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Munzam pakt diin saat 
18 de imzaland1 

Ankarada gene bir 
zelzele hissedildi 

. 
Yurdun her tarafinda felliketzedelere 

Yunan halkinin alk11lari arasinda Ce/al Bagar dedi ki: ~iigiik gardimlar gapilmaja ba1lanc/1 

"Bu tezahiirler, iki millet aras1ndaki 
:ittif ak1 tasdik eden referandumdur ! ,, 

Atina 27 (A.A.) - B~ B. CeW 
Bayar ile Hariciye Vekili R~tu Aras 
Selanikten ger;erken ild memleketin 
bayraklarile stislenmi§ olan istasyonda 
vali ve belediye reisi, askert ve sivil ylik· 
sek memurlar, tiniversite talebes1 ve 
aradaki dostluga ve ittifaka ka.t'§I duy
gusunu hararetle izhar eden kalahalJ.k 
bir halk ktitlesi tarafmdan kar~11an

m~lardrr. Bayan Celfil Bayara buket
ler takdim edilmi§ ve asked muzika ild 
memleketin milll mar§lanru ~alIIU§
tir. 

Celal Bayar, ihtiram kltasrm tefti~ 
ettikten sonra gazetecileri kabul ede
rek Elenlerin kralma Biiyiik ~efinin se-
lartJ.larm1 ve karde§ ve dost Turk mil
letinin asil Elen milletine kar§l duygu
larm1 getirdigini beyan etmi§tir. 

Celal Bayar ve Rli.§ti.i Aras Atinaya 
kadar yol tizerinde alkl§lanarak seya-
hatlerine devam etmi§lerdir. I 

Atinada 
Yunan Harlciye Neozareti binasi 

. Atina 27 (A.A.) - Atina ajanSI bll
cliriyor: 

Tilrkiye B~vekili Celal Bayar ve Ha
ticiye Vekili Ril§til Aras1 getiren husu
si tren bugiin Atina garma saat 11 de 
girmi§tir. 

Tiirk misafirleri Ba§vekil Metaksas, 
hilkumet azas1, kralm yaverleri, kara 
ve deniz, ha va kurmay ba§kanlan, 
Balkan antanti memleketlerinin el~i
lerile Sovyet elGisi ve diger askerl ve 
millki erkan tarafmdan kar§Ilanmi§
lardir. 

Celal Bayar, resmi sclarru ifa eden 
Efzun alay1ru tefti§ etmi§ ve muzika 
tstiklal ve Yunan mar§lanm r;alml§tir. 

Misafirler ve Yunan naz1rlan kesif 
bir halk kiltlesinin alkl§lan arasmda 
istasyondan c;lkarak otomobillere bin
mi§ler ve gene biltiln yollan dolduran 
halkm alkl~lan arasmda otele git~
lerdir. 

Celal Bayar ve Aras saraya giderek 
defteri mahsusa kaydolunmll§lar ve 
miiteakiben Yunan Ba§Vekili Metaksas 

ile ziyare teatilerinde bulunmU§lardlr. 

Munzam pakt imzaland1 
Atina 27 (A.A.) - Atina ajansi bil

diriyor: 
Bugiln saat 18 de, Ud dost ve miitte

fik memleket BB.§vekilleri Tlirk - Elen 
munzam paktrm imzalam!§lardlr. 

B. Celal Bayar1n Yunan 
matbuallna beyanab 

Atina 27 (A.A.) - B~vekil B. Celfil 
Baya'r'a. refa.kat eden Anadolu ajansi 
hususl muhabirl bildiriyor: 

Basvekil Celal Bayar, Yunan - Tiirk 
muahedesinin imza.Smdan soma Yu
nan matbuatma ~agidaki beyanatta ' 
bulunm~tur: 

Muhterem Yunan matbuat1, 
KJ.ymetli, siyast bir vesika imz~ 

dlgumza samimt surette kanilm. Im
za:nu koyduktan sonra, biiytik bir 
devlet adami olan arkad~un Ekse-
1a.ns General Metaksas'a soyledikleri
mi burada tekrar edersem hakikl 
duygulanm oldugu gibi tebariiz eder. 

Frans1z Ba~vekili ve Hariciye Nazm 
dUn Londraya gitfiler 

Naz1rlar gilnun butun muhim 
siyasi meselelerini gorli~ecekler 

Paris 27 - B~vekil B. Daladler 
lle Hariciye Nazm B. Bonnet bugiin 
ogleden sonra tayyare ile Londraya 
hareket etmi~lerdir. Kendilerine Ha
riye erkamndan bazi zevat refakat 
ediyor. Bu ~amdan itibaren gor~
melere b~lanacaktir. 
. Btitiin gazeteler bu ziyarete dair 
makaleler yaz1yorlar. Figaro diyor ki: 
cFransa ve Ingiltere hadiselere seyir
ci kalacak yerde tesebbiiste bulunmak 
ve hareketc ge~mek mecburiyetinde
dirler. Londrada bu hususta gorti~me
ler 0Imas1 muhtemeldir.> 

Popiller gazetcsi, Qekoslovakya me
selesile rne~gul olarak, ingiltere ve 
Fransarun Lehistan, Yugoslavya ve 
Romanya nezdinde te~ebbtiste bulun
malar1m istiyor. 
lngiliz kabinesinin toplanbs1 

Londra 27 - ingiliz kabinesinin 
t1smda Frans1z nazir-

larile yap1lacak gorii~me mevzuubahis 
olmm,;tur. Hazrrlanan ruznamede gii
niin buti.in siyasi i~leri ve iki memle
keti alakadar eden milll miidafaa me
seleleri vardrr. 

Stidetlerin te~ebbtisii neticesinde 
Qekoslovakyada has1l olan vaziyet bu
rada endi~eler uyand1mu~tir. ingute
renin Prig sefiri Haliciye Nezaretine 
maliimat ve~tir. 

Majino hattinda 1ngiliz harb 
levaz1m1 depo edilecek 

LarUtra 27 (A.A.) - Deyli Mey! ga
zetesinin yazd1gma gore, Frans1z -
!ngiliz askeri te~1iki mesaisi neticesi 
olarak Majino hatti boyunca depolar 
in~a edilecek ve bu depolara inglliz 
harp levaz1m1 stok edilecektir. 

Ayni gazete, ing·Uterenin yakmda 
Almanya ile tekrar tcmasa gelmek ni
yetinde oldugunu da yazmakta'dlr. 

Kendisine: cTebrlk ederim, her ild 
memlekete ger~ekten biiyiik hizm.et 
~tir. Biribirimizi tebrik etmege 
lA.yiloz. i.mzaladlgllDlZ bu muahede 
Balkanlarda esasen teessiis etmi~ olan 
sulhi.in, emniyetin, bi.iyiik dostlugun 
ve ittifakm yeni bir tezahilrii olduk
tan b~ka bu hududu da ~a.rak umu
mt sulhe de hizmet edecektir. ~te bu 
fikir ve zihniyetle, ellerinizi hurmet 
ve muhabbetle slklyorum.> dedim. 

Hakild duygwn ve d~i.in~fun bu
dur. 

ic;inde bulunmakla ~ok bilyiik zevk 
ve heyecan duydugum memleketiniz
deki tezahiirata gelince, miibala.gasiz 
ifade edebilirim ki bu kadar biiyiik ve 
kalbten gelen co~kun tezahtlrata ve 
candan kabule ~ah.it olunmami~tll'. 
Ve ben ilk goriiyorum. 

Bunu memleketime gotiirecegim, 
memleketime anlatacagrm, onlar da 
hie; ~iiphesiz heyecanrma ve ~iikram
ma ~tirak edeceklerdir. 

{Devarm 13 iincii sahifede) 

Haynly8n'1n nut ku 
~ekoslovaklar miizakereyi 

kabul etmiyorlar 
Prag 27 (A.A.) - Siidet Almanlan 

reisi Haynlayn'm nutku iizerine orta
ya ~1kan vaziyet kar§1smda Qekoslo
vak siyasetinin en mesul makamlan ta.
rafmdan Havas ajans1 muhabirine ya
pllan beyanata gore, mezkftr makam
lar, Sildet partisi reisi ile herhangi bir 
miinaka§a veya rntizakereyi reddedi
yorlar. 

Qiinkii Haynlayn, mllU ekalliyetler 
statiisil rnuhteviyatm1 katiyen bilme
den ve §eklini de ogrenmeden uluorta 
reddetmi§tir. 

..:l.kka•Iera 

Muazzan bir iane giinii 
Y almz bayramlarda degU, kOtiJ. 

gunlerde de iane toplanir,· bilhassa 
bi:iyle afetlerde ... 

Oyle insanlar var ki Kir~ehir feld
ketzedelerine ancak meseza yirmi beq 
kuru~ verebilecek. Bunun ~in Kizzlay 
~ubesine mi gitsin? Bil.dkis Ktzzlay, 
hamiyetli halkzn ayagzna gelmelidir. 

Zelzele b~ltyali hafta?fl ger;ti. Bii,,. 
tun memleketin 4tirak edecegi muaz
za.m, emsalsiz bir iane gilnii. yapTTUl-
li I . 

Resml binaJan boplttlan Kllle!rlrden blr goriiniif 

:Ankart1 27 (A.A.) - Bugiin saat 
12,45 de fehrimizde hafif bir zelzels 
olm~tur. 

Adana valisi vilayetinde zel
zele olmad1g1n1 soyliiyor 

Dtin gece Adanada.n gazetemize 
~oyle bir telgraf gelmi~tir: 

cAdanamn Bah!;(e kazasmm ~imal 
koylerinde bugiln zelzele oldu. Bazi 
yerler ~oktil. Bina ve insan zayiatI 
yoktur., 

Bunun iizerine Adana vallsini ge
ce yansi telefonla ara:dlk. Vall de~
tir ki: 

- VilA.yetimizin hi~ bir yerinde bir 
zelzele olmaxm~tir. 

Keskin kazas1nda yila.lan 
evler 

Keskinden gazetemize bildiriloyr: 
Son zelzeleden Keskin de ~ok zarar 
gorm~tiir. Mmtakarun Cebrailll, 
Konursanlar, Takazll, Gilgbeyli, ce
ritobas1, Efendikoyti, Ceceliko~ker, 

Koztepe, Be~ler, Sefli, Kayallk Solak-
1.IsI, Hal1tll, <;amurabatmaz, Tavaozii, 
Qatallikara Koyunlu koyleri tama
men harab olmu~tur. 

Doganay koyiiniin ytizde 98, Cerin 
Muminll koyiiniin yiizde 80, Cinali 
koyilniin yiizde 40 nisbetinde evlerl 
harab olm~tur. Takazh koyiinde 4 
olii b~ agir yarall Doganay koyiinde 

ild yarall Halltllda bir $ yaralJ 
11 mevcuttur. Bir ~ok hayvan telefata 
vardlr. 

Kazamn faal k.a'ymakamI hasara 
ugr1yan koylillerin imdad.Ina ko~tu, 
Ankaradan gelen ytiz ~ad.In koylille
lere bizzat dag1tt1, fakat kafi gelmedi. 
Koyliller ac;1ktadrr. Sarsmttlar hfilen 
devam etmektedir. Kaza merkezinde 
~ok:iintiller duyulmaktadlr. c;athyan 
ve yanlan duvarlar y1ktl1yor. 

Memurlar ~ad1rlara 
nekledildj 

Ankara 27 - Klr~ehirden gelen 
haberlere gore memurlar c;a:dlrlarda 
i~ gormege b~lan11~lard1r. Koylere ye-
niden ~adlrlar gonderilmi~tir. Fela
ketzedelerin iskaru ve i3.tlesi igin bii
yiik bir faaliyetle ~al1~tlmaktadlr. 

Kir§ehirlilerin te§ekkiirii 
Ankara 27 (A.'A.) - Klr~ehir be

lediye reisi, Klr~ehir C.H. P. b~kani, 
Klr~ehir ~ocuk esirgeme kurumu b~ 
kan1 imzalarile ~ag1daki telgraf alm· 
m~tir: 

Vllayetimiz muhitindehl yer sarsmtlSl 
dolayisile Klr§ehir halkmm maruz kal
dlITT, ac1 felaketlerden miitevelllt kederle
rtmize i§tiark ve s1zllyan kalblerimizi te
selll ve nakdi yardlmlanm da ibzal et
mekte olan kuru.mlann ve biitiin yurddWJ
lann gOsterdiklert biiyiik alakalardan do
layi, Klr§ehir hallo pek ~ok sevim; duy
m~ ve biiyiik mllletlmizln, yiice Atam1zm 

(Devami 10 uncu sahifede) 
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$. .. o~~· .... __ 

- Kendinize derhal ilC kat rop, tic cift iskarpin, dort §apka J.Smarhyacak· 
siruz bayanl... · 

- Neden doktor? .• 
- Hastarun terlemesi lazrm! ... 
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Hatayda se~im f aaliyeti 

hararetle ilerliyor 
Hataylllar1n bitaraf komisyona 

olan itimadlar1 bi.iyiikti.ir 
Adana 27 (Hususi muhabhiralzden) 

Ha.tayda reylerin attlmasma mayt
sm ikinci haftasmda b~lanabilecak
tir. Qi.inkii her rmntakada gilnde an
cak 200 miintehip cemaatlere gore 
kayid muamelesini yaptirabilmekte
dir. Bu hususta evvelki gUn ilan edi
len beyanname metni ikinci bir be
yanname ile tashih edildi. Zira mi.in
tehiplerin cemaatlere gore kayd i!}i 
bir giinde yaplhrsa ve ertesi gun rey
le1in atllmasma b~larursa, <;ok ka
ru,;lkllklar olacak, ~in i<;ine hile gi
rebilecekti. 

Kontrol heyeti bu miitaleayla ikin
ci ~ekli muvaf1k buldu. · Hatay vatan
da~11gi hakkmdaki itirazlar, itiraz 
komitesile komisyon nezdinde ril
yet edilecektir. Se<;im esnasmda miif
rit propaganda memnudur. Kontrol 
heyeti unsurlann verecekleri her
hangi bir ~ikayet istidasm1 resen ka
bt!t eyliyecektir. 

Cemaat mi.imessillerinden birisi 
dcvamll surette ot-struction yapacak 
olursa kendisine mevdu selahiyetler 
heyetc;e geri almacaktlr. $u vaziyet 
tuhafhr ki, kontrol heyetinin kitabet 
ve tercume i~lerini gorecekler mahal
ll l1i.i.kftmet mercilerince sec;ilmekte
dir. Hatay meclisi kirk azalt olacaktir, 
yapilmakta olan muamele munte
hiple1in cemaatlara gore kaydidir. 

Franszz naz1rlarz 
Londrada 

Bu ak§am Kral ve Krali· 
~enin misafiri olacaklar 
J~ondra 28 - Frans1z ba§vekili ve 

hariciye nazm di.in ak§am tayyare ile 
Londraya vasil olm~Iardir. Nazirlar 
dun geceyi Fransiz sefaretinde ge~ir
mi§lerdir. Bugtin saat 10,30 da ingiliz 
ba§vekaletine giderek ingiliz ba§vekil 
ve hariciye nazirile gorii§melere ba§
llyacaklardtr. 

Ogle vakti Ingiliz ba§vekili bir ziya
f et verecek, ogleden sonra konu§ma
lara devam edilecektir. Frans1z ba§ve
kil ve hariciye naz1n ak§am uzeri Vind
sor §atosuna giderek Ingiliz kral ve 
krali<;esinin misafiri olacaklard1r. 
Frans1z nazirlar1 burada yemek yiye
cekler ve geceyi gec;ireceklerdir. Sabah 
Londraya gelerek miizakereye devam 
edeceklerdir. 

Yann ogle vakti ingiliz hariciye na
m1 bir ziyafet verecektir. Konu§ma 
biterse nazirlar ogleden sonra Parise 
hareket edeceklerdir. Bitmezse hare
ketlerini bir giin sonraya buakacak
lardir. 

Kii~iik Antant 
konseyi 

4 may1s toplanbs1nda 
goru1iilecek meseleler 
Bilkr~ 28 - Kuc;iik Antant konse-

yinin 4 mayista Biikre§te yapacag1 
toplantmm ruznamesi haz1rlanm1§t1r. 
Ruznamede §U meseleler vard1r: 

1 - !talya ile mi.inasebat, 2 -
i\vusturyamn Almanya tarafmdan 
ilhakundan sonra Tuna meselesit 3 -
c;ekoslovakyanm vaziyeti 4 - .Avustur
yarun Almanya tarafmdan ilhakmda.n 
sonra lilzum.J.u bir hal alan Macaris
tanla anla§ma. 

-----
Brezilyada dogan Brezilyab 

olacak 
Rio de Janeyro 27 (A.A.) - Federal 

CUmhurreisinfn im2a ettigi yeni bir 
emirnameye goret babas1 yabanc1 da
hi olsa, Brezllyada dogan her kimse, 
babasmm yabanc1 bir htikumet hizme
tinde <;all§mamas1 §artile Brezilya va
tada§IdJ.r. Brezilya hiikumetinin emri 
ne yabanc1 mem1eketlerde bulunan 
l3rezilyall ana babadan dogan c;ocuk
lar da Brezilya vatanda~1 telakld edil-

._mektedir. 

Her intihap dairesinde iki~e1· intihap 
§Ubesi ve hirer intihap biirosu kurul
m~ ve bu intihap btirolarma komis
yon ft.azalanndan birer ki~i riyaset 
etmektedir. Cemaatlardan birer aza 
da 4ltirftk etmektedir. 

Kurulan biirolann vazifesi mUnte
hibi evvellerin kaydile mUntehibl sa
nilerin intihab1dtr. 

Aynca her biiro yanmda bir de in
zibat bi.irosu mevcuttur, fakat inti
hap biirosu reisi muvafakat etmedik
~e inzibat bilrolan musellah kuvvet 
kullanamiyacaklardlr. intihab1 ihlal 
edenler muvakkaten tevkif edilecek
lerdir. 

Bazi miifsitlerin (Sancak niifus 
dairelerinin tezkeresini hamil olrru
yanlar intihaba giremiyecek ) §eklinde 
yaptlklan propaganda iizerine kon
trol heyeti reisligi buna hacet olma
dtgtru, yalmz Saucakll ol~unu ispat 
edebilecek her hangi vesikarnn kAfi 
oldugunu beyan etti. Bu ispat ~aha
detle de olabilecektir. 

4e hiyle kan~irsa biirolarda bulu
nan cemaat mumessilleri itiraza se
Iahiyetlidir, HatayW.arm bitaraf ko
misyona olan itimacUan buyiiktiir. 
Mandater makamlannda '1>itarafllg1 
dilriistlugii gostermekle Turk - Fran
siz dosluguna sadakailerinin ibraz1 
temenni edilmektedir. 

Tiirk - /ngiliz 
deniz anla~masi 

An1a§ma bugiinlerde 
Londrada imzalanacak 
Londra 28 - ingiltere, Tiirkiye ile 

bir deniz anl~masi imza edecektir. 
Anlaflna ingilterenin 936 de Londra
da Fransa ve Amerika ile imzaladigi 
itilaf tar.zz.ndakzr. Anl~ma bu gun
lerde Londrada imza edilecektlr. 

Amerika bahriye biit~esi 
V~gton 28 - B. Ruzvelt 939 bah

riye butc;esini kabul etmi§tir. Bii~e 
546 milyon dolardlr. Bu sene i<;inde 
2 zrrhll, 2 kruvazor, 8 torpito muh
ribi, 6 denizalti gemisi ve bir c;ok diger 
gemiler yap1lacakt1r. 

BUyUk Millet Meclisinde 
dUn verilen kararlar 

Ankara 27 (A.A.) - B. M. Meclisi 
bugiin Refet Camtezin ba~kanhgm
da toplarum~tir. 

Mi.izakereye ba~lamrken Bolu meb
usluguna sec;il~ olan Osman Gok
tilrktin oldi.igUne dair Ba§Vekalet tez
keresi okunmU§ ve bir dakika si.ikflt 
edilmek suretile hatiras1 taziz edil
mi~tir. Bunu mi.iteakip ruzmaneye 
ge~llerek Ezinenin Qarks1z koyiinden 
Omer oglu Ali Osman Koc;un oltim 
cezasma ~arp1lmasma ve 1937 malt 
yili muvazenei umumiye kanununun 
21 inci maddesi hakkmda istenen tef
sire aid mazbatalar tasvip edilmi~tri. 

Devlet Demiryollan ve limanlart 
um.um miidii.rliigi.ini.in 1937 yili bilt
~esi.nin muhtelif tertiplerine 1.360.000 
llrat posta ve telgraf ve telefen umum 
mtidiirltigiiniin 937 yil.1 biit<;esinin 
48 inci faslma da 15.000 liranm mun
zam tahsisat olarak konulmas1 hak
kmdaki kanunlar da kabul edilmi~tir. 

Devlet meteoroloji il?leri umum 
miidiirliigu hizmetlerinde kullaml
mak iizere satm allllacak telsiz mu
habere ve dinleme §.let ve cihazlan 
i~in 300 bin liraltk teahh iide gir~il
mesi hususuna selahiyet veren kanun 
1A.yihas1 ile sihhat ve ic;timat muave
net Vekftle~i te~kilat ve memurin ka
nunrma ek kanun layihas1 da B. M. 
Meclisinin dil.nkti toplanhsmda birin
cl mlizakerele1i yap1lan kammlar a
rasmda bulumnakta idi. 

B. M. Meclisi cuma gl.inu tapl:ina
Cakhr: 

Atinadaki 
tezahUrler 
Bqvekil gosterilen 

muhabbet eserlerinden 
~ok miitehassis oldu 

Atina 28 (Sureti mahsusada gon
derdigimiz muharririnrlzden) -
Bqvekil Celfil Bayar ile Hariciye 
Vekili Dr. Aras, Yunan toprak1a
nna ayak bastiklan dakikadan 
itibaren her tarafta ~ok parlak su
rette kar§ilanmt§lardrr. Atinada
ld kabul, bilhassa pek parlaktu·. 
Bqvekil bundan ~ok miitehassis 
olmU§tur. Dtin ak§amki suarede 
Ti.irk gazetecilerile u.zun miiddet 
go~m~ ve gordugii husnii. ka
bulden hararet1e bahsetmi§tir. 
Ba§vekil gosterilen muhabbetin 
kalbden geldigi. derhal anla§tld1p
ru soylemi§tir. 

Diin ~am.ki suare ~ok parlak 
01m.111 ve g~ vakte kadar siirmil.§
tiir. Ba§vekH bu sabah saat 11 de 
M~hul asker abidesine ~elenk ko
yacak, 12 de kral, Ba§vekil ile Ha
rfciye Vekilini kabul edecektir. 

Tiirk gazeteciler bugiin 11,30 da 
M~hul asker abidesine ~elenk ko
yacaklardir. Yunan matbuat miis· 
te§an ogle vakti Tlirk gazetecileri 
~erefine bir ziyafet verecektir. 

Ak§am 8,30 da sefarette bir zi· 
yafet, 22,30 da snare verilecektir. 

Saadet vapuru 
karaga olurdu 
Vapurun kurtanlmas1 

i~in ~ah11hyor 
Denizyollar1 idaresinin Saadet va

pu1·u evvelki gece saat 20,30 da sis yii-

ztinden Band1rmaya 8 mil mesa.fede 
karaya oturmu§tur. Vapurda 168 yol
cu vard1. Bunlar civardan gec;mekte 
olan iki motor tarafmdan karaya ~1-
kanlml§tir. Vapunm kurtanlmas1 
i~in c;al1§1lmaktadtr. 

Saadet vapuru 900 tonluktur. Otur
dugu yer kayahktir. Maamafih vapu
run mtihim bir yaras1 olmad1g'I zan
nediliyor. 

-~~~~~~~ 

Maniah at 
yar1!;ilar1 

Romada yapilacak 
miisabakalara ba§land1 
Roma 28 - Be§ milletin i§tirak et

tig'i maniall at yan§larma di.in ba§
lanml§t1r. Yarl§lara i§tirak edenler 
arasmda Ti.irk zabitleri de vardt. 

Yan§ yagmurlu bir havada yapll
m1§tir. Kati neticeler dun ak§am belli 
olmaml§br. 

Cilmhuriyef Merkez bankasmm 
1937 kan 2,151,866 lira 

Bankan1n haz1rlad1g1 rapor, iktisadi 
vaziyetimizin bir~ok noktalar1n1 ayd1nlat1yor 

Ankara 27 (Ak~am) - Cumhuri
yet Merkez bankas1 hissedarlar umu
mt heyeti yann alelA.de senelik top
lantis1m yapacaktlr. Bu toplant1y1 
muteakib fevkalade bir ic;tima akde
dilerek banka esas nizamnamesinde 
yap1lmas1 karar~tinlan degi~iklik

ler hissedarlar umurni heyetinin ten
sibine arzedilecektir. 

Esas nizamnamede yap1lmas1 ka
rarla~tmlan • degi~ikliklerin esbab1 
mucibesinde ezctimle ~oyle deniyor: 

crSon senelerde ekonomik i§lerimizde 
gi:iriilen siiratli inki§af §imdiye kadar hii
kfimetimiz tarafmdan bu mevzuda aim
ml§ bulunan tedbirlerin isabetini goster
mietir. Haz ve cesaret veren bu neticel~i 
onilmiizdeki senelerde daha geni§l plaiili 
Jnaksad ve hedeflere daha uygun blr ha
le getirmek, velhasll milli kalkinmam1z1 
kendJsine mukadder ufuklara ula§tlrmak 
i~in almacak tedbirler manzumesinden 
bankam1za. dii§ebilecek vazifeleri ifa ede
bllmek maksadile nizamnamede bu tadi
llt1 yapmagi kararla.§tm:llk.» 

Hissedarlar umumi heyetine sorul
mak iizere idare meclisi tarafindan 
hazirlanan raporda ba.nkanm al tm 
c1 hesap y1lma aid muameleler izah 
edilmekte dilnyanm umumi duru
mu, i~ dmumumuz, doviz, altm ve 
para vaziyetle1imiz hakkmda milhim 
malumat velilmektedir. 

Raporun, dUnyamn umumi duru
munu izaha hasredilen k1smmda 
1937 senesinde cihan iktisadiyatma 
muessir olan b~hca hadiseler sayll
makta, Frans1z fragmm altm esasm
dan killliyen aynlmasile bizzat altm 
piyasasmm ge~irdigi ~iddetli heye
canlar kaydedilmektedir. 

Raporda cihamn ge~irdigi istihale
Ier kar~s.mda memleketimizin 1937 

senesinde ziraat, ticaret, sanayi, ma
liye ve nakid sahalarma aid faaliyet
lerin umumi hatlan ~u suretle hulasa 
edilmektedir: 

crBu y1l zarimda da ziraat iyi mahsul 
verml~; sanayi sahasma. aid in§a ve i§-

Kotkas giire~ 
birincisi oldu 

f;oban Mehmed ikincilik i~in 
~arp1§1yor 

Tallin 27 (A.A.) - Estonyall Kot
kas TUrk Mehmed Qobaru tu§la yen
mi§tir. Bu suretle Kotkas agir slklet bi
rinclligini kazanm1~t1r. ikincilik ve 
ti~unciiltik i~in <;oban ile isve<;li Ni
man bu gece <;arp1§acaklardir. 

