatı vermiş ve katilin Çiftlik köyünün tum. dir. tcarei müecceleli vakıflar tasfiye e- ellmlzden almak istiyor.. iddiasını serdet-
en zengin adamı olan Hüseyin ağa nami- Bu itiraf ve ihbar üzerine Hüscyinin dildikten sonra bu gibi müşkülat orta- mBekted.~r.d bl b" 

1 
dü t il-'· 

1 1 f b . hı ld ğu ·ı· t · · d 1 d k ı balt k u yuz en r ır ne şman es 11~ o an 
e maru ır şa 5 0 u nu ı ave e mış- evın ev yapı an arama a an ı a _sa - dan kalkınış olacak, ve tahsilaar kulla - iki kardeşin adliye koridorlarında dolaşırken 

tir. Rıza vak'ayı şöyle anlatmaktadır: lanıldıgı yerde bulunmuş, kendısı de nılmaktan sarfı nazar edilecektir. blJe blrblrlerlni fırsat buldukca ltlp kakış-
- Ben o gün hadise mahallinden biraz müddeiumumiliğe teslim olunmuş ve der B "b" k fl d . . l"k . tırmaları husumetlerinin sönmez bir şekil 

uzakta kendi tarlamda çalışıyordum. Bir hal tevkif edilmiştir. Beri taraita higü - u gı ı va_ ı ar an yırmı ~ene ı. ıca- aldığını gQ.stermektedlr. 
aralık köyün inekleri o civardakı Hüse - nah olarak zannaltında bulunan Ahmed re tutarı peşın olarak ev~af ıdaresı .t~ : Duruşmııya başlandığı zaman istenilen 

b t b kıl t H- . . d 1 rafından alınmakta ve yırmı senelığını dosyaların asliye ikinci cezadan gelmediği yin ağanın mer'asına girmişti. Çoban Mu- ser es ıra mış ır. useyın 3an arma- _ .. .. 
rad inekleri rayırdan çıkarrnagva çalışır- d"gV• "fadede suçunu itiraf etmic: ve vermiş olanlar bir daha vakıflar idaresi- gorulmuş ve getlrlldlğl takdirde gene duruş-

~ ya ver ı 1 ı Y • • ma yapılacağı tebliğ edllmlştlr. Bunu 1şiden 
ken 20-30 adım ileriden Hüseyin ağanın Muradı öldürmek için ortada başka bir ne para vermıyeceklermde~ vakıfları Plumi koşarak gidip dosyıılan getirmiş ise 
elınde bir balta ile çobana doğru ilerle- sebeb olmayıp yalnız arasıra inekleri, mülke tahvil edilmiş olmaktadır. de bu defa da bu dosyanın onlara ald olma-
diğini gördüm. Hüseyin ağa çobanın ya- kendi çayırına salıvermesinden dolayı bu Vakıflar umum müdürlüğü akar ola - dığı görülmüştür. -~yaset, davacıların yanlış 
nına varır varmaz hiç bir şey söyleme - cinayeti yaptığını ilave etmiştir. cak bir çok inşaat meydana getirecektir. dosya numarası soylemiş olduklarını anlıya-

. . . . _ . • rnk yeniden istenen dosyayı sormuş ve ikin-

Poliste: 
• ..,._....,.,..,_ .... .,.. ..... ,...-~, .................... .,.._.,. . ..,.->.,,._,...,_ ................ _ ... _. ... .,.. .................... ,.. ........... _...,, Bu ışlerın başarılması ıçm muhım mık - el cezaya derkenar yazılmıısına karar veri-

M üte/ eı·rilı: darda paraya ihtiyaç vardır. tcarei mü - ıerek duruşma 23 mayıs tarihine bıra1tıımış

Bir kız karpitle yaralandı 
Kadıköyfinde Celiıl Muhtar apartımanında 

oturan Hüseyin kızı Ferda, arkadaşları ile 
beraber Haydarpaşıı çayırında oynarken tren 
yolunu tflmlr eden ameleler tarafından bıra
kılmış blr mlkdar karpit bulmuştur. Bu kar
pit parçıılarını bir kutunun lçlne koyarak oy
nıımıya başlamış, fakat bir aralık karpitler 
ateş almış, kutu patlıyıırak Ferda alnından 
yaralanml§, tedavi altına alınmıştır. 

Bir otomobil bir tramvaya çarpb 
Şofor Saldln idaresindeki 3402 numaralı 

Kurtuluş - Beyazıd otobüsü Harbiyeden ge
çerken tramvay şirketinde müstahdem Da
vud o~u Yusufa çarparak başından yarala
mış, şoför yakalanmıştır. 

Bir kız çocuğu mangala düıüp yandı 
Şlşllde, Bahçe sokak, 27 numarada oturan 

Kevserin ı yaşındaki kızı Hidayet mangala 
düşerek vücudünün muhtelif yerlerinden 
yanmış, Ş.lşll Çocuk hastanesinde tedavi al
tına alınmıitır. 

Konferans • Konser 
Kadıköy Dalkevlnden: Cuma saat 21 de 

Evimiz salonunda Dr. Ziyo. Ökten <Mlkrobla
rın hayatı> isimli bir konferans "t'erecektlr. 
Konferanstan sonra mandolin konseri. Her
kes gelebilir. 

Manda zebhiye resmi indiriliyor 
Mezbahada kesllen muhtelif kasablık hay

vanlardan evvelce clnslne göre hayvan başı
na mezbaha resmi alınırken, mart bidayetin-
denberl kllo başına yüz para alınmıya başla
nılmıştır. Fakat bu şekilde mandalar için 
dnha çok resim tahakkuk ettiği, bunun ne
ticesi olıırak dn, mandaların şehir hududları 
haricine götürülerek oralarda kesildiği ve 
şehre kaçak olarak girdiği görülmüştür. Bu-
nun önüne geçilmesi için, aynkta mnndada.n 
kilo başına 50 para, mezbahada kesildikten 
sonra da 100 para alınması muvafık görül
mektedir. 

Bu yoldaki teklif umum1 mecll.; büdce en
cümeninde tcdklk edilmektedir. Encümenin 
hazırlıyacağı mazbata bugünlerde şehir mec
lisinde müzakere edilecek, bu lş blr karara 
bağlanacaktır. 

Eminönü Halkevinde konferans 
F.mlnönü Halkevlnden: Cuma günü saat 

(17.30) da Evimlzln Cağaloğlundakl merkez 
salonunda Üniversite Tıb Fakilltesi Doçent
lerinden Dr. Şinasi tarafından (lztırab kıır
şısında cerrah) mevzulu bir konferans verl
lecektır. Davetiye yoktur. Herkes gelebilir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eylôlde şehrin su ihtiyacı 
tamamen karşılanacak 

lngiltereye sipariş edilerek getirtilen makinenin yakında 
montajına başlanıyor. Hamamlara ucuz su veriliyor 

ecce1eıi vakıflardan topbrnlacak para bu tır. 
gibi akarın inşası için harcanacaktır. Mahkemeden ayrılan Pluml: 

•- Bir ay sonra çocuğuma kaTU§acağım, 
Yenipostahanenin karşısındaki vakıf - görürsünüz siz!» diye yanındakUere teminat 

}ara aid szıha üzerinde inşa edilecek yeni vermekte idi. 

vakıf Valide hanının projeleri hazırlım - Çoban Mehdi 6 yıl hapse konacak 
mış, belediye fen heyetine verilmiştir. Geçen sene temmuzun yedinci günü He
Y cni han beş katlı olacak, altında on iki kimpaşa çiftliği mer'asında hayvanlarını ot
dükkan bulunacaktır. Bu s:ıhadaki dük - lııtan çoban Mehdi, Habib paşa çiftliği mer

asında otlattığı koyunları kendi mer'asınn 

geçiren çoban İbrahim! sopa ve tabanca ile 
oldürmüştü. 

kanların yıkılmasına mayıs ayının son 

haftasında başlanacaktır. VaUde hanının 
temelinin on beş haziranda atılması muh
temeldir. 

Mehdi türkce bllmlyen 17 yaşında bir Ar
nnud çocuğudur. Bu sebeble dün Ağırceza
da yapılan duruşmasında bir tercüman bu-

M f 
k lunmuş ve okunan karar da bu suretle tef-

aarİ te amp ~e~d~~~:ıki celselerde İbrahlmi namusu-

b •• k } na tecavüz etmek istediği için enelA sopa urosu uru uyor ile kafasına vurarak kaçtığını ?e sonra ko-
. . yunlarını toplamağa geldiği zaman da gene 

Avrupa memleketlerınde ılk mekteb - kendisine tecavüz ettiğinden tabanca lle öl-
lcrin yaz kamplan hakkmda büyük teş- dürdüğünü 1ddla etmişti. 
kilat vücude getirilmiştir. Her sene bu Fakat §ahldlerln ifadesi bunu teyld etme
te kilatın genişletilmesine dE'vam olun - mlştir. Ayni zamanda cesedin üzerinde bu-

ş lunan maktule aid bıçak da kınının içinde 
maktadır. Kamplarda ders te gösteril - bulunmuştur ve katil ne hazırlık tahklka
mekte, böylece, tedris müddeti zarfında tındaki ifadesinde ve ne de sorgu hflklmil-

k t l derslerden tasarruf edilmekte- ğinde böyle bir iddiada bulunmamıştır. Bu 0 u u an clhetıer varld görillemedlğinden katilin 18 se-
dir. ne hapsine; ve yalnız ikamet tezkeresindeki 
İstanbul maarif müdürlüğü Avrupa - kaydıı göre suçu işlediği zaman 18 yaşını lk

daki kampların teşkilat ve idarelerine aid mal etmediği anlaşıldığından 6 sene müd
kitab ve raporları getirtnoiş, mütehassıs detle ağır hapis ceza.sına mahkflmlyetine .,e 

bu kadar müddet flmme hizmetinden mahru-
bir heyete tcdkik ettirmişti:-. miyetıne karar verllmtştir. 

Buyaz açılacak kamplard2. bu rapor - E k" b" d 8 "d k 
Iardan istifade edilecektit·. tstanbulda S I ır ava Y m en arara 
bulunan ilk mekteb talebelerinden bir bağlandı 
kısmının her yaz kamplarda toplanabil -
mesi için yüz elli bin liraya lüzum var -

.dır. Bu hususta bir rapor hazırlanmış -
Şehir suyu abonelerinin günden güne J tın alınmıştır. Pek yakında kuyuların tır. Ayrıca Avrupadan geti"rilen eserler

arttığı ve eski abonelerin de gittikçe da- sondajına başlanacak ve önümüzdeki den elde edilen neticelerden sonra Türki
ha fazla su istihlak ettiklen için, sular yaz bu semtte su sıkıntısı çekilmemesi yede de bu gibi teşkilatın meydana gE>l -

Cerrahpaşa hastanesi debboy memuru 
Şevket hastanede ölen hastaları taburcu e
dilmiş gibi göstererek bunlara ald para ve 
zikıymet eşyayı ihUU\s etmiş "t'e bu yüzden 
evvelce mahkftm olmuştu. 

Dün Ağırcezada tcmylzen yapılan duruş
masında maznun Şevket: 

- Verdiğim istida hakkında bir karar "t'e
rllmedl. Tahrifatın tesbltl için hastane teş
his de!terlerlnl istiyorum. Cerrahpaşa hasta
nesinde karantlne defterlerini tutan adam 

idaresi, Şişli ve Nişantaşı gibi bazı yük - temin edilecektir. mesi için neler yapılabileceği tesbit edil-
sek yerlerde her gün muayyen bir zama- Hamamcılara ucuz su verme miş, Maarif Vekaletine gönderilmiştir. 

alkoliktir. Onun tuttuğu defterlere itimadım 
yoktur. .. demiş, Ağırceza reisi de: 

- Ölenlerin vefat tarihlerinin tesbltinln 
bu işle ne alA.kası var .. sen ölmüş olan adam
ları sağ göstererek parayı verdim diyorsun. 

Diyerek iddia makamının mütaleasını sor
muştur. Makamı lddia suçu o.lfi.kndar edeı 
defterlerin tedkiki yapıldığını ve bunların 

yeniden getirtilmesine lüzum olmadığını bil
dirmiştir. 

Okunan karardan anlaşıldığına göre suçlu 
Şevket muhtelif zamanlarda hastaneye yatıp 
ölen hastaları taburcu edilmiş şeklinde gös· 
teımıştır. Ve bunlar hakkında huruç vesikası 
yaparak para ve eşyalarını kendilerine tes
lim edildiğini parmak lzlerl ve okunmıyan 
mühürlerle verllmlş gibi gösteren cedveller 
tanılın etmiştir. Bu ve buna benzer şekllde 
tahrifat yaparak 952,82 lirayı 1htllfıs etmiş

tir. Ve bu hile ve desisell hareketleri müte
addid defalar tekerrür etmiştir. Bu cihet se
bebi şiddet addedilerek Şevketin cezasının 
aıtıdıı birinin zaınmlle 5 sene 10 ay müddet
le ağır hapse konulmnsına ve lhtllfıs ettl~I 
952,82 llrııyı ödemesine ve bunun b!.r mlsl~ 

de ağır para cezasına mahkumiyetine karar 
verilmiştir. 

Bir kalp para sürUcU 
mahkum oldu 

Dün sarraf Marko ile Şerafeddin adında bı
r!n!n kalp para sürmek suçundan Ağırceza· 
da duruşmaları yapılmıştır. 

Su~lu Şerafeddin altın suyuna batınlmı; 
Mi b!r penezi altın beşibirlik diye Kemal a
dında birine vermiştir. Ve yakalandığı zaman 
ise bunu sarraf Markodan aldı~ını iddia et
mlştır. 

Suçlular hakkında verilen karara göre Şe
rafeddlnln hareketi kalp para sürmek mahl· 
yetinde görülmemiştir ve rehin vermek sure· 
tile dolandırdığı sabit olmuştur. Bu sebeb· 
den kendisinin 3 ay hapsine ve elll llrıı ağır 
pnra cezasına mahkum olması ICızım iken 
sabıkası olmaması yüzünden bu ceza bir ay 
on beş güne indirilmiştir. Sarraf Marko lsf 
beraat etmlştlr. 

Silivri dispanserinin 
Temeli atıldı 
Silivride, Londra asfalt yolu üzerin · 

deki altı yataklı dispanse:-in temel atmr. 
merasimi dün yapılmıştır. Merasimde 
İstanbul vali ve belediye reisi Muhiddin 
Üstündağla belediye reisi muavini Rauf, 
İstanbul kültür direktörü Tevfik, umu
mi meclis daimi encümen azasından Se-
18.mi İzzet Sedes ve Silivri mümessilleri 
bulunmuşlardır. Temele ill~ taşı vali Mu
hiddin Üstündağ koymuş, bu dispanserin 
ehemmiyeti hakkında bir kaç söz söyle • 
m.iştir. 

Vali, temel atma merastminden sonra, 
kazaya aid bazı işleri tcdkik ve teftiş 
etmiş, Silivride yapılan ilk mektebin ö
nünde yapılacak park, Atııtürk heykeli 
ve mektebin cephesine asılacak Atatür-
ki?;n gençliğe hitabesini havi levhanın 

yeri hakkında bazı direkt\:ler vermiştir. 

,---ilınır liiirediın 
KONSERi 

Kıymetli sa.n'atkar Münir Nured
din tarııfından mayısın üçüncü salı 
akşamı Fransız Uyntrosunda bir kon
ser verilecektır. Konser üç kısımdır. 
Birinci kısım eskilere, ikinci kısım ye
nilere, üçüncüsü de dııgl eserlere ve 
halk türklilerlne ayrılmıştır. Fahire 
Ersan, Refik Ersan, Reşad Erer, saUi
haddin Pınar ve piyanist Şefi~n işti
rak edecekleri bu konser, muhakkak 
ki, mevshnln bir musiki hftdlsesidlr. 
Mfinlr Nureddin, bu konserinde itina 
Ue hazırladığı: 

« FER.YAD ,, 
Adlı büyük şair Hiimldln bir güfte

slnl terennüm edecektir. 

na münhasır olmak üzere bir kaç saat su- meselesi Maarif Vekaleti bu raporu gözden ge-
yu kesmektedir. . . . çirmiş ve muvafık bulmuştur. Maarif Ve- ------""""============-=-==~==------------------=-=------..... -----=-====--

Mevcud tesisat ve makıneler, bu gıbı Tasarrufları altındaki kırkçeşme sula- kalctine bağlı bir kamp birliği ihdas e -
yerlere bililinkita su verilmesine müsaid rı üzerindeki haklarından vazgeçmeleri dilecek, maarif müdürlüklerine bağlı 
olmadığından şimdilik bu vaziyetin de- mukabilinde, belediye hamamcılara ter- kamp büroları kurulacaktır. 
vamı zaruri görülmektedir. kos suyunun metre mikabını 15 kuruş ye- Kamplar, sahildeki şehiderde ekseri-

Ancak, İngiltereye büyük bir makine rine on kuruşa vermeğe razı olmaktadır. yetle deniz kıyısında, diğer şehırlerde de 
sipariş edilmiştir ki, bu tesisata aid par- Ayrıca, tarifede umumi tenzilat yapıldığı 0 civarın en mutena yer\r.de olacaktır. 
çalann kısmı azamı gelmiştir. Yakında takdirde, hamamların sarf ve istihlak e- Sekiz sene içinde kamp birliği tamamen 
bu makinenin montajına başlanacak ve dccekleri terkos suyunun metre mikabın- teşekkül etmiş ve faaliyetini genişletmiş 
nihayet eylUlden sonra, hiç bir semtte ve da da yeniden üçte bir nisbetinde ten - bulunacaktır. 
hiç bir zaman su kesilmesi mevzuu bah- zilat yapılması düşünülmektedir. Fakat 
solmıyacaktır. bir kısım Şehir meclisi azaları bu nisbe-

Bakırköyünün su ihtiyacı ve halkın ge- tin üçte bir değil, yarı yarıya olmasını 
çen yıl çektiği sıkıntı gözönünde tutula- istemektedirler. 
rak, Bakırköy semtine o civarda açıla - Meselenin şehir meclisinde görüşülrne
cak artezyen kuyularından ihtiyaca ka- si kararlaştırılmıştır. Umumi meclisin 
fi su verilmesinin bir an evvel tem.ini bugünkü veya yarınki toplantısında bu 
de takarrür etmiştir. Burada artezyen mesele mevzuu bahsolacak ve bir karara 
kuyusu açılacak arazi sular idaresince u- bağlanacaktır. 

Şehz:ıdebaşı uFERAib Sinwıada 
S Büyük Fi\rn Birden 

Sesine erlşllmlyen dünyanın en bUyük 
tenoru Blnjamino Gigli'nin bu sene çe
"firdiğl yeli:!ı.ne film: 

KALBİN SESİ 
Ayrıca: GECE ADAMLARI heyecanlı 

dram ve: KORKUSUZ SUVARi 
Amerikan kovboy filmi 

• "" Bugün Matinelerden itibaren 

iPEK 2 film birden 
sinemasında 

- MEŞ'UM GEMi 
Tsımamile tabii renkli aşk, heyecan ve macera filmi. 

1 
2- DiŞi TARZ AN 

Türkçe sOılO bOyOk aşk ve macera filmi. 

1MAYIS ----·--------------"""\ 
Bahar Bayramında TÜRK MAARİE CEMİYETİ 

Rozetlerini takınız 



Bir köy muhtarı 
Bir kadını 
Balta ile yaraladı 

Yurdda Milli hikimiyet ve 
çocuk bayramı tezahüratı 

Suşehrinin Ağvanis nahiyesinin Bul
hat köyünde bir hadiie olmuş, köy muh 
tarı ile iki arkadaşı ve oğlu, Şakir is
minde bir adamın karısını baltayla a
~ır surette yaralamışlardır. Hadise 
§Öyle olmuştur: 

Edirne (Hususi) - 23 nisan çocuk baJ ram.ı burada coşkun tezahüratla kuUu
lanmıştır. Evvelce Halkevi tarafından t anzim edilen program bayram günü ay
nen tatbik edilmiştir. Resimde başta Tra kya Umum! Müfettişi General Kizım 
Dink olduğu halde Edime büyükleri Ed lrne küçilklerin.in bayramını kutlular
ken görülmektedirler. 

* Balıkesir (Husu- • 
si) 23 nisan çocuk 
hayı amı burada bü
tün halkın ve mek
teblerin iştirak.ile ve 
~oşkun tezahüratla 
kutıulaıımıştır. 

Balıkesir Çocuk E· 
&irgl'me Kurumu da 
bayı am günü 507 fa
kır ~ avru giydirmiş
tır. Bu kurum muhit 
için çok faydalı ol
tna ktadı r. Son bır yıl 
içinde 1015 çocuk 
giydirmiş, 500 çocuğa 
der., lcvaztmı ve 150 
kims iz talebeye de 
hergun sıcak yemek vermiştir. Çocuk 1 bu bayramın mahiyet ve manası hakkm
F.: ırgeme Kurumu aynca 1200 çocuğu da sözler söylemişlerdir. Ertesı gün orta 
tnuayene ettirmiş ve fakirlerin ilacını okul bahçesinde mektebliler tarafından 
Parasız olarak temin etmiştir. Muhtelif spor gösterileri yapılmış, gece Cumhuri
ıamanlarda çocuk balosu, müsamereler yet mektebinde ilk okul talebeleri tara
tertıb edilmiş gürbüz çocuk müsabaka- fından bir müsamere verilmiştir. 
sile ılk okul t~lebeleri arasında güzel ya- Gemlikte 
zı ve güzel resim müsabakaları yapılmış; Gemlik (Husust) - 23 nisan bayramı 
~azananlıı.ra hediyeler verilmiştir. Re- bütün kasaba halkının ve mckteb talebc
sıındl' 23 nisan bayramına iştirak eden terinin iştirakile ve Cumhuriyet meyda-
Çocuklardan bir grup görülmektedir. nında yapılan törenle kutlulanmıı, öğ-

İzmitte retmen Cihan ile sun'f ipek fabrikasm-
hmit (Hususi) - 23 nisan bayramı İz- dan Ahmed Yanar tarafından nutuklar 

(itte parlak merasimle kutlulanmıştır. söylenilmiş, geçid resmi yapılmıf, Ata
Zrnit Halkevi bayram günü köylüleri de türk heykeline çelenk konulmuş, bütün 
Unutmamış, onlara sinema ve müsnme- kasaba çocuklarına bedava sinema gös
teler .. 

gostenniştir. ter ilmiştir. 
Ceyhan da Söğütte 

Şakir Yıldırım adında bıri, bir arazi 
meselesınden dolayı, köy muhtarile 
gündüzun kavga etmiştir. Gündüzden 
hırsını alamıyan muhtar, yanında oğlu 
ve Şerif ve Şükrü adlarında iki arka
daşilc beraber gece Şakirin evine git
miş ve ıçeri girmıştir. Bunları ellerin
de baltalar olduğu halde karşısmda 
gören Şakir işin vahamet kesbedeceği
ni anlamış, bir fırsat bularak dışarı fır
lamış ve doğru Ağvanis nahiyesine gi
derek jandarmayı haberdar etmiştir. 

Bu sırada, mütecavizlerden muhtar 
da, elindeki baltayla Şakirin karısını 
ağır surette yaralamıştır. Yetişen jan
darmalar, kaçmalanna meydan verme
den mütecavizleri yakalamışlardır. Ka
dının yarası çok ağırdır. 

Müddeiumumilik hldiseye vaz'ıyed 
etmı, müteamzlar tevkif olunmuş

lardır. 

Söğüdde bir 
kalpazan yakalandı 

Söiüd (Husu-
ıt) - Burada kalp 
para yapan Şahin 
isminde bir adam 
yakalanrnı~tır. SÖ· 
lüdiln Döme:ıı kö· 
yünden Ismall oğ· 
lu Şahin ismini ta· 
ııyan bu adam Ba· 
yat köyünden yer. 
1i dokuma satın al-
mıı ve mukabilin· 

;o.ı 
J l 

de kalp para ver- Kalpazan Şahin 
mişiir. Fakat köylüler derhal i~in farkına 
varmışlar, bir taraftan hissettirmeden bu 
adamı takib ederek Duzaklı köyüne ka
dar gitmişler, Gölpazanndan telefonla 
jandarmaya haber vermişlerdir. Jandar
malar da İsmail oğlu Şahini Tuzaklı kö
yünde yakalamışlardır. Şahinin evinde 
kalp para yapmıya mahsus aletlerle 16 
parça bir liralık ve 50 kuruşluk kalp pa
ra bulunmuştur. Şahin şimdiye kadar 21 
kalp para sürdüğünü itiraf etmiştir. Kal
pazanın bir de arkadaşı vardır. O da ya
kalanmıştır. Kalpazanlar kalpazanlık a
letleri ve yaptıkları kalp paralarla bir
likte adliyeye teslim edilmişlerdir. ---··----------..... ·---

b Ceyhan (Hususi) - 23 nisan bayramı 
t u Yıl her senekinden daha coşkun suret
t e kutıulanmış, iki gece ardı ardına mek
;~lerdc müsamereler verilnuş, Çocuk 
c ırgerne Kurumu tarafından da 160 ço
tn~k giydirilmiş, 30 çocuk sünnet ettiril-

ıştir. 

Söğüd (Husust) - 23 nisan bayramı 
burada belediye önünde toplanılarak 

kutlulanılmıştır. Öğretmenler ve talebe
ler tarafından nutuklar söylenilmiı, mek
teblere gidilerek sınıflar gezilmiı, öğle

den sonra çocuklar arasında eğlenceler 

tertib edilmiştir. 

tan başa bayraklarla donanmıı, gece 
Halkevinde bir çocuk balosu "erilmiş, ay
nca müsamereler tertib edilmiştir. Halk
evi gençleri arasında da koşular, güreş -
ler, tenis, voleybol, bisiklet müsabakaları 
yapılmıştır. 

Niksarda 
Niksar (Hususi) - Çocuk bayramı 

münasebetile Çocuk Esirgeme kurumu ta
rafından yüze yakın çocuk sünnet etti
rilmiştir. 

Çorluda 
lt Çorlu (Hususi) - Çocuk bayramı coşs:n hır. şekilde kutlulanmış, yüzbaşı Hü
h rn:~dın oğlu Nail Gülderen Atatürk 
ı:~tu önünde bir nutuk söylemiş, alkış
lı nınış, futbol sahasında da kaza ve mül
g akql Pehlivanlarının 1ştirakile yağlı 

Ures Yapılmıştır. 
J\ Aksarayda 

,. k «ray (Hususi) - Milli hakimiyet 
ı: Çocuk bayramı burada Cumhuriyet 
~nında kutlulanmış, birçok hatibler 

Ilgında 
Ilgın (Hususi) - Millt hakimiyet ve 

çocuk bayramı çok güzel bir hava için
de ve büyük bir neş'eyle kutlulandı. İlk 
okul yavruları gece mektebde güzel bir 
müsamere verdiler, Akgün, Karagün adlı 
piyesi temsil ettiler ve çok muvaffak o
lan miniminiler silrekli alkışlar topladı
lar. 