Mare§al F evzi c;akmag1n 
te§ekkiirii 

Ankara 27 (A.A.) - Genel kurmay 
ba§kam mare§al Fevzi Qakmak, 23 ni
san ulusal egemenlik ve c;ocuk hafta
SI miinasebetiyle aim!§ oldugu telgraf 
ve yaz1lara te§ekkiirlerinin iblagrna 
Anadolu ajansm1 tavsit etmi§lerdir. 

Demir muhaf 1zlar 
Romanyada muzir faaliyet

Iere dair yeni vesikalar 

Biikr~ 27 (A.A.) - Buglinkii ga
zetler, demir muhaf1z te~kilAtrmn ka
nunen feshinden sonra da fesatc;1 ve 
devletin ve milletin menfaatlerine mu.
zir hareketlerde bulundugunu ispat 
eden yeni vesikalan ne§retmektedir. 

:V eni hava hatlarinuzin 
iicret tarifesi 

Ankara 27 (Ak§am) - Nafia Veka· 
leti yeni a~1lacak hava hatlarmuzda 
tatbik edilmek iizere yeni bir iicret ta
rifesi hazirlamt§ ve bu tarife Vekiller 
Heyetinin tasdikine iktiran etmi§tir. 

Buna gore fiatler §Oyledir: 
Ankara - 1zmir 32, 
Ankara - Adana 30, 
istanbul - Adana 35, 
istanbul ~ izmir 33 
izmir - Adana 34. 

Bir ay zarfmda muteber olmak iizere 
gidi§ geli§ biletlerinden yuzde 30 te:h
zilat yap1Iacaktrr, 

letme faaliyeti program dahilinde yiirti
mii§; ticaret ka1kmmada devam etmi~ 
mallye memul fevkinde neticeler goster· 
ml§, toptan fiatler umumiyetle biraz da
ha yiiksek seviyeye i;1km1§; hayat pahall
llg1 ise bir sene evvelkinden yukanya o 
mcrtebc yiikselm.erni§tir.» 

Raporun, memleketimizin doviz ve 
altm vaziyetlerile para piyasam1za 
aid olan k1s1mlan aynen ~oyledi: 

aOOViz VAZiYETi - 1932 de dogan 
kliring sistemi o esnalarda ars1ulusal tl
caret aleminde gelip gec;:ici bir buhran 
tedbil.'i gibi telakki edilm1§tir. 0 zaman
Iara aid bir dti§i.ince dogru 91kmad1. Sis
tem, ugrad1g1 bir tak1m istihalelerle bera.
ber, bir 9ok memleketlere yaytldl ve hari
ci serbes ticaretin her sene bir mlkdar1111 
daha 9er9evesi ii;ine alch. Bizde boyle ol
du. Ancak doviz menabti hakkmda hiiku
metimizin otedenberi gosterdl~ ihtl
ma.m ve bu bapta muhtelif tarihlerde is
dar ulunan kararnamelerle alman ted
birler sayesinde di:ivlz vaziyetimiz korun
mll.§tur. Diger cihetten ise umumi kal
kmma yolunda alman kararlar peyder
pey tatblkat sahasma gei;tiki;e bunun bir 
tabli neticesi olarak doviz ihtlyac1m1zm 
da seneden seneye artt1gm1 kayda deger 
gori.iyoruz. 

t:ALTIN V AZiYETi,. - Bankamizm ta.
sarrufu altmda olmak ilzere 193.6 ga
yesinde 24,103 kiloluk altu11m1z vardi. Se
ne zarfmda gelenlerle bU-likte bu altmla
nn mecmuu yil sonunda 26,107 kiloyaya. 
balig olmu~tur. 1937 senesi zarfmda da. 
mevzuubahis altmlardan bir klsmm1 ter
hln ederek istikraz eyledigimiz mebalig. 
6 te§rinisani 1937 de 8,448,314 lira olarak 
en yiiksek seviyesine balig olm~tur. Sene 
nihayetinde 26,107 kilolu.k: altm her tiir1ii 
kay1ddan azade olarak mutlak tasarru
fumuzda bulunuyordu. 

«PARA Pi:YASASI - Vadeli veya vade
siz paralar, memleket bankalarma tevdi
at ve alacaklan hesaplan da seneden se
neye artmakta berdevamdirlar. Gerek 
alacakll, gerek bori;lu hesaplarx iskonto
ya aid faiz mikdarlan bami hadler etra- J 

hnda bulunmu§tur. BankamlZ evvelce 
tesblt etmi§ oldugu reiskonto haddinl 
1937 senesinde de 9ogalmami9t1r. 

Rapora gore banknm 1937 i~inde
ki kar1 2,151,866 lirdll'. Bunun 1 mil
yon 60,377 liras1 hisseclarlara tevzi 
olunacaktir ki yiizde 10 kiisur nisbe
tinde bir temettii kalm1~ demektir. 

Erazi tevzii 
• • n1zamnames1 

BugUnden itibaren 
meriyete girdi 

Ankara 27 (Ak§am) - Vekiller he
yeti, Maliye Vekaletince haztrlanan ye
ni arazi tevzii talimatnamesini tasdik 
etmi§ ve nizamnamenin bugunden iti
baren meriyete konulmasm1 kararla§
t1rn11§tir. Nizamnameye gore, devlete 
intikal etmi§ olan veya miibadillerin 
istihkaklan bakiyelerine kar§1l1k tutul
mll§ bulunan Rumlardan metruk ara
zi bedelleri on senede ve on miisavi tak
sitte Odenmek iizere muhtac; c;ifc;:ilere 
dag1tilacakt1r. 

Dag1tma, mevcud. arazinin geni§ligi
ne ve klymetine gore, evvela hie; arazi
si olrn1yan, ikinci derecede 45 dekar
dan noksan arazisi olan ve il<;iincii de
recede 45 dekardan fazla yeri bulunan 
~ifl(ilere vaziyet ve ihtiya~lara gore da
g1t1lacaktir. 

Arazisi elveri§li o1an yerlerde 2 nii
fuslu bir aileye iyi topraklardan35 ila 
45, orta topraklardan 45-60, a§agt top
raklardan da 60 - 90 dekar verilecekth•r 

2 den fazla ni.ifus i<(in, bu m.iktarla
ra iyi topraklardan 10-15, orta toprak
lardan 15-20 ve a§agi topraklardan da 
20-30 dekar ilave edilecektir. 

Bag, bah<;e, fidanhk, f1stlkhk gibi 
yerler milzayede ile sat11mas1 lftzim ge
leceginden, tevzi edilemiyecektir. 

Ancak mevcud topraklan halkm ih
tiyac1m kar§1lam1yan Trabzon, Gire· 
sun ve Ordu bu kayittan istisna edil
mekte ve buralarda Rumlardan met
ruk fidan iklann da tevzii kabul edil· 
mektedir. 

Yugoslav ba§vekili bir ka~ 
giin Slovanyada dinlenecek 

Belg1·ad 27 (A.A.) -Ba§vekil ve Ha
riciye Nazm s~oyadinovic; birkac; giin 
istirahat etmek i.izl re pazartesi ak.§a
nn Slovenyaya harnket etmi§tir. • 
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AK~AMDfl.N AK~AMA'• 

lnsan sermayemizin bir 
fasddan obiiriine go~ii 

Otedenberi, ~yle bir tenkid 1'ftl· 
riz: 

- Ferdi mil~bbislertn kurduk· 
Ian sanayi, ticaret, nakliyat veulre 
111 : ('SSeSclerine nisbetle devletcUlk 
m Jesseselerinde lilzumundan fazla 
1 .~.:mur ve bahusus Amir kullamhyor. 
l ,,.er kadrolar bu derece yiiklii olma· 
s:>. o mfiesseseler daha lyl ifleyip mu· 
, .. • faldyete erii,ecek! Ticad mahiyet. 
t·.~d dairelerimizi ticart ruhta kur· 
Dl:!hytZ. 

nir dostum, • miiessese ismi zilaet
miy erek • anlattl: 

- Daire mfidiirlerl suuf arkada~
lanmdl. Kemtilerini ziyarete gitti· 
gun vakit, ikincl direkttiriin odasm· 
da oturarak dereden tepeden koDUf" 
tul,lann1 gordilm. Ben de aralanna 
kat1ldun. E1>eyce ~~an ettik. Son
ra. yemek zamam geldi, ~ Dal· 
reye gCii d.Onmegi de mahzurlu bul· 
madtlar. ~iinkil pek de o kadar ya
pacak ~ olmadlguu hepst biliyor; 
rsusen vicdanen de muztarip oluyor
lardt. Bunlar, baddi zatmda yiiksek 
tahsilli, yilksek klymetli kimselerdl. 
Ea~ka i!llere ~mekten de ~ekinl· 

~-()rlar; zira, buradald tertib yiiksek 
idareci maa~Ian orada mevcud degil. 

Miibalagas1 varsa, giinalu soyliye
nin boynuna! 

l•'akat ben bizzat ba~dan ~en 
l>ir vakayi nnlatayim: Bundan on se
ne evvel sergi ku.ran bir miiessese
miz, oraya adam1arm gonde~ti. 

Bon de bu i~le alikadar oldugum i~ · 
citthn. B~ memur, b8..Zl f~lerin tan· 
zimiyle ugra~yordu. Yaptlklan ipn 
iki hafta kadar silrecegin.i s0ylediler. 
Ert esi sabah ben kendilerinden bir 
saa t evvel gelip de tek ~ biitiin 
fasnifin yansuu lannnca teli,a dii· 
~rrek: 

- Aman, birader! Bize k:nsdm ne
dir? - dediler. 

••• 
Derhal itirazlar yiikselccektir, bi-

liyorun1: • 

- Bir tarfatn maldneler, insan
lari mai~et \'llSttalanndan mahnlm 
b1raJurkcn, bir taraftan da bOyle ay
Jnn dii~iinceler:le mi bir ta.lam vatan
ca~larm ekrnegine goz dikiliyor? 
Hay1r kimsenin nafakasma goz dikti

gimiz yok. Bilikis harem gibl usul
lerlc her meslek e.rbabmm miireffeh 
olmasuu istiyenlerdeniz. Fakat sana
~:ide bazen filiinca istihsal ~besine 
faza tehaciim olwica, sennaye, diger 
~ubelere go~ eder. Keza, biit~ede de 
bir fastldan otekine miinakaleler ya
pthr. Ayni ~eyi miinevverlerimiz ara
smda da yapam.az nuyiz? 

iktisadi, id.art mahiyetteki ~lerin 

ba~mda hakikaten liizumundan fu· 

la memur ve imir toplannu~ muhr? 
Ortahgx ~oyle blr yokhyahm. (Olup 

olmad1g1ru anlamam1z l~in ayni ma

hiyetteki hususl ~ebbiisler mikyas

tu-.) Eger varsa, bu miinevver lay

metleri keudi yiiksek maa~larile bq· 

ka i~tere naklederek onlardan cid
dcn istifade temin etmek kabll ola· 

maz m1? l\JeselA, diger taraftan mu· 
allim.lerimizin icabmdan az oldugu- ! 

nu da biliyoniz. 

Ba~ekalete bagll bir koordinasyon 
biirosundan da bahsolwiuyordu. 0-
nwi tedkik edecegi meselelerden birl 

de bu olamaz mi? 
(Vi-Nd) 

Sahife S 

~ElllR B BERLERi 
lST ANBUL HAY A TI 

fstanbulun bir semtf 

Yerli mallar 
• • _serg1s1 

Bu senekl sergl l~n 
haz1rbklar bqladi 

Onuncu yerli mallar sergisi hazlr111c
lanna devam edlliyor. M11ll sanayt blr· 
ligt son defa olarak bu sene de Gala
tasaray lisestnde a¢acak: olan serglntn 
plA.mru hazlrlamap b~l~. MU
esseselere bu plAna gore sergide yer ve
rilecektir. 

Onuncu yerll mallar sergisine btltiln 
sanayi ziimreleri bir~ok yenillklerle 
i§tirak edeceklerdir. Bu seneki sergl sa
ti§tan ziyade yenlliklerl t~hir gaye
sini istihdaf edecektir. Bununla bera
ber kuyumcular, tuha!iyeciler, agtz
hkc1Iar ve sair kticlik esnafm sat~ yap
masma rntisaade edilecekt1r. Serglye 
te~hir i~in geti.rilmi§ olan e§yadan sa
tm almak isteyenlere birer nfunune ve
rilecek ve bu niimuneye gore isteyen 
magazaya gtdlp sergide be~endi~ e§

yanm aynini alacakt1r. 
Bu sene sergi bahceslnde halkm e~

lenmesini temln rnaksadile bir~ok ye
nilikler yap1lacaktl.r: Sergiyi bayram 
yeri manzaraSI halinden kurtarmak 
ic;ln c;oluk c;ocuk eglence yerlerlne aid 
olan silah atmaya mahsus ni§an yeri, 
kayik salmcar;t ve saire gibi .§eyler bu 
seneki sergide bulundurulrruyacaktrr. 

1939 scnesi yazmda a~l1acak olan bi
rincl sanayide ilerleyi~ sergisi yert ti;ln 
de tedkiklere devam edilmektedir. Bu
lundugunu evvelce yazdlgimiz sergi ye~ 
rine aid formaliteler lkmal edlldikten 
sonra iktisad vekAletinin bu seneld 
bii~esine koydugu 50,000 lirahk tah
sisa tla in§aata ba§lanacakt1r. 

Silivri dispanseri 
Diin vali temel atma resmini 

yapb 

Vilayct tarafmdan ln~a edilmesine 
karar verilen Sllivri dispanserinin 
temel atma merasimi di.in Vall va 
Belediye Reisi Muhiddin Ustiindag 
tarafmdan yapllm1~tir. Merasimde 
B. Muhiddin Ust\indagdan b9*& Be
lediye reis muavinl B. Rau!, Maarif 
mildilrii B. Tevfik, Sllivri kaymak:a
nu. B. Vakkas, Sillvrt Beledlye relsi 
ve sair zevat hazir bulunm~lardlr. 

Dlspanser blnas1, Uc ay ii;lnde bi
tecektir. Bu miinasebetle B. Muhld
din Ustiindag, yeni ikrnal edilen 
Sillvri nhtmuru tedkik etmi~tir. Rlh
trm boyu lle Topkap1dan itibaren 
istanbul • I.Dndra asfalt1 iistiindo 
bulunan ~elere ag~ dikil~tir. 

Giimriik komi1yoncular1 ve 
lise tahsili kayd1 

Gilmriik komisyonculan hakkmda 
hazirlanan kanun layihasmda komis
yoncu olabilmek igin Use tahsllinin 
§art konmasi, ekserisi bu derece tah· 
sil gormemi§ olan komisyoncuian te-
18.§a dil§iirm~tilr. Bunun uzertne An
karaya milracaat eden komisyoncular, 
hentiz katiyet kesbetmiyen kanunda 
d~lklilt yaptlma.Slill istem~Ier ve bu 
arzulanrun yerine getirildiginl haber 
alarak memnun olm~Iardlr. 

Lise tahsill kaydt, miiktesep hakla
nn tanmmast gibi, hA.la. ~~rnakta 
bulunan komisyonculara degil, bade
ma bu meslcge girecek olanlara tatbik 
edilecektir. • 

I Haklr 1ikigetler l Silt iii hakkrnda 
Kaloriferlerin yanma tedkikler 

Topkap1 Sirllanmn n.Itmda yangm 
barabelerinl ortadan b<Slen ~mu.du 
yol, bhu ileride topuklara kadar t.o
za. bulanm1!1t ~kir~ukur kaldmmh 
blr sokaga baglamyor. Sol taraf ytlk
sek blr sed, sag taraf ~ulru..r ve gh
alablldlgme gen~ blr arazi. Her i1d 
taraf ta ba~anapfl maruI tarlaa. 
Sokap biraz kamburl~tmm blr tq 
kOpril, tarlalarm ortapndakl gilbre 
11imJarmm arasmdan ~ de:rey• 
~ veriyor. ~ boshnler ~ind• 
kazma Jriirekle didincn kasketli, Pa
namah, fotr, melon, sillndir ppkall 
bah~anlar iljlerlni 1>ll'1llap te~ 
kenara k~uyorlar, yoldan ge~ ~ 
bancilan seyredlyorlar. 

zamanlan Yekilet karar verdikten 

Bul D.loriferU ai>att1man sahlplert 
tuntra.tla.ra kaloritertn 15 nisana u,.. 
dar yalolacatuu Y&ZlJorlar. Halbutt 
bu sene oldutU gibl aotuklar d&ba 
fazla. devam edeblllr n bu tstanbul
da m Ilk vuku bulmakt.adlr. ~ 
aene de 15 ma.yisa. kadar haval&r •-
11.n gtttl ve blr ~ok apartunanlarda 
kalortterler yand1. 

Bu sene de hav&la.r 6yle devam edl
yor. Halbuki bl.l c;ok apart1manlarda 
on giinden bert kalorlterler yanma.
maktad1r. Bu yil.zden hele <lQCUklU 
allelerde hastahk vaka.lan ~olttur. Bir 
c;ok karllerimlz bu ha.Iden §lkO.yet edl
yorlar. Apart1man sahlplert muka
veledekl bu mnddeye lstlnaden Jcalo
rlterlerl yakmak lstemtyorlar. 

S1hhatl umumiye lle alakad.ar olan 
bu meseleye resmt makamlann mil
da.halesl 1Azimd1r. Kalortferlertn ya
lal1p yaktlmamas1 tarth ile detu a.n
cak havo.lann s1cak veya. sotukluitu 
lle kaydedllmelid.11'. .. 
Osmanbeyde bir tram-

vay rofiijii laz1m 
Osmanbeyln tramvay durak yerln

de, t1pln Bomontl ve liastahane ts
tasyonlnnndn oldutu gibl, blr tram
vay bekleme kaldlnnu CroftlJ) Qok 
lAzlmdlr. osmanbeyde tramvay bek· 
llyenler sik silc ge~n otobiis ve oto
mobll ve arabalardan dolayi kaza:ra 
ma.ruzdurlar. 

NOT: 
iCa'rliertmlzin dlter ~ikayet ve dl

lekleri 10 uncu sahlfemlzdedtr. 

Harbiyedeki hela 
Ne~rettigi koku tahammiil 

edilmez hale geldi 
Harbiyedeki umumt llelA, artlk ta

hammiil edilmcz blr hale geldi. ~eh
rin en kalaballk ve ~lek bir caddesi 
fizerindeki bu pislik ve mikrop yu
vasi, yalmz ~irkin, berbad bir tesir 
brrakm1yor, etrafmdald binalarda o
turan halkm s1hhatinl de bozuyor. 
Bunun buradan kaldmlmasuu ~imdl
ye kadar bir~ok de!alar temenni et
tik. Fakat ald1ran, alA.kS: g0steren ol
madt 

Havalann henilz serin gittigi bugiin
lerde bile buradan degtlan bogucu, 
pis koku, heHi.mn bulundugu mevki
den gok ileriye kadar sirayet edlyor. 
Halbuki bu mevld, Harbiye - Fatih, 
~~Ii - Tiinel ve M~ka - Harbiye 
tramvay istasyonlanrun bulundukla
n ehernmlyetli bir bekleme yeridir. 
Bu itibarla gi.iniln her saatinde bura
d.a tramvay, otobils beklemege mec
bur ola:n insanlar vardlr. Gelen, tram
vay, otobils gelinceye kadar bu igren~ 
kokuya tahammill etmek i~ln burun 
deliklerini kapamaga mecbur oluyor. 

Onilmilz yazd1r, bu pislik yuvasmm 
ne kadar milz'ig bir vaziyete gelecegl
ni tasavvur etmek giii; deglldir. Bu 
mikrop yuvastnl kaldlrmak biiytik ve 
mall bir kill! ete mUtevakklf degtldir. 
Abdeshane ihtiyaclD.l ileriye siirerek 
burasuu muhafaza etmek makul ve 
ma.kbul bir mazeret say1lma'z. 

Bir ~ocuk elini kaynar 1uya 
soktu, eli ha§lanch 

Ni§allta§mda oturan bayan Kevser, 
bir ya§tndaki kiz1 Hidayetin bezlerini 
yikamak iizere mangalda su kaynat
makta iken Hidayet bir arallk manga
la yakla§Illl§, ve elini kaynar suya so
ku vermi§tir. 

Bu suretle ell hqlanan yavru ~~U 
~uk hastanesine kaldtrllmt§tlr. 

aonra harekete g~ilecek 

Sd~er cemiyett, masrafl ceml
yete aid olmak ilzere sUi muayene 
n kontrolil 1¢.n blrer baytar Te ldm
yagerden mtirekteb kontrol tstasyon
lan tes1a edllmes1nl beledlyeye teklU 
etm.J~tf. Beledlye bu teklttl tedldk 
etmektedtr. 

Di~er taraftan 1stanbulun silt m&
selesinfn halli icin beledlye baz1 ted
kiklerde bulunm~tur. Fakat :ikttsad 
'VekAielti, biltUn memlekete ~ 
olarak sttt i~ini yapmak i~ln esash 
tedkiklerde bulundugundan VekA.le
tin alacaA'I tedbir ve kararlardan ev
vel belediyenin fiil1 bir harekete ge<;
mesi dofru gorillmemi~tlr. Belediye, 
Vekfileti;e verilecek kararlar dahllin
de ~rin slit i~lerlni tanzim edecek
tir. 

Y olcu aalonunda giimriik 
komiayoncular birligine 2 

oda verilecek 
Giimriik komisyonculan birligi De

nizbank liman i§letmesine mtiracaat 
ederek yeni yaplllnakta olan Ga.Iata 
yolcu salonunda kendilerine 1k1 oda 
verilmesini iste~lerdir. Llman ~let
mesi bu <lllegi tedldk ve kabul etmi§
tir. 

Yolcu salon u ikmal edildikten sonra 
komisyoncular birll~ blnada tahsis e
dilen odaya ta~acak, bu suretle k1ra 
vermekten kurtulacag? gibi komisyon
cular ~erinin en i;ok toplandlgi mm
takada daha mUsaid ~artlar altmda ~a
ll§maya imkan bulacakt1r. 

Go~menler 
Bu sene de 20 bin kadar 

go~men gelecek 

Bu sene gelecek g~menler ig.in ha
Zll'hklara devam edilmektedir. Ne ka
dar g~mcn gelecegi. ve nakllyat l§leri 
ilzerindeki tedklkler en kl.sa zamanda 
ikmal edilip iskA.n mudiirl\igllne tebll
gat yapllacakt1r. Nakliyata haziran
dan itibaren ba§lanacag't umuluyor. 

Tahmlnlere g0re bu sene zarfmda ge
tirilecek gC>cmenler 20,000 I bulacak
tir. Bunlar i~n ik1 vapur klralanacak
tir. ~menlerin ~ Romanyadan 
ve bir klsmI da Bulgaristandan gele
cektir. Bu sene gelecek olan g~enle
rin ekserlsi Anadoluda, ciiz'i bir k1snu 
da Trakyada iskAn edilecektir. 

o~ ~ocuk kavgaya tutu1tu, 
i~lerinden biri yaraland1 
Fatihte itfaiye caddeslnde bir arsa

da oynamakta olan Nizameddin, CelA.I 
ve Ahmed isimlerlnde ti~ ~ocuk kavga
ya tutll§rn~lar, bu s1rada ortaya ~1.kan 
ve hilviyeti tesbit edllemiyen bir ~ocuk 
da ellne ge<;irdifi bir ta§! kavgacllara 
frrlatllllf, Ahmede isabet ederek yara
larm§tir. 

Polls, Ahmed! tedavi altma al~, 
mei;hul ~ugun da hiiv1yetini tayine 
ugra§lil3.ktadlr. 

Yolcu, sokagm dort yamndald 
gi.ibreli ~ur golciiklerinden sende
liyerek g~mege u~ken onlar 
hep bir a''lzdan kahkahalar atiyorlar. 

Bostanlann btraz ilerislnde birka9 
aga~ kiimesinden sonra evler ~
yor. Yolun ilri taraf1, birbirinc yas
lawm~ ~murdan, tahtadan, tenek~ 
den evlerle dolu. En biiyfikleri i..ku,et 
kath ve hemen hepsinln duvarlan 
~inko levhalarla zirh~. Ek.serf. 
sinin hirer ko~csinde kii~iiciik bah· 
recikler, ~i~ekll erik aga~lan goril
niiyor. Kap1lann onlerine tahta, ha· 
str iskemleler sJ.ralannu,. Bellezi pet
timalh, ba.~lan sanh kadmlar, genv 
Jazlar sohbet ediyorlar. 

Y erden ii~ metre yiikseklikte, ka
pm bir yana ~rptlrn1' blr lrul ilbenin 
oniinden g~ken teneke yamall 
pencerelerden biri a¢ch. t~den boo 
guk blr radyo htnlf.151 ve arkadan 
bir kachn sesi duyuldu: 

- Ayol, diin gecedenberi dinledJ· 
gimiz giiriiltii ye~r. Kes ~ ~gt· 
run sesini de 90cugu uyut.ayun. 

Ka.Im bir erkek sesi cevab verdi: 
- Dur yahu. Radyoyu alab ild 

giin oldu. Sen usandm amma, hen 
daha hevesimi alamadun. 

Onun biraz ilerisindeld, ayni bit.lm· 
de bir evin peuceresniden de piyano 
sesi duydmn. Fakat koca piyanonun, 
o minimini kuliibecige nasil sigd1gma 
akhm em1edi. 

Solmgm suyu da pek bol. Her k8-
~ba.51nda bir ~~e aloyor. Her 
~e~menin ba!?lna on ~. yirmi r.ocu.k 
toplamru~. Agwanua su doldurup 
biribirlerinin tcpeltrinden ~c;agi pib
kiiriiyorlar. iyice su·s1klam olduktan 
sonra da yakasi a~11ma~ killiirler 
savurarak siipriintii yigmlaruun I~· 
ne dabyorlar. 

Etrafm pisligini arkadapma 
g0sterirJte11, ko~ek:l kahvenin oniin· 
de oturan bir delikanh dudak bil· 
kerek: 

- Bayun, dedi, begenemedin ml! 
Sizin, dev gibl apartunanlarla dolu 
mahallelerinizin &okak.lan daha ml 

temiz sanki? 
Dil~ndiim. Delikanh pek te hak· 

stz degildi. Cevab veremedim. 
Cemal RefiJc 

-••1u1m.-nu111111111111'111unu11t1t•f8t1mtM1nttHI_...•_ 

Deniz Ticaret mektebi Deniz 
Banka ge~iyor mu? 

Deniz ticaret mekteblnln de Deniz. 
banka devri dii§il.nillmt1' ve bu husu.s
ta tedkiklere ba§lanm~. Fakat bu 
clhet, dtin o~leden sonra ~lkan gaze. 
telerden blrinin yazd1gi glbl, karailq
Jlll§ detllcllr, h'enilz proje halindedlr. 

Bu hususta katt karar verilince de
vir muamelesine bqlanacakt1r. 

n 1 Mayas 
Bahar Bayrammda TCaK MAABIF cEMiYETl Besetlerinl takmn •• 

~----------1 

- Bayram deyince insanm ak:lma ( ... Halbuki ~ocuk haftas1 programm- { ... Milsamere gibi eglence numarala· l ... :tktisadl konferanslar da var I.. I B. A. - Billk:is, rahat yttrekle bay-
)'alruz eglence gellr bay Amca... daki gezme... n arasmda.. Bence buna ~ liizum yokl.. ram yapabllmek i~in en liizumlu §ey ... 
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Sahife 4 

$ehir meclisinde 

Bak1rkOyiine su vermek 
i§i biraz · gecikecek 

Sular idaresi 6 sene i~inde 
5 milyon lirallk tesisat yapt1 

~hir mecllsl d1ln toplandJ. ~t 
tuhsatnamelerlnln ne 1Uretle ve ldm
lere verllecegtne da.1r tanz!m edilen 
tallmatname millkyie ve naf1a necft· 
menlerlne gOn.derlldl Radyo antenle-
11nln tells tam ve ~ehrln giizelll~ 
muhafaza ba.kmundan hazrrlanan 
tallmatname de mfilldye encilmenlne 
verlldi. 

Kad.Ikoyiinde yap1lan erazi tahrlrl 
i§lerl blttfgtnden henilz tahrirl bitml
yen Eminonil kazasmda Kadlkoy tah
rir komisyonunun ~alt~tmlmasi mu
vaf1k gorilldO. 

Bundan sonra Belediyece satm a11-
mp teselliim edilecck e~a ve madde
ler hakkmda: hazirlanan talimatna
menln milZakereslne b~land1. 

Tallmatname, ltirazi mucib olan 
maddelerln tekrar tedkiki miinasib 
gtirillerek encumene ha vale edildi. 

Bundan sonra Bclediyeye ve idarei 
hususiyeye mektum emlft.ki 

0 

lhbar 
edenlere verilecek ikra'miye hakkm
da hazirlanan talimatname m!.lzake
re edildi ve 1000 liraya kadar klymet
te olan gizll emlft.ki haber verenlere 
yilzde on, bin liradan !azla ola'nlara 
her bin i~in yilzde be~ ikramiye veril
mesi muvaf1k gorilldii. 

Bundan sonra sular idaresinin 937 
raporu ve biHim;osunun bir noktas1 
lle Bakrrkoyiine ne zaman su verlle
cegme dair B. Galib Bahtiya'rm suali 
ilzerine sular idarcsi mildilril B. Ziya 
lzahat vererek sular idaresinin alti 
senedenberl belediye tarafmdan ida
re edildigini bu miiddct i~inde ~ 

milyon lirahk teslsat yap1ld1gm1, 937 
senesi kanunevvei sonunda blr mll
yon 900 bin llrahk bir varidat devre
dllmesi lfl.zun gellrken yaptlan ~aat 
ve tcslsat neticesinde bu seneye 32 
bin liral1k bir para devredildigtni bu 
paramn da bu sene sarf edllecegtni 
soy Jedi. 

Bundan sonra Balorkoyilne verlle
cek su etra!mda lzahat vererek dedl 
k1: 

- Ba.klrkoyiine su vermek i~in te
~ebbiisatta bulunduk. 30 bin kiisur 
Ura vererek bir de erazi satm aldlk 
ve etra!m1 ~evirdik. Bura.da bir ~ok 
tecrilbeler de yaptik ancak daha: mu
him i~erimiz vard1r. Henilz BakirkO
yiine su verecek vazlyette deglliz. 
Maamafih bir an evvel vermek l~ln 
~ah~yoruz. 

Bayan Refika Hulftsi Beh<ret -
Ni~an ~1 ve M~kada evvelce gecele
ri su kesilmlyordu. ~lmdi su • \..Jttur. 
Sebebi necllr? 

Sular mudfuil B. Ziya, bu suale c&-

vap vererek, evvelce de suyun :tes:ild.1· 
ltnl, fakat bunun gece uylru aaaue
rlne tesadilf ettiiinf, ~di abona mik· 
tarile su lstihlAk mlktanrun ~~alma
smdan ba.,ka Klrk~~e sulan yerlne 
Terkos ~~eleri de lhdas ettirilcll
ginden, suyun kitayet etmedigtnl, an
cak tngiltereden getirtilen maldneler 
yerlerine konduktan sonra eylQlden 
itibaren bu su kesilme hA.diselerlne 
nihayet verilecegini soyledi. Bunun 
:fizerine Sular idaresi bilAn~o raporu 
kabul edilcli. 

Hamamlara verilecek Terkos suyu 
pa'rnSmm be~ k~unun belediyece 
oderunesi hakkllldak1 mazbata da mil
nak~ edildi. Hamamlarm korunma
s1 i~in suyun metre mikAb1 ba._c;ma ah
nacak olan on be~ kuru~tan be~ kuru
~unu belecllye tideyecektl. Azadan B. 
Hamdi Rasim, hamamlarm ~ehrln te
mizligindeki ehemmfyetlne i~aret ede
rek, bu pararun yedi bu~uk kuru~a 

~Ikanlmasm1 tcklif etU ve bu teklif 
enciimene gonderildi. 

Bundan sonra riyaset makamllllil 
miistaceliyct kararlle bir mazbatas1 
okundu. Bu mazbatada mezbaha res
minin fndirllmesinden dolayi kesim 
miktannm yilzde yirmi nisbetinde art
t1g1, ancak manda keslmlnin azaldl
g1 ilerl stirillerek manda etinl halka 
tanittirmak ilzere ayaktan elman kilo 
b~ma yUz para kesim resmlln elli 
paraya, kesllml~ olarak ithal edilecek 
manda etinden kilo b~ma 5 ~
tan 100 para mezbaha resml almmas1 
tekli! edlliyordu. Bu teklft te bilt~e 
encfunenlne gonderilmi~tir. Meclis 
bugiin toplanacaktir. 

Muallimlerin ~1narc1k gezin· 
tiai program1 haz1rlan1yor 
Olen muallimlerin ailelerine yardlln 

cemiyetl diin maari! mUdfuil B. Tev
figin reisligi altmda toplamml1 ve mu
allimler arasmda Qmarc1ga yaptlacak 
olan tenezziih progranu etrafmda gO
~~tilr. Bu tenezziih l~n ~irke
ti Hayriyenln 66 ve 71 numarall va
purlan klralannu~tir. 

Giizel sanatlar birligi 
Ankarada a~llacak resim sergislne 

~tirik etmek fstiyen sanatkiirlann 
eserlerinl 16, 17 mayis saat 14 - 17 ye 
kadar Alayko~kiine getirmeleri. 

Konferana - Kooser 
l{adlk5y lialkevlnden: 29/nlsan/938 cu

ma saat 21 de Ev1m1z aalonunda Dr. Zlya 
Ottem (Mlkroplann hayatJ) 1s1mll blr 
tonferans verecektlr. 

Konferanstan sonra Mandolin konserl. 
Herkes geleblllr. 

Galatasarayda musamere 

Cumartesl gftn'i! ~ocUk baftasuun son ~ft olmak mfulasebetile Galata-
saray lisesinde Uk YJSim talebesl tarafmdan bir mtisamere verilecektir. Bu 
tnfisafilere ertesi gilnil de tekrar edilecektir. Atak Ali adlndakl milli piyes ile 
Festival ismindeki mtizikli !antezl tabla musamereyc ayn bir revnak vermek
tedir. Yukandaki resim miisa.~ertde rol sahibi olan ~ocuklan bir arada gos
termektedir. 

Piyes ve tablonun soz vc mi.izik kiSimlan okulun ogretmcnlerindcn Halon 
sunat ve Zekl Enensel tarafmdan yazilmI§ ve hazirlanmi§br. Ternsildcki kos
tilmler ve dekorlar bilyiik bir incclik ve titizllkle tanzim edilmi§tlr. 

AKfjA M 

9 uncu i$1etme 
Devlet Demiryollari idareai 
nakliye tarifelerinde tenzilat 

yap1lmasim kararla§hrd1 

Delevlet Demiryollan idaresince 
Trakyadaki nakllye tarlf esinde ten
zilAt yapllmasl kararl~tlnl~ ve bu 
karar 9 uncu ~etme dairesine blldi
~· Yen! tarife 5 Mayistan lti
baren tatbik edllecektlr. Bu tenzUA.t, 
bllhassa zahlre, tuz, a.lelfunum pera,.. 
kende ewaya aiddlr. 

Bundan b~ 15 Mayistan itiba.
ren tatbik mevkilne konulacak ha
mallye tarl!esine goro Sirkeclye ge
llp giden her cins e~a l~in arabadan 
anbar ve vagona kadar yaptlan nak
llyat l~ln de aynca tenzUA.tll Ucret 
almacaktll'. Tenzil!t mikdan aynca 
ilAn edilecektir. 

Trakya ve havalisinde seyahat e
decck talebeden evvelce yalmz gidii,:1 
i~in yilzde elli, gidl~ ve ge~ i~ln de 
yilzde altmI~ tenzilAt yapiliyordu. 
Yen! tarifeye gt>re talebe, yiizde sek
sen tenzilA.tla seyahat edeceklerdir. 

Viyolonist Ekrem 
Zeki konseri 

Vlyolonlst Ekrem Zekl tara!mdan 
mayism be~lnci giinil Saray sinema
smda bir konser verilecektir. Program 
§Udur: 

Solo? Senfonl ~anyol ~u!an - Re
mlnor senal Grlg- Utmlner senat Kre.: 
isler - Talia. 

UskUdar cinayeti 
~oban Ahmedin katili 6 
aeneye mahkfun oldu 

Xls1kllda Hasan adlnda birlnln 
yarunda ~obanhk yapan Mehdi adm
da birl bundan bir miiddet evvel iis
kildarda Hekimp~ c;ifllgi merasm
da koyun otla..trrken koyunlan o ci
varda b~ka bir meraya girmil1 ve 
bu yiizdcn o merarun ~obaru Ahmed
le kavga e~Ierdir. Kavgada Meh
di clindeki sopa ile c;oban Ahmedin 
ba~ma ild defa vurarak yere dil~ii

riip ka~rm~ ve biraz sonra koyunla
nm toplamak iizer etckrar vaka ye
rine donmii~tilr. 

Mehdi ikinci geli~nde Ahmedin 
Olmedigini goriince bu defa tabanca
Slm ~ekerek Ahmedi gogsilnden vu
rup Oldilrmil~tilr. 

Di.in ag1r ceza mahkemesinde Meh
dinin mevku!en muhakcmesi yap1l
m.i~br. Kendisi Tilrkce bilmedigini 
soylediginden Haydar adlnda biri Ar
navudcn tercilmanllk yapm1~tir. 

Mehdi Ahmed.in tarla i~inde ken
disine tecaviiz etmek istedigini ve b1-
~akla hiicum etmesi uzerine Ahrnedi 
vurdugunu soylemi~se de tahkikn t 
evrakl ve dinlenen ~ahidlerle ~n 
ooyle olmad1g1 anl~Jlm1~ ve Mehdi
nin Ahmedi vurup oldilrdilgil sabit 
oldugundan ceza kanununun 448 in
cl maildesi mucibince on sekiz sene 
hapsine karar verilmi~tir. Fakat nii
fus tezkeresine nc.zaran Mehdi bu 
clnayetl i~ledigi zaman on sekiz ya
~ ikmal etmemi~ oldugu cihetle 
cezas1 indirilerek alb sene ag1r hap
se konuJmasma, o kadar milddct ka
nunt mahcuriyet altmda bulundu
rulmasma ve 3800 kuru~ muhakeme 
harc1 Odemesine karar verilmi~tir. 

o~ memur beraet etti 
Uyu~turucu madde ka~ak~1hgi su

~undan yakalanan Moiz ve Kemal 
adlannda ild ki~iyi dovmck ve i~ken
ce yapmak su~Iarmdan rnaznun 
uyu~turucu maddeler inhisan me
murlarmdan Hilmi, Ne~et ve Hakk1 
~inasinin muhakemelcri diln agir ce
za mahkcmesindc bitirllmi~tir. Mu
hakeme netf ccsindc dovme vc i~kcn
ce sui;lan sabit olmda1gmdan ilc; 
maznunun beraetlc1inc karar vcril
mi~tir. 

(Elmas Ka~ak~1hg1) 
FranSizca sozlii Bilyilk Zab1ta fil
mi. Ba§ rolde: PETER LORRE 
Elmas ka~ak~11Jgma aid bilytik ve 
ihtirash maceralarm esran. 
Seanslar: Saat 4 ve 7,15 de 

28 1'lsan 1938 

Bugiin 

matine

lerden 

itibaren 

iPEK Sinemas1nda 
2 film bird en: 

1 - ME5'UM GEMi 
Tamamfle tabii renkli, a§k, heyecan 

ve macera filml. 

2 -0151 TARZAN 
Tilrk~e sozlii bilyilk a§k ve macera filmi 

K N 
Ba§ rollcrde: HEDWiGE FEUiLLF..

RE ve PiERRE RiCHARD WiLLM 
Senaslar: Saat 2-5, 20-8,30 da. 

Gcce saat 8,30 da her ild film birden 

Bugiln matinelcrden itibaren TORK sinemasmda 2 film birden 

1 - OLOM ZEPLINI j 2-LA HABANERA 
Fevkaladc heyecanh merakll film. 
Robert Armstrong-Dorotty Wilson 
Seans: 4,20-8 

Gorenleri hayran eden nefis ~h
cscr Z A R A H L E A N D E R 
Scnas: 2,30 - 6 - 9,15 

LHMM-
, 

Cozleri ac1lan 
I 

KOR 
I' MUN iR~'NUiiEon-iN-, 
I KONSERi 

FRANSIZ TiYATROSUNDA ' 
Programda: Kll'lsik escrler ve Munir 

Nureddln'ln yenl b1r eseri: 
FE RYAD 

l:·azan: Yusuf Ziya I 
Tababetin yeni bir mucizesi var: 
Oliilerin hadekalan korlere ~<>i- Biletler Agacami Plhilips Ma~aza-

-:t smda satllmaktacllr. Tel. 43343 
lanarak gozleri a~11Iyor... ' I 

i§te, Yusuf Ziya, bu yaz1smda, 

zengin bir oiuniln hadekalan a.§1- ,.Milli s·ine·mada-.. 
lanarak go1Jeri a~1Ian fakir bir -,. 

:~;:,,:~~:'. nastl gfudiljitinii Mihrac;~in CHzdesi 
I 2 0 HiND niMEzARI 
• Vil sonra Tiirk~e sozlii ve 

Yazan: Orhan Seyfi I p . B } J 
Yirmi y1l sonra nelcr olacak? .. Bu- . ar1ste u u~a Im I 
gilniin me§hur simalan yirmi yil I Claudette CoJbel"t 

sonra ne halde, hangi i§lerin ba- '••••a••-••- • ••l'r 
§Inda bulunacaklar?.. $EllZADEBA~I 

i§te, Orhan Seyfi, mizah edebi
yatmda bir §ahescr olan bu yaz1-
smda istikbalin hikaycsini anlat

l'URAN TiYArnosu 
Halk sanatkan Nru,ild 

maktad1r ... 

I ET DENI! I 
Yazan: Erciimcnd Ekrem 

Qok zarif, i;ok nilkteli, ~ok giizel 
mizaht bir hikft.yedir. 

I KarikatUrler I 
Yegane Ti.irk karikatilristi tl's

tad Cerna! Nadir'in, gen~ ve zarif 
karikatiirist Necmi Riza'run ve 
Orhan ral'm eserleri... 

I GiBi !I 
Yazan: Yusuf Ziya 

~en, §akrak, ~k, ne§e dolu gen~
lik ve bahar §iiri. 
niitlin bu giizel yazllar ve resimler. 

AKBABA 
l\Iecmuasmm bugiinkii say1Smdad1r. 

' 8 hf!' ··'*" Emlnonu Halkev1nden: 29/ntsan/938 
cuma giinii saat (17,30) da Evlmlznl Ca-
f;alo~lundak1 merkez salonunda th1lver
sltc t1b fnkiiltesl doi;entlerlnden Dr. $ina
sl tarafmdan (I2tirnp knl"§1smda cerrah> 
mcvzulu blr konferans verilecekUr. Davc
tJye yoktur. Herkes geleblllr. 

ve arkada§lan Ml<;c 
Pem;;ef varyetesl blrlik
te localar 100 her yer 

20 paredi 10 kurn!j 
Fenk Muhaf1z ko

medi 3 perde 

Pazartesl ak§am1 9 da 
ilk deta Kad1koy 

Siireyyada 

3 Ytldiz 
tJ.; Ytldiz 

3 Ytld1z 

Yen! ve en son opcret 

Bu~am 

Nobet~i eczaneler 
$11}11: Kurtulu!J caddeslnde Necdet 

Ekrem, Takslm: Nlzameddln, Beyojt
lu: Kanzuk, Yenl§ehlrde Baronak
yan, Bo:;tanba!}mda itlmad, Galata: 
ic;met, Kasunpa§a: Vas1f, Haskoy: 
Hahc101tlunda Barbut, Emlnonii: Agop 
Minasyan, Fatlh: Veznecilcrde Unl
verslte, Karagiimriik: Mehmed Arif, 
Baklrkoy: Hilftl, Snryer: Asnf, Aksa
ray : Nurl, Be§lktn~: Halid, Fcner: 
Balattn Hiisameddln, Kumknp1: UL
lelide llnydar, Ki.i<;iikpazar: Necatl, 
Samutya: Yedlkulede Tcofilos, Alem
dar: Ali Riza, ~chremlni: Ahmed 
Hamdi, Knd1k6y: Alt1r0Ida Merkez, 
Modnda, Nejo.d Sezer, tiski.idar: <;ar-
1}1boyunda Omer Kenan, Heybeliada: 
Halk, Btiyiikada: §lnasl Riza. 

Her gece ac;1k eczaneler: Tarabya, 
Yenlkoy, Emlrgfi.n, Rumellhlsan, Or
takoy, Amavutl~oy, Bcbek, Beykoz, 
Pa§nbnh<;c ve Anadoluhtsnrmdal:l cc-
2'.ar.eler her gecc n~J.ktlr. 

I 
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? Bir cidamrn sigar veya puro
a bakarak 

Bu sene ~ bir ay uzun siirdil. Fran
sada ham. ka'r yagiyor. Avruparun her 
tarafmda lilzumundan c;ok fazla 
yagmur yagnu~tir. Bu rahmet bollu
gundan yalmz ingiltere mahrum kal
m1§tlr. Bilfilds bu memleket cmsall 
nadir gorillen blr kurakhga ugram1§
tir. 

Bir aydanberi biiUin ingiltere ku
rakl1ktan la.vramyor. Aynl zamanda 
gayet ~iddetli kuru soguklar ve sert 
rilzgarlar hiilanilnii siirmektedir. 

Rutubetin f1ktadmdan ot yoktur. 
Hububat tarlalan kavrulmak tchlike
si kar~ismdadlr. Koyliller ~ker pan
car1 ve emsali mahsulleri zeretmege 
bile lilzum gormemi~erdlr. Toprak son 

derecede sert ve kurudur. Yaz bugday
lan mezruat1 ~imdiden rengini kaybct
mi~tlr. Bir haftaya kadar kAfi dere
cede yagmur yagmadlgi takdlrde Bri
tanya adalan ziraab mahvolacakhr. 

Umidslzlige d~en birc;ok koylerln 
ha1klan kiliselerde toplamp yagmur 
duas1 okum~lard1r. Halk mezruat 
~oyle dursun i~ecek su tedarikinden 
de mahrum kalacagmdan korkuyor. 
Londralllarm da susuz kalrnalan ih
timali vard1r. Su idaresi ~imdilik Tay-
mis nehrinden ~u alabildigini ilan et
mi~tir. iki ay miiddet devamll ve bu-
tiln ingiltereye ~amil kurakllk oldu
gunu tarih kaydetmemi~tir. 

Tayyareyi gorUnce heyecandan oldU 
kadm ve ~ocuk arasmda bir de evvel

ce kasaphk yapan Albert Mason is
minde bir adam. varch. Bu ihtiyar 
tayyareleri goriince o kadar fazl,a he
yecana kaptlch ki, zamamn en son 

ingilterenin Hampshire eyaletinde 
1300 niifuslu bir koy olan Soberton 
halln bundan bir kac; giin e\'Veline 
gelinceye kadar hi~ tayyare gorme
mi~ti. Koyliiler tayyarenin yalruz 
bahsini L~itip dururlar, fakat bir tay-

sistem terakld eseri olan bu husmi yarenin ne oldugunu hi~ bllmiyorlar-
d.J. Nihayct g~en giln koyiin civari- hava ku~lanrun arzettigi manzaraya 
na iki hususi tayyare indi. Derhal dayanam.1yarak yere yuvarlarich ve 
koyde biiyiik bir heyccan hasll oldu. 
Koyliller i~lerini gU!;lerini, ~if~iler 
~iflerini bll'akarak, diikkanctlar diik-

oldii. Bu suretle Soberton koyiiniin 
en n~eli giintinil mateme bogmu!p 
oldu. Koy civannda yere inen tayya-