Bolu da 
Bolu (Hususi) - 23 nisan bayramı bü

yük tezahüratla kutlulanm!~, şehir baş -

Sıvasta 

Sivas (Husust) - Çocuk bayramı 

Cumhuriyet alanında lrutlulanmış, töre
ne istikJal marşı ile başlanmış, İsmet Pa
şa ve Fevzi Paşa mektebinden iki tale -
be nutuk söylemişler, tarihi lise önünde 
geçid resmi yapılmış, Fevzi Paşa okulu -
nun izcileri ve tayyarecileri çok beğenil
miştir. İlk okullar itina ile hazırladık -
lan müsamereleri vermişlerdir. Gece sü
baylar yurdunda Çocuk Esirgeme kuru
mu bir balo vermiş, çok güzel olmuştur. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

... Hasan Bey, geçenler-
"e b' el ır gazeteci arkadaştan 
Uyduğuma göre ..• 

... Adliye tebliğleri mü -
başirler yerine. 

.. . Bundan sonra posta 
ile yapıla

0

cakmı§ ... 
Hasan Bey- Eyvah .. Es

kiden postacı görünce se -
vincimlı:den yürefimiz çar
pardı .. ŞJmdi ise korkudan 
&iümüı petlıyacak 

Sayfa 

Bitlis mehtubları : 

Bitlis - Tatvan yolunda 
• 

•.. Yaz aylaTında Bitlis o kadar pulleıirmiı ki gören inıanlar orada 
ayrılmak iıtemezlermİf. Etraf zümrüd gibi yeıilliğe bürünür• ıeri 
rüzgarlar eıer, luvrıla lrıvrıla alran berrak clereler inıanın gönlün 
lerohlanclırırmlf, yorpn yolcultır gölgeli ağaçlar altına uzanır, t 

temiz lraynalılardan ba~ sibi sular içerek dinlenirlami .• 

Bitlisten. güul bir görün.üş 

Bitlis (Hususi) - Yağmurların başla- kurtaranlarda bekcilerin bulundurulm 
masına rağmen karlar hala erimedi. Hay- sı yolcuların kısmen hayatlarını emnıy 
van sırtında gene zahmetli bir yolculuta te alnuştır. Fırtınalı günlerde çanlar ç 
başlamı§ olduk. (Tatvan) a doğru yol a- larak yolunu kaybeden yolcuları Um· 
lıyoruz. Yanımdaki hayvan sahibi: cBu verir v~ bazan imdadlarına koşarak b 
sene karın ikincikanun başında baıladı- ğulmaktan kurtarırlarmış ... 
ğını, fakat fazla yağdığını ve bu mevsim- Hayvanlardan indik. Rahvayı yaya 
de buralardan geçenlerin Bitlisi beğen- şıyoruz. Yerdeki karın fazlalığı bunu ica 
miyeceklerini> söylüyor. ettiriyor. 

Halbuki yaz mevsiminde buraların bi- Şimdi Rahva kelimesi üzerinde dü 
rer cennet olduğunu ve çok boşa gittiği- nüyorum. Söyleniş şekline göre bir man 
n1 anlatıyor. ifade etmiyen bu kelimenin aslını ar 

Bitlisin bahar mevsiminin ilk ayları yorum. 
zevksiz geçermiş. Fakat bu mevsimin Vanın genel savaştan evvelki 
sonlarında ve yaz aylarında Bitlis, o ka- munu gözönüne getiriyorum. Oldukç 
dar güzelleşirmış ki onu bu halile gören kesif bir nüfusu bağrında saklıyan b 
insanlar oradan ayrılmak istemezlermiş. şehre giden bir yol üzerinde bulunduğu 
Her taraftan dereler akar, etraf 7.Ümrüd mu hatırlayınca (Van) ve Yol kelimele 
gibi yeşilliğe bürünür, mavi bir gök ve üzerinde bir münasebet arıyorum. Sakı 
berrak günler içinde tatlı ve serin rüz- Vanyolu manasına gelen rahıvan olma 
garlar esermiş. sın? Kim bilir belki?. 

Güzel kıvrımlarla, akan derelerin kö- Nemrudu geçtik. Tatvan sırtlarındayız 
püklü sularına bakmaktan insanın gön- Vangölu butun güzclliğile '~arşımızda 
lü ferahlanırmış. Yaylalarının da büyük Süphan da ona meftun. Kollarını açmı 
bir hususiyeti varmış: Halk buralara çı- bağrına basmak ister gibi üstüne tıtrıyor 
kar, çadırlar kurar, sünilerini otlatır. Ve belki de herke ten onun güzelliğı 
Binbir çeşid kır çiçeklerile süslenen bu kıskanıyor. Bunda da pek hakkı var ya 
yerler; insanın neş'esini artırırmış. Nihayet Tatvandayız. Beş kilomet 

Yorgun yolcular, gölgeli ağaçlar altına kadar uzakta güzel binalar göze çarpıyor. 
uzanır ve buz gibi kaynaklardan sular Burası Tuğ, denilen me,·kL Denizbankın 
içerek dinlenirlermiş. kurduğu işletme idaresinin bulunduğu 

Hiç şübhesiz bu uzun yolların, uzun yer. O tarafa doğru ilerliyoruz. Yaklnş
yıllar kahrını çekmiş olan bu t>mekdar tıkça bu se,·imli kö;;;c daha çok hoşa gidi
yurddaşın söylediklerinin hepsi de doi- yor. Modern binalarla karşılaşıyoruz. 
rudur. Şimdi onun; her medeni insanın ihtiya-

Bu sözlerin tesiri altında zebun, yolu- cını tatmin edecek biricik temiz otelın

muza devam ediyoruz. Daima yokuı çı- deyiz. Etrafa ve gölün - teneffüs eder gi
kıyoruz. Nihayet önümüzde büyük bir bi - inip kabaran hafif dalgalarına bakı
bina beliriyor, ismini öğreniyorum: Bat- yorum, düşünüyorum: Vangölü kenar) -
han. rında bir köşe. İktısadi kalkınmamızın 

Hakikaten hanların başı sayılacak de- küçük örneklerinden birL Fakat şaheser. 
recede bir haşmet gösteriyor. Parlak bir istikbal vadeden bir varlık. 
Bulunduğu nokta; Vnn - Bitlis ~ Mu~ Karşı sahillere bakıyorum. 

yollarının birleştiği yerdedir. Türk sanayiinin yayılacağı ve Türk ış-
Mühim bir hususiyet taşıyan bu hanın, çiliğinln gayretile yükseleceği şübhesiz 

kış günlerinde binlerce yolcuyu tehlike- olan bu güzel yerlerin yarınki alacağı 
den kurtardığına şübhe yok. İçerısi çok canlılığı tahayyül ediyorum: Uzerinde 
geniş. Yüzlerce insan ve hayvan ıstiab e- dolaşan sayısız gemilerle ve kıyılarını 
decek derecede ... Çok metin yapılmış bir süsliyen büyük şehirlerle Vangölil başk!l 
bina. Bazı seneler burası icarla bir kim- bir alem olacak. 
seye verilirmiş. O zamanlar yolcuların Doğu illerinin, bu cennet güzelliklerınl 
rahatları kısmen temin olunurmuş. · taşıyacak bu tatlı gölünü ve onun emsnl-

Talib bulunmadığı zamanlarda bo§ ka- siz sahillerini daha şimdiden derin bir 
lırmış. Fırtmalı havalarda dara düşen vecd ile seltımlıyorum. Ne mutlu bugün
yolcular kendilerini buraya atabilirlerse }eri göreceklere ... 
canlar-mı kurtarabilirlermiş. Aksi tak
dirde ölüm mukaddermiş. Daha ileride 
bu hana benzer birkaç tane daha varmıı. 
Fakat hepsi de yıkılmı~ ve harab olmuş, 
şimdi bunların yerine can kurtaran na
mı verilen bazı kulübeler yapılmış. 

Solumuzda Muşa giden yol Ufak Rah
va ismile anılıyor. Önümüzde Nemrud 
\'e Süphan dağları bütün azametile du
ruyor. Tatvana doğru ilerliyoruz. Büyük 
Rnhvadayız, oldukça geniş ve tamamen 
karla mestur bir saha. Derin bir ı;essizlik, 
karlı ve tipili havalarda ku§ bile uçmı
yan bu yollarda binbir facianın geçtiği
•1i yol arkadaşım nnlatıyor. 

Her sene birkaç kurban veren bu kanlı 
eçidin acıklı hatıraları varınl§. 
Fırtınalar günlerce devam edermiş. 

Ha~lara veya can kurtaranlara sığınan 
;olcular, günlerce içeride kalır ve yolun 
açılmasını beklerlermiş. Açlık ve yar
Jımsızlık yüzünden ölenler de olunnuı. 
Yalnız son zamanlarda yapılan bu can 

Kalbimde taze bir heyecan, yorgun vu
cudümü dinlendirmek için yatağıma çe
kiliyorum. - Kayaoğlu 

Nazillide havalar bozuk gidiyor 

Nazilli (Hususi) - Bu yıl tabial huyu
nu değ~tirdi. Yirmi gündür hava açılmı
yor. Sürekli şekilde ve sakin sakin yağ
mur yağıyor. Geçen yılın bugünlerinde 
sıcaklar iyice başlamış, ovada kuru top
rak işlenmiş, yH ) er pamuklar ekilmcğe 
başlam\Ş, çiftçinin işi kızışmış bulunu
yoı du. Bu sene daha pamuk tarlalarına 
el sürülmemi~Ur. Çok tarlalar su içinde, 
çamur bir haldedir. Bır haf ta daha yağ
murlar kesilip havalar ısınmazsa pamuk 
ekimi geç kalarak nısıf derecede azala
cak, verim az olacaktır. Tarlalara ancak 
mısır ve karpuz ekmek kabil olacaktır. 

Henüz ağaçlar bile tamamen yapraklan
mamıştır. Sühunet derecesi en fazla yir
midir. Köylünün butün temennisi hava
ların artık güneşli gitmesidir. 



1 H•di1eler Karpaında -ı Başıma gelenler: B 

HASTANEDE 
F arzediniz ki şu anda hastanede

yim, ve kesim zamanını bekliyen 

kurbanlık bir koyun gibi sıramı bekli -
yorum. 
Etrafımda bir çok hastalar var. On -

ların bir kısmı ameliyat olmuş. 
Biri: 
-Güç! 
Diyor. 
öteki: 

- Kolay! 
Diyor. 
Biri: 
- Ufak bir çizgi çizecekler ne olacak? 
Diyor. 

Öteki: 
- K.os kocaman bir yarık, buna ta -

\ıam.mül edilir mi? 

Diyor. 
Biri: Halime gülüyor, öteki halime a· 

cıyor. 

Doktor bakıyor: 
- Aslansın, diyor, hiç ehemmiyetı yok. 
Başka doktor: 

- Korkak, diyor, çocuklar bile ı~naen 
cesur. 
Hastanın biri kulağıma eğiliyor. 
- Senin yattığın yatakta senin gibi 

biri daha. ameliyat olmuştu. Haftası!na 
kalmadı, hastaneden ..apasağlam çıktı. 

Bir başka hasta kulağıma eğiliyor: 
- Bu senin yatbğın yatak var ya, di

yor, hiç uğurlu değildir. Kim yatsa öbür 
dünyayı boylar. 
Hastabakıcıya soruyorum: 
- Siz hiç ameliyatta bulundunuz mu? 
-Çok! 
- Peki güç müdür? 
- Yok ne olacak. Biz yardım ederiz. 
- Hayır sizin için söylemiyorum, ame-

liyat olan için! 
- Ben onu ne bileyim? 
- O da var ya, peki ben ne vakit ame-

liyat olacağım. 
- İki gün sonra. 
-Öf! 
Diyorum. İki gün daha ben böyle mi 

düşüneceğim, böyle mi konuşacağım, 

böyle şeyler mi duyacağım? 
1smet Hulusi 

ı_ Bunlan blllyor mu idiniz? =t 
Vergi eski lbraniler 

bile vardı 
Verginin tarihi 

de pek eskidir. İb
ranilere kadar çı

kar. İbraniler, haz
reti Musa zama
nında, hayvanları

nın ve istihsalleri
nin onda birini 
rühbanlara verir-

zamamnda Yemek bıçaklarmm ucları niçin 
sivri değildir? 

Umumiyetle ye-
mek bıçaklarının . 
ucları yuvarlaktır. \ \ı f 1 J / ı / ı / / / 

Bunun sebebini el-~ "" 
bette bilmiyorsu- ( lbiiJ 
nuzl Vaktlle sofra-
lara bıçak kon-
mazdı. Herkes cebindeki bıçağını çıkarır 

ve yemeğini o bıçakla yerdi. Bu bıçakla-

lerdi Fir'avunlar zamanında ise, bu mik- rın ucu sivri idi Yemekten sonra da kür

dar beşte bire çıkarıldı. Atinada, hakim dan vazifesini görürdü. Fakat yemekten 

Solon, varidatın derecesi ile artan bir sonra sofrada herkesin bıçaklarile dişle
müterakki vergi koymuştu. Eski Romalı- rini temizlemeleri öyle iğrenç bir man

larda ise, vergiler, imparatorların askeri zara hisıl ederdi ki nihayet yemek ma

ve hususi masraflarının karşılığını teş- salarına birer bıçak koymak icab etti ve 

kil ederdi 

* 
Lokomotif mucidinin uğradığı 

hUcumlar 
Lokomotifin mu

cidi olan İngiliz 
Stevenson tam ild 
aene muanzlarının 
hücumlarına ce
.va b vermekle meş.. 
gul oldu, her ka
fadan bir ses çıkı

bu bıçakların uclannın sivri olmaması

na da dikkat olundu. 
...... -··-·····---........ ....-. .. ---··--
ötekisi lokomotilln bacasından yangınlar 

çıkacatmı, bir dijeri dahili turizmin kal· 
kıp memleketteki otellerin ve hanların 

yıkılacağını, bir bqkası kazalann arta

cağını iddia ediyordu. 
Bir iÜJl, bir adam Stevenson'a &ordu: 

- Ya trenin önüne bir öküz veya inek 
çıkarsa? 

· Stevenson cevab verdi: 

yordu. Birisi, at neslinin mahvolacağını, 

- Öküz veya ineğin vay haline. O da
vayı böylece kazandı. 

Okuyucularıma 
Cevablarım .• 
fstanbulun merkez semtlerinden bi

rinde oturan bir genç kadının bana 

anlattığı hldise kısaca hülasa edilebi· 
lir: 

- Annem. babam, kardeşlerim ve 
kacam bir evde oturuyorduk.. Şen ve 

mes'ud yaşıyorduk. Geçenlerde ko • 
camla erkek kardeşim ehemmiyetsiz 

bir mesele üzerinde münakaşa yap • 
tılar. Sert ve acı kelimeler teati etti • 

ler. Şimdi kocam: cArtık bu evde o 
turamam, ayn bir eve çıkmalıyız> diye 

başladı. Mali vaziyeti müsniddir, çı -
kabiliriz. Fakat ben aileme çok merbu-

tum, istemiyorum. Diğer taraftan koca· 
mı da seviyorum. Müşkül vaziyette • 
yim. Ne yapayım? diyor. 

* Ben bu genç kadını müşkül değfl. 

tabii vaziyette görüyorum: 

- Evlenen bir kızın ailesi, annesi 
babası, kardeşleri değil, kocasıdn. Q. 

nu sevecektir. Onunla ömür sürecektir. 

Şu halde o nereye giderse onu takib 
edecek demektir. cİç güveysi> tabirini 
yalnız şarkın eski tarihi tanırdı. Bu • 

günün hayatı gayri tabii bularak kal· 
dırdı. Ve anlaşılıyor ki okuyucum 
gayri tabil hayattan çıkarak tabii bir 
hayata girecektir. Sıkılmakta, mütees
sir olmakta haksızdır. Fakat kendisine 
tavsiye ederim: Bu istihaleyi gayet 
tatlı bir şekilde yapmalıdır: 

- Kocanıza itaat edeceğinizi söy . 
leyiniz, hatti memnun olduğunuzu 

ilave ediniz. Bilmukabele kardeşinizle 
barışmasını isteyiniz. Buna kolaylık . 
la muvafakat edecektir. 

2 - Kardeşinizi de ayni yola geti · 
tiniz. Şeklini bulmak güç değildir. 

* Sungurluda Bay cP. C.:t e: 

Medeni kanun eski Akidlerde mihir 
namı altında giriştiğiniz taahhüdü ilga 
etmiştir. Fakat onun yerine zevce hu· 
kuku koymuştur. Miras meselesinde 
kızla erkek arasında fark yoktur. Ay· 
ni derecede istifade ederler. 

* Edim.ede Bay cK. D.> ye: 

Yüzüğü iade etmek ile verdiğiniz sö~ 
zü geri almış olursunuz. Fakat kız ta· 
rafı bu akid dolayısile muhtelif mas . 
raflar ihtiyar etmişse bunu sizden is
temek hakkını muhafaza ~der. 

TEYZE 

IKADDNI c EDEBÖVAT:J 
Kalı? _düz Y~~Iü Hayat ve hayal tesadüfleri 

klasık tayyor 

Kalın düz yünlü kumaş. Yakası eşarp 
ıeklinde ıiyah Wtüne beyaz benekli (sü
ra) dan bluz. 

Kanutyenin kordel8sı bluzla bir renk
tedir, 

Beyaz yaka 

Beyaz bir yaka elbiseyi ne kadar de
jiftirlr. Şu üç örnekten birini yaptırıp 

- veya yapıp - düz, koyu renk robunuza 
takınız. Giymekten bıktığınız elbiseye 

giymiye doyamıyacağınız bir güzellik 
gelecek. 

A. Organdiden yapılrmştır. Genç yüz
lere çok yaraşır. 

B. Pikeden yaka ve jabo. 

C. Plastron ve yaka ikisi de pikeden. 

Kaş bakımı 
Kaşlarınızı alacağınız gü11 etraflarına 

bol vazeiin sürmey! unutmayınız. Hem 

tüylerın kolay çıkmasına yarar, hem de
rinin tahi~ olmasına engel olur. 

~ * * 

1 
Hayat ve hayal teıadülleri. bütün edebiyatlarda ıürprizler doğur. 
maktadır. Ôyle ki bazan bir ıan'atkiir, peygamberce bir ilhamla, 

iatillbalde olacak bir vak'ayı bile tasavvur edebiliyor. 

Yaz•n: Halid Fahrl Ozansoy 
Türk vatanında bütün yürekleri sızla-,levhalarının bir tanesinden bir koca ro· 

tan Kırıehir ve havalisindeki zelzelenin man çıkarılabilir. cSon Posta> muharri
acıklı neücelerini mahallinde tedkike gi- rinin bize kısa bir tablo içinde çehresini 
den Naci Sadullahm muntazaman cSon gösterdiği köy muallimi tipi de bunun 
Posta. ya yolladığı yazıları hiç fiibhesiz örneğidir. Burada hakikat, san'attan ev• 
okumuşsunuzdur. Tabiat hırçınlığının bu vel davranmıştır. Bir misal daha göster• 
insafsız ölüm destanında gözlere sıcak mek için gene ayni arkadaşımızın zelze· 
yaşlar dolduran ne matemli safhalar var! le sahasından gazetemize yolladığı daha 
Sadece enkaz altından parça parça çıka- evvelki bir mektubundan ;u satırları da 
rılan kardeı cesedlerinin hilcayesi değil, çıkarayım: 
en iessiz ve aessizliği nisbetinde ıonsuz clşte beş çoGUğu ile beraber §uı,runu 
bir haile ıaklıyan hadiseler bile okur- da kaybeden bir baba ... Zelzeleden evvt?Z 
ken insanı ezip harab ediyor. Ya bu deh- her akşam evinin önüne çıkarak 'bağırır, 
§etin ilk ıününden ıon gününe kadar evladlarıni yemeğe davet edermi.ş. Şımdi 
içinde yqıyanlar ne hissederler, her lah- de akşamları ayni saatte gene onıarı ça• 
za nasıl kalblerinin zalim bir pençe ile ğırıyor!> 

burkulduluııu duyular? Hangi dehşet Bu satırları okuduktan sonra bir a~ 
edebiyatı en aade çizgilerle bımdan daha merhum Müftizade Ahmed Hlkmet'in 
hakikidir? MeselA Naci Sadullahın 23 ni-
san tarihli mektubundaki iU satırları o
kuyalım: 

Bu. akşam, Akpı114r köyündm uzakla
şırken yanımda bulunan Kızılay mii.fet
tişi: 

- Şuraya bak! dedi. 
Parmağile gösterdiği yer, önünde bu

lunduğumuz köy mektebi idi. Fakat mek
tebin yalnız bw uk duvarı ayaktaydı. Ve 
içi molozlaTla dolu ola?t duvarsız dersTıa
nedeki küçük rahlelerden birinde bir a
dam oturuyordu. 

Arkası ?>Ve dönük bulunan bu adamın 
o tehlikeli harabede ne yaptı~ını, ne ara
dığını anlamak merakını yenemedim. 

Fakat biraz yakl4§ınca göğsüme kay
nar sa gibi yakıcı bir aıcaklık yayıldı. 

Gözlerim doldu. 
Çünkü, alaca akşam karanl~mda se~

tiğim sima, köy mualliminin. yüzüydü. 
Ve enerjisinı ıabahtan akşama kadar 

bedbaht kc5yliilere bir aebi! gibi dağıtan, 
konuşan, gillen 1'e güldürmeye çalışan 

fedakar latanbul çocuğu, §imdi kimse ta.
rofından gÖ1"'Ülmediğinden emi?1ı olarak, 
kendi kendtM, rahat rahat, kana kana, 
hıçkıra hıçkıra ağlıyordu! 

Naci Sadullahın bütün sadeUğinı için
de ince bir artist duyuşu ve görü§ii ile 
canlandırdığı bu levhada, bu ıztırab ve 
feragat levhasında, R. Dorgolcs'in Tahta
salibler romanındaki bazı pasajları ha
tırla tan ne derin bir hüzün var! Dorgol~s, 
o meşhur harb romanında, bir akşam bir 
kasabaya gelen bir Fransız taburunun 
eğlenmek ve bir gün bir gece için ken
dini unutmak ihtiyacını tahlil ediyor. 
Sonra neferlerden birinin akşam karan
lığında bir kapıyı çaldığını anlatıyor. Bu 
kapının kapısı üstüne bir deste beyaz 
yasemin asmıflardır ve herhalde burası 
bir zevk evidir. Halbuki kıııpı açılıp içe
riye giren ve bir merdiven çıkarak bir 
küçük odaya dalan nefer, aylarca vı hat
ta senelerce devam eden büyük harb 
içinde bir akşam eğlenmek isterken bu 
arzusuna uygun bir dekor içinde değil, 

gene ölümün karşısına çıkıyor. Orada ö
lüm görüyor. Fakat bu defa gördüğü, bir 
küçük çocuk ölüsüdür. Göğsü üstüne bir 
demet beyaz yasemin koynıuglardır. Çün
kü; o kasabada, masumiyetin timsali ofa
rak, çocuk cesedlerinin göğsüne hep böy
le bir demet beyaz çiçek buakmak lôet
tir. İşte Roland Dorgoles'in romanındaki 
bu pasaj ne kadar inceliği ve sadeliği 

içinde hazinse, Naci Sadulhhın Anadolu
daki zelzele sahasından bize perde perde 
açıp gösterdiği bir kısım levha dahi o 
kadar elemle doludur. Bu haktld ıztırab 

cHaristan ve Gülistan> isimli hikaye cil· 
dini ve o cilddeki Ninni hikayesin hatır· 
layım. O hikayedeki, çıldırıp, ölen çocu· 
ğunun boş beşiğine bir gece yarısı nin.~i 
söyliyen zavallı Zehrayı bu babaya ben· 
zetemez misiniz? Demek ki bazan hikayıı 
ve romancının muhayyelesi hakiki 
vak'aları, daha olmadan da yaratabili· 
yor. Zaten hayat ile san'at arasındaki bu 
sıkı bağlılık olmasa hangi esere fazla kıy• 
met verebiliriz? 
Hasılı hayat ve hayal tesadüfleri bütün 

edebiyatlarda böyle sürprizler doğur' 

maktadır. Öyle ki hazan bir san'atkar. 
peygamberce bir ilhamla istikbalde ola• , 
cak bir vak'ayı bile tasavvur edebiliyor, 
Buna da bir misal isterseniz bütün diin· 
yada romanı ve sinemalarda filmi meş
hur olan Atlantide'i gösterebilirim. Bu 
romanın bir yerinde, çölün bilmem hangi 
uzak bir noktasındaki bir vahada, bir 'll4 

fak kuyu başında yedi sekiz kişilik biı 

Fransız karakolu yerliler tarafından öl• 
dürülüyor. Garib değil mi? Yedi sene 
sonra ayni vak'a (fakat bu deh romanda 
değil, hayatta) tekerrür etmiyor mu~ 

Hem nerede? Çölde, ayni noktada! 
Biliyorum: çok kişi buna sadece tesa· 

düf diyecekler. Doğru! Yalnız daha ev• 
vel şu kelimeleri ilave etmek şartile: Hu· 
kikat ve hayal... İşte bütün tesadüfle! 
içinde en hayret verici olanları da bu ha4 
kikat ve hayal tesadüfleridir. 

Ne garib! Anadoludaki müdhiı yer sar• 
sıntısının Naci Sadullah tarafından tes· 
bit edilen levhaları bende bu fikirleri tt• 

yandırdı. Ama şunu da düşünüyorum 
Edebiyatın mühim bir cebhesi facia ol· 
duğuna göre, bu haftaki yazımda başka 
hangi faciadan bahsedebilirdim? Bu mH? 
mateme benim sütunumda da hiç olmaz· 
sa bu satırlar yer alsınlar! 