kanlanm b1rakarak tayyarelerin in- reciler hafta sonunu ge~irmek iizere 
digi yere ko~mm;lar. Bu ko!j-3.n crkek, o taraflardald ziyarete gitmi~lerdl 

~~~~~~~~~~~~ 

Tiiyler iirpertici bir ketif 300 bin bahk ha~ada ii~tu 
Metrovlce civannda eski devirler- Ger;en giln Romadan kalkip Ha-

den kalma bir Save kopriisilniin kal- be~istana giden blr italyan tayyarcsl 
deleri tamir edilirken tiiyler urpertlci garip bir hamule ta~lIIll~t1r. Bu tay-
bir k~if yaptlm1~t1r. Ameleler duva- yarenin ic;inde 300 bin diri bahk bu-
r1 y1karlarken ayakta duran, ve ta- lilnuyordu. Ballklar italyan golle-
mamile duvarla ori.iHi bir insan iske- rinden avlanarak f1~1lar ic;ine kon-
leti meydana c;lkarrm~lard.lr. iskelet mu~tu. Bu ballklann italyadan Ha-
mii tehass1s bir doktor tarafmdan mu- be~istana gonderilmesindeki maksad 
aycne edilmi~ ve onun yiizlerce sene Tana goliinde de italya.n tathsu ba-
eski oldugu anla~Ilm1~tir. Bulunan llklan yeti~tirmektir. Her nekadar 
iskelet geng blr kadm iskeletid1r. Tana golilnde de tatllsu bal1klan 
Vaktile vah~i kavimler bir kopril in- varsa da italyanlar bunlan begen-
~a edecekleri zaman koprii kaidele- miyorlar. Onun ic;in 300 bin italyan 
rinden birinin duvan i~e canll blr babgi f1c;1lara konmu~ ve tayyare ile 
insan koyarlard.l. Bunu ekserlya Tana gOlilne naldolunmu~tur. Tay-
gen~ bir kadm veya, kiz intihap e- yare ~buk gitmek i9in Trablustan 
derlerdl. Bu lozm viicudii diri dirt ve Sudandan gec;erek gitmi~tir. Ba-
du varlarla ortilliirdii. Kim bilir hangl Ilklann olmemesi i9in biltiin sefer 
devre aid olan bu kurban iskeletl esnasmda f1c;1lardaki suyun aym de-
gec;en giin Metrovic;ede merasimle recede bulundurulmas1 Iaz1m gel-
defnedilm~tir. mi~tlr. 

lngilterede sil8hlanma 
masraf1 

Bu yiizden biit~ede 30 
milyona yakla~an a~1k var 

Londra 27 (A.A.) -Avam kamara
smda diln sir Jon Simon tekrar silah
Janma progranunm tatbiki i¢n ihda
s1 zaruri olan yeni vergileri bildirmil? 
ve bu meyanda irad vergisinin alb 
per.£S nisbeUnde arttmlmas1 lftz1m ge
lecegini soylcmi~tir. . 

Nazir, masarifati 944,398,000 ve va
ridati 914,400,000 lira olarak tahmin 
ettigini kaydettikten sonra demi~
tir ki: 

- 30 milyona yakla{ian ac;1gm is
tikrnzlarl a degil, mali resimlerle ka
patilmas1 laz1md.lr. 

Sir Jon Simon, beynelmilel miina
sebetler bir gun iyile~tigi takdirde hil
kumetin askeri masraflan losmag1 
timid ettiglni, fakat ~imdilik tckrar 
silahlanma planmm tatbikine devam 
edilmesl Iazun geldigini tasrih ctmi~
tir. 

Rekor senesi belki gelecek sene, bel
kl de 1940 sencsi olacakt1r. 

Nazir, be~ senclik tekrar silahlan
ma plAnma ait rakamlarm ehemmi
yett hakkmda kati bir ~ey soyliyemi
yccegini, yalmz bu plfmm her halde 
bir bu~uk milyar ingiliz lirasma: ma
lolacaglill beyan etmi~tir. 

Bir yumruktadi§ini k1rm1§ 
KadlkoyUnde Abdullal1 ile Hasan • 

1~ yilztinden knvga clml~ler: Abdul-
lah Hasana bir yumruk vurarak di
i;inin birin lorrm~t1r. Polis Abdulla
h1 yakalami~. Hasam da. tedavi alh
na aldnnu~t1r. 

Kil~iikpazarda oturan manav is
rn.m, Abbas lsminde blri tarafmdan 
bru;mdan d"mirle yara.Ianm1~tir. Ab
bas polisce yakala11m1~t1r. 

Lehi st an ~ingeneleri 
aras1nda galeyan 

<;ingeneler krahn1n istif a 
etmesi isteniyor 

varfova 27 - <;ingenel~r arasmda 
ge~en sene Lehistan c;ingeneleri k:ral1 
ilan edilen Janos Kviek aleyhinde bii
yilk bir galeyan vard1r. Yeni kral dik
tatOrlilk yapmak istemekle itham edi
liyor. Kral vergileri artt1rm1~br. 

En zlyade infial uyand1ran ~inge
nelerin b~llca gec;inme membru olan 
h1rs1zhg1 yasak ctmesidir. Muhallfier 
krala bir ill timatom vererek ~ekilme
sfni, aksi takdirde koguiacaglill bil
dirmi~lerdir. Tahta namzed bir libe-
ral ctimhuriyet~ld~r.4• __ _ 

DUnya suthU 
Amerika ayan1ndan 

Borah'a gore tehlikeler 
azald1 

V~ington 27 (A.A.) - Ayan ft.za
smdan Borah mecliste Amerikan bah
riyesinln inki~a! projesine itiraz ede- · 
rek, bu projenin yabanc1 hiikfunetler 
tara!mdan blr tecaviiz siyaseti alame
ti telakki edilecegini ve deniz silft.h
lan yan~1mn artmasma sebep olaca
gm1 soylcmi~tlr. 

Borah, Inglliz siyasetinin diktator
liiklerle demokrasiler arasmda ihtilaf 
~lkmas1 tehlikesini bertaraf ettigini 
ve ingiliz - italyan itilafmm ckuvvet
le - feragat> mahiyetinde oldugunu 
ilft.ve eylemi~tir. 

Netice olarak Bor:ili, Japonyarun 
otuz scne evveline nisbetcn daha az 
tehlikeli oldugunu, c;ilnkil c~imdi pek 
m~gul> oldugunu soylemi~tir. 

SU u nasrl tu tug 
tabi trnr anlama 

Nevyork kitap~larmdan biri sigara: 
ic;enlerln tabiatlerinden bahseden dik
kate deger bir kitap hazirhyor. Bu ki
tap uzun sencler sigara ic;enlert ted
kik etmi~ olan Amerikal1 Mic;el tara
fmdan yazllm1-?tir. Mi~el bir insanm si
garaslill veya purosunu elinde tutma
smdan, agzma dogru gotilrmesinden, 
bu esnada yaptig1 hareketlerden ne-

tablat ~1kararak sigara ic;enin tabiat 
ve ablakl hakkmda hilkil.mler veriyor. 

Mi~el 'in bu tedkikleri merak uyan
dmnakla beraber esas itibarile biiyiik 
bir fevkaladelik arzetmiyor. Qilnkii nJ
hayet bir insa.run sair hareketleri de 
tedkik olunarak tabiat ve ahlft.la hak
kmda bir hilkti.m vermek kabil olabi
llr. Omuzlann nasu kalklp indigme, 
goz kapaklanm~ nasll ~lllp kapa:n
d.lgma ve se!am veri~ tarzma bak.arak 
bir insanm tabiatlni ta.yin etmek o ka
dar giic; degildir. <;iinku her bir hare
ketimiz bcnligimizin tezahi.irtidilr. ic;i
mizdekini d1~anya vuran vesikalar
dandir, her goz k1rpmam1z, parmak
larumz1 oynatmamiz asabmuzm emrl
le yaplian hareketlerdir, niha'yet bl
rer refleksden ibarettir. 

Jµndistanda oyle mucizeler yaratan 
fakirler vard1r ki, bir insanm mahiye
tini biltiin teferruatile gozlerinden 
okumaga kadirdirler. Bu fakirler go:a 
bebeginin rengine, bu rengin t~kil et
tigt dairenin koyu veya a~1k daire la
sunlanna aynlmasma bakarak bun
lan asirlardanberi cart olan teamiille
re gore tasnif ederler ve bu sayede gO
ze bakal·ak bir insamn seciyesini mey
dana ~1kanrlar. Melankolik insanla
nn gozleri b~ka, hisslz insanlann goz. 
leri bR§ka oluyor, azimkar bir insamn 
gaz bebek dilimleri kararsiz ve zaylf 
ruhlu bir insanm goz bebek dillmlc
rine hie; benzemiyorm~. 

Onun i~in Amerikah Mi9el'in uzun 
seneler tedkikat yapt1ktan sonra si
gara ic;mek, daha dogrusu ~gara 

1~~ tarzmdan netlceler ~1karmak ha'k
kmda bir cser yazmasma esas itibari
le hayret etmemek IA.zim gellr. Bu 

lKTfSADt MESELELE{t 

Nevyork kitap~1la~1ndan 
biri yeni bir kitap haz1r
lamaktad1r. Kitab1n hii
lasas1 ,udur: Nas1l sigara 
i~tigini goster bana, kim 

oldugunu soyliyeyim 
sana ••• 

eser insan bilgisi if~ etmek itibarile 
enteresan bir kitaptir. Resimlere bak
tl~tm1z ve ellerln vaziyetlni gordiigO.
miiz za:man bunlar pek tabil gibi gO
rtinecek ve bir yenilik arzetmiyccek
tir. Bu hal bizim i~in bir~ok ~eylerde 
vaki olur. Bunlan ancak gordii.kten 
veya okuduktan sonra hatirlad.Iguntzl 

ve bi1dig1mlzi unuturuz. Sigarayi ~ok 
lavnl.m~ olan pannaklanrun ara:sm
da tutan bir adamm hasl.s oldugunu 
elbette hi~ hatm.IIll.Za getlnnemi~iz
dir. Fakat o vaziyeti resimde gorilnce 
iddiarun dogru olmas1 lA.zun gelece~· 
ne inamyoruz. Hakikaten ge.yri §Uuru 
olarak haf1zamizda sakl1 duran oyle 

kabilmi$ 
basit ve adl ~eyler vardlr ki, onla.I\ 
uyand.rrarak hatll'lllUZ8. getirtmek 
i~in ekseriya tahrirl blr vesikaya goz 
atmanuz leap eder. 

Resimde cho~ me~rep> dlye g0sterl
len ele bakilmca o el sahlbinin sakin, 
muvazeneli, A.lemi ve hayati blrer 
mi.ihim mesele saynuyan blr kimse ol
dugu kanaatl husule gelmiyor mu? 

Ketum, sir sakhyan, hislerini mey
dana vurnuyan blr adanun ta.blab. da 
sigara tutarken elinin ald.lgi vazlyet
ten ayni vuzuhla anl~llabilir. 

cAc;lk kalblb puro tiryakisl, cciddl 
taVIrlb, cvazlyetinden emin olan>, 
«ho~ me¥ep >, c«hiddetli>i, c•endi§elii1, 
<dii~iincelf> insanlann hep.st gordii~il· 
nu anlay:ip kavramaga muktedir ola
nm nazannd~ mahiyetlerini sakhya
mazlar. 

Tiitiln lc;meden bahseden bu kita
bm resimleri yap1ld1ktan sonra Mic;el 
onlan, ne maksadla yaplldlklarm1 bll
miyen kimselere g0stererek fikirlerlnl 
sorm~tur. Resimlert gorenlerin ek
seriyetl, miinferid ellerin vaziyetlerl
ne gore o el sahiplerinin ta.yin edllen 
seciyede insanlar olduklanm tasdlk 
etmi§lerdlr. Resimlerde goriilecegt gi
bi vaziyetler muhtelit olmakla bera
ber el ~ekillert hep birdir, ayni el ay
n ayn vazfyetlerde terslm ed.llmt~tir. 

Bu yazd.lklarumz ve n~rettigimJs 
~ekiller Mic;el'in k:ltabmdan ~ka.nl

m~ kiic;ii.k bir n\imunedir. Yoksa eser 
felsen loymetl haizdir. Bazl sahl!el~ 
rini anla:mak ic;ln tek:rar, tek:rar oku
mak IAZlllldir. Buna da hayret edll .. 
memelldir. Cilnldl Mlc;el btitdn haya
tlill ctiltiln ic;me> felsef~e huret
~ ve sigara ic;enlerin tabiatlerlnl _. 
lama.kla valdt g~~ btr adalndlr. 

Mlc;ele gore koydukumuz resiml&-
rtn mAnas1 ~dur: i 

1 - 1nat~1, 2 - Monden adam, S
D~cell, 4 - IDddeW, ft - HOf 
me§rep, 6 - Ciddt, 7 - Vaziyetinden 
emin, 8 - Kolay tahrik edllebtllr, 9 -
Ac;lk kalbli, 10 - Hasis. 

SUt meselesini hal icin ise nereden 
I 

I Bir esrar kaeak~1llQ1 
baslamall? Geceleyin bir duvarin i~ine 

.A!nkarada toplanacak olan ziraat 
kongresi ir;in her tarafta hazirhklar 
yaptlmaktad.lr. Bu miinasebetle zi
raat odas1 da kongereye baz1 raporlar 
gondermi~tir. Bu raporlardan birln
de, istanbulun silt mcselesine biiyiik 
ehemmiyet vcrilmektedir. Raporda. 
hulasa olarak deniliyor kl: cf?ehrl
mizde ikl silt fabrikas1 ~llmad1gt 
takdirde, silt meselesini esash surct
te halletmcge imkan yoktur. > 

Bu fikir ilk dcfa oiarak, ziraat oda,. 
s1 tarafmdan ilei;lYe siiriilmii~ de
glldir. Gc~enlerde Cle belediye iktlsad 
mildilrlilgii, silt meselesinin hallini, 
fabrika ac;1lmasma bagh bulm~tu. 

Pek tabii olarak, piyasaya temiz 
silt ~1ka11lmas1 i~in, f ablika ar;rnaga 
ihtiya~ vard1r. Fakat silt meselesini 
halletmek i~in, ne tnrafmdan b~la
mah? Her ~eyden cvvel bunu dii~iln
mek Iaz1m. Bize krtlll"sa fabrika ikin
ci bir meseledir. Acaba istanbul ve 
istanbul civanndaki mand.lralar, ~eh
rtn silt ihtiyacm1 temin ediyor mu? 
Eger Istanbul civannda bol mlkdar
da silt istihsal eden mand.lralar ol
sayd.l, silt meselesi ta.bit olarak ken
diliginden halledilirdi. <;ilnkti reka,. 
bet kanunlan yiiziinden, hcrkes da
ha iyi, daha ucuz silt satmak suretl
le, silt hilekarhgmm onilne ge~ebi
lirdl. Hilekft.rhgm bir sebebi de, or
tada az mal olmasdlr. Eger memle
ketimizde bol ve ucuz tereyagi istih
sal cdilseydi, mahlut yagmeselesl 
olur muydu? Nitekim yagm pek bol 
oldugu ve kilosu 50 kuru~ satild.lgt 
Karsta m.nhlut yag meselesi yoktur. 
Demck oluyor ki, hilekarhgi dogu
ran, zaruri sebcbler de vard1r. Bu se
bebleri ortadan kaldirmak ic;in, fs
tihsalatl arttmnnk lazim. 

Alakadarlann soyledigine gore, is
tanbul civanndaki mand.lralar, ihtl
yaca kft.fi degildir. Bu mand.lralarda 
silt istihsalatm1 arthrmak, hayvan
c11Iga ehemmiyet vermek, hattA man
chra sahiblerh1i bu i~ te~ etmek 
lA.z1mdir. 

Nas1l bir fabrika himaye ediliyor
sa, bir mand.lra da ayni maksadlarla 
himaye edilmelidlr. Halbuki ~imdl
ye kadar mand.lralann 1slahl ve hJ
mayesi, ve bu gibl mnndiralan ac;a
cak kimselere kolayllklar gostermek 
gibi, hie; bir fikir ortaya ablmami~
br. Biltiln bu merllaleyi gec;tikten 
sonra, silt istihsalatm1 arttmnak ve 
bundan sonra temlz silt clde ctmek 
ic;in fabrika a~mak 1Az1md.lr. Az silt 
istihsal edilen bir memlekette silt 
fabrikas1mn ne rolil olabilir? 

Zirnat kongresinde, biltiln bu me
selele1in miltehass1slar tarafmdan 
ortaya konarak halledilecegine ka
nliz. Bu suretle silt meselesi, istan
bul ~ehrine aid mevzli bir mesele ol
maktan c;ikarak, memleket mikya,. 
smda halledilmesi icab eden blr me
sele haline girmektedir. Bundan do
lay:i silt meselesinin miisbet bir su
rette halledileceglni timid ediyoruz. 

. JI. A. 

Bir bah~1van1n Tiirk Hava 
Kurumuna teberriii.i 

c. H. P. Pendik Kamunu yonkuru
lundan: Pendikde Stadyum caddesin
de oturan bah~1van B. idrls her daim 
nakdl yardlmlarda bulundu~ <1Tilrk 
Hava Kuruluna)) bu sefer de on 1k1 
muhteli! par~a bostan ve tarlasm1 bu 
kuruma terk ve yti.z lira da nakden 
vermek suretile yard1mm1 tazeleml§ 
oldugundan kendisine te§ekki.ir olu
nur. 

esrar b1rakan bir ~ocuk 
yakaland1 

Evvelkl gece Balatta Molla~kl ma
hallesi bek~isl garlp blr esrar ka~alt
~11Ig1Dl meydana c;ikar~trr. 

Bekc;i Hiiseyin, gece sokaklarda do-
18.§Irken kilc;ilk bir golgenin Simldci Ve. 
Ii sokagtna sapt1guu gormii§tiir. Gece
nin ilerlem~ vaktinde blr c;ocuk gol
gesinden §tiphelenen bekc;l Hilseyin, 
kendisini c;ocuga hissettlrmeden takip 
etmi§, r;ocuk da sok~n bir tarafmda
ki duvar kovuguna dogru giderek ko
vuga bil'§ey sokup h1zll h1zll uzakla§
maga ba§lanu§tir. Bekc;l Hilseyin bu 
vaziyet1 gorilnce hemen i;ocugun ar
kasmdan ko~mu§ ve yakalam1§hr. 

isminin tsak oldugunu vc on dort ya
§mda bulundugunu s0yllyen ~ocuk 

bek~l ile beraber duvann bulundu~u 
yere gelml§ ve kovuga ne soktugu so
rulm~tur. 

isak, evvelA inkftra kalkm1§, fakat 
bilahare, buraya bir gazete kng1chna 
sanll 17 gram esrar par~as1 soktugu
nu soylemi§tir. isak, gazeteye sanh es
ran soktugu yerden ~J.karrm§, bek~iye 
tesllm etmi§tlr. 

Qocuk esrarla beraber karakola ge
tirilm~, bunu kendisine kimin verdigt 
sorulmU§, Isak bir adamm bunu vere
rek oraya sokmasm1 soyledigtni, o ada
m1 da tarumad.lgmi beyan etmi~tlr. Za.
b1ta; hAdisenin mahiyetini aydmlat
mak i~in tah.kikata gir~mi§tir . 

Abdiisselam Kurtulut 
vefat etti 

Ankara 27 (Ak§am) - Hariciye Ve
kAleti arapc;a miiterclmlerinden ve Ve
kaletin emckli memurlanndan B. Ab
diisselA.m Kurtulu~ bugiin vefat etm~ 
tir. Yann cenazesi merasimle kaldm
lacaktrr. 

l 



1-JEK/l\J OCOTLERI 

F enni dogumun niifusun 
artmas1nda ehemmiyeti 
<;ocuk haftasi mtinascbetUc siz okuyu- I 

culanma dogumlann ve husll'sile fenn1 
dogumlarm nilfusu c;ogaltma hususunda
ki ehemmiyetinden babsedecegim: 

Bir mU!etln ntifusu, bir taraftan o mU
lete mensub kadmlarm c;ocuk dogurmas1, 
tliger taraftan doganlarm ve hayatta 
bulunanlarm Slbhatl koruyan usullere 
riayet etmesi sayesinde hasta olmamas1 
ve olmemesi lle ~o~hr. Bir memleketln 
dogum istatistikleri, oliimiinkiinden ne 
kadar zengln ve ne derece yiiksek ise, o 
memleket halkmm nU!usu da o nisbetLe 
z.lyadele§ir. 

Grotjahn'a gore bir usuliin zevale dog
tu gltmemesl lc;in, o mUletin behcr 1,000 
kl§islne senede 20 do~ isabet etmell
dir. Miielli!, kadmlann 3 10 u muhtelif 
aebeblerden dolayi klslr oldu~dan, 
millet kiitlesinJn bugiinkii vaziyetlnl mu
hafaza etmesi l~in, geriye kalan kadmlar
dan her b1rlsln1n en ~a~ ii~ ~ocuk do
turmas1 lazimdlr, diyor. Binaenaleyh ka
dmlardan bazISI.ru.D. soyledi~i gibi, her: 
annenln bir, nihayet 1ki ~ocuk doR"urma
Sl, niifus seviyeslnl azaltmaktan kurta
ramaz. 

Fenn1 dogum deyince anlad1guruz §ey, 
bit k.admm velrtdiye llmlnin oRrettltti 
usuller dahllinde Anzasiz ve ihtuatsiz 
ola.ra:t ~ocu~u di.lnyaya getlrmesidir. 
Fennt do~um Avrupada ancak 14 tincu 
asirda ba~lallll§tJ.r. 1339 dan itibaren Nli
renberg'de ve 1378 den 1t1baren de Pa
tia'te kadlnlar tennl ve 1lm1 metodlara 
rtayet etmek i.izere doRurtulmu~lardlr. 

Almanyada ilk clddl ebe te§kUfLt1 
H 52 de yapllml§tlr. ilk Alman ebe mek
tebl de Mlinlh'de 1589 senesinde a~1l
~tir. 

Biitiln bu c;ah§malara ra~men gene do
tumlarda gerek c;ocuk ve gerekse anne 
6Uimfuliln mikdan epeyce yiiksek bir 
clereeede idL Ba.zi cocuklan tabU ka.nal
d.a.n 111at ola.rak almak kabll olmuyordu. 
!Hnaenaleyh bunlan, annelerin karmm 
a~1p c1karmak clhett dfi3Unilldii. ilk defa, 
elmilf blr kadmm kanunda heniiz Yafl
Jll.n bir c;ocu~ kurtarmak l<;ln, baslt blr 
b1~kla yaplla.n bu amellye, 1610 senesin
de f ennl usuller ve busust cerrahl Aletler 
ftBltasile ya~yan kadmlar i.izerlnde tat
bl:t olumruya ba§land1. 

Keza tabii yoldan kendl kendine c;1ka
m.iyan ~ocu~u baomdan tutup ~elbnek ve 
bu suretle doturtmak istenlldl. Boylece 
blrincl defa olarak 8.zasl Fransiz ve Ingi
llzlerden miirekkeb Chamberlen ismin
dekl ka.dm heklmlerl aUesi tarafmdan 
1120 de gizU olarak (forceps) deditimiz 5.let 
kullinJJ.m.aga. baflandl. Sonre.lan halkl
JlllZ arasmda (mengene) J.smlle amlan bu 
l let meydana c;tkt1 ve bugiine kadar bu
nun blr c;ok ce§ltlerl yaplldt. 

Eskiden kadmlan, gene yalmz ka
dllllar do~urdu. Ancak 17 ncl as1rdan 
itibaren erkek hekimler do~um yapmaRa, 
cil~ do~uran kadmle.n dogurtmata b~
laml§lard1r. 

Fenn1 do~um sayesinde bir c;ok c;ocuk
lann hayati kurtulmakta, keza ~ocuklan 
diinyaya. getlren ve bu esnada bazan ol
me tehlikesl gt>steren annelerln de olme
mesl temin olunmaktadlr. Srras1 gelml§
ken fennl dogumun ehemmlyeti hak.kmda 
aiz okuyuculanma baz1 misaller soyllye
cetim: 

Biltiin dtinyaca taninmllj me§hur Alman 
eairi Gothe, dogdu~ zaman az kalsm 
crada hazir bulunan fena bir ebenin ll
yakatsizligine kurban gidiyordu. Bu va
kadan sonra Frankfurt'ta ebe tedrisat1 
c1ddi surette islah edlldl. 

<;ocuklar ekseriya b~larile di.inyaya 
telirler. Tepesile dogan c;ocuklar, ebelertn 
veya hekimlerin ufa.k yardlmlarile sa~ 
olarak annenln rahminden ~1karlar. Fakat 
bazan c;ocuk b~He geleceg-!ne, mak.atlle 
gellr. Boyle bir do~mda makat, govde, 

ve kollar c;;1kt1ktan sonra ba§ ekscriya ic;;crde 
kal1r ve hekim mi.idahale etmezse ~ocuk 
havasizllktan oleblllr. i§Le fenni dogu
mun ilk kurtard1g1 c;;ocuk serisl, boyle 
makatile gelen bebeklerdir. 

Cocuk bazan omuzla gelir. Boyle blr 
do~un kendi kendine muvaf1k blr tarz
da n1hayetlemnesl hemen lmkan hari
cindedir. Bu glbl vakalarda yapllacnk §ey, 
c;;ocugu ~evirmektir. Ya ba§I veya ayak
lan ~a~ya gelmek i.izere c;evrilen c;;ocuk, 
tabit bir §Ckilde dogar. 

Bazan annenin kemikleri biraz dar ve
ya cocu~n viicudii az c;;ok iri olur. Mese-
11 k1z ~u~ 3 ve erkek de 3 112 kilo 
olacagma 4, 4 ~ ve hatta 5 kilo olur 
Bunlann kendi kendine dogmas1 ekseriya 
!mkans1z veya dogumlan c;;ok uzun siirer. 
Bu glbl ahvalde forceps, yani mengene Ile 
~ocuk, ba§mdan c;;ekilerek dogurtulur ve 
~ok de!a sag olarak dogar. 

Yahut annenin dar olan havsalas1, 
kadmlarm tabirile i;at1s1, fine kemikleri
nin arasmdak! k1k1rdak kesilmek suretile 
genl§letllmekte ve bu sayede imkansiz 
Olan do~ kolay Ve arizaSlZ bl.r §ekilde 
yap1larak ~ocugun ve bazan da annenln 
hayat1 kurtari.lmaktadir. 

Sokaklarda baz1 kere dice kadmlara 
raslarsllllZ. Bunlann kemikleri klsa, c;o
cugun gec;ecc~i kemik halkalan t;ok dar
dlr. Buradan ~ocu~ ne aletlc almak ve 
ne de bu kcmik halkayi gcni~letmek 
suretile do~umu ikmal etmek mtimktin 
olmaz. Bu takdirde yukanda soyled!~im 
g1bl (Kayser ameliyesi) yap1p <;ocuttu sa~ 
olarak annesinln kammdan almz. Kama 
robekten fine kemigine kadar kesmek 
suretlle bir dellk ac;;ar ve buradan rahmc 
Vanp, bunun da 011 cidanm keserek QO

cutu ~1karmz. Tabii bu ameliyc 11imdiye 
ka.dar soyledlglmiz diger miidahalelerden 
daha bilyiik ve daha mlihim oldugun
da.n, ancak hastanelerdc yap1labillr. Di
l!erlerlni hastanm evinde !enni usullere 
ve her tilrlil temizllk kaldelerine riayet 
etmek §artile yapabiliriz. 

Ba.zt defa dogum uzun sii.rer ve cocuk 
bir ti.irlii dilnyaya gelmez. Rahim, gi.in
lerce ~all§tlktan sonra nihayct bir tara
fmdan catlar ve harice dogrrnyan c;;ocugu, 
kamm ic;erisine dogurur. 

Bu ihtilat dogumlann en tehlikelisidir. 
Burada da yapt1i;m11z §ey, hcmen anne
nln karrun1 a<;1p cocugu buradan c;;1kar
mak ve delincn rahmi dikmektir. 

Yahut anne dogum esnasmda fazla 
kanar. Bunun sebebl, me~imenin, yani go
cu~a aid sonun, rahmin alt k1smma ya
pl§mas1d1r. C1ptidai me,lme) dedigimlz 
bu ihtUA.tta dojtum, ya tabii yoldan veya 
gene karru acmak suretile ~abuk bitiril
mezse, hem i;ocuk ve hem de anne ic;in 
tehllkelidlr. 

Kezalik baz:I vakalarda c;ocugun kor
donu, yani gobek bag1, su kesesl yirtllm
ca a§atl dii§er ve i;ocugun ba~1 Ue anne
nln havsala kemikleri arasmda s1k1s1p 
kallr. <;ocuk hayat1 dahlll rahimde anne
sinden ltordon vo.s1tasile kan alarak ya
~amaktadlr. Halbuk! bu kordon lkl ke
mlk arasmda s1k1~mca i<;indeki damarlar
dan kan ge<;mez. Boylece i;ocuk kans1z 
kallr, cocugu bu mii§kiil vaz!yetten kur
tarmak ii,:in hemen miidahale edip dogu
mu yapmak gerektir. i!itc bu da. vel{idiye 
llminin bize o~cttigl usuller sayesinde 
kabll olmaktadlr. 

Biltiln bu misal.lerle anlatmak istcdigim 
mesele, fenn\ dotum sayesinde pek <;ok 
~ult hayatUllll kurtuldujtudur. Bu su
retle dilnyaya .sag olarak gelen yavrular, 
niitusumuzun ve nesllmizln her gtin bl
raz daha ~oplmasm1 ve ulusumuzun git
rtde da.ha fazla. kuvvetlenmeslnl temin 
etmektedlr . 

Dr. Ahmed As1m Onur 
Orlakoy ~ifa Yu rd u sahib ve ba§h ekiml 

---------------------------------------------------, 
TVZAK 

A$k ve macera roman1 

Nakleden: (Va - Nu) 

Amma olmezsem vay geldi ~1mzal 
Hi~ de size layik ~erelli bir koca degi
lim. Hele ortada Cahid gibi bir ada'
mm tehdidleri varken .. . 

Hayriye cevap vermedi. Mlimtaz, 
iirkek bu· sesle: 

- Sukut ediyorsunuz. Demek siz 
de ya§amamdan timidinizi kestiniz. 
Biran bu aptalca hayale kap1lrru~tim. 
O halde haycli ~abuk yapallm.. Vakit 
yok. Hi9 olmazsa oglumun istikbali 
tcmin edilsin. Kati derecede y~ayip 
bu i§i bir neticcye bagllyabilccek mi
yim? 

Doktor k1z MUmtaz'm nabzm1 tut
tu: 

- Var ... f}1mdi ben beledlyeye gidi
yorum! - dcdi. 

Bir miiddet sonra Hayriyc yanmda 
memurlar1a avdet ettigi zaman Mtim
taz dalgm bir haldeydi. Gelenlerin 
1;1kard1g1 giiriilti.i ilzerine gozlerini 
a~ti. 

Zihnini topllyarak: 
- Ha ... Evet... Nikah i~in, degil 

mi? - dedi. 
Bir bardak su lstedJ. 

Tefrika No. H 

Fakat bitiremedi. G1rtlagmdan 
a§agt inmiyordu. Nikah muamelesi, 
acele esas tizerlnden ya p1ldJ.. Zira bu 
gibl hallerde a.skJ filan asilmamas1 
icln bir usul vard1. Miitekabil «evet»
ler teat! ed1ldl. 

Delikan11 son kuvvetini toplarn.1§, 
merasimfn sonuna kadar tahammill 
etmi§ti. Fakat nikah muamelesi bit
tikten sonra bitab gozlerini kapadt. 
B~1m yastiklara dayad1. Kendinden 
ge~ti, biribirini tutm1yan sozler ve 
§arkllar mmldanmaga ba§ladl. Der
ken ~oeukla§tlgm1 sand1 ve: 

- Anne! Anne! - diye soylendi. 
Bir ka<; saat boyle devam edip, 

Miimtaz'm ba§I, nihayet yast1klar 
tizerinden kayd1: blmi.i§tiil 

:f.¥-:f. 

Art1k Hayriyenin vazifesi bittigi 
ic;in, gitmege hazirland1g1 s1rada U§ak 
sordu: 

- Hammefendi! Merhumun kim
sesi yoktu. Slz madem ki evlendiniz, 
onun cenaze merasimlni temin ede
ceksiruz tablt! 

Saz \Ok dogruydu. Tabiat ile bu T~ 
I 

AK~AM 

IB ursa ipek piga
sasznda can/1/zk 

Bu sene mahsuliin bereketli 
olacag1 anla§ihyor 

Ilursa (Ak§am) - Bu sene ipek bO
cegi tohumlanrun ac;1lmaga ba§la
mas1, havalarm uygun gitmemesi yi.!
ziinden biraz gecikmi§tir. Baharm 
ge9 gelmesi ve dut yapraklanrun yeni 
yeni uyanmaga ba§lamas1 on be§ yir
mi gi.inliik bir teahhiirti mucib olmu§
tur. Euna ragmen son gi.inlerde hava
lar iyile§mi§tir. ipek bocelt<;iler ensti
tiisii kI§lagmda fenni bir §ekilde mu
hafaza eclilen tohumlardan seksen bin 
kutunun tevziab, bir hafta ic;inde bit
mi§tir. Bu seneki mahsuliin c;ok bere
ketli ve mikdarca gecen senekinden 
fazla olacag'l anla§1lmaktad1r. 

Son bir hafta koza. tohum ve ipek 
piyasasmdaki durgunluk birdenbire 
canlanmaga ba§lam1~tir. Hafta i~inde 
tohum sat1§lan oldukc;a hararetlidir. 
Sekiz bin kutu tohum satilm1~tir. Pi· 
yasadaki on dart bin kutu tohumun 
da a1Ic1s1 haz1r gibidir. ~imdiye kadar 
sat1lan tohumlann kutusu 75 ile 100 
kuru§ arasmdadir. Vasati fiat 85 ku
ru§tur. 

Son hafta i<;inde kuru kozadan 281 
kiloluk bir muamele kaydedilmi§tir. 
Tiiccar elinde bulunan ihraca yara
maz mallardan 1122 kilo kuru koza 
fabrikalar tarafmdan satm almml§· 
tJr. Fiatler 265 kuru§ iizerindedir. 

Koza ve ipek stoklan az olmakla 
beraber, ufak partiler halinde pe§in 
para ile ipegin kilosu 1250 ile 1275 
kuru~ arasmda oynamaktad1r. Piya
sada halen 21.900 kilo kuru koza sto
ku vardlr. 

Ticaret Odasmm verdigi men§e §e
hadetnamesile Italyaya 5.200 lirahk, 
4.207 kilo de§e (suprodtiksiyon) ihrac 
edilmi§tir. Bundan ba§ka Bulgaristan
la Hindistana da tecri.ibelik tohumlar 
gonderilmi§tir. 

Cekirge Otoblisleri 
f 

Bursa beJediyesi fiatleri 
indirmek i<;in tetkik ya1pyor 

Bursa (Ak§am) - Bursa belediyesi, 
Bursa ile Qekirge arasmda i§liyen oto
biislerin fiatlerl iizerinde yeniden bir 
tedkik yaptum1§tir. Otobiisleri daha 
ziyade ucuzlatmak i9in yap1lan bu 
tedkikin neticesinden anla§1ldlgma 
gore dort giin zarfmda muhtelif semt
lere giinde iki yiiz elli sefer, 1405 kilo
metre yap1lmaktadir. Bu milddet i~in
de otobiislerle 10.823 ki§i ta§m!Ill§ ve 
bunlardan 601 lira para allnm1§tlr. 

936 senesinde Qekirge ile §ehir ara
.smda nakledilen insan yekunu 769.000 

iken bu mikdar 937 senesinde 1.258.900 
ki§lye balig olm~tur. 

zife ona dti§iiyordu. 
- Peki! - decll. - Cenaze kaldlran 

§irketler var; onlardan birine miira
caat ederim; merjk etmeyin. 

Hayriye evine dondtigti zaman ade
ta gece olmu§tu. Evde herkes odasma 
~ekilmi§tl. Kimseye raslamad1. Yor
gun, bttab, kend.i dairesine girdigi za
man ruhunda bilytik btr in§irah var
dJ.. <;iinkti hem~iresini agir bfr yil.k
ten kurtarmI§tl. Bu suretle vazif esini 
yapt1gma kail oluyordu: Kii<;tik yav
ru bir anne kazan.In.l§tl i§te... :;limd.i 
doktor k1z, biitiin bu muglak vazifele
ri ba§ardJ.g1 halde hi<; bir mii§kiilata 
ugramad1gmdan dolayi hayret edi
yordu. 

-23-

Her zaman, her devirde, bi.itlin ka
dlnlar bir yalarun ne kadar zaman 
meydana c;1km1yacagm1 merakla dii
§iinmii§lerdir. Baz1 yalanlar bUtiin bir 
hayat imtidadmca uzarlar. Baz1lan 
da yats1ya kadar yanan mum gibi so
niiverir. 

Tarihin uydurmalan, ebedidir. Fa
kat a§k yalanlan pek 9abuk meydana 
~lkarl 

Miimtaz'm vefatmdan bir iki hafta 
sonra, Vahid bey, kendisine gelen 
mektublar arasmda «Inerhum Mfim
taz beyin zevceslne» dJye yollamru§ 
blr zar1 buldu. 

Thtiyar adam, hayret ederek kend! 

28 Nisan 1930 

(~--a-.. f-. i-a-~~--k---~-!_·~·-alZll•:mEl~Sli3~!ZBI-) 
ihracat piyasas1nda faa.liyet 

artmaga ba~lad1 
ithalat piyasasmdaki faaliyet eski 

hlzim kaybetmi~tir. <;iinki.i gene! it
halat rejimi mucibince, bir temmuz
dan itibaren tatbik edilen tenzilath 
tarifelerin mtiddeti 15 nisanda bitmi~ 
tir. Bu mtiddet zarfmda piyasaya aza
mi derecede mal girmi~tir. ithalatm 
ba§mda ytinlii dokumalar gelmekte
tedir. Yulaf miktan azalml§tir. 
giren mal, bir, bir bu<;uk senelik ihti
y~c1m1za kifayet edecek miktardadir, 
Maamafih yazhk mallar i.izerine, it
halat gene devam ediyor. ihracat va
ziyetinde ge<;en haftaya nisbetle da
ha biraz canhllk goze c;arpmaktad1r. 
Bunu maddeler tizerinde birer hirer 
~ag1ya yaz1yoruz. 

Yumurta - Son gtinlerde, en hara
retli sati~lar yumurta piyasasmda go
rillmektedir. Sebebi paskalyadlr. Pas
kalya miinascbetile yumurta sat1~lan 
bir iki haftadanberi devam ecliyor
du, fakat bu hafta yumurta iizerine 
daha ziyade ii? olmu~tur. Aller memle
ketlerin ba~mda, italya, Yunanistan 
bulun,maktadir. Almanya ile yumur
ta i~i pek azd1r. Ha.lbuki ge~en sene 
Alman firmalan, yumurtalanm1za 
daha ~ok istek gostermi~lerdi. Bu se
ne taleplerin azalmasma sebep, Al
manyadaki fiatleri kontrol dairesinin 
Turk yumurtalanm pahah bulmas1-
dJ.r. Halbuki yumurtalammz1 Al
manyadan ba.5ka memleketler pek 
ucuz bulmaktadirlar. 

Tlitiin - Marmara havzasmda, tii
tiin sat1~larmm durgunlugundan bah
setmi~tik. Son giinlerde bu durgun
luk gev~cmi~tir. Bursa, tutunleri tize
rine al1~ veri~ler artm1~tir. 

Ankarada:, Ti.irkiye - Amerika ara
smdaki ticaret miizakereleri de, til
tiincilleri ~ok ya.kmdan alakadar et
mektedir. Alman haberlere gore, mi.i
zakereler esnus1nda tutun mevzuu, 
ehemmiyetli bir mesele te~kil etmek-
tedir. Bu miinasebetle inhisarla'rm tii
tiin ~ubesi mtidiirii, eksperler, fikir
leri almmak iizere Ankaraya davet 
edihni~lerdir. 

Av derile1i - Bu hafta, piyasamn 

biraz yuzi.i gi.ilmi.i~ti.ir. Amerikadan ve 
ingiltereden tilki ta v~an delisi i~in 
talebler b~I::um~tir. 

Hububat maddeleri - Bugday ih
racati ufak partiler halinde devarn et

mektedir. Bu hafta ictinde gene Al
manyaya bugday gonderilrni~tir. Ar
pa, en ziyade italyadan istenilihek
tedir. Yulaf miktan azalrrn~tir. 

Deri - Bu mevsim, deri iizerine i~ 
yap11mas1 lazun gelirdi. Halbuki de
ri piya:sasmdaki durgunluk devam 

ediyor. 

adresine gelen bu garib mektublan 
~makta tereddiid etmedi. Biran Feri
hanm Miimtaz'la ni§anlanmasmdan 
dogan bir yanlI§llkla kar~1la§t1g11u 

sannn§tl. 
Satrrlan okudukc;a hayreti bUsbil

tiin artti. Meger Adapazarmda Miim
taz'm ihtiyar bir annesi varnu9. Ka
dln ihtiyact ic;indeymi§. Oglunun vefa
tiru haber alnn§ ve olmeden evvel de 
Vahid beyin klzile evlendigini ogren
mi§. Gayet terbiyelice rica ediyor, mi
rastan kenclisine hisse dil§mezse de 
bir miktar para istiyor, torununu gor
mek arzusundan bahsediyordu. 

Vahid bey bunlarm ne demek oldu
gunu bir tiirlii anllyamadl. i§ine git
meden evvel babasm1 opmek iizere ge
len Hayriye'ye bu yaz1dan bahsetti: 

- Bana gelen zarflar arasmdan 
boyle garib bir mektub c;lkti. Bir ttir
lii i§i anllyamad1m, kizrm. Zarfm tis
tfi de <1merhurn Mtimtaz beyin zevce
sinel) diye yaz1lnu§. Qok garib §eyl ~u 
muammay1 gel beraber halledelim. 

Gen9 klzm biittin vlicudti ti.rperdi. 
Fakat sogukkanhllgm1 muhafaza 
ederek sordu: 

- Peki, bu mektub ne diye buraya 
gelmi§? 

- Ne bileyim,ben? 
- Ver bakayun, babac1gnn. 
:Vahid bey mektubu uzatt1. 
Gen<; klz, zarfm yirtllml§ oldugunu 

16rUnce: 

Kuru meyvalar - Fmdlk fiatlerin
de canhllk ba::lam1~tir. En ziyade 
Fra.nsadan m:=tl istenilmcktedir. Fiat· 
ler 37 kuru?a kadar yi.ikselrni~tir. Di· 
ger kuru meyvalar i.izerine i~ yoktur. 
Uziim ve incir ic;in, sati:;; mevsimi gect· 
tiginden, bir~ey soylenemez. 

Yag ve peynir - Heni.iz piyasaya 
Trakya peynirleri gelmemi~tir.. Bu 
yilzden beyaz peynir fiatleri ucuzla
m1yor. Yag fiatlcrine gelince, Trab
zon yaglan I 00 kuru~tan 95 kuru~a 

kadar dii9mi.i~tiir. Fakat Trabzon yay
Ialarmda havalar pek bozuk gittigi 
i9in, hayvanlan d1~anda beslemek ka
bil olarmyormu$. Eger havalar k1:;;1 
hatulatacak ~ekilde devam ederse, bu 
sene yag pahal1 olacakm1~. Maamafih 
Karsta 300 bin lira scrmayeyle biiyuk 
bir yag fabrikas1 kurulmaktadlr. Fab
rika bu sene i~e b~llyaca.ktir. Gelecek 
sene sermayesini daha ziyade arth
racak, ve daha geni~ mikyasta yag is
tihsaline giri~ecektir. Bu sene Kars 
fabrikasmm piyasada fiatleri klraca· 
gma ~ti.phe yoktur. 

Son giinlerde zeytinyag1 fiatlerin
de biraz di.i!?ktinli.lk goriilmektedir. Ve
jetalin yaglannda bir fark yoktur. 
Toptan 53 kuru§a kadar satilmakta
chr. 

Meyvalar - Havalar fena ~ittigi 

ic;in ilkbahar meyvalan henti.z bolla~
mam1~tir. Vakla bazi manav diikkan
lannda erik bulunuyor. Fakat kilosu 

80 kuru~tur. Meyva halindeki, toptan 
rneyva tacirleri bu sene ilkbahar 
meyvalannm az yeti~eceginden bah
setmektedir. Son yagi~lar, ve soguk
Iar, eriklere zarar verrni~tir. Qilege ge-o 
lince, gei;en sene bu zamanlar, c;ilek 

~1knu~ti. Hallmki bu sene meyva ha
line tek bir sepet ic;inde Ereg·Iiden 
ntimune gonderilmi§tir. Numuneden 
sonra Erl'.)gliye ~iddetli yagmurlar 

yagdlg1 ii;in arkasmdan i;ilek geleme
mi~tir. Meyva halindeki !;ilek tacir
Ieri, c;ilek sati~I2n i<;in hazirhkJara 
b~larru~lardrr. $imcli meyva hali, ic;i 
bo~ 9ilek sepetlerile doludur. Bu sepet
ler motorlerle Eregliye sevkedilecek
tir. Piyass.ya nc zaman c;ilck gelece
gi belli degildir. 

Sebzeler - Ilkbahar sebzelerinden, 
Mersin, Adana baklas1 10 kuru~ ka
dar di.i§mi.i§ttir. Adana domatesi 120 
kuru§tur. Fakat bu domates k1nmz1 ol
makla beraber, pek serttir. Yazm ye
digimiz tomateslerden farkl1dJ.r: - H. 

- "HOUUIUUtflllflllllltrtlUllHUUIHHIUlllllUllUlltHIUlfHH UIUIHIDm 

<;ocugun ne~esi sihhatidir. 
Hastalzkli !(Ocuklann c;oklugu 
milleti inkiraza surii,kler. 

- Fakat bu zarf actilrm§. 
- Ben okudum. 
- Hakkln yoktu ki, baba .. . 
- Oyle ama, okudum i§te .. . 
Hayriye sarard1 ve gayriihtiyari m1-

naldandl: 
- Aman Allah1m! Aman Allah1ml 

Ne felfiket! 
- Ne oluyorsun? .. Mlimtaz'm kar1-

s1 seni ne kadar alakadar ediyor. 
Genet k1z sustu. Fakat son derece 

asabiydi. Hissiyatm1 yenemiyordu. 
Va.hid bey k1zm1 si.izerek: 

- Amma da sinirlisin ... Sen de Fe
riha gibi, en ufak §eylerden mti.teessir 
oluyorsun ... Ne var bu kadar her §eye 
klzacak? 

- Deli olmak i§ten degil. 
- Haydi bakay1m! Bir §CY varsa 

bana anlat ... Zaten siz iki karde§, be
ni kendinizden ayn sayar, benden 
her §eyi gizlersiniz. Hie; bir derdinizi 
bana a<;mazslillz ... Gerc;i sizinle ltizu
mu kadar me§gul olamad1m; fakat 
miihim anlarda daima ontini.izc c;1k
t1m. Sizi seven bir babanm mevcudi
yetini unutmamallsrmz! 

Hayriye, ii;ini ~ekerek: 
- Ah, annemiz sag olsaydJ.! - dedt. 
- Anneniz sizi bana emanet etti. 
- byle, fakat baz1 ha.diseler vardJ.r 

ki, babalann muhabbeti kafi gelmez. 
:!nsana annenin §efkati lazimdJ.r. 

_(Arkas1 var) 
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urlarda v • • 1 ap sata eca 1 • n 
60 a da bir ortag1 va 

~~~--------~------~~~ 

Necati tan1d1klar1 nezdinde te§ehbiislerde bulunarak babas1n1 
i~e, ablas1n1 mektebe yerle§tirdi. Kii~iik karde~ini de 

yan1nda ~1§t1r1yor. Biiyiik bir kitap~1 olacak 
Dilnyamn her tarafmda oldugu gfit 

lli bizde de; daha kfii;Uk yqta haya$ 
miicadeTusine atilarak ~oR: no.tuslu 
fakir aila: acakia.rmm ma.i¥t yWrun1l 
pn.ylEl.§lIIB.k: mecburiyetiinde kalan ~°'"' 
culdam SJk:Siktesadilf ed.ilfr. iIJt: 
teplcrimiZin Sil'8limml daldurm ~ 
cik yavrular arasmc:til. aJqam iizar1 
eve, kendllerinden: beklenen b1r kilo 
ekmekle bir ~ kuru§ parayi g6t11• 
rebilmek i~in, der.sten artan z:aman. 

larmda gazete, ~ bisldll, §elter SB.t
mak, bir ba.kkalm yamnda f§ g6rme1' 
veya b1i' muessesenii:t ~Uk hizmetle
rini yapmak suretne ~an ~ocuklal' 
az degildir. 

Fakat yaradll1§m ne guib bi!! cilve
sid ir ki bilyilk insanlarda oldugu gibl 
hayat Ravgasma, hemiz ona mukave
met i!(ln icab eden kuvvetlert topliya
madan atilmak mecburiyetinde kaian • 
bu ~ocuklar arasmda da, zayif bilnye. 
ierinin miisaadesi nisbetinde btit11n 
gayretlerini sarfettikleri halde mu
vaffak olam1yanlar gorliliirken bu 
:miicadeleden zaferle c1kabllen kahra
manlara da raslaruyor. 

Adalar ve Kadlkoy vapurlarmm kl1-
~ilk kitab sat1c1si Necatiyi kim tam
rnaz? Slz vapurda otururken koltu
gunda kitablarla yannnza ya~, 
hatmmzi sorup ~ocugunuza ilti!at 
eden ve l§Ilblt bir ~ocuk tebessiimlle 
size bir kitab uzatan kiicilk Necatinin 
ufac1k y~1 insaru hayreUere du§iiren 
rnuvaffaklyetlerle doludur. Diln o se
''imll yiizile gazeteye geldi ve blze, 
ciddi bir i§ adamt edasile, satilmak 
iizere kendisine kitab verip vermiye
cegimizi sordu. Gnzetede kaidtgi Imm 
mtiddet zarfmda hayat1 ve ticarl faa
Uyeti hakkmda izahat aldlk. 

< Ticart faa1iyetin dlyoruz. <.(ilnktt 
henilz 13 ya§mda ve orta mektebln 
bilincl sm1fmda talebe olan Necatl 
60 ya~mda bir ihtiyarla ortaklama ki
t.ab ticareti yapan a!Clkgoz bir i§ ada
n11d1r. iki sene evvel Sirkeclde su sat
mak suretile ticarete b~lallll§, bu 
milddet zarfmcla Edirneden 1stanbula 
muhacir olnrak gelip §iddetll mftza
yika ii;inde kalan babasi, annest, ilq 
karde§i ve kendisl de dahU oldugu 
halde altl niifuslu ailesintn mai§ettnl 
temin etmi~tir. 

Adalar ve Kadtkoy vapurlannd& 
kitap1r11lga ba§la.dlktan sonra burada 
tamd1g'l devlet adamlan ve nilfuzlu 
2evat nezdinde te§ebbiislerde buluna
rak bir k~ ay evvel 50 yqmdaki ba.
l>asllll 36 lira maa§ll bir ~e yerle§tir
mi§, gene mil§terilerl arasmdaki ha
y1rsever insanlara ricalarda buluna
rnk 15 yB.§mdaki ablas1ru Ak§am K1.z 
Sanat mektebine yazdlnmya muvaf
!f ak OllnU§ Ve ablaSllllll burada ogren
digi diki§ ile eve yard1m1 dokunmasi
ru temin i!Cin kendislne taksitle blr d.l
ki§ maklnesi almI§tir. 

On bir ya§mdaki ldi~ilk kardC§inin 
mektepten ~lkbkta.n sonra bo§ gez
mesini miinasib gormiyen Necati onu 
aa yaruna alarak kendisine gazete 
sattirmakta, bu suretle mektep ma,s.. 

raflnrrm ~1karmasm1 temln etmekte
dir. 

Necati anlatiyor 
Kiii;iik Necatl tlcar.et hayatmm m'll

him safhalanm §tlyle anlabyor: 
- Edlrneden fstanbula geldlk. Bak

tim Id Sirkecide adamlar su sat1yor
lar, ben bo§ gezlyordum. Dcrhal blr 
testi ve bir bardak edlnerek su sa tt1m. 
Evvelft ben de otekiler gibl Terkos sa
t1yordum. Sonra Hamidiye suyunun 
Yerint ogrenclim. Testimi oradan dol
durm1ya ba§ladun. Mii§terilerim ~o
ir.ild1. Glinde 30 - 40 kuru§ kazannu
:Ya ba§ladun. Fakat Terkos satan su
cuJar benim iyi su satmam1 ~ekemedi
ier. Bir ka~ kere arkamdan kovalad1-
lar. 

Bu esnada pollster burada su sat-
1nay1 yasak ettiklerinden elimdeki 
Para ile bir kutu biskiii alarak s.itm1ya 
bn~lad1m. <;iinkti burada karamelfl; 

' 
-

satanlar varsa da kimse biskiii satmi
yordu. ilk gQn 60 kuru§ kazandnn. 
Fakat blr hafta sonra ttcaretim yan
ya: dfi§tii. Ql1IlltU bu sef er de bisldivi 
satmak modasi Qikml§t~ 

Bunun 11zerlne ben derhal ~lklet 
satnuya b3.§lad.un. Ama t;ocuklar ben
de ne garseler hemen taklld ediyorlar
dl. Blr hafta sonra Slrkecide alb ~lk:
le~l oldugwnuzu ve kazanclilllll da 
25 kuru§a dil.§tilgiinu goiiince bu tl
careti de brrakmak mecburiyetinde 
kaldlm. 

Bir gfin Kadlkoy iskelesinde dti~U
nerek dol8.§irken.§lmdi ortagim olan 
ihtiyar kitapc1 bana: 11Boyle bo§ geze
cegine kitap vereyim de satn dedi. Kl
tap1ann tanesinde be§ kuru~ alaca.k
t1m. Hemen ldtaplan koltuguma al
chm.. Vapurlara girdim. Klsa bir za.
man zarfmda bUttin kitaplan satmca 
ihtfyar memnun oldu. Bir kac ha!ta 

sonra da bana ortakllk teklif etti. Ne 
kazamrsak yari yar1ya payl~acaktlk. 
RaZ1 oldum. 

Kachkoy vapurlaruun biitiin me~
hur yolculanru tan1m1~~ Benlm en 
miihim gayem i§siz olan babanu bir 
yere yerle§tirerek ailemizin vaziyetini 
biraz diizeltmekti. Bir giin benlmle 
alllkadar olan biiyiik rnemurlardan 
lk1 zat bana mektebe gidip gitmedlgi
mi sordular. «Gidiyorum, fakat mun
tazam devam edemiyorum. Qiinkii ba
bam bo~tadir, ben c;ok ~all§mazsam 
~inemiyoruzo dedim. Halime ac1d1-
lar, yardlm vaadettiler. Dairelerine 
~aflrarak babam hakktnda izahat al
dUar. Ve n!hayet bir yere yerlC§tirdl
ler. 

Baham i§e girdikten sonra t;ok §il
kiir vaziyetimiz blraz daha dfizeldi. 
liUmdl raha~a rnektebe gldlyor ve 
mektepten c;1kmca da ortagimla be
raber c;all§iyorum. A,yda elime sag pa
ra 20 - 25 lira ge~iyor. Ortagun t;ok 
lyi blr adamdlr. ihtiyar oldugu ic;ln 
kendlsine t;ok ac1yorum. Bent bu i§e 
ilk defa koyan o oldugu iQin lyiliglnt 
hi~ blr zaman unutamam. Benim ni
yetim bilyildilgiim zaman bilyiik bir 
kita~1 di.ikkAnma sahib olmakhr.» 

Hayattan korkmuyor 
Ktic;ilk Necatinin anlattlklanm din

lerken bana, biltiln muvaffak olm~ 
adamlann, Rokfellerlerln, Edi.sonlann 
c;ocukluk hayat1ru okuyormu§um gibi 
geldl. Onun da llayattan bi~ korkusu 
yoktu. 

Necati ac1kgozliigiiniln Ye muvaff~ 
klyetlerinln mukAfatl olarak gazete
den kendisine verilen blr kucak kltab1 
iyice bagladlktan sonra sevin<; i<;inde 
ellerimizi Sllop aynlcb. 

Daha bu y~ta, taze omuzlanna bii
til.n agirllg'lle c;oken hayat yti.kiinil 
hie; bfr zahmet duymaks1zm ne~ ile 
ta§nnanm sirnru bulan bu kilc;ilk 
kahramaru imrenerek seyretmemek 
mfunkiin degildi. ~evket Rado 

K1rklarelinde bir hOyUkte eski ve 
eok muntazam bir dehliZ bulundu 

Bu yil Trakgada gapzlacak kazzlar 
arasinda burada da kazi gapilacak 

Ktrklarelinde Lefecl ve Asllbeyll yo
lu uzerinde mevcud ft~ htsyilkten Asll
beyU yo1unda Hilml Ozttirkiln tarlar 
si ic;ertsinde buiunan htsyUk, t~ c;J.kar-
mak i~in ameleler tarafmdan ka.zilir.. 
ken, ild metre ~g1 inlldlg! vaki• 
gayet muntazam ta~larla yapllnuf 
blr dehlize rasl~trr. 

Vildyet~e ka.zi derhal menedilmlf 
lse de ameleler tarafmdan daha ev· 
vel dehllzdeld t~ardan blr klsnu sO
kfilm~ ve htsyilk dl~ma istif edilmif 
oldugundan, dehlizin asll durumun
da degi~kllkler meyclana getirll~
tir. 

VllA.yet tarafllldan keyfiyet Trakya 
umumi mii.f ett~ligine arzedllmi~ 01 .. 
dugundan, umwnt milletU., genera) 
KAzun Dirik Klrklareline giderek 
meydana c;Ikarllan dehllzin durumu .. 
nu tedkik etml~ ve reslmlerini aldu'
tarak blr raporla birlikte Ti.irk Ta.rih 
Kurumuna gondermi~tlr. 

A~i za.'manda eski eserlerln mtlhar 
fazas1 ve hatriyat nlzamnamelerine 
aykm olarak yapllan bu hafriyatm 
miisebbipleri hakkmda da kanunt ta.
kibat yap1lmasllll emretm.i~tir. 

Hoyiikteki ~1karilan bu dehlizin Ro
mahlara ve miladdan sonra ikincl as
ra aid oldugu tahmin edilmektedir. 
Bir k1sn11 mcydana t;ikarilan bu deh
lizin nihayctinde bir mezar bulunma
s1 ve (Kubbeli mezar) adt verilen ve 

Elrklarelinde Asilbeyll 7olu 'llzerb14e 
kazllan hoyllk 

fevkalA.de ehemmiyeti halz olan m&o 
zarlardan olma.sl lhtimall kuvvet.li ol
dugundan, Tilrk Tarlh Kurumu tar 

bndan bu ytl Trakyada yapllacat ka
ztlar a.rasmda burada da aynca blr 

~ halin~ ka.zl J.&P.Jlma.a b#'mn.. 
Jnekteclir. 