Halid Fahri Ozansoy _.. ____ ...... _________ ,_ 
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Budalalar 
Buda a anlattı: 
-Benim hır arkadaşım var, 

111 kolu tahtadandır. 
llbdaı sordu: 
- Ya sağ eli? 
- Keşk:l o etten olsa dı .. 

o da t tadan! .. 
Kamçı 

L.::- Baba niçm arabacılar, 
-.ııç arını arabalannda b -
l'lkına lar da evlerine go u -
tirler"' 
-E 

Dilu 
d.irler de onun için 

Meksikada cereyan eden 
gizli petrol harbi 

()j-retel>ilirseniz 
Kayuıpedtt namzedi. da _ En sonunda hükumetin bütün petrol kuyulanna 

mad namzedine döndü: vaz'ıyed etmesile neticelenen mücadele nasıl 
- Herhalde kızımı benim ba~ladı. nasıl inı,: .. af etb'7 

servetim için almıyorsunu.ıdur! 'I' AA.t 
- Eğer bana başka bir yol- Bir. ~ olUJW ki 

t dan zengin olmak çaresini öğ- ~ebika Cumharnl-
. relebilirseniı.... .. 61 General x~ 

Olab• . ecnebi petrol bJD. 
ılır panyalanna vu\yed 

- Garson bu nasıl yemek.. ederek bun1arm .._ 
dort kap yedim. Hepsı ayni nıessıllerini htldad 
idi. Yalnız isimleri değiş k. harici etti Cwnı.ur

- Olabılir bayım, hızım a - reisi, radyoda IÖyle
çı İspanyoldur. Kendınin de dJii bir nutukla, .c-

e mi? sekız tane ismi vardır. nebı multiyeti .ıtm-

--------------~-------------------------------------------------- da bulunan bütüJt 
Memnun oldum 

- Bir ay evvel gene gelmişünız ya, o 
zamandan bu za
mana kadar tam 
on ilti kilo kaybet
tim. 

- Çok memnun 
oldum bayan, p~ 
bmı bir ay evftl 

:ıdiğım zaman gene o koltuğun üzerine 
'1nuıtum. Siz de aeliP üstüne otur

........ ezllmqti. Bu.tün ıene aynJ 
~ ko,-.um. Bu sefer belki ezilme--
~. 

• Ben mi 

las
llizrnetct, koşa koşa evin bayının o
ına girdi: 

- Bay, Bay .. 

-Ne var? 
- Mutfakta yangın çıktı. 

- Bana ne, bayana haber ver. Sızin 
bUıt.tağuuza. aid ışlerle de ben mi rneş
eal olacajım?l 

o 
Hizmetci 

- Ne ... lmmetcinla var! 
- Ne yapalım 

bayın, bir buz do

labı alıp mutfağa 

koyamadık. Bari 

hizmetcimiz soiuk 
olsun! 

• 
Olamazlar 

- Kadınlar h r şey olabi ır er; fakat 

~~ye neferit itfaiye zabiti o-

- Neden? 

-Bu işde b 
'1tıp kağa ç 

aç saniye içinde hazır 
ak icab eder de .. 

• 
• 

ucıze 

-

- Yalnız pnu merak edi110-rmr .. Te
le/on kulübeıının etrafına top?anan
l4r acaba; telefon. etmek içiıt .T?m mı 

bekliyorlar, yoksa şapk3~u mı sey
redi31orlar? 

- Onu ıöylemeyi "'"'tww,.~m. evi 
Jl4PCl7l mimar~ .akıık lcapısıttm bir 
epni de tavan CITQ.UnG rap1!lıştL 

Eyvah 
Aşk ne imiş. ifte onu şimdi 

petrol tarlalarmın 

anla- devlete intikal ettiği
ni ve bundan böyle 
petrol tarlalarmuı 

yalmı Meksikalılar 

d ~ gun geçtikçe 
size itarşı bır kat 
daha baglanıyo-

rum, hır saat, bir 
dakıka, hır saniye 

' için ve yalru.ı Meksi· 
rvJ"~ kalılar tarafından i

yüzwıuzu gorme
sem vaşıyamayaca .. 
ğım. 

- Eyvah•~ 

- Ne oldu~ 

dare edileceğini bil
dircii 

-- Dt-mek ben sizin katilin~ o*aktım. 

Bu ilan. yirmi yıl
danberi devam edea 
gizli petrol har'blnin 
son perdesidir. Yirmi 
senedenberi Metsi

- !??? 
Sır daha yuzüme bakmayın, 

cektım de. 

• 
diye- kada ~trol imtiyu,. 

la.nna sahih olup 
bunları işlelea İı:ı.&iliz 
ve Amerikan kum-

Neye yan acak pa.nyalarile Meksika. 

_ Anne bu ban verdi- ·n ekmek d;- hükumeti çetin bir 
a • . mücadele içınde bu-

l m n n uzenne çilek reçeli mi sürdun, lwıuyordu. Mebika peıroı ıcuyulan 
yoksa kızık k reçeli mi! Meksika hükfuneü bu lıarbe, evveıaıııruma çıkacalı•ı. halbulıct en kArlı se-

- Sen han isı oldu· unu ani yama- petrol kumpanyalaruıa a&ır vergiler nelercM bile ancak 1,600,000 İngiliz liruı 
dm mı? va 'etmek suretile baflamışur. Bilibare varidat temin edebildiklerini ileri süre-

- An madun. sayılaıı 1800 e varan petrol amelesi, ça- rek bunu kabul edemiyeceklerini söyı.-

k · lışma saaUermill Widlmesi ve ücretle- diler Ye yüksek mahkeme- muracaıt - Madem ki okusunu lezzetıni ... - ,,. 
rınin yukseltilmeli için umumi bir grev ettiler. 

rsun. hangisi o d ·unu o· e-
ilan ederek hukumeüıı cebhesini tut- Yük.sek mahkeme, kumpanyaların ta· 

de n ye yan:ı, acak? muştur. leblerini reddetti. 8 martta hü.kAmet, 

• 
Der "'iş 

K ını.. evlenmed 11 evvel~ ~ben gü
.ı erk k istemem, 
yeter ki z ki ol
CWh dermiş. 

- Hep böyledir, 
insan evienmeden 
e"-vel çok şey is
ter. 

K dm sordu: 

• Güç 

1918 yılında, Meksika huktrmeti ~eni kumpanyalann b.nkalardald mevduatı
bir nızamname kabul etmiltir. Bu nızam- na ambargo koydu. 18 martta da kum
nam de, m mlekette buluna~ büt\in ma- panyaların tutn;ıuş olduklan hattı hare
d nı aengınlikJerln cumhuriyet bükume- ketin kolektif tşd ruhuna muhalif oldu
tin n malı oldufa. taarih edibniftir. funu fUn etti. Aı.le birlitf reisi de ay

Bu vazıyet. lııikumetle petrol kum- ni gece ,..nıa, umaml llffe başlanması 
pa valarınm ansuu )"elliden açtı. emrbıi ftl'dl. Bu greve kumpanyada çaJı .. 
Petrol tarla?aruun. :meftmri husu - f8ll ~bi flcilıer de iftirak ettırildiler. 
sunda da birçok ihtilaflar ve ni- Ertesi gün de, Cumhurreisi General 
zalar çıktı. tş mahkemeye düştü. Bitmez Kardeııas, bOtftn petrol kuyulannın mü

tükl'nmez celRler, hük6met?e kumpan- •dere edilctilini ilAn ettl 
yaların arasım iyiden iyiye açtı. Her ne İşte, Meksikadaki gizli petrol harbinin 
kadar ım senesinde bunpenyalara ya- 80n •"'- bu tMilde tec:elll ebDlf oldu 

pılan bir anlapna ufak bir sük\ln dev-
resi h3sıl ettiyse de a.melel nn hararetli ÇocııA bagra.aıının 

Kadınlar itın s hnede en güç rol b r muzahıri olan General Eardenu Beşinci H altıncı 
han · idrr'! Cumhurreasa olup :memlebtin başına ~ 

Kocası sov ledi: 
Fi üranlık. 

- F uranb - n nesi üç, ağz nı 
b r kel me öylemez. 

Bunun çın güç ya! 

• 
Si~ara 

çer ~mez milndele yeniden bütün hı- Gi111lerl 
zile başla • Dün çocuk baftuuım befİ1\d pnii mü-

çıp Ş harb gene kumpany larlct am le nasebetile saat on üçü bet seçe radyoda 
ara da un ş gıbi gorünuy rdu. Amele- Nişantaşı temsil kaıhı tarafuwlaıı bir tem• 
l r k dı gündeliklerilıe ba ka petrol sil verilmif, atpm 18,30 da doktor lbra

k l r da t•lışan amel l rin gun- hirn Zati çocuk mevzuu ilRrinde bir kon .. 
d · ı mukayese edıyo lar ve hak- ferans, 18,45 de de Fatih Halk vı temsil 
lan ı ar lr. ü22re kuvvdlı bırlıkler kolu bir temsil vermiştir. Saat oo a b • 

Yeni evi nmişlerdi. Genç kadın bi.r si-
tınywlardı. dan on selı:.ıae tadar. Bahttaki sanema a 

geçen yıl %8 may ta buviık parasız olarak çocuklara smema gösterıl .. 
-- Karımı na - gaıa yaktı. genç v ilan edildı. Birlik reisleri, usta- mıştir. Şehremini Halkevmde çocuklara 

sıl tanıdıgımı, ken- kocası gördu · ba 1 r ameleleruıi işden çekmışler, grev karagoz. oynatıbm§tır. Beşiktaı Halke • 
dısıle nasıl anla~ - - Artık beni sevmiyorsıu . - Sigaraya ım bayraklan petrol kuyularında ve buro- vınde bir konferans. Halkevı orkes sı 
mış olduğumuzu - Bunu ek ıı~redn çıkard· ı '> başladın! larda dalgalanmata başlamıştı. Hiıkilmet tarafından bir de kon.ser verilmiştir Tem 
sana anlatayım.. - Eğn befti eskisi gibi sevmış ol- - Evltrndikten sadece petrol tarlalarını muhafaza için sil kolu tarafmdaa da milli bir p ves tem-

- Dinlemem! aaydın, gene eskısi gibi gazetede spor sonra s&gar.ı ıçece- sil edihniftır. Büyütdere Parti b asınct. 
ı asker g- dermek ve bu mıntakada ht"r-- Neye? stıJdasını okur, gazeteyi e inden. bıra- ğimı sana söyle- çocuklara kukla ve karag& oynatılmış • 

- k hangı bir sııikaşde meydan vermemek l4UCbe kabılinden sözler din- ırdıa. Halbuki §imdi spor so.yfasın- Jllemİf miydim? tır. Bakırköy ilk okullannda müsamere -
'-- b f k Sö için tedbirler almakla iktifa etmfJtl ~k. IıGpuna ez de. dan ıon.ra bir de siycısi ha er erı o u- - 1Iemiftin ama, benim sigaraları· ler verilmiş. eğlenceler tertib eclilmiftir. 

r · · bi•:- M .. ı -:ıt L- ._. Ameleler. Mftlıda 40 saati k ff muta- B - d ............._ JIOTıun.. mı ıçıp ..u. ece&"™ eu:rıemenı..,.ın. ugun e çocuk bayramuua altına p-
------ ---------------------------------------------------------- bilinde 51 saatlik iicret, 1tmcde 385 gün niıdür. Bu milnasebelle, ıeee. EJüb o zaman Aslan .... ÜCftt •Jm•ia ...Ubil lkl ay tatil. bedeli Halkevillde Balkni temsil kolu tarafın-
B kumpanyaluaa Nenmek prtile harb dan bir temsil ftriJecektir. a..._ · ır anne, ç Yala ıla k 

~un. fotogr ne r onuş- seyahat hakki. etuz _. IOlll'& da tebü- Kadık6.J Süttna sinelnuanda. Halkevt 
~cak hllar: eli aire llö,JorlardJ. spor blu ham arumda. saat on dokuz-
toll'afcıy~ g~ıı - Ben si'Mhsız bir Gttv, bıiltim hrıile 12 pn ırdü. Fakat la ,.tnal arasında airet mülabablan ya-

- Çocuğ halde bir aslanı öl- petrol flkclam yüzünden Meksitanm pdacatbr. 
~afuu çı::. !0

: cfiirdüm. min•tal6b tehlikeye girince Karden• Saat 20 de Babrk y Haltevı ..ıonu~ 
ll'lll kaça? - Sılişız halde dı ve işe müdahale etmek lüzumuna da JDek1eb talebesine llhhl bil' film IOI'" 

l>edı. !o illi, naSll öldüniun? hi tti Mesele uzlaşma ve h kem komi- terilecektır. 
On ıK - Kalbine bir kur i e bavale edDdi ı.cu-- yeniden çal~ Rac:IJoda ~Ye akşam üzen konf r nı 

fUJl att m. a başladılu. Uzlqma ~tai d al- ve ter-fil« verilecek di r muıt&ka r-

Bayan, k6peğttdz JNlfttaİOın1dllM pe ç.- rırıta. .., 
- S' inle tGn'f'R'JIOt'UZ. °""" ~n IÖI inüze cevcıb "ef'etniyecelfml .. 

- Hani ilahsız a ren ~)!fmadm>. 9911ra 3000 fa da ilk mekt blerde de eilence ve ten z. 
okluğunu le - n k ranaı Mldinll Bu karar, zuhl r tertib edilec ktır. 

mıştm? ri eyahat aTZUlanndm ba ka bütün ta-
- Silihstadı ca _ ı bl ini hemen hemen tabu! ediyorctu. Sabiha Gökçen şehrimizde 

mm .. ben kendim - Yeni karar. 1 klnunusa i 1938 d 
den bahsetmiyorum,, mer ıyet mevtuııe atrecektı. Fakat ku -
ıaslandan. bahsecU - panyalar, bu karar neUcesınde işletme rımizde kal ıktan s 
rorum. maaraflarmm lellede 11 milyoa tqill& necekür. 
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Gebe bir kadın idama Tam100seneönce 
mahkUm edilirse asılır mı? ilk buharlı gemi 

lngilterede gebe bir kadının muhakemesi günün 
meselesi oldu bütün memleket bu mesele 

etrafında münakaşa ile meşgul 
Yukarıda koyduğumuz resimde 

Mim Casserley'i görüyorsunuz. Gülü -
yor, neı'e içindedir. Sanırsınız ki bir 
dostunu karşıl9.maktadır, veya bir sev -
diğine alkış yağdırmaktadır. Halbuki 
Misis Casserley bu resim alınmadan beş 
on dakika evvel Londra cinayet mahke
mesinin suçlu sırasındaydı. İdama mah -
küm edilmek tehlikesini geçiriyordu, ba
yıldı. Gebe olduğu için hastaneye yollan
mak üzere salondan dışarıya çıkarıldı. 

Fotoğrafçı da oradaydı. İhtimal aelhnı 
onadır. 

* Geçen martın 23 üncü günü Skotland-
Yard denilen Londra poliı müdüriyetinin 
memurları şehir kenarında zarif bir köş
kün salonuna girdiler . 
. Döşeme üzerinde bir cesed. Bir fahri - öldüren genç zevcesinin &§ılı Çaplindir, 
ka sahibi Mister Casserley cansız olarak genç kadın da ona yardım etınlştir. 
yerde yatıyoT. Yanıbaşında bir koltuk, Gerek Çaplin, gerek Bayan Casserley 
koltukta da ölünün genç zevcesi, güzel, tutuluyorlar, fakat aleyhlerinde bulunan 
.zarif, genç bir kadın göz yqlan içinde, et- bütün delillere ratmen suçu inldr ed1 -
rafında da bir kaç dostu. yarlar. Muhakeme henüz neticelenmedi. 

İlk bakıfta hatıra gelen ihtimal: Eve Fakat vaziyet aleyhlerindedlr. O derece 
hırsız girmiş, köpyi bucatı kanftırmış, aleyhlerindedlr ki efkln umumiye idam 
clolabları, çekmeceleri arqtırarak için - cezasına çarpılacaklanna kanidir. 
dekileri yere dökmüş, bu arada ev eahi- * 
)>l çıkıp gelince ona da bir rilvelver kur- İngiliz kanununun. bir hususiyeti var • 
.fWlU yerleıtirmlf. dır: Bu kanun dijer memleketlerde ol -

HAdJseyi polise haber v~en: Ak.§am duğu gibi jüriye katil hakkında ıu veya 
ıeç vakit bir davetten avdet ettilf zaman bu hlssl aebeblle kendls1nl mazur görerek 
fada ile karşılaf11Uı olan müteveffanın .suçsuz> dur hükmünü vermek aallhl -
zevcesidlr. yetini vermeıniıtir. * Adam öldüren mutlaka idama mahkftm 

Londra polis müdüriyeti bu ihtimali az edilir, idam hükmünün icra edilip edil -
kaldı hakikat olarak kabul edecekti ve memesi kralın kararma bağlıdır. Kral 
mesele de basit bir zabıta hldisesi ha - adliye nazınnm lraesile veya kendillfin
linde kapanıp gidecekti. Fakat isterseniz den ortada bir mazeret görürse affeder. 
te..adüf deyiniz, isterseniz Uihi adalet ta- Binaenaleyh ıörillilyor ki bu kadın ile 
J>frinJ kullanınız, arzu ederseniz de po11- Aşığı hakkında idam hükmü verilecek o
lln zekbına hamlediniz: Çok geçmeden lursa ikisi de asılacaktır. 
lıakikat anlaşılıyor: İhtiyar fabrikatör\\ İngiliz efkAn umumlyesini asıl mese-

c 
Bizde biç otobüs yok denilebilir. 
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Okyanusu geçmişti 
Nevyork 21 (Husust) - !Ik buharlı va

purun Okyanusu geçerek A vrupadan A
merikaya gidişi üzerinden tam bir asır 
geçmiş bulunuyor. Bu münasebetle Ame
rika gazeteleri bu tarihi h&dise hakkın -
da bir çok anektöd neşretmektedirler. 

Okyantisu ilk olarak geçen Sirius is -
minde yandan çarklı bir vapurdu. İrlin
danın Kork limanından 4 nisan 1838 ta -
rihinde hareket etmiş, Nevyorka 23 ni -
aan 1838 tarihinde varmıştı. Demek o -
luyor ki transatlantiklerin §imdi 4 gün
de yaptıkları bu seyahati 19 günde ba
prmıştı ve bu muvaffakiyet te o zaman 
bir harika addedilmişti. 

Sirius vapuru 703 tondu, makinesi 320 
beygir kuvvetindeydi. Fakat asıl va}turun 
.küçüklüğünde ve makinelerinin zayıflı

lmda değil, fazla kömür sarfedildiği için 
lüzumu derecesinde kömürün vapura ıığ
dırılabilmesi noktasındaydı. 
Anlaşılıyor ki, vapurun' kaptanı olan 

Bay Roberts seyahati başarmak için çok 
zahmet çekmiş, hattı tıpkı ıerefii aelefi 
Kristof Kolömbun başına geldiği gibi 
mürettebatın geri dönme teklifleri ile 
karplaşmıftır. 

Bu vapur bidayette İnglltere ile Fran
aa arasında lflemek için yapılmııtı. Bnu-

Markopulonun 
Yazan: H. Hancıoğlu 

Maırkopulonun hayatıtıa dem çewilen yem bir filmden bir aahne 

VenedJ.lin en güzel, tariht devirlerin-ı ile, zevk ile seyretmişti. Bu phlrlet A"f!' 
den birlli olan 1295 senesinde iki lhUyar rupahlann bildikleri ve tanıdıklan P
ve bir de orta yaşlı adam yorgunluktan birlerden ç?k daha mük:~el, çok da~ 
bltab arkalarında birer heybe, toz ve müzeyyendi. Bunların buyuk ıahane e 
toprak içinde doğdukları bu ıehre tekrar leri, köprüleri, birçok hastaneleri, zard 
dönmüfler hem yirmi altı sene evvel villilan, gezmeğe ve ticarete kolay~ 
ayrıldıkla.; evlerinin yollannı ıoruyor- veren geniş caddeleri, müstesna gilzelllit-
lar, hem de anlatıyorlardı. !erile insanları mesteden halka ma 

Neler görmemişlerdi; dalgalı denizler eğlence yerleri var~. Bu gchirler )'ili 
mi apnamışlar, geçilemiyecek yüksek mil murabbaında idiler. 
dağlardan mı geçmemişler, kuru fakat Artık anlatıyordu: 

vahp hayvanlarla dolu sahraları mı c Yollar ve kanallar çok uzun idneı 
kat'etmemişlerdi? Neler, neler görmemi§- Ayni zamanda gerek arabaların ve P' 

tı1c trcın!atl4n.tiklerden bfri !erdi. Tam yirmi sene Hitay denen ülke- rekse gemilerin kolayca ve rahatça işli-
dan dolayı vapurun sahibi de tıpkı mü - de yaıamışlar, dünyanın en nüfuzlu bir yebilmeleri için gayet geniş te yapılm 
rettebatı efbi eeminin Okyanusu geçe- hükümdanna hizmet etmişlerdi. lardı. Kanalların üzerinde sayılamıyac 
bileceğine kani değildi. Ve bu itibarla Bütün imparatorluklar, daha geniş, kadar çok köprüler mevcuddu. Bu köl" 
vapurunu kiralamıya razı olmak için daha muazzam bir imparatorluktan bah- rüler o kadar güzel inşa edilmişti ki gr 
tam bedelinin bir bankaya yatırılmasını .ediyorlar, daha ziyade insanlarla mes- miler altlarından direklerile, eşyalarill 
latemlştl. Fakat kaptan Sirius makinele- )din phirler anlatıyorlar ve Avruparun geçebiliyordu. Şehrin içinde, hesah edlı' 
rtntn intizamla lşllyeceğinden ve tekne- tanıdığı kralların hepsinden zensm, hat- lemiyecek derecede çok dükkAnlarla dO' 
nin de dalgalara dayanabileceğinden e- metlu bir kralın bulunduğunu söylüyor- lu pazar meydanı hariç olmak üzere, 
mlndi ve nitekim netice haklı olduğunu Jardı. Buralarda maden kömürü yakıla- büyük meydan mevcuddu. Her mey 
gösterdi. Şimdi bu vapurun resimleri A- rak odalar ısıtılıyor, altının yerini tutan yanın mil genişliğinde idL Bütün bf 
merikanın bütün gazetelerinde yer bul - kiğıdlar bulunuyor, insan bqmdan bü- meydanlardan örümcek ağı gibi kırk r 
makta ve kaptanının ismi alkıılanmak - yük cevizler oluyordu. Bu medeni ülke- dıın genişliğinde birçok caddeler ayııl 
tadır. de kadın, kız, erkek hepsi zevk içinde dı. Bu caddeler düzdü ve birbirine rnüd 
--... --.................. - ..... -...... yüzüyorlardı. Ecnebiler de en 1erbest zi olarak yapılmıştı. Büyük caddenin <Jll 
leden ziyade alakadar eden nokta da hah- tarzda bütün haklara sahibdiler. tasından büyük bir kanal geçerdi. Etrf' 
sin bu kısmında çıkmaktadır. Zira kadın Bu Venediklilere hiç kimst inanmak fı antrepolarla dolu idi. Hi~distandan ~ 
,gebedir. Kanun bu kadını idama rnah - :istememişti. Bu sebebden daha ziyade sair yerlerden gelen gemıler buralaru"' 
kOm edebilir, fakat karnındaki çocuğun geveze olan en gencine (Milyon Marko} eşyalarını boşaltırlardı, bu ticaret yet' 
hayatı üzerinde hakkı yoktur. ismini vermişlerdi. Çünkü onun naklet- }erinde her üç günde bir elli bin kişi tof 

O halde idam hükmünü müteakib kral tiği bütün hikayelerinde milyonlar vardı. !anırdı. 
ne yapacak? Kadını çocuğunun doğup Bunlar bu ülkelerden o kadar kıymetJi Sokaklar, tuğla veyahud taşla dö 
aütten kesileceği zamana kadar cezadan taşlar getirmişlerdi ki, bu taşlar, bu eı- mi§ti. Ana caddenin her iki tarafında 
tecil mi edecek, yoksa başka bir karar yalar ve bu paralarla ıehrin en zengin nar adım genişliğinde yaya kaldırıml 
mı verecek? İşte bu hafta bütün Londra- insanları olmuşlar, herkesin hürmet ve vardı. Ortası ufak çakıl taşları ile ör 

mn dÜ§Ündüğü mesele. takdirini kazanmışlardı. Bazan alaAy e.dil- müştü. Bunların üzerinden arabalar 
melerine rağmen, ıene masal telakkı e- lllmadan tıkır, tıkır .giderlerdi. Bu 

Şehir işleri: dilen o ihtişamdan, o ıervetten, o tan~na baların perdeleri, ipekten yastıkları 
• : • ve debdebeden bahsetmekten bir türlü dı. Altı kişi taşırlardı. Eğlenmek istlY 

DlhıkG Şehir Mecmı mnzakerelerl vazgeçemiyorlardı. kadınlar ve erkekler bunlan kira ile 
fehlr mecllslnln dünkü içtlmamda muhte- Bu •ırada Venedik ile Ceneve arasında tarlar, gezerlerdi. 

11f fller ald oldukları encümenlere havale 0- h b il*- d;ı....,;.,ti (1298) .JI 

lunduktan sonra belediye teselltlın heyeti ar •ıı e ~~ Şehre o kadar çok balık getirirlerw 
teftlllt n n.zlfelertne dair talimatname mü- Markopulo, kadirga nev'inden bir gc- bunu kim alacak diye düşünmeğe lü -,, 
akere edllm)f, uzun müzakere ve münatqa- minin kumandanlığını almış, fakat gemi- kalmazdı. Halk 

0 
kadar çoktu ki bir 

lardan aonra ın n 18 ncı maddelerinin yeni- linin zaptedilmesi üzerine Cenevelilere aaat zarfında tek bir balık bile katma 
den tedkit1 için tavabnin üvet mülklk ye ilmencü- esir düşerek hapse atılmıştı. Zavallı Mar- k kit 
menlerinden mftrekke m §ere ene ene Kanalların etrafında kadın ve er e 
l&desl tararlqtınlmqtır. ko burada artık hlkiyesini anlatacak bir rtn beraberce girdikleri soğuk su 

BeledlJe ve hususi idareye ald mektum insan bulamamıştı. Fakat iyi bir katibe, marnları vardı. Bu insanlar çocuklu~ 
emnl, verıt. 1lcret, tıra vesaireyi ihbar ede- masal tel&kki edilen bu sergüzeıtini dikte rındanberi böylece soğuk su içinde Y'":.ıl 
ceklere ihbarın mahiyetine ve tutarına ıöre im Ba •t ·· 
Jilld• be.le Jilzde on arasında ikramiye n- ettirmeje muvaffak o uştu. 51 , gu- meğe alışmışlardı. Bundan başka şe 
rilmeal tabul tdllm1ftlr. zel bir üalQbla, babası Nikola ve amcası içinde de, sıcak su hamamları vardı. 

Sular mildftr Ziyanın verdilt lu.hattan Maffeo ile beraber on yedi yaşında oldu- larda ayrı ayrı odalar bulunuyor, bet 
.onra Salar İdareal 837 blllnçoııu tudllıı: e- tu halde nasıl ana vatanı terkettijini an- dada sıcak sular akıyordu. Herkes ~._. 
dllmll diler lfler de bazı encümenlere havale -b d M t . h Jr;P"" 

d 'ktan belediye zabıtası tallmat- !atıyor, Lu nana, ora an ezopo amya- gün yemekten evvel bır defa mu a 
olun u sonra, İ d d p · a b"r namesi mtlzateratına devam tdllmek tızere ya, rana, ora an a amıre ve ıonr ı yıkanırdı. ,ti: 
busün aat on dörtte tekrar toplanılmuı kervanla Türk ülkelerine, Horasana, Bel- Buna müvazi diğer bir sokakta b~ 
tararlattınlmı.I n celaeye nihaye' nrtlmlf- be, KAşgara, Hatana geldiklerini ıöylü- rneşreb kadınların evleri bulunuyo 

tir. yordu. Nihayet Çin seddlni geçmifler, Bunların adedleri o kadar çoktu ki "'J 
Nllfu kayıdlan için bir tamim büyük hakanın makarrı olan Shangtu mağa lmkAn yoktu. Gayet itina ile Jlll 

Dahiliye Vetlletı ntıtua tayıdlan hattın- Türk phrine muvasalat etmiılerdl. nirler, güzel kokular sürünürlerdi. G 
. ifA. ı.l.i da alltadarlara Jtni bir emir ıöndermlftlr. Hakan kendilerini garbın sefirleri eibi şık mobleli evler tutarlar ve kendile 

Yeni emre ıöre, un.tus taydınuı çıkart.al- 1 . t· . . . h'zıtl 
resmi ok muı ı.tendlll takdirde bu tayıd, hanll ma- lltikba ettırtmiş ı. hizmet etmelerı ıçın ayn, ayrı ı 

Bir P iatatıattklerde oldulu ıtbl maa-r - Yol yok, gi1mrük . ç · tam nya mahkemeye ibraz edilecekse o ma- Onlar burada bir seneden fazla kal- Ier bulundururlardı. 
lesef bu istatistikte de memleketlınizin Fak~t yol faaliyetinin gıttlkçe arttı • tam veya mahkemenin resmen talebi beri- mak fıte.mlyorlardı. Fakat Kubiliy Han- Bunun arkasındaki sokakta da do~ 
vaziyetine dair tek kelime yoktur. Fakat lmı gorilyoruz, buna muklirabil bir tedk ote-- ne Yerllecektlr. Binaenaleyh kendinden bq- ı!an, o kadar büyük bir muavenet, tica- Iarın astrologların evleri bulunurdu 

tomobil için 600 le 1000 a arasın a lıı:uına atd ttlttlk ka71dlannı ıate,.enler ba . h " .. ' 
biliyoruz ki meseli 800,000 nüfusu ba - halüf eden aümrük resminin elln eski kaJıdlan hanll dalr•J• ibraz edeceklerse ön- rette o kadar büyük bir sil ulet gonnuı- kekl~r ve ka~ınlar s?~ ~erece.de b" 
nndıran İstanbul ve havalisinde l§liycn hadd.Jnde durduğunu görüyoruz ve isti _ ce o daireye mftracaaı edecekler .,. bu ma- lerdı ld küfranı nimet etmemek için yir- ler, ıpek elbıseler g~yınır~er~ı, 

. • kamlar tarafından istenen tayıdlar ıene nll- mi ıene kalmışlardı. Hatti hakanın, Çini kadınları o kadar güzeldı kı; bU otobüsleruı yeldlııu 100 den aşağıdır. yoruz ki bir harb vukuunda ılllh dere - f d ıreı-.a tarafından resmen Yeı11eoelıı: d kl . lb" 
1 

··cevher 
. · la b kil ua a -a - iatilbında Markopulo bizzat Hangsov giyin i erı e ıse ere ve mu (10,000) nüfusa isabet eden otobüs bir cesinde ehemmıyeti haız o n u na tır. Vekllet bundan .onra bu tetllde mua- edilm" tf ah b" eğe imkan yoktur> 

tek demektir. Bu nisbetsizliğin sebebini vasıtasının mümkün oldulu kadar fazla mele Japılmuının 1llul ıttlhal ıcllhlleatnt vagıı:;::ı,~'!1arınd;ş ~irleri, aık p a ı/;;:.vamı 14 üncü ıa~ada1 
iki kelime ile izah edebilir.iz: girmesi temin edilain blldlrm1ft.1r. 
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Sayfa 9 

Garib ve inanılmıyacak şeyler _ı 

J 
1 
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El Kristo 
de la Vega . . 

nın mucızesı 

BUZ 

Mayi halindeki hava, bir buz par· 
çuınıu ü:ı:erine kondutıı takdirde, 
aanki ateşe konmuı 11\1 gibi fıkır 

fılrır kaynar 

1400 benir kuTVetiude 
ve 170 tonluk Alman 

gambotu Çingtu , 4 
Atusta. 1914 de. Çin 
makamlan tarafıudaa 

müaadere adilmeain diye 
Kanton limanında bir 

Çiılliye 60 kunııa 
,.blmıftır 

Bu heykel, 1ııpnnyııda nyni 
iami taşıyan lciliııedcdir. İki 
işık, bu heykel önünde aşlc
lıırına udık kalncııl:lımnııı 

yemin etmişler Bir müddet 
geçince erkek sözünden dön
muş. Bunun üzerine mııh

lceı:neyo müracaat eden kız, 

heykeli şcbac1et delıli ela
ralı:: muhake "leye cclbcttir
rn·ş· 

Mahkemenin en 
heyecanlı aıralarında. 

lceykclin •nk eli, ye
rinden lcalkarak er
keği gösterir bir va
:ı:iyet almış, el hlilü 
bu va:ı:lyeti muhafaı:a 0 

etmektedir. 

laviçreye ıvık ve gögle bcldeai derler. Zira burada altı ay Ecnebi Başvekil 
Aslen Bir Amerikalı olan 

Kopley ( 1772 - 1863) de dört kere 
İngiltere Başvekili olmuştur 

müdd,,tJe hemen hemen hergün güneş 
bulunur, altı ay da hergün bava 

bulutlu ve gölgelı geçor 

~ .............................................................................................................................................................. .. 
I!!_rihten say/ alar : J 

Londraya gönderilen ilk 
Son Posta'nın Resimli Zabıta Hikayesi 1 

Osmanlı sefiri 
* "' .. 

Yuftlf Agah Eleneli. Babıaliye gönderdiği raporunda fÖyle diyordu: 
«Hediye ettiiim~ kıymetli ıorguçları kraliçe kalbinin üstüne, keri -
me•i bClfUJa talunıılardı. Maiyctle.rinde bulunan leydilerle §akalafı -

yorlar, biz. de Türk sultam olduk, diyorlardı.» 

Y•z•n: Hasan Adnan Giz 
. Os?'1anlı devleti asırlarca A~rupanı~ j derdiği altı atlı saray araba1arın.a bındi

ııyası hayatına karışmadı. Babıalı ricalı ler ve bahçede saray muhafrzlarıle mızı
garbin bütün hldiselerine bigane kalıp ka tarafından karşılandılar. Mare~al ve 
bıyık altından gülmeyi adeta büyük bir Agah efendi tarafından nutuklar söylen
:rnarifet sayardı. Fakat Kaynarcı muahe- di. Kahveler içilip şeker ve meyvalar 
desinden sonra bu idareaizliğin bütün yendikten sonra tekrar arabajara bınc
heziınetleri baş gösterince, nihayet mem- rek büyük bir alay halinde kral sarayına 
lekettc siyasi bir muhit yaratmak, aev- gittiler. Üçüncü Selimin yolladığı nadide 
letlerle daimi münasebat tesis etmek lı.i- şeylerle dolu bohçalar, elmas sorguçlar, 
turnu yavaş yavaş hissedildi ve ilk defa Yemen kahvesi ve piştovlar gibi değerli 
Oçüncü Sellin zamanında Avrupaya elçi- hediyeler bir gün evvel saraya gönderil
ler gönderild.l Gerçi o vakte kadar muh- mişti. Agah efendi o gün Hornsani kavuk 
telif tarihlerde Avrupaya birkaç Türk ve samur kürk giymişti. Babıfiliye gön
tlçi gitmişti. Fnkat nazikane bir iki te- derdiği bir tahriratta sarayda verilen ka
lnastan ibaret olan bu ziyaretlerden si- bul resmini ve kral üçüncü Jorjla mülfı
Yasi bir netice beklenemezdi. Türk sefir- katını şöylece anlatır: 
lerinin piri cl792> yılında Londraya gi- c ... Başta hünkarın gönderdiği atlarla 
den Yusuf Agfilı efendidir. bizim bindiğimiz altı atlı araba ve arka-

.Avrupada daimi sefaretler ihdas et- mızda yirmi kadar muteber lordların a
~k .~üşünüldüğü zaman hatıra ilkönce rabası olduğu h!llde saraya hareket ettik. 

rkun eski, fakat vefasız dostu Fransa Yollar çok kalabalık olduğundan intiza
~1.~şti. Lakin bu sırada Faris büyük mı temin için etrafımızda iki yüz cpoliss 
r...~ihılin en buhranlı zamanlarını yaşadı- yayan yürüyordu. Bu zabitan yol esna
&~dan bu fikirden vazgeçildi ve ilk sında o kadar maharet gösterdiler ki, 
~rk sefarethanesi c ••• Ötedenberi ehli halkın izdihamına rağmen gene alayın 

lam ile sulh ve müsalemet aairesindc intizamı bozulmadı. Kralın bahçesine va
ı.eçınen ve Türkiye ile hiçbir muharebe- rıldıkta pencereden alayı seyreden kra-
11 VUkubuimıyan> İngiltere devletinin liçe, kızları ve diğer taallukatı hediye 
Payitahtında açıldı. atları çok beğendiklerinden yakından te
cli :Eski kalyonlar katibi Yusuf AgAh efen- maşa etmek istediler. Bu yüzden bir çey
d sefarete, mektubli sadn ali hülefasıı~- rek saat kadar yolda eğlendik. Sarayın 
~n Raif efendi başkatibliğe, c .• ve Av- kapısında atları teslim aldılar ve rnih
u:alıiarın kişizadelerden sefaret maiye- mandarlarla saray zabitanı bizi istikbal 
bu e tneınur eyledikleri ataşelere muka- ettiler. Alındığımız bir salonda bir müd
ltı , Derviş ağa namında biri de maiyet det istirahat ettikten sonra ricalden Lord 
fir~.rnurluğuna tayin edildi. İlk Türk se- cAlsfort. yanımıza gelerek kralın sela
b ıne senevi elli bin kuru~ maaş ve on mını bildirdi ve bizi divan odasına davet 
k.ie~ bin kuruş harcır~ verilıni§U. O va- etti. Maiyetimize verilen kişizadelerle, 
'f?ıt . Osmanlı ricali siyasi bilgilerin ta- namei hümayunu hamil başkatib efencU 
:nı a.rnııe cahili olduğundan Agfıh efendi- ve tercümanlarımız olduğu halde divan 
be~ hareketinden bir müddet evvel, Be- odasına girdiğimiz zaman kral al kadife 
JtıUı: bahçesinde İngiliz sefiri ile birkaç işlemeli bir sandalya üzerinde oturuyor, 
Us tka.t yapılarak diplomasi ve teşrifat etrafında bütün devlet ricali ile sefirler 
)o~ lerı hakkında malfunat alındı. Deniz bulunuyordu. Acizleri başkfıUbimizin e
cUı u Uzun sürdüğünden kara yolunu ter- linden namei hümayunu alıncaı tazim ile 
bi eden AgAh efendi iki ay kadar süren ayağa kalkarak başından şapkasını çıd:. ~olcul~ktan sonra Londraya vasıl ol- kardı. 
l:ar Ik Türk sefirini büyük sempati ile Biz dahi mukabelede kusur etmiyerPk 
'f?ıa §ılıyan İngiltere devleti namci h..i- kısa bir nutuk irad ettik. Kral cenahları 
tıa Yunun kral üçüncü Jorja takdimi es- bu nutka verdikleri cevabda ezcümle §Un-

sında bü .. k tar yu merasim yapılmasına k:ı- lnrı söylediler: 
teş .vcrrnişu. Birkaç gün sonra sarayın c- Şevketlfı padişahın tarafıma gös
l'et~ıfa~ nazırı Agah efendiyi hususi su- terdikleıi muhabbet ve samimiyet zaten 
bud7 ~Yaret ederek merasinı programını malfunwn iken, sözlerinizden bir kat 

E trdı. daha memnun oldum. Sefaretinizl bu 
~Y ~elce sefaret heyetinin muhtcşr>m muhabbetin bir nümunesi addederim ve 
dij~ ı~rıa_ Taymis nehrinden geçmt>si buna bir karşılık olmak üzere iki devlet 
laYı nu~uı iken kışın §iddetinden do- arasındaki kadim dostluğu artırmak için 
\.trd nehir buz tutmll§ olduğundan bu fi- sarfedeceğim gayretten de emin olma
llıar en vazgı:tçildi. Nlhayeıt bir İngiUz nızı dilerim ... > 

aa eşaıınm Agah efendi ~reline Chelsea Bu nutkun tercüman tarafından bize 
bar~Yında verdiği bir ziyafetle merasim tebliğinden sonra kral hürmetle namel 
baş adı. Mihmandarlığa Prens dö Galin hümayunu alarak hariciye nazırına ver
lntı_ıabeyincisi Lord Chersey tayin edil- di. Divan odasından çıktığımız zaman 
:~ başkatib lord yanımıza gelerek, hüküm-

c arct heyeti, kral ve veliahdin gön- darın at takımlarile piştovlardan çok 

·------------------
Tayyaredeki cinayet 
*** 

Albay Gore, kralın 

karyesi Floyda ıöyl• 

demektedir: • 

- Bu mektub ~
mühimdir. Size tayya • 
re postasında bir yer 
ba:urlattık. inccef lnls 
yerde sid bir sefaret 
otmobili bekHyecck .,. 

dotru sefire rötürc -
ccktlr. O zaman ba 

mektubu kendisine n
rlrslnh. 

1 - P'loycı tayyare meydanına tam za
manında yetlştl. Görünürde, iiç yolcu 
daha vardı. Bunlar pek öyle ehemmiyet
li insanlar değildi. Yolcu tadın Mis LO· 
venştayn tayyareye binmek üzeredir. 
Onun arkasından da, Monton ıeUyor. 

4 - Yarı.111 saat sonra da, tayyarenin biricik garsonu, si

gara odasına bakacak oldu. Alelacele kapıyı kapadı ve pilot 

dairesine koştu: 

- Yolculardan biri öldürülmüş! diye haykırdı. 

8 - Pilot, ılgara odasını mil • 
nUrledlkten sonra telsiz memuru
na bazl emirlerde bulundu. Ve 
ıarsonu çağırdı. 

*** 
7 - Garson, yolcu salonuna lir

.il, n: cPllotun emrlle h1ç timse 
bulundu~u yerden d~anya çık • 
.ruyacak. dedl. 

• 

~ - Floyd tayyareye blndl 
7olculardan üçüncüsü Hadsın· 
dır. 

*** • a - Biraz aonra Floyd sıga .. 
ra tablnealne doğru ilerledi 
oturanlardan blrl de yol ar· 
tadaşlarının uyumakta ol • 
duklarını ıörünce Floydu ta· 
klp etti. 

~ - Pilot, birinci zabite vaziyeti tedkik etmesini işaret etti. 
Bırkaç saniye sonra odaya giren zabit vaziyeti anladı. Fıoyd 
çok gafil avlanmıı ve telle boğularak öldürülmüstü. 

8 - Tayyare bir fehirde yere incit. Nöbetçi polisi; maktu
lün ceblerlnl arqtınnca, yukarıda g6rdüğünUz şeyleri buldu. 

M tlt&lea: Sol'f'll1a çeldleıa iç yolca ela, seyahat esnasın
da, sfpn ocluma ula ayak basmadı.klarını iddia et

tiler. Bununla beraber, orta.da bulunaıı iki delil katm apaçık 
meyctana ko711YorcJa. Onun için de polJıl pek kolaylıkla :katl
U buldu. 

Bu ctellller necllrT Bulmakta pçliik çekerseıılz lütfen 
(13) tinci sayfaya bakınız. 

memnun olduğunu ve teşekkürlerini bil
dirdi. Biz de: 

tqekkür ediniz!..> dedi. dö Yorka bir bohça ve gülyağı1 dük cJÖ 

c- Dostun hediyesi dostu memnun e
der! .. > cevabını verdik. 

Bundan sonra kraliçeyi ziyaret ettik. 
Kraliçe dahi, hediyelerden ve bilhassa 

kendisi ile büyük kızına gönderilen ~1-

mas sorillçlardan çok memnun oldukla
rını ıöyliyerek: 

c- Zatı §ahaneye benim tarafımdan 

Bu kıymetli .sorguçları, .kraliçe kalbi Kleransa bir kılıç, bir tüfek, ok ve yay; 
üstüne ve kerimesi baıına takınıılardı. kraliçe ile altı kızına da kıymetli bohça
Maiyetlerinde bulunan leydilerle ıakala- lar ve gülyağları hediye ettim.> 
§ıyorlar: cBU: de Türk sultanı olduk> di- Diplomasiden pek anlamıyan eskı Tiırk 
ye gülil§ilyorlardı. elçileri, cömerdlik ve misafirperverliği 

Ertesi cuma günü veliahd Prens dö Gal ~ok iyi bildiklerinden, bazan padiş hın 

cenablt1nna tarafımdan tedarik edilen gönderdiği hediyeleri kafi görmiyrrek 
hediyelerl verdikten başka, dük dö Yorka kendi keselerinden de böyle ikramlarda 
mükemmel tak.mu ile kendi atımı, du,e. bulunurlardı. Haıan Adnan Gı.z 
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DELE Ekremözlerln imal kudreU l."ilzde 
y- d-. 

lUİELE Ekremözlertn otomatik yajflama 
tertibatı vardır. 
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Mektcblerl kabul ve tavııtye etmektedirler. 

l\IİELE Ekremözlerl en asrl ve diğer 
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1 lstanbul Belediyesi İlanları 
_,,. 1 
Daimi Encümenin 27 /4/938 tarihli toplantısında k~ olarak mezbahada 

toptan satılan ete aşağıda gösterilen azam! fiatlar tayin va tesbit olunmuştur: 

Karaman 
Dağlıç 

Kıvırcık 

Kuzu 
Sığır 

Keçi 

MandA 

Kuruş 

36 
43 
~ 

42 
S2 
20 
20 

Alcikadarların malfunu olmak üzere ilan olunur. (B.) (2406) 

Senelı"k: muham- İlk 
men kirası 

Yedıkulede Kalekapısı mahallesinde 8 N o. lı eski Kantar 
kulübesi. H 
)faskciyde Keçeci Piri sokağında 199 No. dükkan. 18 

Karcıgümrükte Debağlar sokağında Fev zipaşa. caddesinde 
52, 50 metre murabbaı yol artığ!. 1 
Unkd.panında Haraccı Kara Mehmed mahallesinde Kasımpaşa 

.kayık iskelesi sokağında 15 No kahve yeri. ~ 

Emınönündc Şeyh Mehmed Gt!ylant ma hallcsinde Reşadi-
} e sokağında 17 No. dükkAn. 180 

E~ ubde Tabakhane mahallesinde 1/9 No. yol artığı 
Fenerde Balat caddesinde 41 No. Kale burcu. 38 
Sam:ıtyada tramvay caddesinde 305 No. arsa. 

teminatı 

1,80 
1,35 

0,75 

~,38 

13,50 

2,70 
2,70 
2~ 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiralan yazılı olan mahaller 939 senesi 
Mayıs sonuna kadar ayn ayn kiray verilmek üzere açık artırmayd konulmus
tur. Şartnam leri Levazım Müdürlüğün de görülebilir. İstekliler hizalarında gös-

terilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 17/5/938 Salı güniı saat 14 
d Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (l) (2402) 

20/5/1938 tarihinden itıöaren Mersin - Mamure kısmına mahsus yolcu tarife
sı Toprakkale - Payas kısmın da teşmn edilmiştir. Fazla tafsilat için istasyon-
lara müracaat edilmelidir. (1215) (2388) • 

~ 

20/5/1938 tarihinden it.ibaren balkabağı. helvacı kabağı ve emsali kabaklar, 
yaş meyva ve sebzelere mahsus tarifeye tibi tutulacaktır. Fazla tafsil t is-
tasyonlardan verilir. {1214) (2389) 

~ 

20/5/1938 tarihinden itibaren zahire ta;ı:ifesinin arpa; yulaf ve çavdar rnadde
lerıne aid tenzilatı; Payas, Zonguldak ve Türk ve ecnebi diier demlryol istas-
yonlarına yapılacak nakliya~a da tatbik edilecektir. (1213) (2390) 

Sıvasta Cer atelyelerine aid muhtelif bin tezgah temelleri vesair inşaat iş
len, fiyatlarda bazı tadilat yapılarak kapalı zarf usulile yeniden eksiltmeye çı
ka ılmı§tır. 

1 Bu i ]('rm keşif bedelı cem'an 691,050 liradır. 
2 - İstekliler bu ~ aid şartname vesair evrakı Devlet Demiryolları Ankara, 

Haydnrpa,.qı ve Sirkeci veznelerinden 34.60 kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 -Eksiltm 9/5/938 tarihinde Pazartesi günü saat 15 de Ankarada Devlet 

D mıryolları Yol Dairesinde Merkez Bir inci Komisyonca yapılacaktır. 

4 - Eksiltın ye girebilmek için isteklilerin tekili mektubile birlikte aşağıda 
~azılı temınat ve vesaiki ayni gun saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine tevdi 
etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 31390 liralık muvakkat tem.inat. 
B - Bu k unun tayin ettıği vesikalar. 
C - Bu gıb· işleri başarmış olduğuna dair Nafıa Vekaletinden musaddak eh-

1 yet vesikası. cll74• .2299. 

!Kadı akıllar Dir ktörlüğü 

Ü kudarda Rum Melunedpaşa Doğancılar caddesinde 94/1. 
Üsküdarda Rum Melunedpaşa Arestc cadesinde 6 No. lu. 

Cinsi 

Dükk§.n 

Yukarıda mevkileri ve cinsleri yazılı yerler pazarlıkla kiraya verileceğinden 
i teklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğü ne müracaatları. (2404) 

an Koruma Genel 
Komutanlığınd n: 

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

2 Mu rn bedeli 28800 lira, muvakkat teminatı 2170 lira. 
l r bir lira 44 kufUJ mu kabilinde Sahnalma Komisyonundan 

a ınnbi ır. 
4 - İst k rin şartnamesındg yazılı vesikalarla beraber teklif mektublarını 

i 1ale saatınc.. n bir scı.at evveline kadar komisyona vermeleri ilan olunur. 

c2071h 

T r e Cum • 
urı et Merkez Bankası 

AKTİF 

Kasa: 

ALTIN: Satı t:llogram 17J50.554 
BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirlu: 
Türt lirası 

Hariçteki Muhabirler : 
ALTIN: Safi kUogram 9.D54.61' 
Altına tahvlll kahil serbest 
dövizler 

22 - Nisan - 1938 Vaziyeti 
'PASİF 

2~123.625,821 
20.534.844.-
1.246.560,94 

650.946~8 

12.738.038.32 

ltl.706,66 

Lira 
Sermaye: 

Adi ve f evkaüıde 
ihtiyat Akç 

45.905.0SO.'ftl Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar : G50.91l8,58 
Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun G ve 8 lncl maddeleri
ne teY!lkan hazine tarafından 

vlki tedlyat 

Deruhde edDen eTrakı nakdiye 
bakiyesi 

-
Z.105.172,40 c .ıao.ıo 
41.516.007,70 

158.748.563,-

14.455.059,-

lft.293.504,-Diğer dövizler ve Borçlu kllrlııg 
bakiyeleri 19 986.200,25 32.738.94.5,23 Karşılığı tamamen altın olarak 

UAveten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabUl ıı~veten lcd, 
var;d, 

Hazine Tnhvilleri : 
Deruhte edl, evrakı nakdl)e 
karşılığı 158 748.563,00 

19.000.000,-

13.000.000,- 17&.293.BM,-
16.587.746.91 Kanunun 8 - 8 inci maddele

rine tevfık:an hazine taratınd.1n 
vllkl tedlyat 14.455.059,00 

Tilrk Lirası :Mevduatı : 

144.293.504,- Döviz taahhüdntı : 
Senedat Cüxdam: 
HAZİNE BONOLARI 
TICAR! SENEDAT 

Eslıam ve Tahvilat Cüzdnnı: 
(Deruhde edllen evrakı nak-

A - (diyenin karşılığı Esham ve 

3.000.000,-
414 922.826,84 

Altına tnhv111 kabil dövlzler 
Diğer dövizler ve alacntıı kllrlng 

47.922.826,8( bakiyeleri 
Muhtelü ı 

U04,50 

32.989.645,75 82.991.050~ 

95.603.624. 71 

CTRhvtlAt Jtlbarl kıymetle> 38.799.231,58 
B - Serbest esham ve tahvlltıt 7.012.010,86 45.811.242,« 

A\'ansJar: 
Altın n Döm üzerine 54.900,61 
TahvllAt üzerine 7.231.284,52 7.286.185,13 

4.500.000,-
13.988.425,07 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

BURUŞMUŞ 

CİLT 

to UDŞ 
ayret ke il 

Euruşukluklar, ihtiyarladığı

mız zaman teşekkül eder. 
Cilt, bazı hayati unsurlarını 

kaybeder, bu hayati ve kıymetli 
unsurları iade edince, gençleşir 
ve tazeleşir. İşte, Viyana Üni
versitesi profe<iörll Doktor Stej
skal'in şayanı hayret keşfi bu
dur. cBioceh tAbir ve genç hay
vanların cilt hüceyrelerinin mer
kezinden istihsal edilen bu kıy
metli cevher, pembe rengindeki 
Tokalon kremi terkibinde mev
cuttur. Her a~c;am, yatmazdan 
evvel kullanınız. Siz uyurken, o, 
cildinizi besleyip gençleştirir ve 
bunışukluklannızı serian izale 
edc·r. Bir hafta zarfında on ya~ 
gençleşmiş görüneceksiniz. Gün
düz için cilt unsuru olan beyaz 
rengindeki Tokalan kremini ku\.. 
lanınız. Siyah benleri eritir, açık 
mesameleri kapatır ve birkaç 
gün zarfında en esmer ve sert bir 
cildi beyazlatıp yumu~atır. 

BAYANLARIN 
Nezarı dikkatin 

Satın aldığınız Tokalon kremi 
vazolarının buyfık bir kıymeti var
dır. Onları bayif.nlze iade ettiğlnlz
dc beberl için 5 kuruş alacak. ayni 
zam.and kıymettar muWatıan 

bulunan Tokalon mli.snbakasına lş
tJrak hakkını veren bir bilet "tak -
dlm edecektir. 