- He~rarum, kap1 yold~~1gun 
aman blraz sabun, sicak su, pe~kir, bir 
de hamam tasi ... 

Ceketini ~lkardJ.. kollarrm s1vayip, 
pe§kiri omuzuna allp delikanhyi ontl· 
ne oturttu. Sakal bn§lanm aldtktan 
sonra ne bra§, ne tir~. Kayi§t yalayip 
yalayip usturayi blleye blleye; per
dahlan ardarda vura vura.. Sankl 
Yenicamlde berber. 

<.(ok §ilkiir, evden c;lkabildiler. Kil~ 
vuz efendi, nezdde mevcud pararun 
60 kufU§u a§tlgrm anlaymca atildI: 

- Biiyilkc;amllcaya da, Millet bah
~esine de gittik bitti. Ci.izdandakllerl 
teslim et ve kesedarhg-t bana brrak. 
Bak naSll beyler, pa§alar gibi gezece
giz, eglenecegiz; Kii~ligil de yakallya
cagtz. • 

64 kUI'U§ 30 para mevcutlu ciizda
ru cebine yerl~tirdi. 

Kopruye indiler. ttskiidara i§liyen 
13 numarah ((Galata» (1) vapuruna 
bindiler. Bu saat postalan bo§ gldlp 
gelirken, bu hmcahmc;. Herkes Hldrel
lez gezniesine gidiyor; hepsi de Biiyilk
~amllca, Millet bah~esi piyasal.a.rma. 

Konaktan oyle acele c;Ikml~lardt k1 
ikisi de ac;. Vapurda Bogazi9i havasi 
vurunca bo§ midelerinin kazmtls1, ka
nnlarmm gurultusu dayan1lmaz hale 
gelmi§ti. Ac1badem kurabiyeslle, pan
dlspanya He safra bastirmaga kalkI§
mak, sermayenin bellni biikmek ola
cak. 

ttskildara vardllar. Vapurdan ~1kan
lann yanSI arabalara dolarak, yanSI 
da kestirme yokU§a vurarak <;amhca 
yolunu tutmU§lardI. 

Kesedar efendi, fskele meydanmda 
dikildi, durdu: 

- Ai;hk:tan olilyoruz be nurum. Bir 
kebabc1 diikkaruna girip ~er §i§ke
bab yiyellrn, yahud bir piyazc1 Arna
vud bulup birer tabak cigertavas1 ge
tlrtelim ... (<Smtarak:» En miinasibini 

soruyorsan, bir meyhanede tezgill 
ba§l yap1p bir kac; tekle ve mezeyle ci
lalanmak, ne buyurulur efem? 

irfan, bogazs1z bir kere. Saniyen 
Kiic;ilgiin avutzavurduna sebeb ola
rak, ii;kilillgmde karar kllm1§. Bun
dan b~ka, flizuli olarak bir kuru~ bi
le harcamamak fikrinde. 

Zira oyle klbar, alafranga yatagi bir 
yere gidiyorlar kl orada hem saz var
mi§, hem orkestra. Gedikp~a tiyatro
sunun kazinosundaki gibl, ister mlsin 
fiatlcr ate§ pahasma olsun. Kahveye, 
~aya 20 kuru~ desin1er ... 

Tufan: 

- tJ'zillme §ekerlm, diyordu. dedigine 
boyun egmek boynumun borcu. Pey
nlr ekmek, ucuz yemekten !IA.51 yok; 
ehvereylm §uradan! .. 

Ka?'§lk1 bakkala gitti: 

- Yim paak ekmek, elll paak ka
oart 

Yanm. okka ekmekle yilz dirhem 
~ar peynlrini a.luken agzrm yak
la§tll'dJ.: 

- Dilz bulunur mu sende? 
Ve ik1 ku!U§a da yilz dlrhem rala 

doldurtup bir metellk §i~e parasi b1-
raktl, cephaneyi pantalonunun cebl
ne soktu. On parallk da karanfil ahp 
dtlkkAndan ~lkt1... KSJ.'§tya seslenme
de: 

- Par~olcu dayi, Biiyiikcamllcaya 
bir yti.zlO.gfun var, gotiirilr mUsiin? .. 
bi ki§iyiz, yolda ild mil~terl daha. 
alablllrs1nl 

irfan utancmdan bltiyor ... Arabac1 
ba§ka mtl§terller de ml alacak? Hem, 
pa.r~ola nasll blnebilir? Herkese kar-
11 o ldlldstilr a.rabaya? .. 

Arabacilar: 
- Oha, Buyilki;amllcaya hie git

medin ml be Mestan?.. derlerken, 
:Mestan hdlA pazarhkta: 

- tto lruru§ vereyim oldu mu? Arna. 
o zaman yalruz bir mti§teri alacaksm. 
Bir ildI1k C:ie ondan ceplersen c;eyrek 
tarnamlandt ~te ... 11Ba~ira.rak:» Pa.
oazadem tuttum arabayt, gel, bln! .. 

tskele meydanmda tiQ dart araba 
ancak kalm1§. Onlann da biri par~ol, 
Oii\!rlerl fayton. Faytoncular ~agm
r.orlardu 

....... Buyur pqazadem, biz gotlireliml 

l?a.nif&, pa§azadenln nlyeti de o 

ttskiidar iskelesinin eski hall 

merkezde. 1ki ~eyre&e yahud O.~ ~ey
rege gotiiriirlerse blniverecek. 

Yanlanna gitti, soracak oldu: 
- Millet bah~esine k~ kuru§a bl• 

rakacaksm1z? 
- Yalmz birakmak olmaz beyim. 

Bugiin Hldrellez, bOyle giinde blzlm 
hesap ak§ama kadarchr. istedigln ka
dar piyasaya, nuyasaya eyvallah. Dl
ledigm yerde durur, diledigin yerde 
sti.rer, (c~apkmca gozilnii lo.rparak:• 
diledigin landonun yarunda yav~a
riz. 

K.Ilavuz efendl, mahalle mektebl 
silbyan1armm (Esmaf Tilrkiye) yi he
celcdikleri gibi, makamla bagmyorduz 

- Be ayliisiln ba, be eyliisiin ba, 
baba ... Nun yeylilsiin nt, ket aylilsiln 
kft., nikA. ... haya vur, nikA.h ... 

(Babasirun nikfiluna gider) deme~ 
istiyor. Nanecik duymuyor blle, ara.
bacile konu§maya devamda: 

- tyi soylilyorsun, !akat biz belld 
bir akrabaya, ahbaba devetliyiz; don· 
meyip orada kalacag1z? 

Tu!an, §imdi de kU§dilinde: 
- Vafaz gefe~. kafazif.tk afataf'a.o 

cafaklar! .. 
Arabac1lann i~inden blr killhanbe

yi cevap verdi: 
- Gozilnil sevdigim bey babac1gun 

c1lkhk etme. Ne diye (vaz g~, kazik 
atacaklar) diyorsun?.. KU§dilt anlar 
mtyacak enayi mi var burada? .. 

Pazarllktaki arabac1, arabac1 ~ 
derinden ayaga kalk1p afice klrbac1· · 
ru §aklattl: 

- Kestirmesi, ii~ L>eyaz mecidiyenl 
allnm pa§am ! dedi. 

B~ka mii§teri almamak, kalabah· 
g'a varmadan durmak, mtimkiln mer· 
tebe tenha yollardan gltmek §artlla 
para§olu tutmu§lar, yedi buc;uk kuru· 
§a kes~mi§lerdi. 

Arabaya bindiler. Arabac1, kam~ 
kuyrugu kirba~ladI; yolu tuttular. 

Kllavuz ef endl, raklyi gizliyece~ 
ic;in kap1y1 onden yapti. Qii.riik ~ 
nin zonklamaga b~lad1~ru soyledl. 

Dellkanh gene azabda: 
Sokakta gelip gecenlerden bir tam .. 

dlga rasllyacaklar mI acaba? On1an 
bu arabada gorilrlerse IA.net okurlar ... 

<;:ar§l}'l k1vr1lir klvnlmaz, Tufan 
can evinden sayhayi bast1: 

- Amman, hap1 yuttum!.. 
Ba§SIZ tavuk glbl alabura olmada. .. 

Nanemollaclk da hemen hemen ha~ 
yutmU§tu. Herif sanc1ll nu, sarah mi. 
kalb illetll mi, kimbilir nedlr?.. tstu 
misin burnundan getirsln; Qamllca.
ya gldemeden cczanelere, doktorlara 
dfi§Siinler ... 

AgZllll a~t1giru, azi d~intn kmk kHk
leri arasma karanfil soktugunu g~ 
rilnce rahat ettf. 

Fakat Billbillderesine gelmeden Tu .. 
fan arabacmm koluna asild1: 

' 
_ A.man dur, §lmdi de fena halda 

s1k1§tlm. 

Haydi bir du var dibl, Uc; d6rt yudum 
rakt; agzina bir karanlil daha atar 
atmaz gerisin geri ... 

Mezarllg1 ge!Cerlerken ekmek, pcy .. 
nir paketlnt a~ml§lar, yeme~ ba§la.
Inl§lardl. Bacaksiz gene kap1 yapma.
da: 

- Ayaklanm ii§ilmege hie gelmi· 
yor. Vapurda blraz poyraz vurunca 
ba§ladt tesiri. Desturun idrar zorum 
nilksediyor galiba. 

(Arkas1 var) 

(1) l}lrketl Hayrlyenln 1859 da yaptir .. 
d1~1 en cskl vapurlardnnd1r. O tarlhte 
Uskildar hattma. i~lerm~. Sonra Haskoy
de nmbar mak::immda. kullamlm1~. 



Renk 
Koy mezarligma yeni parmakhk 

yapttlar. Boyatmak i(!in koy muhtan 
boyac1 r;ag1rtti. Boyac1: 

- Kll'IIllZ1ya boyayallm, dedi. 
Muhtar itiraz etti: 
- Nasll olur ... 
- Pek ala olur, ben ticaret alemin-

de bulundum, mi.i§teri ~ekmek i1.;in 
goz a1Ic1 renk Iaz1mdlr !.. 

De rs 
Babas1 ogluna: 
- ingilizceye iyi ~all§ dedi, yeryii

ziinde mevcud insanlarm yans1 ingiliz4 

ce bilir ... 
- Kafi bulnu:yor musunuz? .. 

- Eger bunlar da tramvaya, oto
mobile, otobiise binebilirlerse a§kol
sun onlara ! .. 

Cesaret 
Boksor, mai;;a ba§lamadan evvel 

hadcmeye uc;ulca tembih etti: 
- Biz dogi.i§i.irkcn iyi seyret .. Bak

tm ki 51k1ya di.i§ti.im, gel: «Sizi tele
rondan istiyorlar 1 de. 

Hedi ye 
- Teyzem bir davul hediye ctmi§ti, 

lki gtin sonra patlattim. 
- Buban danlmach m1? 
- Hayir, yirmi be§ kuru§ mi.ikafat 

verdi. 

·- Kim ne derse, desin cep feneri 
sokak feneri kadar i§e yaram1yor! .. 

Avc1 
- Afrika ormanlarmda ava (_;1km1§

tim. Bir de bakbm aslanlar, kaplan
lar, ceyianlar, yllanlar havada U(_;u
yorlar. 

- Kanatlanml§lar m1? .. 
- Hayir, Hipopotam aksirmt§!.. 

Tlrfal - Ben oldiikten soma kele
bck olurum. 

Tav§an - Bu bir §ey mi? .. Ben ol· 
diikten sonra tilki olurum! .. 

Serseriler 
- Ge~en gi.in elime bir gazete ge~

ti, bir doktorun makalesi vard1, okur
ken i~ime fenahk geldi... 

- Ben de ge~enlerde ceza kanunu
nu okudum, goztime uyku girmedi!.. 

- 0 herife git soylc, viicudii ne 
kadar iri yan, pazdal'l ne kadar kuv
vetlise kendisi de o kadar terbiyesiz .. 

- ~cy .. . Telefonla soylcscm olmaz 
rm? .. 

- Kocamzm raklyi brrakmaSJ irade 
kuvvetidir. 

- ~apkamn manavdan nu aldnuz? - Evet, benim iradem kuvvetlidir! 

Reaim 
- Ge~enlerde bir orlimcek ag1 res· 

mi yap1p salona ast1m, ertesi sabah 
hizmet~i bir saat temizlemege UgrQ§
m1~! .. 

- Kabil degil. 
- Neden? 
- Bu derece vazi!e bilir hizmet~i 

yery(izi.inde kalmadl ! .. 

Ressam 
- Baba §U yapt1gun tabloya bak, 

benden evvel boyle bir resim kimse 
yapmarm§t1r. 

- Bakt1m oglum, senden b~ka 
kimsenin neden bOyle bir resim yap
machgun anl.Iyorum ... 

- Allo! .. Bizim ~ocuk gene bir ca
mmiz1 Jnrm1§ oyle mi? .. Haber aldun, 
ona bu ak§am gosteririm hen .... 

Pazarhk 
...:_ Anladlk gi.izel kopek, iyi kopek, 

mi.ikemmel bek~i kopek .. ama pahal.I. 
- Yirmi lira pahall m1? .. 
- Pahah ya ... On lira vereyim ... 
- Perakende satm1yorum ... 

- Uyku ilacrm verdiniz mi? 
- Evet, bu gece dort kere uyanc:h· 

rip i~irdim ! .. 

Se be bi 
-Afacan!. 
- Efendim! 
- Neden karde§ine bilvar kag'ldl 

yutturdun? .. 
- Yanm §i§e murekkeb i~ti de .. 

- Baba Ala§ehiri bulanuyorum. 
- Gozliiklerini tak. 

M a n iall b ir e v le nrne sey a h a t i 
Cenubi Afrikada oturan Rena Bur

ger isminde bir k1z Kap memleketinde 
Mantaque §ehrinde evleruneyi ni§an
llsile kararla§tirmJ§tl. Dugi.in hazirhk
Jan bittikten sonra bayan Rena trene 
blnerek Montaque'a hareket etti. Fa
kat yolda giderken tren bir kazaya ug
rad1, bayan Rena hafif surettc yara-

landlg1 i~in hastaneye kaldmldl. Di.i
gtin bilmecburiye tehir edildi. Bayan 
Rena'nm yaralan kapamnca yeniden 
bir dtigiln gi.inil tayin edildi. Klz tek
rar trene binerek Montaquc'a dogru 
yola koyuldu. Giderkcn kompartuna
mnda bulunan bir kadma ilk defa 
na.s1l tren kaza.sma ugrad.Igm1 a:nlat;. 

makta iken tren birdenbire sars1ldl. 
Vagonlar devrildi. Yeni bir kaza neti
cesinde bayan Rena tekrar yaralan
dJ. Klzcag1z ~imd.1 hastanede yatmak
tad1r. iyi olduktan sonra arbk tren
le degil, ya tayyare ve yahud otomo
bille Montaque ~ehrine giderek ni!?an
llsma ka VU¥Uaga karar vermi§. 

Kagseri mektuplarz 

Kayseride bahar 
hayat1 ba$lad1 

Havalar1n 1s1nmas1yle beraber sehirde de 
imar f aaliyeti hararettendi 

Kayseride vilayet dairest ve saat kulest 

Kayseri (Ak~am) - Bir ay evvel ~unu da kaydetmeden gec;emiyec 
nakls yirmi sekiz dereceye kadar dil- gun ki, vilAyetteki yol faaliyeti en 
~en termometre yav~ yav~ ytiksele- c;ok onem verilen ii;;lerin b~mda ge-
rek, son giinlerde Kayseride bahar lir. 
mevsimi biitiln giizelligiyle b~la:dJ.. Kayseri Belediyesi de c;ok ~al 
Fakat; Kayseriye gelen bahar, yalmz maktad1r. 
tabiati canlanchrmakla kalmadl, Kazanc1lar caddesi denilen Kays 
memleketin imar i~leri ile alaka:dar rinin en i~lek caddesi gayet bu 
dairelerini de faaliyete getirdi. yiik ebatta t~ do~eli idi, ilk i~ olar 

f?imdi Kayseride gorillmemii;; bir bu t~lan normal ebatll parkelerl 
imar faaliyeti var. degi~tirdi . 

Vilayet, Belediye, hatta diger mil- Atattirk bulvarmm natamam k:ls~ 

esseselerdeki imar faaliyeti en vur- rmm tan1amladl. 
dum duymazlarm bile gozlerine ~ar- Bir taraftan ~ehrin mi.istakbel plA 
pa:cak kadar fazla!. mna gore ac;1Iacak ca:ddeleri tesbi 

Mevsimin ilk bina.sm1 ilanal edebil- ederek, bu i~ ic;in hazirliklara dev3 
mek muvaffakiyetini i~ Bankasi, Kay- ederken, diger taraftan da 9eh · 
seri 9ubesi kazanrm~tir. gazino ihtiyac1m gozonune alar 
~ Bankasmm alb ay kadar evvel ke~if bedeli 18,000 lira olan bir ~e · 

b~latt1g1 bina:, bir bu~uk ay kadar gazinosu in~aatma ba~ladi. 
evvel tarnamlanarak, merasimle ~J.1- Pek yakmda da 180 - 200 bin lira 
m1~t1r. Yeni banka bina.s1, takriben Ilk asri bir mezbaha ve pa.stmna i 
20,000 liraya mal olmu~, ve ic;inde hie; lathanesi ya.ptiracagm1 ogreniyor 
bir a.sri tesisat ihmal edilmemi!?, gii- Bu suretle hem halkm et ihtiyac1 
zel bir binad1r. temin, hem de ge~en sene oldugu gi 

Vilayetin bu sene b~lattig1 ve bi fenni yapllmadlg1 ic;in menedili 
b~latmak i.izere oldugu binalarm sonra miisaade edilen bu viiayeti 
adedleri ve ma1iyet fiatleri s1ra.siyle rne~hur ve hakikaten de nefis olan 
~udur: ba~llca ihracat1 arasmda mevkii olRj 

tsta.syon caddesinde 38,000 lira ke- pastirma meselesini koktinden hallei 
9if bedelli olan «Vali konagb nm in- mi~ olacakt1r. 
~a.sma b~lanm~tir. inhisarlar idarcsi de bu imar sefe 

Ayni caddede 64,000 liraya ilk oku- berliginden geri kalmam1~ o da po 
lun in~asma devam edilmektedir. tahane yamnda 34,000 lirallk bir ini 

Gene ayni cadde tizerinde ke~if be- hisarlar mudiirltigfi bina.s1 yaptmmYj 
deli 5,000 kiisur lira olan yonca dene- ba~lamakla: imar seferberligine ~ ·, 
me ve islah ista:syonu in~aati da ihale rak etmi~ bulunuyor. 

edilmi~ ve 3,000 liral1k Ia.smmm in- ·1zm·1r 11·man1 
9aatma b~lanm~tir. 

Orta Anadolunun, bilhassa Kay
serinin yeti~tirdigi yoncalar dtinya
nm en iyi yoncas1 oldugu i~in gec;en 
sene ziraat vekaletince gonderilen 
yonca tohumu ayiklama makineleri 
~ehir dahilinde bir binaya muvakka
ten komnu~tu ve orada da faaliyete 
ba~lanm1~ti. 

Hatta bundan takriben 20 gi.i.n ev
vel bu muvakkat temizleme ista.syo
nunda temizlenen yoncalardan 25,000 
liralik k1sm1 mcra.simle istasyona go
tiirtilerek, oradan da Almanyaya 
sev kedilmi~ti. 

Bu c;ok faydal1 milessese in~aatm 
hitammda kira vcrmekten kurtula
cag1 gibi, faaliyetini daha musmir bir 
~ekilde artt1rm1~ olacakt1r. 

Diger cihetten, ~ehri istasyona 
baghyan ve en miihim bir yol olan 
Atati.i.rk bulvan Belediye tarafmdan 
ilanal edilmi~ oldugundan, bu bul
var i.izerine - hentiz ke~if bedeli· tes
bit edilmemi~ olmakla beraber - 120 -
130 bin lira kadar tutacag1 tahmin 
edilen ve tahsisati Hususl muhasebe 
bi.itc;esinde mevcut olan bir mernle
ket hastanesi yap1lacaktrr. 

Gene Atatiirk bulvan iizerine ~im
dilik bir kls1m tahsisat1 verilmi~ olup 
bakiyesi hazirandan sonra verllecek 
olan tahsisaUa 130 - 150 bin liral1k 
bir htikumet konag1 da yaptmlacak
tir. 

Vilayet merkczindcki bu geni.~ fa
aliyetten ba:;;ka kaza ve nahiye hatta. 
koylerde de bir c;ok binalar yap1Im1ya 
b~lamru~tir. 

Y eni liman1n infas1na 93 
senesinde ba§lanacak 
izmir (Ak§am) - Mi.istakbel iz 

limammn in§asma 939 yilmda ba§l 
nacag1 haber almmi§tir. MtitehassJ 
1ngilizler tarafmdan izmirin yeni 
man i<;:in biri dort brn;;uk, digeri al 
milyon liralik iki avan proje haz1rla 
chgm1 yazmt§bk. Deniz Bank um 
mtidi.irltigti fen heyeti tarafmdan 
projeler tizerinde yapllan tedkiklerd 
yeni limanda in§as1 muvaflk gortil 
antrepolarm yerleri ile istiab haci 
lerinin ihtiyac1 kar§1lam1yacak v 
yette olduklan neticesine vanl 
antrepolara aid projenin degi§tirilm 
si kararla§t1rllm1~t1r. 

Bunun ic;in Deniz bank umum m 
durltigii fen heyetinden ti~ ki§id 
mi.irekkeb bir heyet izmire gelece 
tedkikler yapacak, antrepolarm ye 
yerlerini tesbit edecek ve izmir lim 
runm ileride en fazla i§ yaptigi bir z1 

manda bu antrepolarm ne derece g 
ni§ olmas1 lazimsa antrepolara o g 
ni§ligi verecektir. ileride yeni lim 
da (umurni magazalar) da i.n§a et 
rilecegi ic;in bunlarm da yerleri tes 
edilecektir. 

B ursada ( Ak§am ) 1n 
sab§ yeri 

crAK~AM11 gazetesl ve uAK:;lAM ne., 
rlyatb Bursada miinhasiran Atatilr 
caddesi Okullar Pazarmda satllmak 
tad1r. cAK:;iAM» abonelerlne husu.s 
tenzilat yaptl1r. Sahibi Bay Esaci 
mi:iracaat. 
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Hollivuddan Meksikaya~·· 
Ademle Havvan1n cennette yedikleri 

memnu meyva tatb palates imi§ ! 
Meksikada en bol !?ey sevi!?enler ... 

Sokaklar sevi!?en c;iftlerden gec;ilmiyor! 
tc;erlde, ~imdi btitiln Meksikarun 

ve butiin Amerikamn agzmdan dil~- r 
miyen me~ur cMam.mal. Oh mam- r· -~~~...;:....:-~~ 
ma> rumbas1 yert gokii inletiyord\L 
bniimilze ~1kan darac1k pantalonlu, 
kocaman ~pka11, Meksikal1 bir de
likanh: 

- Meksika rurnbalan arasmda, 
n efis Mekslka yemeklerl yiyeceksi
niz .. . Lokantam1za buyrunuz ... Diye 
kil~i.ik bir kap1y1 i;mret etti. 

Buras1 bir lokanta: kapISmdan zi
yade karanhk bir in agzm1 andm
yordu. Sekiz on merdlven indikten 
sonra kendlrnlzi gayet lo§ bir t~llk
tn bulduk. Her masada i~r mum 
yan1yor, gori.iniirde tek bir elektrik 
ampulil bile yok ... 

Herkes masalara yerle~tikten son· 
ra ilk olarak oniimilze yagda klzar
m1~ tath patatesleri getirdiler. Evet 
tat11, bal gibi patates.. . Bu acayip 
patates tath.sm1 Meksikadan once 
Kaliforniyanm bazi yerlerinde, bil
hassa Los Ancelosta ve Hollivutta 
~ok yerni~lrn. Fakat Meksikanm. tat
h patatesi pek me~hurdur. 

Killde pl\lirllerek yahud yagda kl
zartilarak dumanlan uzerinde s1cak 
SICak onilrniize getirilen bU ~Ik Sarl 

patatesin lezzeti harlkUladed.ir. ~im
di Amerikahlar - bilhassa bag'Irsak
lar ic;ln elrnadan gok daha fa'ydall 
addedilcn - bu tat11 patatesl Kalifor
niyanm cenubundan §imaline kadar, 
hatta San Fransiskoda bile yeti~tir
mege ~al1~1yorlar. Bilhassa Kalifor
nlyamn cenubunda tath patatesi ga
yet bol mikdarda bulabilirsinlz. 

Iklimi ~a:gi yukan Kaliforniyaya 
ya.km hatta San Fransiskoya naza
ran ~ok s1cak olan bizim Adana mm
takasmda acaba: bu nefls meyva ve 
nefis sebze yeti§tirilernez mi? <;iinkil 
Kalif orniya ve Meksikada bu pata
tes ~if~i ic;ln de en iyi servet mem
bai, balk i~in de en lyl gidadlr. 

Lezzeti pi~i~ elmayi ~ok andlran 
tath patateslert yerken lokantarun 
bWi garsonu yan1m1zdak1 masaya yak· 
l~tl. Gillerek egildl: 

- Ademle Havvayi ccnetten kov
duran meyvayi ~imdiye kadar celma> 
zannediyorla'rdl degil mi? Hatta. 
«memnu meyva1> bir~ok reslmlerde 
elma ~eklinde yapll1r ... Halbuki bl~a
re elmanm gilnahma girmi~ler, za
valhya iftlra etm~er . .. Ademle Hav- • 
varun cennette dayanamayip yedik
Jeri lezzetli «memnu rneyva» budur. 
Diinyarun ilk kan kocas1 bu tath pa
tatesi yedikleri ic;in cennetten kovul
mu~Iardlr. 9iinkil yerytizilnde bun
dan daha lezzetli bir §ey yoktur. 

Bu tatl1 patates iyi ho~ a'mma ni
~in yemekte tuzlulardan, etlerden ev
vel yeniyor? !\lte buna akl1m ennedi. 
Fakat bu adet yalmz Meksika lokan
talannda ooyle... Amerikahlar tatl1 
patatesi yemek sonunda yerler. 