Yeki'm 343.097.106,05 Yel<\ın ın .ovr .ıoe,oo . 
2 Mart 1933 t rihinden itibaren 
Iskonto haddi % S! , Altın üzerine avans % 4! 
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Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362-Sirkeci Yolcu snlonu 

Tel. 22740 
Dam••, 

Karadeniz Postaları 

1 Mayıstan itibaren Karadeniz pos
talarında aşağıda yazılı değişiklikler 

olacaktır: 

SALI POSTALARI gidiJ ve dö

nüşte Zonguldak, İnebolu, Sinob, 
Samsun, Giresun, Trabzon ve Rize
ye uğrıyarak Hopaya kadar gidecek, 
gidişte ilaveten Tirebolu'ya ve dö
nüşte Pazar'a uğrıyacaktır. 
PERŞEMBE POSTALARI gidiş ve 

dönüşte İnebolu, Ayancık, Sinob, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gire
sun, Görele, Trabzon ve Rizeye uğ
rıyarak Hopaya kadar gidecek ve 
donüşte ilAveten Of ve Akçaaba'da 
uğnyacaktır. 

PAZAR POSTALARI gidiş ve dö-

nüşte Zonguldak, İnebolu, Gerze, 

1 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gıre
sun, Vakfıkebir ve Trabzon'a uğn
yarak Rizeye kadar gidecek ve dö-
nüşte ilaveten Sürmene ve Tirebolu-
ya uğnyacaktır. c2339> 

Kolaylık-Şİklı~ 
.. .. t•fdH enıt •ııqtıUı •~ 

,.. epe• ••raklııı 8aıulal\ 011la 
lçta ,.,. .... h •• ııtıı .... 
ı.uu. ı•r•re• tı•ııaı da 1elllla • 
"'" ılerfar. Hwtııtv IAC91tlr V .. 
au41ı,. tııu&llbG.aO CAulıtr ve aa 
''""' lıareletlırdı -11• ht'ln•• 
b,..a.. 

P'ı,eu ı T 111 PradH ı.ıhr1~ 

·~ rerl r•lnı• • 

llT llllUL, laJOits 
T011ıl ıneyduı 12 Nı.I•'\ 

Maluımm dyaret ıdhdr •eı• 
ti No.lu tarllemlıl lalıylrt!L 
Plyatta,_da Wrllo UH 

ilan Tarif em iz 
Birincl sahile 400 kurq 
IJıinci aah:la 250 » 
Vpjncü aahile 200 » 
Dördiinca aahile 100 • 
ı, ıahilela 60 11 

Son ıahile 40 • 

Muayyen bir müddec zarfında fazla,. 

ca mlltdarda ilin yaptıracaklar aynca 
tenzilBtlı tarifemizden fatifade ede
ceklerdir. Tam. yanın ve çeyrek ıayfa 
llinlar için ayn bft' tarife derpı, 

edilmiştir. 

Son Posta"nm ticad Uhlanna ald 
~er için fU adrf'ae müracaat edil
melidir: 

K&hraman:ıacJe U 
4ıı.kara caddesi 

Hakiki tabletleri soğuğa 
karşı ve bütün ağrılardan 

sizi korur. 

EN GÜZEL 
Hıfzıssıhha noktat naznrın
dan her hususta iyi imal 
edilmiş ÇOCUK ARABALAR~ 
en iyi şerait ve en ucuz 
fiatlarla yalnız. 

u.._er Matazaı rmda 
satılmaktadır. 

DOYÇE ORIENT BAKN 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkez!: Bedin 

f iiTkiyeJJıi pbelaiı 

Gala ta - İ.itanbul - İzmfı 
Deposu: İa1.. Tütün Gümrüğü 

* H., türlü ban.ita iti :J 
BALK OPERETi 

Kadıköy Snreyy• 
Sinemasında saat 

9 da ilk defa 
olarak 

!J Yıldız 

Üç Yıldız 
!J Yıldıı 

Yeni ve en son operet 
~----------------------------------------------__../ 

u ı 
ED}RNfi 
Cumhuriyet 
sinemasında 



"(Baştarafı 1 inci sayfada) 
da bulunduran iki taraflı ve çok ta-

metni 
imzalandı, canlı sözler teati edildi 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) Nutuklarda iki dost devlet arasındaki raflı muahede, anlaşma ve uzlaş-
ınarşlarını çalıyordu. Celal Bayar ken - sarsılmaz dostluk ve ittifak bağlarını da- maları her hangi bir surette ihlal 
disini karşılıyan Metaksas ile samimi ha ziyade t::ırsin ve tahkim eden yeni etmiyecek munzam bir muahede-
nıüsafaha ettikten sonra askeri teftiş et- muahedenin ehemmiyeti tebarüz ettiril- name akdini arzu ettikleri cihetle, 
ti. Bayan Celfıl Bayar ile heyette bulu - di. Her iki başvekilin nutukları şiddetle aşağıdaki hükümleri kararJaştırmış-
dan diğer bayanlaı a zarif buketler tak- alkışlanmıştır. lardır: 
dim edı'ldi. On dakik·a kadar süren tak- Birinci madde - İki yüksek akid ta-Ge11eral Metaksasın beyanatı 
elim merasiminden sonra misafirler bP- r3ftan biri, bir veya birkaç devlet t3 
l'aberlerinde Başvekil Metaksas da bu - Atina, 2 7 (Sureti mahsusada giden rafından sebebiyet verilmiyen bir ta-
lunduğu halde otomobiller ile Yunan hii- arkadaşımızdan) -Türk - Yunan mun- arrufa uğradığı takdirde diğer yüksek 
klımeti tarafından ikametlerine tahsis e- zam paktının jmza merasiminde gaze- akid taraf, mezkur devlet veya devlet
dilen cBüyük Britanya» oteline gittiler. teciler de bulunmuştur. Merasim esna- lerin askerlerini, silahlarını, harb mü
lstasyondan otele kadar olan caddelerde sıııda çok canlı sözler teati edilmiştir. himmatlarını geçirmek veya erzak, 
binlerce halk Başvekil ve Hariciye Ve- Paktın imzasını müteakib General :Me- hayvanat vesaire tedarik etmek ve ni
kilini şiddetle alkışlamıştır. taksas ve Cel5.l Bayar Türk ve Yunan hayet ric'at halindeki ordularını geçir· 
Başvekil ve Hauciyc Vekili cBüyük gaz~tecilerini kabul etmişlerdir. Evvela ınek veyahud askeri keşiflerde buhm

Britanya> otelinde yarım saat istirahat- General Metaksas söze başlamış ve mak üzere kendi topraklarından isti
t.n sonra saraya gidip defteri mahsusu Tüı k gazetecilerine hitab ederek demiş- fade etmesine icabında silahla müma
hnza ettikten sonra hariciye nezaretin - tir ki: naat ederek bitaraflığını muhafaza et-
de Başvekil Metaksası ziyaret etmişlerdir. «- Siz muhterem Türk gazetecileri- md!i taahhüd eder. 
lııraz sonra da Metaksa;; iadei ziyarette ni, aramızda bulmakla bahtiyarım. Ara· İk;ııci madde - İki yüksek akid ta
buıunmuştur. Misafiriet öğle yemekle - m1zda kendınizi evinizde hissetmenizi rnft~n biri üçüncü bir veya birkaç 
l'ini husu i surette Türkiye elçiliğinde ve memleketinize döndüğünüz zaman devlet tarafından hasrnane bir hare-
Yenıişlerdir. da Türk milletine Yunan halkının ha- kete uğradığı takdirde dığer akid ta-

Büyük tezahürat raretli his.,iyatını bildirmenizi isterim. rRf vaziyete çare bulmak üzere bütün 
/\tina 27 (Hususi) _ Bütün Atina ga- O-~ ·~siyatı ~i ayni za~a~da burada, bu gayretleri~i sarfetliyecektir.. Bu ~ay

ıeteıe · Tür" ki B kil' Celal Bayar muhım dakıkada kendınız de duyuyor- retlere ragmen muharebe bır emnva-
. rı ye aşve 1 

· · · · '"k k 1 dd k" 1 k l h 'k" "k"d t f k -ile ba · · v kil' R'; d.. Arasın Pitio:ı- sunuz. Ivhlletmızın yu sc muxa e- • ı o ara o ursa, er 1 ı a ı ara , en 
cı rıcıye e ı t.ş u . • . "k . . b h ı 

dan Selaniğe kadar yolcu!ukla.rı tafsilati- ratını metın ve kamıl bır elle ve 7evfı I d. yu.ksek menfaatlerıne uvgu~ ır ~· 
lt dolud B'"t'" i ta yonlardn Türkiye Rüşdü Aras gibi kıymetli mesaı arka- smetme vasıl olmak maksadıle vazı-

ur. u un s 5 "d d h . h h h b' ih . t 'f "'killeri k samimi ve candan tezahü- daşbrile beraber ı are e en mu terem yetı ayır a ane ır z nıve ve ı ına 
l'~tla kar:U:nmışlardır. İstasyonların hep hükumet rcisinize ~e~le~iğim . hayran- • le tekrar tedkik etmeyi taahhüd eder-
li donanm tı. Misafirlere hitab eden lık ve dostluk hıslermın ıfadesınc vası- Jer:. . 
(IIoıı. geld"ış. yac::ayınız yaşasın Ata _ ta olmanızı rica ederim. u,:iincü madde - Iki yüksek akid 

y ınız, y I k d' kl - • d d'-türk, "ac::a Türkiye) ibareli levhalar Atatürk'e tazim taraf, en ı topra arı uzerın e ıger 
" Y sın J k t" h · t" · bo •sılınış. Türk _ Yunar.. bayrakları her bir mem e ·e ın uzur ve emnıye mı z-

ttrafa rekilmiş bulumıyordu. Milletin kuvvetlerini dahiyane mak veya .. hükumetini .. değiştirmek 
'\7 ~ sek;lde tanzim eden Türkiyenin Büyük k d d t kk ı t 
.1 unan milletinin heyecan ve samimi - ~ ma sa mı .~u en eşe u ve . ece~-

Yet dolu tezahürleri karşısında Başvekil Şefi Kemal Atatürke hürmetkar tazim- muların vuc~? bulmasına ve ıkametı-
Ceıaı Bayar son derece mütehassıs olmuş- }erimi, sizin tavassutunuzla, bildirmek ne ve gene dıger memlekete karşı pro-
tur. isterim.> paganda veyahud her hangi başka va-
t Dra:111a istasyonunda toplanan halkın Başvekil Celal Bayann beyanatı sıta ile mücadele tasavvurunda bulu 
de~uratı çok fev3:alade idi. Yağan şid- General Metaksas'dan sonra Başve- nan şahıs veya tecemmualann ikame-
et}ı yağmura raame•ı Tilrkiyc Başvcki- kilimiz Celal Bayar Yunan matbuatına tine asla meydan vermenıeği taahhüd 

li t 
0 

• ederler. 
il renden ınmiş, kend1sinı karşılıyanlara hitab ederek şu sözleri söylemı~tir: 

tiratta bultınmuştur. Dördiincii madde - Yüksek akid ta-Muhterem Yunan matbuatı, 
Selanikten Atinay:ı kadar olan i!;tas - r3flar karşılıklı, iki veya birçok taraflı 

., Kıvmctli, siyasi bir vesika imzaladı- · , .. kd tt"kl · h ı ~ ,,onlarda da ayni şevk ve heyecan görül- • oırnnK uzere a e ı en a en mer ı 
lnuştür. ğımız::ı. samimi surette kaniim. İmzamı taahhüdlerinin işbu muahedename 

M·ı d 1 kovduktan sonra, çok büyük hır dev et Jıükümlerınden ayrı olarak tesirlerini 
ı unan ar ar Ek ı G 

Ar • - . adamı olan arkadaşım ·se an:; ene- t~1mamile ıcraya devam edeceğini ka 
ku· ına 27 (Hususı) - Turkıye Bn.şve - ral Metak"as'a söylediklerimi. burada rarl;ıstırmıslardır. 

ı Celil Bayarın mihmandarlığına Baş- t krar edersem hakiki duygulnnm ol-
"ekil Metaksasın hususi kalem müdürü de ·u gibi tebarüz eder. Br.şinci madde - Tasdiknamelerin 
.\ndruıis, Haririye Vekili Rüşdü Arasın ug . . . . . .· teatisi tarihinden itibaren meriyete gi-
lnihm d 1 ğı d h . h • k Kendısıne: cTebrık ederım, her ıkı rt"::ek olan işbu muahedename, on se-an ar ı na :ı ıırıcıy.? ususı a- b"" ··k h' İ 
leın ınu'"d" ·· Fil t · a·ım· ı d" memlekete gerçekten uyu ızmet e- ne müddetle akdolunmuştur. nkıza-uru on ayın e ı ış er ır. . . . . . . b "k tm -

1
A 

dilmıştır. Birbırımızı te rı e ege a- sıncla bir sene evvel Yüksek altid fa-
Başvekilin sözleri y1k1z. İmzaladığımız bu muahede Bal- r::ıfüırdan hiç biri canibinden feshe-

ka Ati.na 27 (Sureti mahsusada giden ar- kanlarda esasen teessüs etmiş olan sul- dilmediği halde ayni müddetle mer'i 
daştnuzdan) - Gazetele= Türk - Yu- hun, emniyetin, büyük dostluğun ve kalacak ve hep bu suretle devam eyli

~an dostluğu etrafında hararetli neşriya- ittifakın yeni bir tezahürü olduktan yecf'ktir. 
~evam etmektedirler. Gazetecilerle gö- baska bu hududu da aşarak umumi Yüksek akid taraflar 30 teşriniev
~ n Başvekil Celfıl Bayar 9 mayısta sulha da hizmet edecektir. İ~e bu fikir vel 1930 tarihli Türk - Yunan dostluk, 

lgr~da gidecoğini bildirmiştir. ve zihniyetle, ellerinizi hürmet ve mu- bitaraflık, uzlaşma ve hakem muahede-
•Zito Ellas» habbetle sıkıyorum .. > dedim. namesi ile 14 eylfıl 1933 tarihli samimi 

u ıye onan san ve Mısır 
arasmda pakt mı yapılacak? 
(Ba~tarafı 1 iftci sayfada) ı şünmeğe kadar gitmektedir. 

siyaset vaziyeti vüzuh kesbetrnedi. Hü - Bu bakımdan dikkate değer olmak ü
kfunet, bir kaç defa istifa etmek arzusu- zere burada bazı şayialar da dolaşıyor; 
nu gösterdi; kabinede bazı değişmeler - hatta geçenlerde, doktor Rüşdü Arasın 
den bahsedildi; fakat, henüz hiç bir şey ziyaretinden bir müddet evvel, bu tarz 
olmadı. Kararsızlık devam ediyor; bu - bir fikir gazetelerin birinde de yer bul
nunla beraber, Mehmed Mahmud Paşa muştu: Türkiye, Yunanistan ve Mısır a· 
ile saray arasında bir fikir ve siyaset ih- rasında bir pakt yapnıak fikri. Doktor 
tilafı bulunduğuna dair fayialar kuvvet- Arasın avdetinden sonra bu şayia, zayıf 
lenmektedir. Bir rivayete göre de hüku- da olsa, tekrar meydana çıktı. Hatta, Ma
met istifa etmek üzere bulunuyor. Buna jeste Faruğun mukarrer olan Ankara se
sebeb olarak, hükümdarın devlet işlerini yahatinden dönerken Yunanistana da 
daha yakından kontrol etmek arzusunda uğramak tasavvurları ile bu fikir arasın-
bulunması zikrediliyor. da bir münasebet bulunduğunu söyli ... * yenler de var. Hatta, bu defa Türkiye. 

Günün en mühim siyasi hadisesi, İn - Başvekili ile doktor Arnsın Yunanistana 
giltere ile İtalya arasındaki anlaşmanın yaptıkları seyahatte böyle bir paktın 
Mısırdaki akisleridir. Bir taraftan gaze - bahis mevzuu olacağım söyliyenler de 
teler, bu anlaşma neticesinde meydana bulunuyor. Ancak, bütün bunlar dedi -
gelen vaziyet hakkında türlü türlü tef - kodu hududunun haricmc çıkabilen şey
sirlerle dolu yazılar yazmaktadırlar. Di - !erden değildir. Belki, Mısırda bugünler
ğer taraftan da, Vafdciler, Mısıra hiç bir de efkarın hep bu şarki Akdeniz mesele· 
şey söylemeksizin, İngilterenin İtalya ile sile meşgul olmasından ileri gelen ve 
Mısırı alakadar eden bir anlaşma yapmış bir esasa istinad etmiyen bir ilhamdır, 
olmasından dolayı kıyametleri koparı - Bu hususta hiç bir şey söylemek müm • 
yorlar. Onlara göre kabahat İngilterenin kün değildir. 
değil, hükfunetindir. Mehmed Mahmud 
Paşa hükfunetıni, Mısırın istiklfılini mü- Yeni kabine 
dafaa etmemiş olmakla itham ediyorlar. Kahire 27 (A.A.) - Kral, Mehmed 
Bugün Nahas Paşa zümresinin artık si- Mahmud Paşanın istifastnı kabul etmi} 
yasi nüfuzları kalmamış olmakla bera - ve mumaileyhi yeni kabineyi teşkile :ne
ber Mehmed Malunud Paşa hükfuneti - mur etmiştir. Yeni kabine derhal teşek· 
nin bu meseledeki vaziyetinin zayıf oldu- kül etmiştir. Bundan evvelki kabinede 16 
ğu noktasında bura siyasi muhitleri müt- nazır mevcudken bu kabinede 13 mızır 
tehid gıbidir. Gazetelerin bu husustaki vardır. Tadilattan başlıca nezaretler mü
neşriyatı, şarki Akdenizin selameti etra- teessir olmamakta ve biri nasyonalist, di
fında ileri sürdükleri düşünceler de bu- ğeri müstakil olmak üzere iki devlet na -
nu gösterir. Her ne kadar İtalya ile İn • zırına yeni kabinede ye: verilmemesi ü
gilterenin yaptıkları anlaşma da ayni e- zerine meşrutiyetçi liberallerin nisbeti
sasa istinad ediyorsa da Mısır, bu mese _ ni arttırm1ş bulunmaktadır. 
lede kendisinin de faal bir unsur olma - İntihabat neticesinde vücude gelen hü
sını arzu etmekte ve memleketin bir do- kumet partilc>rinin koalisyonu eski vozi· 
nanına yapmıya muhtaç olduğunu dü - yetini muhafaza etmektPdir. 

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

• 
hatları için 

tarife yenı 
Ankara 27 (Hususi) - Hava yolları 

devlet işletme idare yo!cu ve eşya taşı
ması tarifesine ek olarak hazırlanan ta-
rüe ile devlet hava yolları tayyare mey
danlarına inecek ve bir müddet kalacak 
yabancı tayyarelerden alınacak ücret -
ler hakkındaki tarife Bakanlar heyetince 
tasvib edilmiştir. 

Bu tarifeye göre yeni açılacak hava hat 
!arından Ankara - İzmir hattında yol -
culardan 32 lıra, Ankara - Adana 30, An -
kara üzerinden geçmek üzere İstanbul -
Adana 35, İstanbul - İzmir 3..'i, İzmir - A
dana ~4 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Bir ay zarfında muteber olmak üzere 
gidiş, dönüş biletlerinden yüzde 30 ten -
zilat yapılacaktır. 

. 
lngilterede 

yiyecek stoku 
Londra, 27 (A.A.) - Büyük Bııtan 

ya'lın yiyecek ve silahlanma i~in de ip
tidai maddeler stoku vücude get rece
ğine dair maliye nazırının bt>\ natı 
bilhassa gazetelerin nazarı dıkkatini 
celhetmektedir. 

Deyli Telegraf gazetesine göre, daha 
şimdiden bir milyon tonluk zahire \& 

400 bin ton da şeker stoku yapıinııştır. 
Deyli Meyl, zahire stokunu iki mılyon 
ton olarak tahmin ediyor. · 

Avrupa güreş 
Birincilikleri 

( Ba§tarafı l inci sa uf ada) 

d :baŞ\Jekil ve Hariciye Vekiline yollar- Hakiki duygum ve düşünüşüm bu- anlaşma misakının meriyet müddeti-
ı~i;Pılan tezahürat bütün tasavvurların dur. ne mütea11ik hükümlerine rağmen, iş- F i/isf İnde 
~~de olmuştur. Dost milletin coşkun İçinde bulunmakla çok büyük zevk bu muahede gibi ayni müddet zarfında 

Çoban sıfır puvanla şimdilik başta gel -
mekte ve ondan sonra Estonyalı Kotkas 
bir fena puvanla ikinci. İsveçli Minan 3 
fena puvanla üçüncü ve Letonyalı Bi · 
taks gene 3 fena puvanla dördüncü gel, 
mektedir. 

~ uratı karşısında Başvekil Celal Ba- ve heyecan duyduğum memleketiniz- mer'i olacağını kararlaştırmışlardır. Unıumi grev 
,_:_ gtekçe •Zito E!ias .. diye bağırmış ve deki tezahürata gelince, mübalagasız --·-····-.. ·-··-·------

alkışlanmıştır. ifade edebilirim ki bu kadar biiyük ve nan dostluğu için «Yaşasın bu büyük Kudüs, 27 (AA) - Bugün öğleden 
Ercümend Ekrem Talu kalbden gelen coşkun tezahürata ve dostluğumuz> derim. sonra Mısır'dan buraya gelen taksim 

"4 ~Ualıedenin imzasından evvel candan kabule şahid olunmamıştır. Ve Ercüıneno Ekrem Talu komısyonunu protesto etmek üzere ya-
~ tina 27 (Sureti mahsusada giden ar- ben ilk görüyorum. Geceki ziyafet rın umumi grev yapılmasım ve tezahür-
ll't\Uı ifınıızdan) - Başvekil Celal Bayar Bunu memleketimize götüreceğim, Atina, 27 (Hususi) - Bu akşam Bü- leırde bulunulmasını bildiren ve Yük-
«a~ ıa~ nıuahedenin imzasından evvel memleketime anlatacağım, onlar da hiç yük Britanya otelinde Türkiye Başve- sek Arab Komitesinin imzasını taşıyan 

•l>tecıle~e şu beyanatta bulunmuştur: şiibhesiz heyecanıma ve şükranıma iş- kili Celfıl Bayar ve Hariciye Vekili arabca beyannameler bu akşam her ta-
lac kaktı ıınzalaymca sevincim iki kat o- tirak edeceklerdir. Rüşdü Arasın şerefine Yunan hükfune- rafta dağı_tı_ım_ış_t_ır_. ___ _ 
~tır. liududdanberi gösterilen can - Dostluk daimidir ti tarafından resmi bir ziyafet verilmiş- J 

~e . tezahürlere p.mdide11 teşekkürler tir. Zivafet esnasında fevkalade samimi spangada bir hasaba 
rtın.- Türk - Yunan dostluğu daimidir ve nutukİar söylendi. Her iki nutukta da Daha bombardıman 

Erciimc~ci Ekrem Taltı daimi kalacaktır. Çünkü kuvvetini her Türk - Yunan dostluk ve ittifakının 
1lM iki memleketin esas menfa.atı.erinden Balkan Antantı çerçevesi dahilindeki e- Edi idi, 50 ölü var >tt· uıuahede imza edildi k 1 ald 

lt.iiı ~a. 27 (Hususi) _ Türkiye Başve _ alıyor. Çünkü memle. ~t er~mız yaşa- hcmmiyeti bir kere daha tebarüz etti- Londra, 27 <Hususll - Franltoculara 
.a "a '-elal Bayar, Ha .. icı'y·~ vekil~ Rüc::dü mak ve mes'ud olmak ıçın laz~ gelen rildi ve An tan tın sulha olan büyük biz- 20 tayyareden mürekkeb bir filo. Akdeniz sa-
<"\• s • "' ~ .. ı·· f h · d' ler Bır devlet hlllnde kain Kastelion kasabasını bugün dört rıqt Ve ınaiyetlerincieki heye~ bugün her tur u evsa 1 aız ır_ · .. · meti alkışlandı. defa bombardunan etm!.§tir. 
~ beşte hariciye nezaretine geldiler. adamı olarak bu dostlugun mu~madı- Başvekilin muharririmize beyanatı Bomb:ı.rdıman neticesinde 50 tışl ölmüş-
l.f Ş\"ekiı Metaksas, harıciyc müsteşarı yen taalisine çalışma~ı bi~ci •. erece- Atina, 28 (Sureti mahsusada giden tiir. 

a"llıdis haric' d" kt- ·· Ar de emel, zevk ve vazıfe bılecegız. arkad!:l~ımızdan) - Başvekil Celal Ba- narselon, 27 <A.A.> - Resmt tebliğ: ~krle-
~ıt . ' ıye umum ıre oru - k ~ .. .. h ı et kıt'nla Al' 0Pulisıa şube dı"rekto"'rlerı' tarafın- Kıymetli arkadaşım General Meta - yar bana beyanatta bulunarak, gordu- niz cebheslnde cum ur Y rı ıaga 

a\\ k k t mıntakasında Franklstıerln tnzylkına mu-
'tJ arşııanıp hususi salona alındılar. sasın B~y.ük Şefim ha~kı~d.a i e:n;n- ğü candan k~~ul ve_ harar:tli ne~?hü- vafiaklyetıe mukavemet etmektedirler. Kıt-
~ fal( bir istirahatten sonra Balkan niyatı bızı her zamankı gıbı fevkalade rattan çok mutehassıs oldugunu soyle- alarımız mühim bir mevzi olnn Atalayo do 
~~:UUn Ankara toplantısında parefe mütehassis ve :ninnettar et_miştir. Ken- di. A!.1t:ı1a•yı işgal etm~lerdlr. 
t.ed~ olan munzam Türk_ Yunan mua- dilerine arzı şukra~ .. ~denm .. Kn:d.e~ Ercümend Ekrem Talu B:ırgos, 27 <A.A.) - Resmi tebliğ: Akdenız 

:81 imzası merasımi saat altıda baş - Yu~an mille~nin buyuk ve b~leştı~cı Kralın sarayında ~~b~:~~°!e e~:::~~~a~;!e~h~~=;~er~; 
e e~~ah~deler yaldızlı kartonlar için- Şefı H,?1etlı. ~al hazretlerın: ~u~- Atina 28 (Sureti nıahsusada gide~ ~r- Punta mevzilerini lşgnl etmişlerdir. Hukfıme! 
~tirildi. Bir defa daha okunduktan metle tazımlerımı _arzetmek ?en:m ıçın kadaşımızdan) - Başvekil ve Hancıye muıs:erı pek ağır zayiata düçar olmuşlnrdır. 
ela •ı:numi tezahürat ve alkışlar ara _ büyük bir saade~:ır. Bu ~azıfeyı bu~a- Vekili bu sabah meçhul asker abidesine ........ 00

-·--·---·----

c· 'l'ürkiye nammg Celal Bayar Ha _ da ve bilhassa guzel payıtahtınızda üa çtj,enk koyacaklar ve müteakiben kral yafeti bir süvare takib edecektir. Cuma 
~ Vekili ~üşdü Aras, Yuna~istan etmekten _d~yduğ~m zevke paya~ yok- tarafından kabul edileceklerdir. Celil günü kırda bir gezinti yapılacak ve ye
~ 1 a başvekil ve hariciye nazırı Ge _ tur. Kendısıne daımt saadetler dıler ve Bayar ve Rüşdü Aras yarın öğle yeme - mek yenilecek, akşam da Kral tiyatro
~ ~etaksas tarafından imzalandı. im- şevket ve azametlerinin payıdar olma- ğinde sarayda kralın misafiri olacaklar - sunda bir temsil verilecektir. 

11 ~uteakib Türkiye Başvekili ve Yu- sını temenni ederim. dır. Başvekil ve Hariciye Yekili cumar-
.. ~ledua~ekili mütekabilen birer nutuk Sözümü bitirirken ebedi olarak de- Bu akşamki ziyafet tesi günü karadan memleketimize dö-

'"A vam edeceğine emin olduğum Tü.rk-Yu- Akşam elçimiz taraf.ından verilecek zi- neceklerdir. Ercümend Ekrem Talu 

Ağır siklet şampiyon1uk müsabakala
nna bu dört güreşci arasında devam olu-
nacaktır. (A.A.) 

Çoban yenildi 
Tallin 27 (A.A.) - Estonyalı Kotkas 

Türk 'Mehmed Çobanı tuşla yenmiştir. 
Bu suretle Kotkas ağır siklet birinciliğini 
almıştır. İkincilik ve üçüncülük için Ço -
ban ile İsveçli Niman bu gece çarpışa • 
caklardır. 

Çoban üçüncü oldu 
Tallin 27 (Hususi) - ~yd1ya pu

vanla mağlfıb olan Çoban Mehmed üçün
cü oldu. 

Para mükafatı 
Ankarn, 2 7 (Hususi) - İstikla~ 

harhi malfıllerinden 4 sübay ile 25 ere 
39i numaralı kanun mucibince verile
cek para mükafatı hakkında bir kanun 
Iayihao:ı meclise verilmiştir. 

Arazi tevzii talimatnamesi 
Ankara 27 (Hususi) - Maliye Vekale· 

tince yeniden hazırlanan arazi tevzii ta
limatnamesi yüksek tasdi.ka iktiran et -
miştir. 

Dahiliye kadroları 
Ankara 27 (Hususi) - Dahiliye encü• 

meni, dahiliye kadrolarında bazı değişik
lik yapılmasına dair kanun !Uyihasını 

muzakere ve knbul etmistir. 
···························································-
1 

23 Nl~an çocuk bayramından sonra ı 
bir hafta süren çocuk haftası gelir. 



ı~ C)ayıa 

On yıl kadar oluyor. Vapurla Meraın
den İzmire geliyordum. Yanımda çocuk
luk arkadaşım Orhan vardı: İri yan, a
car, çevik ve gözünü budaktan sakınını·] 
yan bir delikanlı. O sırada boksa merak 
sarmış, epeyce de ilerletmişti. 

Deniz durgundu. Yolcular arasında 
şöyle hoşa gidecek hiçbir kadın veya kız 
yoktu. Bunun için saaUer hep renksiz ve_ 
heyecansız geçiyordu. 

Alanyada vapura elli sandık kadar 
portakal aldılar. Biraz sonra vapurun 
merdiveninde kuk elli yaşlarında bir ka
dınla genç bir kız göründü. Her ikisi de 
temiz ve sade giyinmişlerdi. Fakat genç 
kızın yüzü, vücudü, yürüyüşü çok güzel
di. Bu güzellik onda olduktan sonra çu
val giymiş olsa gene gözleıi kendisine 
çekerdi. 

Orhan: 
- Gözün aydın! 
Dedi. 
Gülümsedim. 
Merdivenin üstüne vardıkları zaman 

y.ı ,lısı çantasını açtı, fakat ayni zaman
da kapıyarak sordu: 

- Mualla, biletleri sana vermii tlm, 
değil mi? 

- Evet anne! 
Genç kız beyaz ve tombul parmaklarl

le biletleri çıkardı, memura verdi. Bun
lar güverte biletleriydi. Sonradan öğren
diğime göre birkaç saat sonra Antnlyaya 
çıkacakları için kamara almay~ lüzum 
görmemişlerdi. 

İki yolcu biletleri geri aldıktan sonra 
dosdoğru vapurun baş tarafına yürüdü
ler. Biz de o tarafa gittik. Kaptan köprü
sünün altındaki parmaklığa dayanarak 
baş ambar kapakları etrafındaki kalaba
lığa baktık. İki yolcu orada, portakal 
sandıklarının yanında ayakta idiler. 

Genç kız ellerini uğuşturarak sessiz 
duruyor, annesi geminin katibile sinirli 
sinirli konuşuyordu. Geminin katibi pr.r
takalların biletini sormuş, halbuki onlar 
almamışlar. Kadın diyordu ki: 

- Bizim Antnlyada adamımız var. 
Navlunu orada verip malları alacak. E
ğer parayı ödemezse siz de bunları ver
mezsiniz. Denizin ortasında bunları ka
çıracak değiliz ya ... 

Katibin yanına lostromo, onun yanına 
birkaç tayfa geldi. Bir türlü kadıncağızın 
istediği kabul edilmiyor, ille de bilet is
teniyordu. Bu aralık, kızı güzel bulduk
ları için olacak, alaya da başladılar. O 
sırada vapura gezmek için gelen kazanı? 
yüksek dereceli memurlarından ikisi de 
dı~crlerine katılınca büsbütün canım n
kıldı. Orhana: 

- Bunlar artık çok oluyorlar. Bir ders 
''e-receğiml 

Dedim. Omuzumu tokatladı: 
- Aksilik ederlerse arkandayım, kork

ma! 
Buna emindim ama her ihtimale karşı 

iskandil etmeyi daha uygun görmü§tüm. 

•• 
Yazan: 

Kadircan Kaflı 

1 

c- Çapkınlıgı çok ıevenm, ıımdl yapamıyorum amma, yapanlan seyretmek ıe 
o kadar ho§Uma gidiyor kı ... ~ 

Hemen aşağı indim. önce iki memura 
yaklaıtım: 

- Demlndenberi burada geçenlere ba
kıyorum. Kadıncağız çok haklıdır. Fakat 
kendisine zorluk çıkarılıyor. 

Kiüble gemicileri gösterdim: 
- Bunların alay etmelerinin önüne ge

çeceğiniz halde siz de onlar gibi yapıyor
sunuz! Vazifeniz bu mudur? Ayıb değil 
mi? 

İkisi de sararıp bozardılar, birisi: 
- Biz alay etmiyoruz kardeşim, fakat 

şlkA.yetleri de yok. Karışamayız ki ... 
Dedi ve birlikte çekilip gittiler. 
Demlndenberi onlardan cesaret a1an 

gemiciler de bırakınca kadıncağız bana 
döndü: 

- Aman oğlum hızır gibi yeti~tln, Al
lah razı olsun senden. Bir türlü lif anla
tamıyordum şunlara ... 

Genç kızın gözlerinde §Ükran parıltı

ları vardı. Kendimi tanıttım. Onlar da 
tanıttılar. 

- Görüyorum ki kimseniz yok. Size 
yardım edeyim. Henüz bir yere yerleır 
memişsiniz. 

Cevab beklemeksizin sandıklardan bir 
kaçının yerini değiştirdim, denize karşı 
bir kanape haline koydum. Karnaramdan 
bir battaniye getirip serdim ve oturduk. 
Şundan bundan konuştuk. Alanyada bü
yük portakal bahçeleri varını~. ~ntalya
dan öteberi alacaklarını§. 

Genç kızın konuşması da kendisi kadar 
hoştu. Annesine: 

- İzin verirseniz vapuru gezdireyim! 
Dedim. 
- Hayhay oğlum, buyurun! 
Beraber dolaşmağa başladık, korldor

lan, makine dairesinin önüni.ı, anverte 
yolcularının yığın h !inde yerleştlklcri 

ambarlan, üst güverteyi, hattl vapurun 
burnunu gezdik. Parmaklığa dayanarak 
aşağıyı baktık ve koca teknenin mlıın 

yararken etrafa saçtığı beya:ı köpilkleri, 

bunların keskin güneı altındı.ı gümüş to
zu gibi dağılışın> seyrettik. 

Onu daha ıssız yerlere götürmek, haş
haşa kalmak için can atıyordum. Fakat 
nereye gitsem arkamda bir adam vardı: 
Elli, elli beş yaşlarında, kır sakalh, uzun 

bıyıklı bir adam. Kadife yakalı bir palto 
giymişti ve her halile Anadolu kasabala
rından birinin zenginlerinden olduğu an
laşılıyordu. 

Bu adam ne istiyordu? Tam iyi bir kö
~e bulduğum sırada bir gölge gibi arkam-
da görüyordum. O da kızın ardına düş
müştü; başka ne olabilirdi? Bu yaştan 
sonra torunu yerindeki yavı ucağa kötü 
bir hisle bakması, hele benimle boy öl
çüşmeye kalkması fena halde sinirlerime 
dokunuyordu. Genç kız da bunun farkı
na varm~tı. Bakışlarından başka söz a
rasında da onun kendisini rahatsız ettiği
ni söyledi. O zaman dayanamadım. 

- Sen şurada bir dakika bekle; ben 
Onunla göriışeyim. 

- Fakat ... 

Belki benim için bir korkusu vaı dı; 
belki o adamdan bana fenalık gelmesi ih
timalini düşünmüştü. 

Bunu söylemesine vakit bırakmadan 

ayrıldım. Birkaç adım ötede denize b.;ıkı
yormuş gibi davranan ihtiyara yakla5-
tım. Sol elimle yakasından kavradım ve 
kızgın bir sesle sordum: 

- Be herif, iki saattenberi arkamızı 

bırakmıyorsun. Yanımdaki kızı .ayart
mak istediğin belli ... Beni adam yerine 
koymadığını geçelim, fakat saçından, sa
kalından da utanmıyor musun? 

İlk yumruğu çenesine yapıştırmak 
için onun ka§larının çatılması yeterdi. 
Halbuki adamcağız en küçük bir dargın
lık gösterdi. Gülümsiyerek elini omu7.u
ma koydu, okşadı ve boynunu büktü: 

- Oğlum, üzülme! Benim filmdi ha-

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 1 --------
Kiralık emlak 

Be§iktaşta Yenimahallede ThlamU!' caddesinde eski 16 yeni 14 No. lu ev. 
Kasımpa§ada Küçük Piyale mahallesinde Zincirlikuyu sakağında 286 No. lu ev. 
Yukarıda yazılı vakıf malların 31/,/939 günü sonuna kadar kiraya verilmek 

üzere açık arttırmaya konulmuştur. lhalesi 9/5/938 Pazartesi günü nat H,30 da 
Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü Akarat kalemine gelmeleri. (2388) 

İstanbul İkinci İflas Memurlu(un· 
dan: 

Galatada evvelce Ada Hanında 10 No. 
da oturmakta ve derici ve köselecilikle 
meşgul bulunmakta olan Niko ve Koço 
Canbezdinin iflası 27 /4/938 tarihinde a -
çılıp tasfiyenin adi şekilde yapılmasına 
karar verilmiş olduğundan: 

1 - Müfliste alacağı olanların ve iı -
tihkak iddiasında bulunanların alacakla
rını ve istihkaklarını ilandan bir ay için
de 2 ncl iflas dairesine gelerek kaydettir
meleri ve delillerini (senet ve defter hü
lasaları ve saire) asıl veya musaddak su
retlerini tevdi eylemeleri. 

2 - Hilafına hareket cezai mes'uliyetl 
müstelzim olmak üzere müflisin borçla -
rmın ayni müddet içinde kendilerin( ve 
borçlarını bildirmeleri. 

3 - Müflisin mallarını her ne sıfatla o
lursa olsun ellerinde bulunduranların o 
mallar üzerindeki hakları mahfuz kal -
mak şartile bunları ayni müddet içinde 
daire emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse 
makbul mazeretleri bulunmadıkça ceza! 
mes'uliyete uğnyacakları ve rüçhan hak- , 
larından mahrum kalacaklan. 

4 - 6/5/938 tarihine milsadif cuma gü
nü saat 11 de alacaklıların ilk içtlmaa 
gelmeleri ve müflis ile müıterek borçlu 
olanlar ve kefillerinin ve borcunu te -
keffül eden sair kimselerin toplanmada 
bulunmağa hakları olduğu ilAn olunur. 

(7231) 

~·-•"" DfŞ T ABlBI 4a 
RA TIP TÜRKOGLU 

Sirkeci : Viyana oteli sırası. 

No. :.!6, Kat ı de hergQn O~leden 
onra saat 14 den 20 ye kadar 

hastaları kabul eder. 

-·.--=ıı=- ............. daa' ......... ·=- • ·-··------ -
rem ağalarından farkım yok. Fakat vak
tile ben de senin gibi, belki daha çok çap-

kınlık ettim. Yunanistanda, Rusyada ÇQk 

Kendine beyhude 1ere 
eziyet edJyor 

NEVROZiN 
varken ıstırap 

çekilir mi? 
Batı diş Aralan 
ve Qşlıtmek ten mOtevellld 
bUtnn ağn, sızı, ıanoılarlı 
nezleye, romatizmaya karşı 

E ROZi 
knşelerini alınız 

icabında günde 3 kaı• alın bilir. 

lSMINE DİKKAT. 
Taklitlerinden Sakınınız. 

güzel günler yaşadım. Çapkınlığı çok se- Adapazan Asliye Hukuk H6kimll • 
verim. Şimdi yapamıyorum ama yapan- ğindeıı: 
Iarı seyretmek te o kadar hoşum:ı ıfdi- Müddeialeyh: Adapazan Karapiirçel< 
yor ki. .. Bunun için size bakıyorum. Se- nahiyesi merkezinde oturan Hüseyin oğ' 

lu Mustafa Yıldız. 
vi~en kumrulara bakar libi. .. İstemez-
seniz gelmem. Karınız Adapaiarının Çukur Ahmed1· 

ye M. de 220 sayılı evde oturan marufa· 
Beynime vuran kan ayaklarıma inmiı, turacı İlyas kızı Naime vekili avukat ız .. 

ellerim onun yakasını çoktan bırakmııtı. zet Güven tarafından aleyhinizde açtığı 
Neredeyse bu adamcağızı: boşanma davasının yapılan duruşma ne-

- Senin akranın orada .. ticesinde davacı ile boşanmanıza dalt 
Diyerek portakal sandıklarının yanına, mahkememizden sadır olan 11/4/938 ta" 

Muallünın annesine gönderecektim. rih ve 18/174 sayılı ilamın lkametgahınıı 
------- - - ------ me,.hul bulunduğundan tarafllll%& tebliğ 

YARINKİ NUSHAMIZDA.: s 
makamına kaim ve kamım müddet zar" 

Kırılan vazo fında temyiz edilmediği takdirde bnkiiııt 
Çeviren: ismet Hulıld kat'iyet kesbedeceği ilAnen teblil otu· 

-:---------------- nur. c2393> 

Genç kızın güzel başı, yastığın üstü- bulurum.. yardım ederim diye sevini- Celile yatağından sıçrayıp fıriaına.1< 
Son Posta'nm edebr romanı: 54 ne dağılan parlak ve nemli saçlarının yordum. Zavallı Siret, kim bilir nere- istiyor, her söze isyan ediyor: 

arasında kımıldadıkca hasta kardeşi u- lere gitti! .. Bir daha görecek miyim o- - Uyumaz o .. kimbilir ne acılar içiıl' 
zanmış olduğu sedirden kalkıyor. Ce- nu? .. İçimde korkunç bir his var! dedir!. Ben Sireti tanımaz mıyım? Onı.J 

li komşu kadın, her dakika tazelediği du: !erimin önünde tabut.. mezar .. duynıı.ı· 
sirkeli suya bez batırarak yanan alnına _Niçin bir daha görmiyecekmişsln? yor musun? İnce ince hıçkıran sesi duY' 

Ah, Şu Hayat! 
_ sarıyordu . Allaha emanet, aslan gibi delikanlı.. muyor musunuz? İşte o ağlıyor .... = Derin bir ruh acısının ateşleri içinde hep ateşin verdiği kuruntular bunlar... İyi kalbli komşu nine için için ağll' 

yanan zavallı Celile yalvarıyordu: Hele yarın olsun! Bak nasıl hM şeyler yor, buruşuk titrek dudakları, bu ölgiıtl 
Yazan; Nezihe Muhittin 

- Hüviyetinizi isbat ediniz!. Yoksa 
bir adım atamazsınız! 

- Arkamızdan bizi takib ederseniz 
kim olduğumuzu anlarsınız .. size hiçbir 
izahat vermeğe mecbur değiliz! 

Genç adam ne yaptığını bilmez bir 
yeis içjnde elini arka cebirıe atarken, 
Siret, hayal haline gelmiş solgun renk
li yüzünü arkadaşına çevirerek elini u
zattı : 

- Kendini boş yere yorma!. Serbest 
bırak şu adamları da işleri kolay bitir
sinler 

Genç adam Sıretin bu fö pertici ha
re-keti karşısında bir lahza şaşırıp kal
d •. Onun bu şaşkınlığından istifade e
den adamlar derhal Siretin üstüne atı
larak bir saniye içinde ellerine kelepçe 
geçir rek odadan çıkardılar. 

Od da yalnız kaldığını görür görmez 

merdivenden gerisin geriye dönerek e- - Beni Sirete götürün!. Sirete gide- yoluna girecek.. ı..şıklı cidanın yavaş yavaş kıpırdayal'I 
lile arkadaşına kat'i bir işaret yaptı: ceğiml. _ Gidip bulalım Sireti.. oh Allahun gölgeleri arasında mırıldanıyor: 

- Dur! Komşu kadın, kırk derece ateşle so- - Sen hayırlar ver Rabbım.. set' 
yüreğimin içinde bir avu9 ateş var •. 

- Fakat Siret, beni çıldırtacaksın! kağa fırlamak, nişanlısına koşmak is- öw .. t t hayırlar ver! .. 
- Niçin tel~ edıyorsun?. teyen genç kızı zorla tekrar yatağına g gsuın u uşuyor.. ... Celile iki gece ateşler içinde yB' 
- Bu da söz mü? Seni götürüyorlar .. yatırarak teselli için çabalıyordu: - Allahın bu saatinde kurdlar kug- nıyor. Komşu kadın, hasta kardeş ' ': 

nasıl sabredebilirim bu hale? - 'Üzülme evHidım .. hele bu gece lar uyuyor evladım .. şimdi onu nerede Sirctin sadık arkadaşı genç kızın bD, 
- Varsın götürsünler... geçsin .. yarın inşallah ateşin düşer .. be- buluruz? ucunda çırpınıyorlar ... 
- Siret.. kardeşim! Soğukkanlılığın raber gider, Siret beye her şeyi anlatı- - Gazete idarehanesindedir. Acaba Celile mütemadiyen Slreti istiyor .. 

beni ürpertiyor. rız... çalışabiliyor mu? Zavallının kolunu bana Sireti getiriniz diye inliyor .. ınil~: 
Sireti aralarına alınış olanlardan bi· Celile inliyor: kanadını kırdım.. kün mü?!. Siret rütubetli bir taş oda eJ'I 

ri bu uzun mükalemeye kızm~tı: - Acaba beni affeder mi? Ah zavallı - Senin ne şuçun var a yavrucu- mahpus!.. Traşı uzamış, ihtilAttan ~ . 
- Haydi, yeter artık! - diye Siret! it- Siretciğiml.. O pis mektubu açtırmayın- ğuın? .. Sen fikrince hayır düşünüyor- edilmiş .. metruk ve bir put gibi sessıı. 

ti - yansını da sonraya bırakın!.. ca nasıl sapsan kesildU dun .. aranıza karn çalı girdl Yarada- dü~ünüyor ... Soluk dudaklarının aJ1l 
Siret, gene bir makine uyı:ıallığile hiç Bu sözleri işiten haaUı çocuk söze ka- nım gücenmesin ama, n de uğursuz sın~dan arasıra mırıldandığı kınk do : 

bir kelime söylemeden ve arkasından rışıyordu: bir hali var .. insan yüzüm~ bakınca tlly- kük kelimeleri rütubetli, kirli taf dl.I 
donup kalan arkadaşına bir veda işare- - Ben de pencereden gördüm .. Siret leri diken diken oluyor. varlardan başka işiden yok ... 
ti bil yapmadan merdivenlerden inip ağabeyim duvarlara tutuna tutuna g.i- - Oh, evet.. uğursuz, menhus mah- . 

11
ç 

gittl diyordu. Bir defa da şurncıkta yere ka- lilk!.. Bir kabus gibi üzerime çökllyor.. Ihtiyar komşu kadınla, SireUn ge il' 
pandı. of Allahım!.. Siret .. acaba Siret iimdl arkadaşının kollarında, tevkifhane !11g1' 

Celile hıçkırarak inllyor, sa91arını çe- nerede? dürünün odasına bin bir mükülatl.8 ıc' 
kiyordu : - A, ilfilıi yavrum, sen kendine ve- rebilen solmuş, zayıflamış Celile ill 

o dchşetlı durgunluktan uyanan arka- Celilenın vilcudünil kızıl bir alev sar-
daş. bir hamlede kendini merdiven ba- mıştı. Arada bir kendine geldikce: 

- Ben bilir miydim b8yle olacağı- hlın veriyorsun. Siret nerede olacak.. gibi yalvarıyor: 
nı?t O adama f.naıımıştun .. belki bir 11 yatajmda m~ıl mışıl uyuyordur .. 

şında buldu. - S iret ,Siret, beni attetl - diye sa-
Sire t sükunetle ilk adımını attığı yıklıyordu - 'Arkası vaf} 
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Ankara ve Keskinde dün 
yeni sarsıntılar oldu 

Barbaros yavaş yavaş iskele tarafından alçalmıya, batmıya başladı. Çığlıklar, 
feryadlar ve naralar arasında Tekirdağlı Mehmed kaptanın 2ür, hakim sesi 

işitiliyor, fakat gemideki karışıklık bir türlü nihayet bulamıyordu 

(B~<rtarajı 1 inci sayfada) ı şehir zelzelesinden dolayı taziyede bulun-
tapılnn halk sokaklara fırladı. Birçok tim- m~ştur. 
seler atıkta bekleşmektedir. Merkezde zayiat Ispanya maslahatgüzan da hariciye ve-
yoktur. kfıletlne gelerek hükfımetınln teessur ve tA-

z ] ] . .b zlyelerinl bildirmiştir. 
e ze enın Keskinde yaptığı tahn at . l fi 

Hnrıçten ge en telgra ar l{eskln <Hususi - gecikmiştir) - Keskin 
kazası da son zelzeleden Kırşehir kadar mü- Ankara 27 (A.A.) - Macaristan ha • 
teess!r olmuştur. Bu mıntakanın Ce'brailll, riciye nazırı B. de Kanya, Irak hariciye 
Komursarılar, Takazlı, Oüçbeyll, Ceritobası, nazırı B. Tevfik Essiiveydi, Suriye hari
Efendiköyü, Ceceliköşker, Göztepe, Beşlersef- ciye nazırı B. Sadulllah Cabri, Efganis • 
ıı, K:>yalaksalaklısı, Halıtlı, Çamurabatmaz, 

Bu hareket başlar başlamaz, Büyük
dere önlerinde istim üzerinde bekliyen 
birinci fırka da, başta Yavuz olmak ü
zere muharebe yerine yetişecek, torpi
do hücumlarına iştirakle bu fırkanın 
topları da düşman donanmasına çevri
lecek, imha hareketi tam ve etraflı ola
caktı. Yalnız, boğazda bulunan distro
Yer filotillalarını himaye etmek, onlara 
ana gemilik vazifesini görmek üzere bu 
fırkanın iki zırhlısından - Turgud, Bar
baros - her biri nöbetleşe birer hafta bo
ğazda kalacaklar, birer hafta da İstan
buıa gelerek istirahat edeceklerdi. Bu 
tertibat tatbik edilrneğe başlanmıştı. 
'I'urgud birinci nöbetini savmış; yerini 
Barbarosla değiştirmek üzere Barbaro
sun tersaneden çıkıp boğaza gelmesini 
bekliyordu. İşte, güzel bir mart akşamı, 
»aşmitin Marmaraya girişinin ilk ge
cesi İstanbuldan hareket eden Barba
ros, Marmaraya açılmış, bütün gece yol 
Yaparak sabahla beraber boğa:z suları
~a Yaklaşmıştı ve Marmarayı bitirmek 
Üzere bulunan gemi, Bolayır önlerine 
kadar gelmişti. 

Gemide, fevkalfıde bir ncş'c hakim
di. Güzel bir bahar havasile canlanan 
0 sabahki Marmara havası zabitan ve 
~Ürettebatın damarlarındaki kam coş
kun bir bollukla cevelAn ettiriyor •. her
l es şen, herkes canlı, herkes birbiri-
e Şakalaşıyordu. 