Her §eyden evvel ye§il salata 
Arnerika1Ilann da yemek tarzlan 

omiirdtir ya. Bir kere yemekten, tuz
lulardan, etlerden, ~orbalardan evvel 
mutlaka ya bir ye~ll salata, ya mey
va salatas1, yahud ilzerine bol krem 
dokillmti~ portakal salatas1 yenile
cek... Biz salatay1 yemek arasmda 
arada bir agzumzin tad1 degi~in dl
yc yerlz degil mi? .. Halbuki Amerika
dn salata ba§ yemektlr. Evvelll sof
raya konur ve son damlasma kadar 
yenilip bittikten sonra obiir yemek
lere ancak o zaman sua gelir. Ye~ll 
salatalan sirkesiz, zeytinyags1z, li
monsuzdur. Yalmz uzerine tuz ekil
ml§tir. Salata ile birlikte sofraya te
reya.gt dn konulmu~tur. Arada bir 
ekmekle yag da yenir. Fakat Ameri
kablann aml sevdiklerl §ey portakal 
sa1atas1d1r. Bununla yemege b~a
mas1m pek sevcrler. 

Meksikaya glttigim zarnan Ameri
kalllar arasmda garib bir koleksiyon 
merakl oldugunu ogrendirn. Bu ga
:rib kolekslyonculut: §Udur: c<Biltiin 
memleketlerin ve milletlerin yemek:-

I 

Amerika • Meksi.ka hududunda bir Meksika koyil meydani 

Meksika sokaklannda blr sattct 

. \ 

lerinden yemek .. >... Baz1 uc;an c;ap-
km erkeklerin esmer, sar1~m, Irum
ral, 9inli, cenubi Amerikal1 kacbnlar
la 8.§J.kda§llk ederek kadm koleksi
yonlar1 yapmalan gibi Amcrikada da 
biitiin memleketierin, biltiln millet
lerin yemeklerinden tatmak sureti
le garib bir yemek yeme koleksiyonu 
yapanlar pek ~oktur. 

Bunun igin kalabahkc;a bir seyyah 
kafilesi halinde Meksika lokantasma 
girdikten biraz sonra yammdaki ma
salarda konu~uldugunu i~ittim. Biri 
diyordu ki : 

- <;in yemegi yedim, Frans1z ye
rnegi yedim, ingiliz yemegi yedim, 
Tiirk yemcg1i ycdim, Alman yemegi 
yedim, Acem pilaVI bile yedim, Nev
yorkta Japon yemegi yedim, Bir 
Meksika yemegi ile Afiikal1larm ye
meklerinden tatnu~t1m. Meksika ye
megini de tattun ... Gelecek sene M1-
s1ra gidersem Af rika yemegi de yiye
ceglrn. 

Amerikal1lann en biiyilk merakla
rmdan biri de budur. Her milletin 
yemeklerinden tatmak ... Bunun i~in 
Amerikadaki Tiirk lokantalar1, Fran
s1z lokantalan, italyan lokantalan, 
9in lokantalan, Japon lokantalar1, 
Harlem'deki zenci lokantalan fcv
kalade iyi i~ yapmlar. Mideleri a11~sm 
ah~masm Amerikal1lar sirf merak 
saikasile btitiin milletlerin lokanta
larina ugrarlar. Mesela <;in yemek
leri hakikatcn birer faciadir. Hele 
bizim bu yemekleri yemernize lmkan 

yoktur. Fakat Qin lokantalan Am&
rikalllarla dolup bO§allr. 

Bir zamanla'r i stanbula gelen ild 
Amerikal1 seyyahm sirf Asya toprak
larma ayak basmak sevdasile, vapur
Iarm1 ka~irrnak tehlikesini bile ga
ze alarak Uskildara ge~tiklerini, bu
rada Asya toprakJ.arma istedikleri 
gibi ayak bastiktan sonra, ceplerini 
de bu topl'a.klarla doldurduklanm 
gazetelerde okumu~tum. Amerikada: 
da birc;ok kimseler sir! hakik1 Meksi
ka yemegi yemek ic;in Los Ancelos
tan otomobillere binerler, hududu 
~arlar, Mek.3lkaya giderler, orada 
Agva Caliente'de hakiki Meksika ye· 
meklerini ycdikten sonra: meIIlllun 
donerler ... Ehh .. Koleksiyona bir mil
letin yemegi daha ilave olunmu~tur. 
Nasll memnun olmasmlar? ... 

Lokantadan ~1ktlk. Fakat Meksika
da ne kadar sevi§enler var. Dilnya
mn hie; bir yerinde ben bu kadar ~ok 
sevi~enlere raslamad1m. Sokakta se
vi~en c;iftlerdcn ge~ilmiyor. 

Hollivuta doni.i§ 
Gece tekrar Bahri Muhiti Keblr 

sahilindcn Amerikaya, Kaliforniyaya 
don~ pek ~rane oldu. Meksikanm 
rnc~hur mehtapll gecelerindcn birl 
idi. Amertkahlar boyle gecelerl hie; 
kac;ll'mazlar. Binlerce, ytiz binlerce 
otomobll Amerikay1 Meksikaya bag
llyan sahildeki asfalt yolun ilzerine 
doklililrler. Bu yolda me~hur Santa 
Monica burnu vardir. Sinema ytld1z
lan, zenginler bu burna otomobil
lerini ~eklp Okyanus iizerindeki ha
rikuladc mehtab1 seyrederler. 

Biz de aym yoldan geldik. Hakika
ten Biiyiik Okyanusun mehtab1 gO
ri.ilecek §ey... GOkytizii, rovii sahne
lerindekl sunt yapl1m1~ gokyilzleri 
gibi mi.ibalagal1 bir tarzda ylldlzla 
dolu ... Fakat deniz deh!?etli dalgali. .. 
Denize uzun uzun bakmca ilk defa 
igime bir endl~e dii~tli. Ge~tigim de
nizleri, Marmaray1, Karadenizi, ~imal 
denizini, Man:;: denizini, Atlantigi dii
~tindilm. Nihayet Btiytik Okyanusa 
bakarken actcta korktum. Kendimi 
iyi ytizme bilmedigi llalde denize gi
rip a~llan a~Ilan, sonra da yorulup 
kuvvetten kesilen c;ocuklara benzet
tim: Istanbuldan kalk1p Bi.iyilk Bah
ri Muhit kena.rma kadar gelince tek
rar donecegim yolun UZW1lugu aklI
ma geldigi zrunan adeta korktum ... 

Hikmet Feridun Es 

[ Perfembe miisahabeleri J 
CimnastiQin h1f z1ss1hhada yeri 

Yazan: Selim Sim 

Evvelkl y:Il. Brtikselde toplanan en
temasyonal VII uici beden terbiyesi 
kongresinde vticud killtilrilne aid bir 
c;ok faydall ~eyler gonnU., ve dinle
~tim. cTababet ba.knrundan beden 
terbiyesi> komisyonunda ingiltereyi 
temsll eden doktor Edgar Cirtax top
lantllannuzdan birinde ~unlan soyle
~ti: 

cHl.fZISSlhhallln gayesi saghgm ida
mesi i~in vilcudti. hastal.Ikta.n koru
maktir. Terbiyevi ve makul cimnas
tikler bu gayenin elde edilmesi i¢n 
~k ehemmiyetli bir vas1tadl1'. iki ke
lime ile bunu ifade etmek lazungellr
se cimnastik s1hhatin hem elde edil
mesine, hem muhafaza edllmesine 
yardun eder. Cimnastik ile vilcud 
diri, dilzgiln, i§lek bir hale gelir, iyi 
terbiye edilen adaleler vazifelerini hak
kile ifa ederek vilcudu bi<;imli bir ha
le koyarlar. Cimnastlk ic;erdeki uzuv
larm da i~lekligini ve saglaml11Ig1Ill 
temin eder. Vilcudiln heyeti umumi
yesinin 8.henkli bir surette inki§af1-
na hizmet etmiyen bir beden faaliye
ti anatomi ve fiziyoloji esaslarma mu
gay1r bir sistemdir, binaenaleyh gay
ri fennidir ve ~uuri degildir. 

Bugiin iizerinden yiiz yirmi be~ ytl 
kadar bir zamar. ge~mi~tir. isv~lile
rl.n cimnastik babas1 P. H. Ling bu 
hakikati dal1a o zaman ortaya koy
m~ ve her nevi bed.en faaliyetlerin
de vticudiin vaz ve tavnru, bi~imini, 
d.ikllgini daima gozoniinde bulundur
mak l!Zl.Illgeldigini one siirmii~tiir 

ve onun bu iddias1 kar~ISmda bugiin 
bir~ok memleketlerin beden terbiye
cileri bru;> igmege mecbur ka.lm1~lar
dir. (1) 

<;ok teessiirc ~ayand1r kl yakm za
manlara kadar tababet meslegi umu
miyetle bcden terbiyesile pek az al~
kadar olmll{:tur. Tabiplcr h1fZISS1hha
nm bu k1sm1 ilzerinde durmaga deg
miyen bir i~ gibi telakkl ederek onu 
beden terbiyesi muallimlerine mal 
etmi~lercli . Bu tel!k.ki son senelerde 
hayll degi~mi~tir. ~lrndi artlk taba
bet eskiye nisbetle beden terbiyesine 
daha bilyi.ik bir alft.ka gostermege 
bru;;lam.i~ttr. 

Vilcudiin tav1r ve vaziyetine ge
lince: Bu hususta yap1lan uzun tet
kiklerden bir~ok hastahklarm ya tama
mile veya klsmen vilcudiln fena va
ziyetinden ve sikletin kusUl'lu te§ekkil
liinden ileri geldigi anl~tlm1~tir. 

~imdi bilinmi~tir kl (Lordose) bel 
kemiginde goriilen inhiraf1 katani 
amudii !1karlnin bir klsmmm mu
kaariyeti (albuminurie) ye sebeb ola
bildigi gibi, gogstin de ltizumu kadar 
inki§af etmemesi yiizi.inden cigerler 
ekseriya vereme miistald oluyor. Hat
ta kalbin vurmasmda gorillen inti
zams1zhk c;ok kere vilcudiin fena: te
~ekkiil etmi~ olmasmdan ilerl geli
yor. 

Bu soylcdiklerim bu kadarla ka1m1-
yor. Bu hususta bazi mil~al1edeleri
mi soyliyerek alakadarlarm dikkatl
ni celbetmek istiyorum. 

1 - Amudil f1karlnin kISrm unkl
. sinin kotii bl~· i11hiraf1 gozlerde ve 
dimagda bir ihtikam demi mucib ola
bilir. 

2 - Bir inhiraf katanii ulvi ense k1s
mmm mukaariyetl kronik bron1?itle
re ve kalbin vazif esindeki t~evvu~le
re sebeb olabilir. 

3 - inhiraf1 katanii (belin ic;eri ka~
~ vaziyeti) kad1nlarda ayb~1 ra
hats1zllk1annm ~iddetine sebeb olabi
lir. 

Vilcud endammm dilrti.stliigilnii bii
tiin hayat miiddetince muhafaza etme
lidir. 

Ben erninim kl y~1 ilerleyip de 
kalbten olenlerin vilcudii muayene 
edilse ekserisinde hastahgm kalbten 
degil, belkemiginin s1rt ve ense Ins
mmm fena 9ckilde c;arpllm~ ve katI
lru;;m1~ oldugunun bir neticcsi oldugu 
gorillecektir. 

(1) Doktorun bu sozlcrl bana memleke
timlzdc antrencir diye getlrtllen blr Al
man yahudis!nln gc1;cn sene blr gazetede 
~1kan blr yaz1sm1 hatlrlattJ. llsve~ cim
nastikleri mtinas1z kol bacak hnreketlc
rindcn ibnretti, §irndl onu nrt1k isve~liler 
bile tcrkcttiler (!) 1 Cehlin bu dercccslne 
ne dcnlr? 

Size kendi mu~ahadelerimden blr 
vaka arzedeyim, bir giin muayene
haneme 84 ya§mda bir hasta geldi 
ve ~unlan soyledi: 

cBen yakm zamana kadar evimin 
merdivenler.ini gayet suralli ~1klyor
dum, hatta bazan acele i~im olursa 
iki~r, iki~er ~J.kabiliyordum. Fakat 
~imdi bilmem ne oldu bu merdivcn
leri ~J.karken, hatta yav~ !;Ikarken 
tJ.kamyorum.> 
Hastay1 muayene ettim ve ka1binde 

hi~ bir anza bulmad.lm. Yalruz amu
dti. fJ.ka1isinin klsm1 unkisinde mu
kaar ~ekilde barlz bir inhiraf (yani 
ensesini iyice ~ukura ka~m1~) gor
diim. o nahiyedeki f1kralar da kah
la§mI§h. Kendisine dort be§ scans 
tibbi cimnastik tatbik ettim, yani en
sesine, s1rtma rnasaj ve pasif hare
ketler yapt1m. Amudii f1karisinin i~
leklig1ni tcmin ettim ve b~ka hi~ 

bir iHl~ vermedim. Hasta: tamamile 
dtizeldi ve esldsi gibl kolayl1kla rner
divenlerini ~1kmaga ba~lad1. 

UmumiycUe hnlkm ~oyle bir itikadl 
vardJr. Her ihUyann beli bilkillur, 
s1rti kanburl~u·. Hay1r boyle bir id
d.ia varid deglld.ir. Vilcudi.ine bakan 
ve onun muht~ oldugu hareket gi

das1m ~uurlu blr ~ekilde vermesini 
bilen kimselerin yru;;lan ne kadar ile
ri giderse gitsln ne belleri biikillilr, 
ne de sutlan l:anburl~ir. i~ o ka
darla kalmaz. Bu dik duru~ onlar1 
bir ~ok hastahklardan koruyan bir 
kudretli ~ilAh olur. Yetmi~, seksen, 
hatta gok ya.511 dimd.ik yuriiyen ih
tiyarlar biUrim ki bunlar her sabah 
vilcudlaurun tuvaleti makammda 
olan hafif ekzcrsizleri big ihmal et
mezler. 
~uurlu bir cinmastigin s1hhi ve 

terbiycvi tesirleri o kadar bir beda
hat malliyeti ahnI§tlr ki huzurunuz
da tekrar etrneyi zaid addederim. 
Fakat gene mtisaadenizle birkac; soi 
soyliyeyim. 

Nef es cimnastikleri clgerlcrin nq
vi.i nernasma hizmet eder ve nahif, 
c1hz, vereme mtistaid ~ocuklarm s1h
hi vaziyetlerinl diizeltir. Onlara ade
ta taze hayat ve1ir. Ga1iptir cigerle
rinden hastn ~ocuklan tedavi i~in 
blrc;ok memle)tetlerde milyonlar sar
federek sanatoryomlar in~a ederler, 
buna mukabil mekteplerinde fennt 
bir ~ekilde nas1l tcncffi.is hareketJeri 
yaptldlgm1 ve bu hareketlerln ne gi
bi fiziyolojik tesirleii oldugunu i;o
cuklara ne ogretirler, ne de munta
zam bir §ckilde tatbik ederler. 

Daha ilk tahsil devresinde c;ocuk
lara terbiyev1 cimnastikler yapbran 
muallimlerin kol, bacak, govde hare
ketleri yaparken, yiirilrken, bir yo
k~a ~1karken, J::o~arken nas1l nefes 
alacag1ru ve gogi.isle, karmla nas1l 
ne!es almd1g1m, s1kl elblsele1in tene!
fiisil nas1l gii~le~tirdigini, ag1k ve te
miz havanm cigcrleri nas1l besledigi
ni ve bu teneffils cimnastlklerlnin 
yru;;adlk!;a biltiln hayatta herkese ne 
kadar IaZJm oldugunu iyice belletme
leri Uizimchr. 

Doktor bu sozleri miiteakib tenef
filsi cimnastiklerin cigerler ve kalb 
uzerindekl miihim tesirlerini anlat
bktan sonra bu cimnastiklerin isve~
te pek milkemrnel bir ~ekildc bir as
n miitecaviz bir zamand1r tatbik cdil
rnekte oldugunu soyliyerck imtkunu 
bitildi. 
~imdi bir rubu asirdan fazla bir za

man oldu. isv~te tahsilde lken bu ne
fes cimnastiklerini ilk gordtigtim za
man gillm~tiim. 9ilnku o zarnan 
her~cyi adale yapar, zannediyordum. 
insamn bacaklar1 ile ko~tugunu gO
rerek, ko~ularda cigerlerln oynadlg? 
rolden haberdar degildim. Onlan gO
gils ilsttindekl ~~kin sert et tabaka
Jan gormekllglme mftni idi. Bir miid
det sonra orada hayatm bir §ehlk lle 
b8.§layip bir zefir ile bittigini ogrendim 
ve memleketirne dondilgiimde ilk l~im 
nefes cimnastiklerini yeni yeti§en 
nesle ogretmek oldu. Bu sef er alayll 
muallimler benimle de alay etmege 
bru;;lad1lar ve talim ettigim usule te
eddilben soyliyccegim csfunilk ~eknft! 
cimnastigi!» adm1 verdiler! Garip de
gil mi? 

Selim Szrn 



Wiiil&ll-\IMl#d* ~hi 
Besiktas klUbUndeki Avrupa lik 

ihtilaf ma~lari 
B~ikt~ kliibiiniin idare heyeti Ile 

faaal sporculan arasmdaki ihtilaf had 
bir 9ekle girmt, ve son gtinlerde blrin· 
ci takun kaptam Hilsnii ile birinci ta,.. 
kim miihacimlerinden Hakkl istifa 
etmi$lerdir. Kliiplerinden aynlmala
nna zahlri sebep olarak, s1hht 
vaziyetlerini ve yorgunluklarm1 lleri 
sii.rmektedirler. 

Bu oyunculardan b~ka adcdi on 
be¢ bulan ve ekserisi birinci ta.knn 
futbolculanndan miirekkep Olan baZl 
faal !za.nm da istifa edeceklerinden 
bahsedilmektedir. Kliibtin yeni idare 
heyeti bu vaziyetin hiisnu suretle hal
li i~in temaslar yapacaktlr. 

Be~i.kt~ klilbiinfin yeni idar& he
yeti i~ boliimu yap~ ve faaliyete 
b~la.nu~tll'. 

Diln, bu istifalar ve 0nfuntizdeki 
Galatasaray - Be¢kt~ m~ hakkmda 
B. Hikmet Ba.lkanla gorm,tilk. 

Yeni idare heyetinde umumi kltip
lik va'zifesini alan B. IDkmet Balkan 
Galatasaray - B~~ ma~1mn mu
hakkak surette oynanacaguu sayle
mi~tir. 

Kltip idare heyetinin ge{:ell hafta
ld. Altilar B. muhtelltine kar$1 ~Ikar
chkla'n gibi, ikincl sullf futbolcularla 
bu m~1 oynatmalan miimktindilr. 

• Ancak, vaziyet boyle oldugu takdirde 
oni.imilzdeki Galatasaray - Be~ikta., 

~1 hakild klymetinden mtihim bir 
lo.sm1m kaybe~ olacaktrr. 

Bunun da: bittabi Galatasaray ve 
Be~ikt~ klilpleri i~ maddeten za.ra· 
n mucip olacagi muha.kkaktl.1',.. 

Harhiye lzmirde 
Oniimiizdeki 30 nisan cuma:rtesi 

gtinti Harbiye takuru, Alsancak ile, 1 
mayts pazar gti.nii U~ok ile izmlrde 
kar~ll~acaktir. 

Harbiye takmnrun izmirde yapa.ca· 
gi ma~ann milll kfune l?ampiyonlu
gu i.izerinde mti.essir olacak bir ma.bl

yeti yo~tur. Harbiye takmu, ¢mdiye 
~dar Izmir ta.Iomlanndan yalnu 
Ut;okla kendi sahasmda oynam1l? ve 
3-0 galip gelmi$tir. 

Milli kilme m~lanna timid veric1 
bir l?ekilde b~hyan Harbiye takmn
nm son m~larmda aldJ.g1 neticeler, 
takunm umulan formu bulup, ba:mt 
randlmamru verememi~ oldugu ~k
lindedlr. 

Muhafizgticiine yenilen Harbiye, ge
~en hafta Gtin~e de kend.i sahasmda 
mag!Up olm~tur. Gtin~ kaq1smda .. 
kt maglubiyeti tabll bir netice olma.k· 
la beraber, m~m Giin~ i~in daha. ~e
tin olacag1 umuluyordu. Fakat Mu
ha.f1zgiicti. takmu, Giine~ kar~md& 
Harbiyeden daha iyi bir netice alm.t.!1-
trr. 

Hillasa, ilk m~lannda verdigt'tlml
di tah~k ettiremiyen Harbiye ts.
kllnmin Izmir seyahati i~in nikbin ol
mak kabll degtldir. 

<;iinkii, izmir ta.k.u:nlan, kendi saha
larmda, azim ve enerji ile oymyan ve 
mag!Ubiyeti gil~ kabul eden takn:n
lardlr. Nitekim Muhaf1zgilcti izmir
deki ma~anru kaybet~tir. 

izrnir takllnla'nndan her ikisinin de 
miidafaalan olduk9a sert, hilcum hat
lan da gol ~1karabilen, miitecanis ve 
yukanda da soyledig:Lmiz gibi, bll
hassa kendi sahalannda maglup edll· 
mesi gilc timlerdir. 

Bu itibarla, Harhiye talommm tz. 
mir seyahatinden galibiyetle donece
glni tahmin etmiyoruz. 
~imdiye kadar Izmir taklmlanrun 

puanlan ~unlard.Ir: 
tl~ok 10 ma:~ta 20, Alsancak 8 ma~

ta 11 puan alrm~lardir. 
Buna mukabil Harbiye ~imdiye ka

dar 8 ma~ oyn~ ve 15 puan toph
yabilmi~tir. 

Eger Ui;ok, Harbiyeyi yenecek olur
sa milll kilme ta:mifinde Ankara ta
kunlannm onOne gec;mek ihtimall 
kuvvetleneccktir. 

U. Y. 
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iNGiLTEREDE: 

Lig ma~an bitm.ek iizeredir. Son 
maylarda Arsenal, kupa finali.sti 
Prestonu yenmi~, Volverhampton da 
Middlesburg kar~1smda iki puan de.
ha kazanm1F. ~imdiki halde bn ild 
takrm. b~ bulunwaktadlr. Ancak 
Volverhampton bir mac eksik yap
fill$br. 

Neticeler: 
Everton - Birmingham: s • o 
~arlhon - Man~ester Siti: o - O 
9elzi - Derbi Konti 3 - o 
Grimsbi - Blagpul: l - O 
Layds =- Brentford: 4 - o 
IJ.verpol - Bolton: 2 - l 
Volverhampton - Midlesburk: 3-0 
Port.smut - Sunderland: l - O 
Arsenal .- Preston: 3 - l 
Layscster ~ Hudersfild: 5 • 1 

PUAN VAZiYETi: 
M. P. 

:Arsenal 40 48 
Volberhampton 39 ~ 
Preston 40 46 
Brentford 41 45 
~arlton 39 44 
Midlesburk 40 

.. 
44 

Bolton 40 43 
Layds 40 4S 
Sunderland 40 42 
Liverpul 40 41 
Qelzi 39 39 
Derbi 40 S9 
Blakpul 41 38 
Lai;:ester 40 37 

Everton 40 36 
stok 40 36 
Port.smut 40 se 
W. B. A. 39 36 
Hudersfild 40 35 
Man~ester 40 34 

Birmingham 40 34 

FRANS ADA: 
Bu bafta yapilan ma~larda :;>o~, 

Set'e yenilmil;ltir. Bu mac; r;ok sert 
Olmillll ve oyunun ilk daklkala.nnda 
~o~ ve Fransa miill taknm santr-
forii Kurtua yaralannu~r. ~o~o da
ha agrr blr maglftbiyetten ancak 
kalecisi me§hur Di Lortonun fevkal!-

de oyunu sayesinde kurtulmu~tur. 
Lig ma~lan 1ki hafta sonra bitecek
tir. ikinci kUmeye otomatikrnan dtt
~ecek olan 1ki kliib anl~lmi~tll'. 

Bunlar Redstar Ile Val!nsiyendlr. 

NetiCeler: 
Set - ~o~: 1 - 0 
Ruan - Lens: 3 - 1 
Strasburg _, Val!nsiyen: 10 - O 
Marsey - Me~: 4 - 0 
Lil -- Fiv: 2 - 1 
Antib - Rube: 5 • O 
Ekselsiyor - Kan: 2 - 2 
Ra.sing - Red Star: 2 - 1 

PUAN VAZh:ETi: 
M. 

~~o 28 
Set 28 
Marsey 28 
Ruen 28 

Ekselsiyor 28 
Strasburg 28 
Rube 28 
Lil 28 
Me~ 28 
Lens 28 
Rasing 28 
Antib 28 
Fiv 28 
Kan 28 

Red Star 28 
ValA.nsiyen 28. 

P. 
41 
39 
39 
33 
29 
29 
28 
27 
26 
26 
25 
25 
24 
24 
17 
17 

F enerbah~e kuliibii 
Ankaraya gidiyor 

Milli kii.meden ~lkanlan Fenerbah
~e k:Hibi.i bu hafta Ankaraya gidecek
tir. San Iaclvertliler cumartesi ve pa
zar gtinleri Gen~lerbirligt • Ankara
giicii muhteliti ile iki ma~ yapacak:· 
lardlr. Fenerbah~e ta.lom1 cu.ma saba
hl tam kadrosile Ankaraya hareket 
edecektir. Ge~en pazar gilnil Anado
luh.isarllll mtihim bir9rarkla magJ.ftp 
eden Fenerbah~e talrum formunu bul
mu.,tur. Haks1z bir kararla mllll kQ-

meden ihr~ edilen ve herkesin dlk
kat nazanm iizerine ~ekmi~ olan ilk 
milli ki.ime l?ampiyonlarlIUil bu llla.lf
lar1 enteresan olacaktrr. 

--
Hafk1n $i,kayet 

ve dllekleri I 
<;ocuk tiyatro ve sinemalar1 

Qocuk tiyatrolan Londrada ~ok boldur. 
~ocuklar iQin sinemalar da coktur. Faka.t 
bir §a~tla: Hizmetlert umumi olmak §ar
tlle: Izah edeyim. 

Bu tiyatrolarda ~ocuklan alakadar ede
cek entri~e piyesler ve operetler verllir. 
~istlerin en iyilert oynai: veya. ~rb 
soyler. Danslan, dansorleri, dansozle.ri 
memleketin me~hurlarmdandll'. §ark1la'l':l 
S1k S1k tekrar ederleJi ve zorla. ister iste-

mez ezberletm~ olurlar. Bu sayede kula.k 
muzi~e all§ir ve saymaks1zm mezurlar ol
~film~ olur ve do~ru olur. Sahnede a1!· 
zolunan vakalar ise msa.ni, hissl ve ter
biyev1 olduklar1 Icln seylrcilerinde tyl blr 
tel&.kkl tevlid ede.r. Danslar,. ~ok diiriist 
ve ahenkll oldu~ l~ln de ~ocuklard& 
diiriistliik zevklni tenmlye eder. 