Süvari, kaptan Muzaffer beyle do
~anma ikinci komodoru kaplan Arif 
bey, .başlarında gemiye mülhak Alman 
h ah~yclileri bulunduğu halde erkanı-
.~rbıyelerile beraber kumanda köprü
~de çay içiliyor, muharebe vaziye -
ının müstakbel şekli, Avrupa harbinin 

neticesi hakkında mütalealar yürütülü
Yor, münakaşalar yapılıyordu. 
lf·Gemiyi saran neş'e havası, kumanda 

Oprüsüne uğramayı da ihmal etme
llıiştt. Her bir tehlikeden uzak, Kağ;d
hane deresinde sandal safası yapa~· gıbi 
~Ygısız ve iç ferahlığı ile çaylarını içen 
. nıandanlar Marmaranın temiz hava

•ıle ciğerlerini şişiriyorlar v~ bol bol 
Çene "Çalıyorlardı. 
b Gemide, yüzbaşı Hıfzı, nöbetci yüz
~Şısı bulunuyor, hilkaten cevval bir a
la rn ve tanınmış deniz kurdlarından o
d 11 Yüzbaşı Tekirdağlı Mehmcd kaptan 
r~ Vardiya başındakileri daimi bir mü
lt abe altında bulunduruyor; baştan 
lt~~· Üst güverteden makine dairesine 
bit ar herkes yürüyordu. Efrarl ve za
rt\~n Yarı yanya vardiyada idiler. Meh
lleş' kaptanın içinde, gemideki büyük Ittnt fırtınasına rağmen, tuhaf bir s1-
1tarn1 Vardı. Hiçbir yerde duramıyor; 
bir arasında bile oturamıyordu. Yak:n 
\in tehlikenin hissi kablelvukuu piş
hasııdeıı~zcinin ruhunda bir bulanıklık 

?\of edıyordu. 
8\in ehnı.ed; bir aralık, kumanda köprü
~!~ Nonış, orada, birlikte çay içen 
lahkan tayfanın komodor Arif beye iki 
il.iz haha arasına sıkıştırdıkları bir de
Yiizu arb fıkrasını anlat1şları, herkesin 
ııeıu:de tebessümler uçuşturuyordu. 
lokuıd~~ kaptan süvari Muzaffer beye 

-s·· Yakı uvari bey, dedi, boğaz sularına 
?\of~şıyoruz. Gemiyi bir dolassanız .. 

l°llld ~ffer kaptan münakaşaların ko
)e'tsiu sırada ikincisinin bu teklifini 
lkıttlta~ huhnuştu. Sıkıntılı bir tavırln 

ele etti· -v . 
\>Ok . aziyette bir fevkaladelik var mı? 
«ö~ k ışler ınihverinde dönüyor ya! Siz 
lıe Ulak oluverin! 

dolaş~ kaptan, yukan güverteyi bir 
l'E!sin 

1 
sonra aşağıya, makine dai

e doğru yürüm .. t·· 
~arb uş u. 

l'E!ycı· aros, Balayın bordalamak üze
~isj 1•• l<.ıyıya yakın seyreden harb ge
~ll.' ıskelelerin, sahil köylerinin önün
liııd:eç.erken, sabahın bu erken saatle
lar b bıle birçok el ve mendil sallıyan-

l> Ulunuyordu. 
~ı lt~ova sereni çanaklığındaki vardiya
ı, b Ukları gözetliyor, etrafına dikkat-

bır ~kıyo.r; o da mahiyetini bı1medıği 
~'Uın s, bır sevki tabii He sulardam te
~<i _ ediyordu. Tam Bolayırın borda-

ıgı sıra · · · 

Mehmed kaptan siıvari :Muzaffer Beye sokuldu. 

umuyor, onun çare bulmasını bekli -
yordu .. Barbarosun süvarisi Muzaffer 
kaptan komodor Arif beye sormuştu: 

- Ne yapacağız beyefendi? 

- Yara nerede imiş onu anlıyalım! 
Bu sırada nöbetci zabiti Hıfzı beyin 

kumanda köprüsü merdivenlerine tır -
mandığı görüldü. Zabit, süvarinin önü
ne gelince: 

- Beybaba! dedi, mürettebata can
kurtaran yeleklerini giydireceğim. 

- Yara neresinde geminin? 

(Arkası var) 

-----··-·-----------··- ....._ 

Tavaözü, Çatallı, Karakoyunlu köyleri tama- tan hariciye nazırı B. Fayz Muhammed 
men harab olmuştur. Han, Mısır hariciye nazm B. Abciel Fet-
Do~anny köyünün evlerinin yiizde 98 1, tah Yahya, İran hariciye nazın vekili B. 

Cer!nmüminU köyünün yüzde sekseni, ClnnU Adle ve İskenderun snncağı seçim ko • 
töytinün yüzde kırkı yıkılmıştır. misyonu ikinci rebi B. Secrc:tan Kırşehir 
Tokazlı köyünde 4 ölü, beş ağır yaralı, Do-

tnnay köyünde iti yaralı, Halıtlıda bir ağır zelzelesi dolayısile Hariciye Vekili Tev-
yaralı vardır. Birçok hayvan telef olmufJtur. fik Rüşdü Arasa taziye telgrafları çek • 

Fell'\ketzedelere llk lmdad olmak üzere An- mişler ve Hariciye Vekfilcti vekili Şük· 
karadan ıoo çadır gönderilmiş, knymakam rü Saracoğlu bu telgraflara cevaben cum
tarafmdan telfıketzedelere bizzat dağıtılmış huriyet hükumetinin teşekkürlerini bil
tır. Iföylülcr kft.mllen açıktadır. Sarsıntılar dirmiştir. 
deva."\ etmekte, basar gittikce çoğalmakta-
dır. 

Zelzele Aksarayda da tahribat yaptı 
Aksaray (Husust> - Son zelzelelerde Ak

sarnyda 1kl sarsıntı hls'ledllmtş ve bıı sarsın
tılar biraz da hasar yapmıştır. İki ev tama
men yıkılmıştır. Blr cam!ln de yan duvarları 
çökml•ştür. Çok şükür nüfusca zayiat olma
mıştır. 

İş Bankası 2000 lira verdi 
Ank:ıra, 27 (Hususi) - Zelzeleden yardıma 

muhtaç düşen vatandaşlara yardım için ~ 
Bankası Ankara merkezi Kmlaya 2000 Ura 
vermiştir. 

Diğer yardımlar 

İane verenler 
Kızılay i. tanbul mümessilliğinden: Kırşe .. 

hlr zelzelesi münasebetile iane verenıcrden: 
Bnrzllay ve Bcnjamen müesseo;es1 300, Ter

zi Rahmi Eriş 5, Akasya manifatura cvl sa
hibi Davld Franko 50, Aşer J. Nahmlas 30, Çu
hacıoğlu İsak Hohen Oğullan 50, Bay Şere
Ieddin Alemdar ve ortaklan 300. List\k<'i Bay 
Yeı.ntoy Kohen 50, Bene Berlt hayır cemiyeti 
ıoo. Bay İsrael Saltı ıoo, Şell Kl)mpani Ot 
Türkey Limited 800, Bay Hampr<.rson Çolak
ya n 5, KA.ğıdcılık ve Matbaacılık Anonim Şir
keti ıoo, 64 üncü ilk okul 3/B namma 1.58, 
Bay L. Naum ve ŞilreUsı 75, B:ıy 'Rcbert Ba
lıar ve ko.rdeşlerl 50, Bay Rene Mergoşer bO, 
Bay Aron Levi ve i. Levi 5, Bay Ar0ıı BenaVa · andaşlar Kızılay vasıtaslle yardıma de-

vam <'tmektedirler. Bu arada Ticaret Odası dor, Niyego ve Katalon 15. Bay Mihael Çik
Rcls! Koçzade 500 llra. ve emlA.k s:ıhlblenn- vaşveU 100, Bay Halil Aktar ı~. Bayan Hu
den .U Nazmi 200 llra teberrü etmLşlerdlr. rlye Aktar 5o, Bay Yehasklyel Gavrlyel oğlu 

ve mahdumları 25, Kartal Malteı>e Piyade ve 
Gemliklilerin yardımları ntış Okulu. Piyade ve jar.d:ı.rma ol:ullan 

Ge:rıUk mususl> - Zelzele fe1Aketlnden kndro ve okur sübayları ve erbaşları 1120, 
müteesstr olanların tmdadma koşmak üzere Bay Bovetes ve Baruh 25, Bay Robert Ruso 
iane toplamak için teşekkül eden komisyon 20, B.RY David Bauer halefi İvor Bauer 19, 
ilk :,oardım akçesi olan 434 llrayı te1graf ha- Bay Ivor Bauer ve ortakları 10, Kuleli mek
valesl olnı ak Kırşehir belediye reisliğine gön- tebl talebeJerl 29, Bay Rafael Kazeo; ve mah
dermlııtir. Bu paradan mA.da 616 lira daha dumu 50, Bay Nisim Mizrahi ve Bcnardete 

kadar iskele baş omuzluğunda suyun 
üstünde hafif köpükten iz bırakan ve 
suda sürüklenen bir cismin meydana 
getirebileceği bir şekil göriir gibt ol
du. Nefer; gözlerini o tarafa dikti... 
Geminin seyir hattına müv~zi bir yü
rüyüşle hareket eden bir cisim gözüne 
ilişti. Parlak, madeni bir cism1n, suyun 
sathında duruşunu gösteren bu cisim 
ne olabilirdi? Vardiyacınm tahtelbahir 
hiç de aklına gelmemişti. Bunun ne ol
duğunu anlamak merakından kendini 
alamıyan nöbetci, dürbüniiniı aradı; 

buldu; gözlerine dayanan adeseden in'i
kas eden hayal şu olmuştu. Yuvarlak, 
ve suyun yüzünde ileri doğru giden 
camlı bir şey; bir ayna! 

:!!"----------------• toplnrımış ve ayni makama göndcrllmlştlr. 100, Bay Mehmed Evrim 10, Bilyükdere 30 

Resimli zabıta 
hikayemizin 

hal şekli 

Sonra, bu aynanın birdenbire a1çal
dığım, suyun içine çekilir gibi ortadan 
kaybolduğunu gören nefer ayni istika
metten suyun yüzüne yakın bir cismin 
hızla Barbarosun bordasına doğ:"u gel
diğini farkedince, aklı başından gide
cek gibi oldu. Çünkü bu gelen bir tor
pildi. Torpili iyice tanıyan vardiya, a
vazı çıktığı kadar bağırmağa başladı: 

iane dercine devam edilmektedir. Halkevl ve uncu llk okul talebesi 12, Bay Walther Bcrg
Gn. ıçlcrbirliğl de felaketzedeler menfaatine r.aus 25. Bay İsak Taragan.> ve mahdumu 16, 
temsiller vermektedir. Bay Leon Bensason 5, Bay Nls!m ve Leon 

Saban 25, Bay Albert Grunber~ 10, lİ~küdar 
l{adıköy Kız Ortamektebi talebelerinin 19 uncu okul sınıf 2/B şubesi talebesi ıı .50 

yardımı lira vermişlerdir. 

- Torpil attılar! Torpil attılar! Geli
yor ... 

Sözünü tamamlamağa fırsat kalmadı. 
Aşağıda, güvertedeki neferler, çanaklık 
vardiyasının feryadlarını duyama -
mışlar; direğin altına toplanıp hep bir
den nöbetcinin çırpınışını seyrediyor
lar: 

- Zavallı; çıldırdı galiba? 
Diyorlardı. Fakat ne bunlar sözleri

ni bitirebildiler; ne de nöbetçi bağırma
larını duyurabildi. 

Kumanda köprüsünden, gözcünün bu 
tuhaf çırpınışlarını gören süvari ile ko
modor, oraya baktıkları sırada Barba
ros bir sarsıldı ve kulakları sağı; eden 

bir infilak sesi Bolayır kıyılarında a -
kisler bıraktı .. bu sarsıntı ve patlayışı, 
çığlıklar, naralar, feryadlar, karmaka-

Polls şu noktayı tesbit etmişti: 
Maktulün yanında bulunan sigara, bir 

sigara tabakasından çıkmıştı. (5 numa
ralı resimde, sigara tabakasının içindeki 
lA.stik bağın sigaraların üzerindeki bırak
tığı izlere dikkat ediniz.) 

Bu !§de. kadın yolcunun bir suçu ol -
mazdı. sonra, Floydu öldürecek kadar da 
tuvveUi değlldlr. Erkek yolculardan 
maktul ile Monton, sigaralarını tabaka
da değil, kendi mukavva kutularında 

aaklamakta idiler. (1 ve 8) numaralı rP.
limler yalnız Hadsın sigara tabakası 

kullanmaktadır. (2 numaralı resim). 
Sonra, insanın ellnde, eldiven olmaksı

zın, herhangi birisini tel ile öldürüp de, 
elinde bir iz bırakmaması, eli yırtmama
aı imkAnsızdır. CHadsının aağ baş par
mağına bakarsanız (7 numaralı resim) 
1§ kendiliğinden meydana çıkar. Onun 
için polis de bunları nazarı itibara ala
rak katlll yakalamakta güçlük çekmedl. 

-- . ----......------·----
r 

Nöbetci 
Eczaneler 

-, 
rışık kumandalar takip etti. Bu rece nöbetci olan ec:ıaııeJer ıun -

Ktıdılröy Kız Ortamekteblnln hamıyetıı ta
lebeler! Kırşehir mıntakası zelzelesin:ie açık
ta kalan vatandaşlara küçük blr yar1ım ::>l
mak üzert aralarında 66 Ura toplamışlar ve 
Ankara Kızılay merkezine gönderml~It.rdir. 

Kızılay Eminönü fUbesinde iane 
def teri açıldı 

Kırşehir n havalisindeti zelzele dolayuılle 

felft.kı>te uğrıynn yurddaşlara yardım listesi 
Kızılay Cemiyeti ıı:mınönü kazasında açıl

mıştır. 

Yardıma koşacak 111rddaşlann teberr1llP· 
rint makbuz mukabilinde tevdi etmelerini ri
ca eyleriz. 

Felfıketzedelere ikinci parti etY• da 
ıönderildi 

Kır~ehir felAketzedelerlne verllecet güm
rüklerdeki ıahibslz eşyaların lklncl ;>ostast 
:!ün Kızılay İstanbul deposu tarafından u
mumi merkeze gönderllmlştlr. 

Kırşehir müddeiumuıııiliğinin 

bir tavzihi 
23 nisan 938 tarih ve 27'15 aayılı nüshanız

da bfiyük harflerle !Kırşehir bapishaneEindP 
bulunrtn 150 mahkfun sarsıntılardan dehşete 
diışerck müştereken firara kalkıştılar) dıye 

yazıl:ın sözlerin doğru olmadığını, hiçblr ga
zete muhrı.rrlrlnin hiçbir mahkümla görlış
müş bulunmndığır'u gazetenizin ayni rutu
nunda neşretmenizl dilerim. Gürültülerin arasından Tekirdağlı l:ırdır: 

·· h•k· · İstanbul rihetindekiler: S. C. M. U. 
Mehrned kaptanın gur ve a ·Jm sesı Aksarayda: (Ziya Nur!), Alemdarda: Flkrl Ap'\ydın 
işidiliyor, herkese itidal tavsiye edi - CEsadl, Beyazıdda: (Belkıs), Saınatynda: Adana havalisinde zelzele 
yor, ve gemideki karışıklığa karşı koy- <Teofilos), Eminönünde: (Sallh Necatı), 
mağa uğraştığı görülüyordu. Eyübde: CArlf Beşir>. Fenerde: ıHilsa- Adana 27 (Hususi) - Bugün Bah

meddln), Şehremininde: (Nazım>. Şeh- çe kazas~ havalisinde oldukc~ . .şi.?detli 
Barbaros, yavaş yavaş, iskele tara - zadebaşında: niniversite), Karagüm - bir zelzele oldu. Bazı yerler çoktu. Za-

fmdan alçalmağa, o tarafa batmağa rlikte: <Kemal), Kiıçükpnzarda: (HJk-
k. d yiat yoktur. 

başladı. Torpil, Barbarosun ma ıne a- met Cemııı, Bakırkôyünde: CHılaU. Felaketzedelere yardım için toplanan 

ircsine isabet etmiş, iki bölmeyı birden ~~·:f;1° c~:~!~~:~:~17~anzuk>. Gala _ paranın mikdarı beş bini geçmiştir. 
parçalamıştı. Yara vahimdi. tada : <İsmet>. Taksimde: (Nlzameddln), Kırşehirlilerin teşekkürleri 

Kumanda köprüsünde önlerindeki Kurtuluşta: <Necdet), Yenişehirde: <Pa- Ankara, 27 (A.A.> - Kırşehir belediye re-
çay masasını devirerek ayaklanan ge- runııkyan>. IBostanbaşında: lİtlmad), lsi. Kırşehir c. H. P. başkanı, Kırşehir Hal.ke-
mi süvarisi komodor ve erkanı birbir - Beşiktaşta: CAll Rıza>. vı başkanı. Kırşehir Kızılay başkanı ve Kır-
lerinc gı"riyorlardı: Boğaz.içi, Kadıköy n Adalardalı.il~r: şehir Çocuk Esirgeme Kurumu başkanı im-

Üsküdarda: (İtimadı, Sanyerde: <A - 11 ~ d ki tel f alın t 
Şimdi ne vapacaklardı? zalaı e aşa'"'ı a gra mış ır: 

" safl, Kadıköyünde: (Sıhhat, Rıfat>, BÜ- Viliyetlmiz muhitindeki yer sarsıntısı do-
Herkes birbirine bakıyor; her rütbe- yükadnda: <Halk), Heybellde: (Halk). iayısile Kırşehir halkının maruz kaldıtı acı 

deki zabit bir rütbe üstününden meded :---------------- felaketlerden mütevellld kederleriınhe ı~tı
rak ve sızlayan kalblerinıizi teselli ve nakdi 
'"udımlannı da ibzal etmekte olan kurum

Grip, Baş ve Diş Ağrıları, Nevralji, btitun 
ağrı, sızı ve sancıları derhal dindirir. 

İarın ve bütün yurddaşlann &'ÖsterdikJerl bü-
yük alakalardan dolayı, Kırşehir halkı pek 
çok sevinç duymuş n büyük milletimizin, 
Yüce Atamızm varhtına dayanarak bu elem
li günleri de atlatacatına emin olarak teşek
küı lerinln bütün kurumlara ve yurddaşlara 
lblatını Anadolu Ajansından dilemiştir. 

Amerikamn taziyeti 
Ankara, 27 IA.A.> - Amerika maslahatgü

zan harlci1e nkA.letine bir melı:tub göndere-

Arnavudluk kralı 
Diin evlendi 

(B~tarafı 1 inci ıayfada.) 
portakal çiçeklerinden bir taç koymuştu. 
Kral Zogo büyük üniformasını giymişti. 

Büyük galeride Arnavudluk parlamen
tosu reisinin idaresinde yüksek mahkeme 
reisinin huzurile y:ıptlan merasim pek: 
sade idi. Galerinin bir ucunda sağ taraf
ta gelinin davetlileri ile ecnebi sefirler, 
sol tarafta hükumet erkanı ile kral Zo 
gonun dostları bulunmakta idiler. Dük 
dö Bergamo İtalya kralını temsil etmek
te idi. 

Hükümdarlar balayını Draçdaki denize 
hikim bir tepenin ~stünde bulunan sa .. 
rayda geçireceklerdir. 

İzdivaç münasebetile yapılan şenlikler 
Arnavudları §imdiye kadar ıahid olma • 
dıkları parlak bir manzarayı görmek fır
satını vermiştir. 

Kont Clano ile kralın kaymbiraderi, 
kralın, gelinin dayısı kont Apponyi ile 
Macaristanın Roma elçisi kraliçenin şa
hidi idiler. 

* Yeni kraliçe Kontes Apponyi, Maca • 
ristanda cBeyaz gül> dıye şöhret bulmuş
tur. 
Düğünde gayet şaşaaiı bir elbise giy -

miş olan kral Zogo daha şimdiden ka .. 
rısına bir v&dde bulımmuş olmaktadır. 
Müdhiş sigara tiryakiljğine nihayet ve • 
recektir. Zira kral Zogo günde 150 si • 
gara içiyordu. 

Şehrimiz konsoloıbaneıinde 
Arnavudluk kralı Majeste Zogonun 

evlenmesi dolayısile konsoloshanedc dün 
bir resmi kabul yapılmış ve konsolos 
Arnavudluk tebaasının tebriklerini ka -
bul etmiştir. --------
Çeklerin vaziyeti, Südet 
A imanlarının istedikleri 

(Baştarafı 3 ilncü sayfada) 
zibatı ancak bu sayede temin edebilece
ğini düşünmüştür; fakat bu hal, diğer e
kalliyetlerin kin ve gayzını davet etmiş 
ve bugün bu ekalliyetlerle Çek halkının 
bir arada geçinmesi adeta imkfmsız bir 
hale geO.miştir. Bugün orta Avrupanm 
sulhunu tehdid eden mühim ve mudal 
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• 
tı Son P oda ~ aın macera romam : 100 

a n idam olunur!,, 
raaınaakl mücad 1 

Olanda l<oluma sarılmış, bu iri yazılara dehşetle bakarak susuyordu. Nihayet boğuk 
bir sesle yazıyı okudu: .. Herkes ölecek, ey Yarab! Yaşayanlara acı! ,. 

SPOR 
Estonya mektubu : 

B··y·· Mustafa güreş er 
niçin iştirak edemiyor? 

-Latince mi?. Fakat bel 18.tince bil-f rada yaşamış olanların hiç de mi gizli Bunu söyliyerek hemen kulenin En çok ümid bagwladığımız bu kıymetli güreşcimizin 
mi yorum ki!.. yerlere merakı yokmuş?. Allah AllahL yeşil renkte, küflü, demir kapısına 

Olanda koluma san1mış, bu iri yazı-J Sonra birdenbire; doğru yürüdüm. Cebimdeki büyük a- sol elinde büyük bir kan çıbanı çıkh 
lara korkunç korku ç bakarak, dehşet- - Tamam! dedi. Böyle şeyler asıl ııahtarla bir hayli uğraştıktan sonra 
!le: mahzenlerde olur. Mahzen!en anyacak kapı açıldL Serbest güreş için bir antrenör angaje ettih 

- «Herkes ölecek, ey yarab! Yaşı- mıyız? Kulenin kapısı gayet kalın ve ağır Tallln <Husus! surette gönderdiğimiz ar- 1933 de Mncnrlstnnda yapılan Avru 
yanlara acı!• d ıyor .. dedi. Oh! Yarabbi. Ben gülerek; olduğu için yerinden güçlükle kımılda- kadaşımızdo.n) - Gü~ kafilemiz bir gece .şamp!yonasındnn dönerken on~ trende 
Ne acaib, ne korkunç söz! - Mahzenleri mi? O en sonra .. de- narak ve tramvayların kavisleri döner- Bfikreştc kaldıktan sonra Varşovayn hareket hat uyuması lçln yardım eden doktor Mazb 

- Olanda! A lahaşkına!.. Şimdi de dim. Şimdi sıra şu kuleye geldi!. ken raylar üzerinde çıkardık.lan o yır- ettL Slnaya'dan 1Llbaren Varşovayn kadar Osmawn tavsiyesine rlayet ettiği için o 
kar attında yolculuk yaptık: Y:rmı dört sa- heplmiz kadar mışıl mışıl uyuma Jnık 

du\'arlarla mı konuşacağız, yoksa işi- Olanda dalgınlığından kurtulamamış tıcı sesler gibi sesler çıkararak açıla - aUlk yoculuktan sonra varşovnyı da karın buldu. 
rnıze mi bakacağız?.. bir halde hayretle yüzüme b:ıktı: bilmişti. Kapının çıkardığı bu sesler - ortül!:ı bulunca, fimale doğru çıktıkca karın Bu tavsiye şudur: Çoban Mehmed şöyl 

- Fakat... - Kule mi? den birdenbire fena halde huylandı - zlyadeleşeceğlne hiç tübhemlz kalmadı. Sa- büzfileblldlğl yerde kilosunun ağırlığı ntsbl" 
- Fakati makati yok, Olanda!.. Çok - Evet, Olanda! Benim en çok ümi- ğım için kapının büyük ağtr anabta _ bahleyin Vo.rşovaya geldiğimiz lçln dört gün- tinde derin derin horlıyacnk ve bu vazlft 

b k kl - d h dlın d k led kul k"d b · h" denberl idman yapmak lmkflnını bulamıyan ten rahatsız olan yolcular kompart.una 
rica ederim, ıra şu çocu ugu a ay- e u e.. e es ı en en ıç nnı kilitten çıkarıp tekrar elime ala - güreşcller Y. M. c. A. nln pek güzel olan sıı.- t hllyeye mecbur kalıncıı., Mehmed de d 
di, işimize bakalım.. kimsenin kolay kolay giremediği bir rak içeriye girdim. Zira, eğer tabanca- ıonunda rahat b1r çall§Jila lmkA.nını buldu- uykusuna başlıyncaktır. İşte bu sayededir 

Bunu der demez hemen şatoya gir- yer olduğu için gerek Mnrtanın ve ge- mı elime alsaydım Olandanın bu garip ıar. Mehmedln kompartımanına düşenler ı.nııaııı 
d.m. Şatonun içmin niçin bu kadar ay- rek mühendisin orayı tercih ettiklerine ve korkunç seslerle açılan kapıdan içe- Yolculuk esnamıda heplmlZ"o keyfini ka- mill edilmez bir horultu ve hırıltı karşıstn 
dınlık göründüP,ü anlaşılıyordu. Zira, ihtimal veriyorum. riye girmesine imkan olmıyacağını bi- çıran bir vaziyetle karşı karşıya kaldık. Mehmedi kompartımanda yalnız bırn 
::;ato bomboştu. Mobilye namına hiçbir Olanda birdenbire kendinı toplamış- liyordwn. İstanbuldan hareketten on gün evvel b~- mecbur kalmışlardır. . ..... , 
• · - - Ü . Jiyan hafit bir sızı büyük Muat'.ı!ayı clddl bir Çoban Mebmede çatmak kimin had...-
~! yoJ...-tu. Aynı scbebden do!ayı yuru- tı. rpererek: . . Halbuki bu mAeş'um. yı~anlı k~le h:~ şekilde rahatsız etmeğe başladı. Sol elhıln Halbuk! onun göründüğünün akslne ol 
d~ce ?yaklarımızın çı~ardıgı ses,. ge- - Yılanlı kule mı? dedı. de anlatılan hikayelerın ~cab ettır~~e~ı 1 tam ortasında bellren hafif kırmızılık bü- ~ok mü.H\yim olduğunu bUseler veyabud. 
mş korıdorlarda dehşetlı surette akısler - Evet!.. gibi kasvetli karanlık bır yer degıldı. yüye büyüye vargornda kan çıbanı olarak nun blaman bclAlısı olan Yusuf Aslana ııı 
h 1 · · d F kat ' . . 1 paLJ k d1 racaıı.t etseler herkes rahat ederdi ama usu e getırı!or u. _ - a ...... Gerek kuleye çıkan genış merdıv~n er a ver · sc, nedense bunu d~ünemlyordu. ' 
Şatonun yuksek duvarlanna, yuksek Olandanın yüzüne yorulmuş ve asa- ve gerek bu merdivenlerin köşelerınde- Eli ve parmakları şişen Mustafa bu vazı- Cumartesi günü birde başlıyan yolcAI 

''e kemerli tavanlarına lulyret ve kor- bileşmiş bir halde, ant bir öfkeyle bak- ki sahanlık gibi yerler, gene tıpkı şa - r:tted ltdtmkan ydapamtıadıbğı dgibl parmd aklÇıabnnı perşembe sabahı sekiz buçukta bitti. 
k •l bak k kaınd .. .. kt tun "dd tl . . - . . d l kt c..ıpır a ı ca ıı. ız ra uyuyor u. an ru) a ara ar a yurume e o- ve şı e e. tonun dıger kısımlan gıbı apay ın ı ı. 1·nııınde işi azıttı. Yolda yapılan iptidai te- istıı.syonunda Estonya federasyonu er 
lan Olandaya dedim ki: - Gene başlamıyalım, Olanda!.. de- Buna rağman Olanda, yambaşunda, davllerı bırakarak buraya gelir gelmez Mus- tarafından karşılandık. Avrupa şamplyo 

- Olanda şatonun eşyasız n1u.şu bi- dim. t f h "k l.d b" d"kkat ve has- tafnyı doktora götürdük. sına girecek olo.n on dört milletten Eston 
. . . . • . e ra ma arJ u ~ e ır 1 . iılar hariç, bütün güre~cller Brlstol o 
zım ışımıze pek daha uygun .. her tara- Olanda kol saatıne baktı: sasiyetle ürkek ürkek bakınarak, belli Doktorun verdiği merhemi ıri!rdük, ellni de de toplanacnklar. 
lı istediğimiz gibı anyabiliri~ Şimdi ri- - Fakat oh!.. Çok vakit geçmiş!.. Sa- ki, çok sinirli bir halde, bilhassa hiç bir nskıya koyduk. Doktor bu vaziyette hiç ha- Henüz bizden ba.şka hiçbir takım gelmerıı 

d · ha t" bırak B"t•• mü t .f bu k! Demek iki" b uk t • . dikkat d ıeket yapmamasını söyledl. Esasen Mustafa ca e .e~ . ~s ye. ı . · u un - a. ÇU
1 

•• uçı saa yere degmeınıye son derece e e- d:ı tamamııe şişen elinin koltuk altına do~- Fakat yarın eldplerln tamam olacağını 
hendıslıgımızı uzerıınıze almalıyız. Bu ugraşmışız... rek merdivenleri çıkıyordu. ru a~rı yapmağa başladığını söylüyor. ledller. Tesbit edilen programıı. göre A 
şatoyu karış karış aramadan dünyaya - Yoruldun mu? Benim ilk hayret ettiğim cihet, bu Müsabakalara üç gün var. Mustafanın bu pa güreş §~.mpiyonası 23 nlsnn cuma 
rahat gözlerle bakmama imkan yoktur - Hayır .. fakat ... Akşam olmak ü - kulenin merdivenlerinin şato gibi toz vaziyette müsabaka yapmasına lmkdn kal- g?4ü1:~8 saadt buçtel açııakcaüktırn. Mdilsabakaıad_~.t 

. . h, • f L .. mıyacaktır uuıan a aş ıyaca , ç g n evam e ~ 
benım. Bınaenaley iut en L"ana yar- zere... içinde ve pis bir halde olmaması, adeta _ · tır. 
d t her tarafı bütün duvarları D h akt" . Ol d " B . nI k t . t t bnuş Çok muhfm bir yerde çıkan bu çıbandan ım e .' . ~ _ ' - a a v muz var . an a... e- bır zama ar yı anıp emız u ~ . dolıı.yı Musto.fa fena halde Ozülmektedir. Kongreden evvel tanışma, çelenk to 
yerlerı santım santım anyacagız!.. nim kuleyi görmeden gitmeme imkan olduğuna şüphe bırakımyacaK bır hıs Kendlslnden pek büyOk bir derece bekledi- ve .. ziyaret gibi bir takını mernslm va~ 

Olanda sordu: olacağım mı zannediyorsun? verişi idi. (Arkası var) ğlmiz Mustafanın başına gelen bu aksillk, Mus:ıbakalar Estonya tiyatrosunda yap l' 
. - Fakat, neyi arıyoruz? hnkikaten müteessir olunacak bir aksi tem- caktır. 24 nisan sabahı sekizden, dokuza ttıf 

eyı mı... e ı.s or3ıo Müsabakalara sabah on birde başlanacnl ,. - N · "? Müh nıi" J ·· nun 1 l J 1 düftür. dar güreşcllerln tartılan bitmiş olaC!l ... 

:planlarını saklıyabileceği yeri.. bina- 8 u 1 m a c a R ..@.. (1 :)) ~ ~ Varşova - Rlga; Riga - Estonya arasında- akşama kadar devam edecektir. 
cnaleyh mutlaka açılır veya kımıldar ~ Yf ~ k!.tyolcut

1
uk füazüzladkalnbhahtsk ve htl.er yerdeki Mcıcar güreşcllert bu sene bu mfuıabııt.ııl• 

a.;: arma ar y n en ra a ız geç ir t6' 
bir taş bir şey ra g memektedlrler. Greko Rumen gflreş 

M. "h d" ·. lA l ta it a Rıga - Tallln arasında yataklı vagon yok. kımlarının zayı! oluşu böyle bir karıu: re. 
- u en ısın p an arını ş a m 1 2 Bun··nkü program Iklnclımevkl oturma yerleri altlı, üstın por- melerlne sebeb olmuşt~r ;... 

sakladığına mı ihtimal veriyorsun? 
1 

o tatu yatak şekline sokuluyor. Türk güreş federasyonu emleketln rJI 
Mühendis Marta ile samimiyetlerini 1 S T A N B U L Bu vagonlarda yatmak pek garib olınat:- ta.rafına yayılmasını çok arzu ettlğl ~ 
madem ki ilerleuniş, o halde onunla 2 tııctır. Evvelce geUp üstü kapan yatıyor. Fa- güreş fçln bir antrenör getlrtmeğe tarar ~ 
anlaşarak muayyen ve Martanın bildi- %B - Nisan - 1938 ·Perşembe kıı.t aşağıda kalanlar, burası dört klşlllk o- ml.ştl. Finlandiyalı Gcino Ue burada ani~..,.. 

3 öır.ıe n--'•atı: t.urma yeri olduğundan bir k1'rtnln yatması- ıa üsb t bir ti e mi"ti ği hususi bir yere saklamış olması daha 6 ~"'·&J v r m e ne ce v r v r. ff. 
akl kın d ··ı "? 4 12.30: PlAkla Türk musikisi. 12.50: Hava- na müsaade etmiyorlar. 1936 Berlln ollmpiyadı Greko Ru~en 

a ya egı mı. - .. . dls.l3 os· Ç k Bayramı ve Haftası mfina- Çoban kllosunun tazlalığındnn olacnk üst- serbest güreş dünya blrlnclst Estonyall 
- Bravo Olanda!. Göruyonım ki 5 sebetİıe · Ço~~ Esirgeme Kurumu namına teki yeri knpmağa yetişemediğinden altta o- Balu sakat oldu~undo.n müsabakalara 

muhterem muhakemen avdet ettL Eyet, 6 Şehremini Halkevl gösterlt kolu tarafından 

1 
turmağa mecbur tnldı. Fakat bu vaziyetten mlvP"" ' 

şübhe yok .. fakat işle bu yeri keşfetme- blr temsil. dolayı Çobanı uyumadı sanmn_yı~ .... n ... ·--===-=---= 
miz 13.zım! 7 Akşam neşriyata: 

- Ya, bizden evvel, çoktan keşfolun- B· 18.30: çocuk Bayramı ve Hartası münase-
muş ise? 

9 
betile çocuk Esirgeme Kurumu namına kon-

- İyi ya! Elbette bu yeri de görürüz. ferons: Dr. Ali Şükrü (Mama ve oyun çocuk-
Binaenaleyh bunu da anlamış oluruz. ıannm bakım ve terbiyesi). 18.45: Plakla 

dans musikisi. 19.15: Spor musahabeleri: Eş-
Olanda, tereddüdle: Soldan sağa: ref Şefik. 19.55: Borsa haberleri. 20: Sadi 
- Pekrua... cevabını verdi. ı _ Geçen sene etrafında askeri haretit Hoşses ve arkadaşları tarafındıı.n Türk mu-
0 vakit hemen işe başladık. Koridor- yapılan blr dere. slklsl ve halk şarkılan. 20.45: Hava raporu. 

!arın, odalann inşa tarzlar:nda birbir- 2 - Güzel, oturmak. 20.4.8: Ömer Rıza tarafından nrabca söylev. 
lerine benzemeyişlerini hesabl•yor, bil- 3 - ~tten yapılır kunt btr gıda. 21: Radi!e ve arkadaşları tarafından Türk 
hassa birbirine benzemez ve fazla gör- • - ısım, foto~af. musikisi ve halk şarkıları, (saıı.t !yarı). 21. 

5 _ Merasim gunlerlnde yapılır, blr §eker habe lert 
22

.30 düğümüz yerler üzerinde dikkatle a- nevi 45: Orkestra.. 22.15: AJans r · : 
raştırmalar yapıyor, duvarları elimizle e - iyınic ifade eden tılsım, bir emir. Plfı.kla sololar, opera ve operet parçalan. 22. 
vurup dinliyor, arkasında bi:r boşluk o- 'l - !Mahkemelere celbedllir, bir harfin 50: Son haberler ve ertesi günün programı. 
lup olmadığına, her hangi bir taşmın okunuşu. e a _ Hücum, sakın umayın. A 
kımıldayıp kımıldamadığına iyice bakı- 9 _ Fikir, vermek. A N K A R 
yor, bütün koridorların, şöminelerin, ıo - Duman tütünce J&.par, bir emir. 
dolablann, her taraftaki taşları yok - Yuknrdan nşağı: 

28 - Nisan - 1931 - Perşembe 

Öğle neşriyat!: 
luyorduk. ı - Askerler taşır. 

Bu suretle, tepeden tırnağa dikkat 2 - Bursanın meşhur 
bir dağı, bir ev 12.30: Karışık plak neşriyatı. 12.50: Plak: 

Türk muslldsi ve halk şarkıları, ıs 15: Dahi
li ve harict haberler. 17 30: Halk.evinden 
naklen: İnkıl!ı.b dersi. 

kesilm"ş ve işimize son derece dalmış 8 _ :l:ru~~r başlarında taşır, bir elbl.se 
bir halde şatonun hemen bütün katla- parçası. 
rını dolaştık. Olandanın dahi, nihayet 4 - Blr hastıalık, düşman. Akşam n~şriyııtı: 
bu bomboş bir manastıra benziyt-n aca- 5 - Elinize batar. lB.SO: Plfı.kla dans musikl::.1. 19.15: 'l'Lrk 
ib bina içinde, ayak seslerimizm uğul- 6 - İlfı.ve, yaprak. musikisi ve halk şarkıları <Makbule Çakar 

l - k . 7 - Snglfı.m, 1şaret edatı. ve arkadaşları). 20: Sant tı.yarı ve :ı.rabca 
lularla akis er yaptıgı oridorlarda gö- 8 _ Fransızca bir harfin okunuşu, deniz-

.. , . ld • hm ır·· · t neşriyat. 20.15: Radyofonik temsil. 21: Kon-
mu.u o ugunu ve e ıgınuz sırrı mu lerln kabarması, intikam nrzu.,u. ı D l\" nffe Sezer 2l l5· stu"dyo sa erans: r. -,uz r • . . -
laka meydana çıkarmak için şiddetli 9 - Bl.r harf, kelime kitabı. lon orkcstrruıı. 22: Ajans haberleri. 22.15: 

ıo _ Yangın çıkınca y~tı..,lr, gökde Dulu- Yarınki program. 
nur. 

Samsunda iki tren kazası 
, 2 3 5 6 ? 8 9 ıo 

' K R A 

~ı., u ... "J~·" . 
(BaştaTafı 8 inci saııfcuia) 

Af;rı (Hususi) - Zabıtaca dört 
Seyyah bundan sonra Kubilay Han ile senedenberi lakib edilmekte olan 

beraber nasıl Çine girdiğini, Kubilay bir şerir nihayet yakayı ele verznİŞtif 
Hanın orada yapmış olduğu yenilikleri Bu şerir, İmadköylü Alidir. 
anlatmıştır. Hakan Çinde, yolları düzelt- Ali, bundan altı sene evvel HUSe) 
rniş, büyük kanallar açmış, postalar vü- adında birini öldürmüş, on beş s& 
cu.?e getirmiş, yaşlı a~er i.çin husust hapse mahkfun edilmiş, hapishane~ 
muesseseler yapmış, yetiınlen, dullları, atılmıştır. Şerir burada da rahat d 
himay~ ed:O daireler ve bunla.ra okum~k mamış, birkaç arkadaşile beraber, .. ıı!i 
~e sa~~~ oğ~eU:O mektebler ınşa et~ış- gece, nöbet bekliyen j~,darmanın u 
tır. Butun Çinliler bunları ondan gor- rine atılarak elinden silahını 2lınJ.Ş 
müşlerdir. jandarmayı öldürdükten sonra ka~ 
Markopul~ Kubilay Hanın hususi ha- tır. ~ 

yatına da dikkat etmeği unutmamıştır: Uzun zamandır takib edilen Ali, ~ 
cHanın birçok cariyeleri vardı ki bun- hayet, emniyet amiri Şevket Akko) t, 

larm hepsi Türk diyarından Unguttan ele geçirdiği bir ip ucundan istifade 
getirilirdi. Buranın kadınları Kubil~y dilerek. saklandığı yer altmdaki bir 
Hanın çok hoşuna gidiyordu. Her iki se- de, küçük bir müsademeden soJU"3t 
nede bir heyet bu diyara gider, han için, lfıhile beraber yakalanmıştır. 
yüzlerce genç ve güzel kadını intihab ile Şeririn yakalanması muhitte d 
alır getirirlerdi.> bir memnuniyet uyandırmıştır. O 

Bütün bunlan anlatan Markopulo yet- Sakarya taştı, bir kişi bog~l-~r 
miş yaşına kadar yaşamıştır. Ölüm ya- Söğüd (Hususi) - Sakarya nehrı ~I 
tağında iken etrafında toplanan dostları, selerek güzergahındaki bağ ve baM~ 
lezzetle dinledikleri bu hikayelerin doğ- harab etmiştir. Nehirde karşıdan ı-:e,ı~ 
ru olup olmadığını kendisinden son defa geçmek için kullanılan w suların 

01
1 

sormuşlar, o da hayata veda eden gözle- le sürüklenmiş, içinde bulunan kö11 tp 
rini kapatmadan evvel bir daha: yüzerek sahile çıkmışlardır. Fakat 

c- Size gördüklerimin yarısını bile yüzme bilmediğinden boğulmuştur. 
1 

bir his duyrr.aktan kendini alamadığını, 
belki saatlerce uğraştığımız halde yor
gunluk bile hissetmediğini memnuni
yetle görüyordum. Olanda -:la şatonun 
garibli~ine hemen alışıvermiş gibiydi. 
. Bazan bir şöminenin önünde heye
canla haykırıyor ve gizli bir kapağı se
\•inerek açıyordu. 

2 
T E 
E L 

anlatamadım> demiş ve ölmüştü. kitıJJP 
Samsun (Hususi) - Şehrimizde iki Halk hala onun söylediklerine inanını- Dahiliye Vekaleti oteller ha 

tren kazası olmuş, biri öı ümle, dig· eri bir tamim y11ph .. ~ 

D G , 
Fakat kar.şımıı.a bu garib do

lablarda örümcek yuvalanııdan başka 
hiçbir ~ey çıkmıyordu. 

Nihayet bütün katlan ayni dikkat ve 
ihtımamla saatlerce araştırdıktan son
ra, art k esrar aramak hırsı şahlanmış 
olan Olanda, et.rafında meş'um hikaye
ler dönen bir ~atoyu aramakta olduf,u
muzu tam.amile unutmuş gibi: 

- Ra ·a ;ı sinirleniyorum! dedi. Bu-

3 D 
4 

5 

6 

1 

8 

9 A L 

111 F ' 
Evvelki 

A ~ E 

~ ç A L A t4 A ~ 

bulmacan.an Jr.alledilmig ıekti 

yordu. Hatta kaba bir herif Markonun ıv. 
de bir yolcunun yaralanmasile netice- Dahillye Vektı.ıetl otellerin ıslahı e~~ 

k Ç b ölümünden sonra, Venediğin karnaval belediyelere mühim bir tAmlm yoUP. ....J1' 
)enmiştir. Birinci aza arşam a tre- "' ,. .. " Uleminde, onun hikayelerini, takliden eğ- istanbulda bulunan 173 otelden 5 1 us fi; 
ninin Hamzalı istasyonundan hareket lcnmeğe kalkınış, o da kendisine (Milyon da, 2 si Bıı.kırköyünde, 16 sı Adalard"'• 6' 
eltıği esnada vukua gelmiştir. Tren yol- Marko) dedirtmişti. Beyoğlunda, 10 u sarıyerde, 2 sl Fat1~9~ 
cularından 60 yaşında ve Havva adın- İşte bu inanmamak yüzünden, Marko- Emlnönünde, 8 f Ke.dıköyünde bulU /. 
da bir kadının aksi istikamette trenden dır. ııııJ·..1 

•. 1•• _ b pulonun lnaklettiği Tiirk ülkelerine, Birçok kıı.zalarımızda ot.el mevcnd _, .. ;f,r_ 
atlaması feci bir surette o umune se e- iY" .. 

. . . .• . A . 1838 e kad~r kimse adımını atmağa cesa- mndığından seyyıı.blann yatmaııı.rı tt 
bıyet vermıştır. Hudıse ak~bınd.e ha- ret edememişti. bulunmamakta, mevcud otellerde de ıl Jf 
berdar edilen Çarşamba muddeıumu- -·- ilk eksik görülmektedir. İstanbuıun 1 ı ı~ 
;misi mahalli hadiseye gelerek tahkika- ı satırım ana babala.ruı J&Vrulan sağ- 1 zasında otel ~oktur. Bu iki kazada ~~ıtP· 
ta elkoymuştur. Tahkikata devam olun- 1 °' ~tıncak ve mevcud oteller sıkı ıwotro 
",naktadır. am ur. 1 bulundurulacaktır. 
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Kremi 
Terkibindeki husust mad· 

del hayatiye dolayısile cildi 
besler, taravetini artbnr. 
Yeni bir ten yaratır. Venns 
Kremi asrl kadın gUzelliğl· 
nln bir blsımıôır. 

ju 
Son moda ve gayet cazıp 

renklerile kullananları hay· 
rete dUşOrllr. Dudaklarda 
24 saat sttbit kalır. Şık ve 
kibar familyaların kullan· 
dıkları yegane rujdur. 

Ve üs 
Pudrası 

Terkibi altın kremli 
24 saat havalandmlmıı . 

fevkalade ince ve hafif Ve
ntıs pudrasJle tuvalet gOren 
bir cilt dQnyanın en tara
vetli güzelliğini ifade eder. 

~nbtnıerce kişi gibi siz de 
llllanınız, memnun olacaksı- ı-J1 l 

ııız. Horoz marka ıoa dlkka~ '.'l'J]\. ~ J.., U H 
o~~·-ç_:~~ • 

SON POSTA 

Venü 
Alllüı 

Her cildin rengine gOre 
çeş:ldlerl mevouddor. Yııze 

stırnldüğQnde cUde fevka· 
lAde tabll bir renk verir; te
ni bozmaz; güzelleştirir. 

VenOs 
KiRPiK 

örmesi 
Asla yayılmaz ve gözlere 

r:arar vermez. Venns sOrme
ıile tuvalet gören kirpikler 
bnynr ve gozelleşerek kalb
lere ok gibi saplanır. 

ÖKSÜRÜK 
En muannit 6ksürüklerle 
bronşit, astm, Ye boğmaca 

öksürüğünün kat'i ilacı

ciır. Göğüsleri zayıf olan
lara vikaye edici tesiri 

şayanı dikkattir. 

BUtUn czanelerd 
bulunur. 

lngiiiz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğlu, İstanbul 

İstanbul defterdarlığından 

Sayfa ıs 
~ 

ŞURUBU 

Senelik muhammen kira bedeli 
Lira 

Büyükçarşıda: Çuhacı hanın ikinci katında 32 sayılı oda. 48 
Yukarıda yazılı olan 10/5/938 salı günü saat 14 de ihale olunacaktır. Kira be

deli dört müsavi taksitte ve her taksit peşinen verilecektir. Taliblerin % 7,5 
pey akçelerinl vakti muayyeninden evvcl yatırarak yevmi mezktirda Defterdar
lık Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları. 

(F. ) (2328) 

Ekşilik, Şişkinlik ve yanmalarını 
Cildinizin tahriş edilmemesini 

1 ter eniz ? 
giderir. Ağızdaki kokuyu, tatsızlığı ve dilinizdeki pns· 
lığı defeder. Mide ve barsaklnrı alıştırmaz. lştihenızı 
ve sıhhatinizi dUzeltir. Dünyanın her tarafında seve seve 

kullanılan, ve cildi braştan sonra 
pamuk gibi yumuşatan 

Son derece tekı;;if edilmiş bir tuz olmakla müşabih 

isimlileri ve taklidleri ısrarla reddediniz. ...._ _______________________ ~---,:~ 

TÜRKiYE I 
CUMHURiYET 

Birinci keşide 11 / Mayıs/ 1938 dedir. 
8

il11iik ihram iye: 4 •O Liradır .•• 
( 208tınd n baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

·.Ooo ve 10.000 ) liralık iki adet mtikifat v rdır ... 
~t~di ye kadar Binlerce kiıiyi zengin eden bu piyangoya 

•.: etmek auretile aiz de talünizi deneyiniz. .. 

l İstanbul 2 :nci icra memurluğwıdan: 
Mahcuz Te paraya. çevrtımesl mukarrer 

büfe, karyola ve saire Beyoğlunda istıklfıl 

ıraş ı çakların kullanınız. 

ı-,:zaoİ;-n ..... h-is..,.,.a-r-=1.a....,r_l[, Mü ürliiğün en: 
I - Şartname ve nümunesi mucibince 250.000 metre düz beynz kanaviçe pa· 

zarlıkln satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 13/V /938 tarihine rastlı yan Cuma günü saat 14 de Kabataşta 

Levazım ve Mubayata Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktı-r. 

III - Şartnameler parasız olarak heı gün sözü geçen şubeden ve İzmir Baş
müdürlüğünden alınabilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa
ralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilfın olunur. c235h 

~ 

I - Şartnamelerine ekli listede eb'ad ve mikdan gösterilen 60,000 adet niha
yetsiz şerit pazarlıkla utın alınacaktır. 

11 - Pazarlık 27/5/938 tarihine rastla yan Cuma günü saat 14 de Kaba taşta 
levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak her ~n sözü geçen şubeden alınabilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri füın olunur. c2024, 

İstanbul Altıncı Noterliğinden: · 
Aralarında mün'akid 27.3.936 tarihlı 4834 

--
numaralı mukavele muc!ibince Beyoğ- ~-=--~=== 

Yevmi, SJyaıJ. HavadLs ve Halk i&.Zet ... Iunda İstiklal caddesinde 258 numaralı 

Elhamra hanı pasajında bulunan sabık Yerebatan, Çata.ıç~me sokak, 25 

Elhamra ve elyevrn Sakarya sineması 1=--·-===l =S=T=A==-==::N=B=U=L====--m 
namile maruf sinemayı müştereken işlet
mekte bulunan Necib ve Emin Vafi dai· 
rece resen tanzim ve tasdik edilen 26.4. 
936 tarih 6324 numaralı senedle sahibi 
bulundukları ve müfredatı mezkUr se
nedde yazıh sinemacılığa aid emval ve 
eşyayı merkezi Ankarada bulunan Türk 
Tecim Anonim sosyetesine malfim bedel 
mukabilinde sattıklarını ve bedelini ala

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

ABO E 
1 G 

Sene Ay 
Kr. K:r. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr .. 

c=ıddeslnde 138 numaralı mobilya salonunda rak eşyayı teslim eylediklerini ve alıcı 
3 5/938 de salı günü saat 9 dan 11 e kadar sosyete de satışı kabul ve mebiini tesel
blrincı açık arttırması yapılacaktır. Bu arttır-
mada mahcuz e~yıı. muhammen deterlnin ının e~tiklerlnl beyan ve ikrar ve keyfi
% 75 ını bulmadığı tnkdlrde lklncı aoık art- yetin ılanını taleb eylediklerinden işbu 
tırması do. 5/5j938 perşembe ıü.nü s:ıat ilan tanzim ve neşredilmek üzere Son 
13 den 15 e kadar yapılacaktır. Alım Olanlar Posta ve Cumhuriyet gazetelerine gön
muayyen gttn ve aaatte mahallinde ham derildi. 

TÜRKİYE 
YUNAN1SrAN 
ECNEBİ 

140U 760 
2340 1220 
270ı.) 1400 

'°° 150 
710 270 
wo aoo 

Abone bcd li prş~rdır. Adrea 
deği~ tirmek 2~ .&uru§tur. 

bulunacak memuruna müracaaı ederek pey 
vurulmuı llln olunur. (1061) 

Son Posta Matban.sı 

Nqriyaı Müdtl.rQ: Selim Ragıp .lmq 

SAldBLEBl: !: :~:mE::ıxı.lGlL 

Dr. iRFAN KAYRA 
Röntgen MUtehaeaıaı 

Hergnn ogleden sonra saat 8 ten 
7 ye kadar Belediye, Bloblrdlrek 

Nuri Conker sokak No. 8-10 

Gelen evrak geri verilme~ 
llcnlardar mes'uliyet alınmas. 
Cevap için mektublara 10 kuru~luk 

Pul ilavesi IAzımciır. 

••o•••••••••••••e•••••ee 
Posta kutusu : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 



J6 Sayfa 

Onun temin ettl(ll tasarruf bllhasse şu 4 nokta üzerindedir : 

• 
ıstihlSktan. ••• Gıdalardar1. ... Buzdan .... idare masrafından 

Satın almadan bütün bu delilleri isıeyinil. Talnıs Frlgidaire bu dört tUrlU ıüüfhM 
temin eder. Frigidaire'i seçıiğiniı ıakdirde, yalnu elektrik cereyanı üzerinden '• 95 

va gıdalardan, buzdan idare masrafından da ehemmiyetli ıureııe ıasarruf edeninil. 

Bütün bunlar bot laf ve yalnız vaiııen ibaret değildir. Her an bunu iıpaı eımel)t ha, 

ElflZ. 

Yeni Super Ekovaı ile mücehhez olan 1931 Frigidalre'I büıiln biı faikiyeıleri leın,ia 
eder. 
lnıihap edeceğiniı soğuk hava dolabı ılM bu dön nevi menfaaıı temin edeceğinden 

emin değilseniz, onu satın almakıan vazgeçinis, sira bu şekilde ıa.aarruf etzneniı 

lm.klnı yoktur. Bilakis israfa yol açmıı oluraunuı. Buna maruı kalmayınız. 

Fakat lüzumundan az cereyan sarleden buı dolaplan da vardrr. Bunlar sıC'd ia

manlarda ne gıda.lan kafi derecede muhafua ederler, na de kafi bua temin eder

ler. Daha ba§ka buz dolaptan gıdalarm ınuhafuuı için iyi bir suhuneı ıemii\ ed• 
bilirler, fakat sarfiyaılan fazla olur. Diğer bir mm\ dolaplar da, tekmil zahiri taaar. .. 
ruflan sıfıra indiren gayet pahalı tamirata aebebiyea verirler. Her vabı zayii aıokaa-

~biliniz. Mügkülpesenı olunuz. 
Bu dön tasarrufun tekmili ıemin edildiğiı\e kanaaı geıirmeden sahn almayma. 

Frigidaire'i görürseniz, bütün bu noktalan da a~ olacak.smız. Ç~ldl id<PtJııt 

mm ia~ eden delilleri gönnüı olacalwım. -

BOURLA BiHADERLER 
ISf Aff lftJl.~•~N KARA 
--ılZlllR --