Bu tiyatrolB.I'lll birl.sinde bit giin miite
velfa kral Jorj ile krali~eyi de g0rmil:J
tiim. O kadar n~ell g0'1Jiiktille:r ki §3.tkl
lann birini (ga.yet ha.fll bir sada lle) on
llU' da s()ylediler ve eocuklara roylettller. 
Yani sahnedeki artistlerle, salond& ve Jo
cad.aki mii§teriler, ptye.sin en giizel blr 
p.rklsln1 hep beraber teganni ettner. 

c;;;oeuk sinemalannda da. bu nlzam, 
ahenk ve 1;ok dik.kat vardlr. Ve sinema.
la.rda. en zlyade. piyesten ziyade (peyizal) 
gfistertrler. Memleketler, denizler, evler. 
ballk1;lllklar, da~ar, armanlar gibi. Ve ne 
gOsterlrlerse ~ocukla.nn anlayabilecett 
blr llsanla izahat verlrler.~e mutla.ka blr 
de aile \'akasm1 hikiye ederler. 

Gerek tiyatrolarda, gerek sinemalarda. 
- ~Y vakti - on be~ dakikallk bit: fasil& 
vermek ve ~ocuklara. !;a.J vermek Jcaidedlr. 
Bu o kadar bir kaldedlr ki ~ocuklar bu 
~lerini kendl kendilerlne becertrler. Yan
lannda bulunan gen1;leri veya. ihtlyarlan 
bu i.§lerine kari§tmnazlar ve karl§lrlarsa 
klzarlar. 

Bu tlyatrolann ve slnemalann p\yesle· 
rini lmsusl ve edebl bir terbiye miiessese
sl tanzim ve tevzi eder. Tiyatrocular ve 
slnemacllar da. bestelettirirler veya. 
me§keitiril'ler, vazi dahne ederler. 

lliikfunet, cocuklarm:UZl siyanet ma.k
sadlle bazi karadar verdi. Buna te~ekk\ir 
ederken, bu sene gene a~llacak ola.n bah
~ell meyhanelere emzikteki ve kucaktakl. 
~ocuklanm ve gene lazla.n berabex: go
tii.rmekte olan ebeveyn ha.kkmda. b11 
karar ittihaz etmesini rice. ederim. 

Semih Miimtas 

Pli.ka resmi hakkmda beledi
yeye heniiz tebligat yapdmad1 

Otomoblllerin pl~ka resimlerini 
toptan vremek ~oforlere gii~ oldugu 
ic;in verginin benzin ~~si b~ bir 
meblag ilavesile ta.hslli etrafmda. ya,.. 
p1lan tedkikler bitmiiJ gibtdir. Bu hu
susta Dahiliye Veka.Ieti tara.fmdan 
belediyeye tebligat yap1ldlgI. ~forler 
cemiyetinde ~ayi olm~a da dtin be
lediyeden yaptigumz tahkikata gore 
heniiz hi~ bir teblig gellnem~tir. Bu
nunla bcraber tebligatm pek yakm
da yap1lma.si bekleniyor. 

8. Prost'un plan1 ve r'1poru 
hakktnda tedkikler 

B. Prost tarafmdan hazirlanan nA.
zun plan ile rapor hakkmda l?ehir 
meclisi muhtelit enciimeni imar su
besi mi.idti.rii B. Ziyamn 1zahat~m 
cllnlemi~ti. Enciimenin daha esash 
surette tenviri i~in dtin mecllsin top
Iantlsmdan sonra muhtelit enciimen 
~ebir meclisl salonunda toplan~ 
ve Vali ve Belcdiye Reisi B. Muhidclln 
Usttindagm izahatmJ. dinlemi~tir. 

6 ~ocuk karpitle oynarken 
biri yaraland1 

Kadl.koyiinde Yeldegirmeninde otu
ran Ferda, ismail, Seyfeddin, Ekrem, 
Bfilend ve Halid isimlerindekl ~ocuk
lar Haydarpa~ ~aymnda oynarlar
ken, tren yolunu tamir edenler tara
fmdan birak1lan karpit pargalarmdan 
bir klsmiru bir konserve kotusuna 
koyarak topraga sokmu~lar ve kib
ritle ate~lemi$lerdir. 

Bu l?ekilde karplt patlaymea Fer
da alnmdan yaralnami~tlr. Hadise
den haberdar edlien zab1ta; Ferdayi 
tedavi altma aldl~tir. 

Tramvaydan atlarken 
otobiis ~rpb 

$i§lide tramvay deposunda vatman 
i;;rrakllg1 eden Yusuf, evvelki gece sa
at yirmi di:irdii ge~erek bindigi bir $i§ll· 
Tiinel tramvaymdan Harbiyede atla
ID.1§, yolun obi.ir tarafma ge~mek is
terken §ofi:ir Saidin idaresindeki Kur
tulu§ - Beyazid otobilsiinful sadmesi
ne ugnyarak yaralanml§t1r. 

~ofOr yakalamm§, yarall vatman ~l
rag1 tedavi altma almm1~t1r. 

Be§ikta§ Halkevinde 
konferans ve temsil 

1938 Qocuk Haftasi vesilesile Be§ik
~ Halkevinde tertit> edilen konferans
larm ikincisi 28 nisan 1938 per§embe 
gti.nil ~amt Do~ent Vehbi Aralp ta
rafmdan ~ocuk mevzuu uzerinde bir 
soylev verilecek ve bir de temsil yap1la
cakb.r. Arzu edenler idare memurlu-

1 gundan davetiJ.elerini :ilabilirler. 

28 Nisan 1938 

Ankarada gene bir 
zelzele hissedildi 
'(~ tarafl 1 inci sahifede) 

varhgma dayanara.k bu elemll glinlert de 
a.tlatacagma emin olarak tel}ekkiirlerinln 
biitiin kurumlara. ve yurddatlara ibla~ 
Anadolu Ajansmda.n dilemi§tlr. 

Ecnebi devletlerin taziyet1eri 
Ankara 27 (A.A.) - Macaristan 

Hariciye Nazm B. de Kanya, irak 
Ha'riciye Nazm B. Tevfik F&siiveydl, 
Suriye Hariciye Nazm B, Saadallah 
Cabiri, A!ganistan Hariciye Naz.in 
B. Fayz Muhammed ha.n, M1sn' Hari
~ye Nazm B. Abdel Fattah Yehia!, 
Iran Hariciye Nazin vekili B. Adle ve 
iskenderun sancag-I se~ komisyonu 
ikinci reisi B. secretan, ~r zel
zelesi dol)'lSile Hariciye Veklli Tevfik 
R~ti.i Aras'a. taziye telgraflan ~k
~er ve Ha.riclye vekfileti vekill B. 
~illnii Ss.racoglu bu telgraflara. ceva
ben Ctimhuriyet hiikO.metinin tesek-
ltiirlerinl bil~tit. · 

Anka.Ta 27 (A.A.) - Amerika mas~ 
lahatgfizan Ha.riciye VekAletine bir 
mektup gondererek Amerika Hariciye 
nazin vs m~un bulunan Amerikan 
biiyiik el¢si namma ~ zelzele
sinden dolayi ta'Ziyede bulunmustur . . 

ispanya maslahatgUzan da Haricl~ 
ye vekfiletine gelerek hilktlmetinin 
tees.stir' ve taziyelerlni bil~r. 

Ankara 27 (A.A.) - Afganistan 
Ba§vekili Muhammed Ha§im ve Surl
ye Ba§vekill Cemil Mardam bey, K.Ir
§ehir zelzelesi dolayisile Ba§vekil Ce
lfil Bayara ta.ziye telgraflan ~ekmi§ler 
ve Ba§vekfilet vekili §i.ikrii Kaya bu 
telgraflara cevaben Cilmhuriyet hii
kfunetinin te§ekkiirlerini bildirm~tir. 

T eberriiler 
Krr~ehir ielfutzedelerine yur-

dun her tarafmclan yapilan yarclun
Ia.ra deva:m edilmektedir. Zonguldak
lllarm ¢mdiye kadar 2000 lira teber
rii ettik:leri bildirillmektedir. 

inegol 27 (~am) - Halkevi Kll'
~ehir felA.ketzedelerine ilk yardun ola.
rak 300 lira gondermi:;;tir. 

Yozgad 27 (A~am) - Zelzele f&-
13.ketine ugnyanlara 300 lira yardJ.m. 
edilmi~tir. 

Bugiin bir toplanti yap1lacak 
K1qehir ve havalisindeki zelzele 

sahasmdaki fel~ketzedelere balk tare.
fmdan yaptlacak yardmun te~kila.t

landmlma's1 ve toplanacak lanelerin 
K1z1laya verilmesi i~in Dahillye ve
kfiletinden vilayetlere bir tamim gon
derilmi~ti Bu maksadla bugiin Vall 
B. Muhiddin Ustfuldagm reisligt al· 
tmda vilft.yette bir toplantl yaptla
cakt1r. Bu toplat1ya Klzlla.'y mi.imes
sili diger cemiyet ve m~eselerin 
miimessilleri i{;tirak edeceklerdir. 

Kachkoy loz orta mektebi 
talebelerinin giiz~l bir 

hareketi 
Krr~hir zelzelesi fela.k:etzedelerine 

bir yardun olmak \.lzere Kadlkoy ii~ful
cil klz ortamektebi talebeleti aralarm
da 56 lira tophyarak telgrafla Ankara 
Klzilay merkezine gondermi§lerdir. Ha,.. 
miyetli kil~Uk klzlanm1zt bu ~yam 
takdir hareketlerinden dolayi tebrik 
ederiz. 

Gemliklilerin teberriiii 
Gemlik (Ak§am) - Orta Anadolu

da vukua gel en zelzele f elaketini ga
zetelerde okuyan ve son derece miite
essir olan halklIIllz derhal bir yardnn 
komisyonu te§kil etmi§tir. Nisarun 
yirmi ikinci gtinii saat onda !aaliyete 
ge~en komisyop saat on sekize kadar 
teberrii edilen 434 lirayi telgraf ha
valesile Klr§ehir belediye reisligina 
gondererek yarchma devam edildigini 
bildirmi§tir. Bu paradan maada §im
diye kadar 616 lira daha toplanllll§trr. 
Aym otuzuna kadar elde edilecek pa
ra ile birlikte bunu da gonderecektir. 

Diger taraftan da belediyemiz ayn
ca Kir§ehir belediye riyase~ine telgraf 
ha val esile elli lira gondererek teessilr 
ve yardmnm bildirmi§tir. 

Bir ka~ gtin evvel Gemllk Halkevi 
temsil kolu gen~lerinin verdigi milsa
mereyi ve bu miinasebetle de 23 ni
san bayrammda etAynaroz kad1s1» ve 
«Makas~l» piyeslerini temsil ctmek 
i.izere ihzaratta bulunduklanru bild.ir
~tim. Gazetelerden Orta Anadolu 
zelzele feliketini ogrcncn temsil kolu 
diin gece bu n~iisamereyi felaketzede
ler menfaatine vermi§tir. 

Bursada bir yer kaymaai 
Bursa 26 - Son giinlerde §ehrimizl 

yagan yagmurlann ve Uludagda eri• 
yen karlarm Gokdere suyunu ~ogalt
mas1 iizerine Temenyerinde bir yer 
kaymas1 olmu§tur. 

Beled.iye ba§ miihendisliginin verdi· 
gi malfunata gore, bu kayma daha 
evvel hissedilerek fen heyetince ora· 
da al.man tertipler ve tedbirler saye
sinde bir ka~ evin yikllmaslD.lil da 
ontine ge~ilmi§tir. 

Qinkolu kahvenin ~klndaki top• 
rak kaymas1 g0zle goriilecek §ekilde ve 
hafif bir surette devam etmektedir 

F eliketzedelere yard1m . 
Klr§ehir ve havallsindekl z.elzele fell· 

ketzedelerine ya.rdlm lisetesl: 
Lira Kum§ 

200 Bay §erafeddln Alemdar ve ort&k• 
Ian. 

60 LAs~c;;i bay Yomtoy Kohen. 
100 Bay Israel Salti. 
300 ~Il Kompani Of Tiirkey Limited. 
100 Bene Berit ha,Ylr cemiyeti. 

6 Ba.¥ Hamporsom Qolakyan. 
100 Kag1dc1hk ve matbaa.c1llk anoninl 

oir.teti. 
1 85 64 iincii ilkokul a. B. namll1a. 
'15 Bay L. Naum ve §Urektw. 
50 Bay Robert Behar ve karde§letl. 
50 Ba.yRene Nergo§er. 

5 Bay Aron Levi ve i. Levi. 
15 Bay Aron Benador, Niyego ve Ke.· 

talon 
100 Bay Mihael Qikva§vcli. 
100 Bay Halil Aktar. 
50 Bayan Huriye Aktar. 
25 Bay Yehasklyel Gavriyel og!u vf 

mahdumlan. 
1120 Kartal Maltepe piyade Te atll} oku• 

lu, piyade ve jandarma okullan 
• kadro ve okur subaylan ve erbal}• 

la.n 
25 Bay Bovetes ve Baroh. 
20 Bay Robert Ruso. 
10 Bay David Bauer halefl ivon Bauer. 
10 Bay ivon Bauer ve ortakla.l" 
29 20 Kulell mektebl talebeleri. 
50 Bay Rafael Kazes ve ma.hdumu. 

100 Bay Nisl.m Mizrahi Te Benardete. 
10 Bay Mehmed Evrim. 
12 72 Biiyukdere 30 uncu ilk okul tale• 

besi. 
25 Bay Walther Berghaus. 
15 Bay isak Ta.raga.no ve mahdumn. 
5 Ba;y Leon Bensasson. 

25 Bay Nlsim ve Leon Saban. 
10 Bay Albert Grunberg. 
11 50 Uskiida.r 19 uncu okul smlf 2.. B. 

§ubesi talebesi. 
200 Burla Biraderler 
10 Aklf YaztCl -

2805 2'1 Yekfm 

Klzllay Eminonu §Ubesinden: I 
K1q;ehir ve havalisindeki zelzele ~ 
layisile fela.kete ugrayan yurdd~
lara yard1m listesi Klzllay cemiyetl 
Eminonii kazasmda ac;J.l.Im§tll'. 

Yarduna ko§acak yurdda§lann 
teberrillerini makbuz mukabllinde 
tevdi etmelerini rica eyleriz. 

Meksikanm 1ngiltereye 
cevab1 

Meksllto 27 (A.A.) - fngiliz notasl• 
na verdigi cevapta Reisiciimhur Kar
denas ingilterenin petrol kumpanya· 
larmm satm ahnmasma kar§l yaptill 
ikinci itirazi reddetmekte ve c<bU f4 
mahkemeier tarafmdan tedkik edfi· 
mekte olup henilz katt bir karar istih· 
sal edilmedigi i~in» ingllterenin dtplo· 
masi yolile te§ebbiiste bulunmak hak• 
krm tammamaktadlr. 

Almanya Nevyork sergisine 
ittirak etmiyecek 

· V~ington 27 (A.A.) - Almanya bft .. 
yi.ik el~isi Dikof, Hariciye nazlillU zl· 
yaret ederek Almanya.nm 1939 beynel· 
milel Nevyork sergisine i§tirak edeml· 
yecegini ~i.inkti bunun mi.ihim. mik· 
tarda ecnebi doviz tedarikine miltevak
klf bulundugunu blld.irmi§tir. 

Diger taraftan Alman buyiik elcisl 
helium gazi satl§l hakklnda da A.m&
rikarun ne dU.§i.indtigiini.i ogrerune.k 
istemi§tir. 

M. Kemalpa§a elektrige ~ 
kavu§uyor 

Kemalpa~a (~am) - Senelerden .. 
beri sllii.i.klenen kasaba.nnzm elektrll( 

i§i sona erdi. istanbuldan gelen b1l 
cok firmalarm i~tirakile ya.p1lan mtt
nakasa neticesinde sazm~ §irketine 
yalmz tesisat 39,000 liraya ihale edll· 

di. 
Belediye tarafmdan yaptmlaca.t 

olan binanm temelleri ti:irenle atilml§
tir. Belediyenin bu i§i muvaffaloyetla 
ba§armas1 halkta biiyiik sevin~ uyan ... 
dll·m1§tlr. Bina ve tesisat ontimilzdeld 
cumhuriyet bayramma kadar bitecek· 
tir. 



A$K NUVELI 

eyaz giiller gelmiyecek ! 
Mqhur muharrir (1. K.) ~gun sil

'~ ltt/Jahatlnden avdette, masasi iize
rlnde vz.Oil1TU$ bir silril mektup bu.ldu. 
Bepsine goz gezdirerek kfmint yirtip 
1epete atti; kimini bir tarafa ayirdi. 
o meyanda, gayet ince air kalemle ya
zilm~, 10-12 sahifelik bir kadm mek
tubu alQ.kasim celbetti. 

nk sahifenin b~da ~ cfimle: 
Sana ~ mektubu yolluyorum, fa

ka.t sen beni hi~ tarumadm! 
Bu sozkr merakmi uyandirdi. Bir 

Jwltuga oturdu; sigarasini yakti ve 
1ahifeleri okumaga ba~ladi. 

:(.:(.:(. 

Diln a~am t;ocugum oldi.l. "tlt; gUn 
tlt; gece onu kurtannak it;in oli.lmle 
pen<;el~tim. Zavalh yavrucakl Ate-"?
ler i~inde ya:ruyordu. f?imdi buz kesil
~. yatagmda uzanm1§ yatiyor. Gii
zel gozlerini ebediyen hayata kapadl. 
Ben b~1 ucundan aynlarn.Iyorum. 
Ona bakmaga a'rtik mecalim yok. Be
nim de gallba atcl?im i;ogaldI. f?akak
lanm atiyor, kulaklanm ugulduyor, 
b~rm agr1yor. Belki ben de ayni has
ta11ga yakaland1m. Ve isabet de oldu. 
Yavrumun arkasmdan, blran evvel 
topraga kavu~rum. 

Fakat Olmeden evvel, henilz meca
Um varken, son defa olarak seninle 
konul?mak istiyorum, sevgillm! Sen Id 
beni asla tammadm. 

Halbuki biiti.ln hayat1m1 dolduran 
mevcudiyet sendin! Bu mektupta tek
mll s1rlanm1 dokecegim ve ancak ol
diigiim takdirde bu kAgid!ar ellne va
s1l olacak! Aksi takdirde, yani y~ar
sam, sen gene hiQ bir~ey bilmiyecek
lin. Ve ben bu kftg1dlan ate~e at1p ya
kacag1m! 

Yazacaklarlllldan korkrna! Oliiler 
taleptc bulunamaz. Ben senden a:rtik 
ne ~k istiyorum, ne teselli, ne merha
metl Yegftne rlcam ~udur: Yazaca
~ biitiin sozlere inan! insan, tek 
evlAcbmn oliisii kar~ISmda yalan soy
llyemez. 

Sana bO.tiln hayatnm anlatacag1m. 
o hayat ki, senl gordtigtim gilnden 
ittbaren b~lanu~hr. Daha evvelki za
manlarllll slsli gunler gibi bularuk bir 
hatiracbr. 

Seni tarud1g1m zama:n on li~ y~m
dayd1m. ~imdiki aparbmarumn kar
fl ooliigilnde ayni katta oturuyorduk. 
Herhalde sen bizi hat1rlamazsm. Olen 
memur kocasmm mateminl ~eken an
nemle, s1ska, ~elimsiz bir k1z: Ben! 

Bizirnle o kadar me~gul olmanu~
amdlr kl, ismimizi bile bilmez.sin. Za
ten aradan cok zaman ge~ti: On bel?, 
on alt1 sene. Elbctte hatirlamazsm, 
aevgilim! Fakat ben, ah, hi~ bir ~ey 
unutmadlm. 

Seninle ilk konu~tugum aru bugiin 
gibl hatirhyorum. Nastl hat1rlamam 
ld, hayat, ·oniimde, o llhzaden itiba
ren ~lldl. 

Mi.isaa:de et sana hepsini uzun u
zun anlatayun. Ben nas1l bi.ltiin om
rilmce seni sevmekten yorulmadlm
sa, sen de bir ~eyrek saatinde olsun, 
omrfuniin hlkftyesint okumaktan 
usaruna ... 

Bu eve t~md1gm giinden itiba
ren, senl claha gonneden, zihnim 
~siyetinle me~guldil. E$yalanm 
getirlyorlard1. Ben de mektepten don
m~tiim. Kapmm ontinde y1g1lan 
yiiklerl seyrettim. 

Hayatimda bu kadar giizel e~ya 
gormemil?tim: Heykeller, levhalar, 
kitaplar, bilhassa kltaplar ... 

Y1gmlarla, sand1klarla, cildli, pa
nl panl kitaplar ... 

Etraflarmda mcrakJa do1~1yor
dum. U9agm onlan, kucak kucak 
tceriye ahyordu. Qok tstedigim halde, 
bir tiirlil elimi uzatip dokunam1yor
dum. Urkerek, uzaktan, isimlerini 
okuyordum. Sanmm, orada saatlerce 
kalabilirdim; fakat annem ~ag1rd1. 

Ertesi giln, apartunamn merdi
ventnde sana rastlad1m. i<;Imi sevin<;ll 
bir hayret kaplad1. Zira ben scni goz
Hiklu ya~II bir adam tasav' ur ediyor
dum. Halbuki sen, gen<;. giizel, zarif 
bir erkektin. Adeta <;ocuk ne9esile 
Yilrilyen yirml bcl? y~mda bir deli
kanhydln. Fakat nazanmda, insanla
l'ln fevkinde blr adamdm. Biiti.in ga
letelerde, mecmualarda ismin ge~i-

yordu. Kitaplar yaziyor, herkesi ala
kadar ediyordun. 

O zamandanberi sevmege b~ladun 
mi? Bllemiyorum. Fakat hergiln se
ninle me~guldiim. 

Tamamen bagland1g1m gilnil. iyice 
blliyorum. Bir ak~am mektepten bir 
arkad~llllla beraber donerken h1zla 
gelen blr otomobil evin kapis1 ontin
de durdu. Bilmem hangi hissin tesi
rile hemen ko~up sana kap1y1 ai;trm. 
Bana tath gOzlerinle baktm, giizel 
tebessilmiinle gillerek: 

- Te-"?ekklir ederim, kii<;ilk ha
nun! - dedin. 

Ve sonra inip gittin. 
O had.ise o kadarclkla kaldI. Fakat 

ben o andan itibaren tamamilc senin 
oldum. Alevli bir nehrin i<;ine banm19 
gibi viicudum yaruyordu. On ii<; ya
§mdayd1m. Heniiz hlslerimi tahlil 
edemiyordum. Ldkin o giinden iti
baren benligimde kadmhgin uyand1-
guu hissettim. 

Yaramazdlm, i.isti.ime b~1ma dik
kat etmezdim. Birdenbire biltiln huy
Ianm degi9tl. Zarifle~tim, okumak 
hevesine diil?tilm. S1mfunm birincisi 
oldum. Qilnkii yazd1gin tekmil eser
leri okumak istiyorum. 

Diki~ ogrendim. Kendimi goster
mek it;ln siislil siislii bluuzlar dikmege 
b~lad1m. 

Biltiln giin seni gozetliyordum. So
kak kaplllllzda blr delik vard1. Oradan 
merdiven b~1m ve kfl,p1yi goriiyor
dum. Bo~ saatlerlmde ve ortada kim
se yokken oraya goziimii uydurur, 
belki ge<;ersin, gorfuiim funidile ba
kar, bakard1m ... Annem farkma va
racak diye de odiim kopard.I. 

Arbk hayatmm her teferruatm1 bili
yordum. Biitiln adetlerini, elbiselerini, 
kravatlanm ezberlemi§tirn. Gelen misa
:tirlerinl tan1yordum. Onlan ikiye 
ta:snif etml~tim: Ho~uma glclenler ve 
nefret ettiklerim. 

On ii~ten, on alt1 y~ima kadar bir 
saatim yoktur kl manen beraber ya
~am1~ olm1yalun. Ah o zamanlar ne 
delllikler yapmamI~dir! Elin! do
kundurdugun kap1 tokmagm1 ka<; 
defalax optilm. Yere atbgm slgara 
u<;lanm, dudaklann degdi diye sak
ladllll. A~amlan bin bir bahaneyle 
sokaga firlar, pen~erelerin ~1gina 
baklp hangi odada oturdugunu tah
mf n ederdim. 

Ara sira seyahate giderdin. i~te o 
zamanlar aksiliglme h1r~mhg1ma pa
yan olmazd1. Sonralan sana merdi
vende rastladlgim zaman, yanaklar1-
mm klzaxd1gim belli etmemek i~in 
b~lllll oniime iger, denize athya
cakrru~ gibi, ko§ar, giderdim ... 

Yorulacagiru bllmesem saat saat, 
dakika dakika, sana rnazini anlatabi
llrirn. Fakat bunlara ne hacet? Yal
mz ~unu atlam1yacag1m: Bir pazar 
gilnii sen seyahatteydin. U~agm hah
lanru silkmek i~in d1~an <;1karm1~h. 
Ben y~ad1gm eve girmek, biraz daha 
sana yakl~mak hevesile klvramyor
dum. ihtiyar adam~ yakl~tun: 

- isterseniz size yard1m edeyim! -
de dim. 

Ul?ak hayretle yi.izfune bakh. Fakat 
hilsnii niyetimi gorilnce kabul etti. 

i~eriye girdim: Yaz1 yazd1gm ma
say1, oturdugun koJtugu, nasll derin 
bir muhabbetle, hiirmetle seyrettim. 

Bir etajerin iistilnde mavi kristal
den bir vazon vardl. Lahzada gozle
rim biitiln dekonmu kavradI ve bu 
an, blitiin hayahm1 doldurmaga kafi 
gel di. 

O gun, ~ocukluk ~ag1mm en mesud 
gilnildilr. 

Giintin birinde, annem bir sayfi
yeye, dayunm yanma: ta~macagimlZI, 
artik burada ~ehir ortasmda ge~n
memizin imkftns1zhg1m soyledi. 0 ge
ce sabaha kadar uyuyamad1m. Bir 
aral1k yatag1mdan firladllll. Kapma 
ko~tum. 

Sana yalvaracaktim: 
«- Beni al! Hizmetcin olay1m! Ya

nmda oturayiml Uzakla~m1yal1m! di
yecektim. 

<;;:ald1m, ~ald1m. Fakat kimse cevap 
vermedi. Her halde sokaktaydm. Ev
de ul?agm da yoktu. Butiin gece, ka
p1mm arkasmda gozetleme deliginde 
seni bekledim. Hava soguktu. tisii-

yordum, titiiyordwn. Donan ayakla
rlll11 biribirine ~rparak hareket et
tlriyordum. Ve orada bekledim, bekle
dim, bekledim ... 

Saat iki mlydi, il<; milyiidii, bllmem, 
anslZln, ayak sesi i~ttim. Biitti.n ka
rum hareket etti ve donan viicudum 
alevler i~inde yand1. 

Usullac1k kap1y1 a~tim. Sana dogru 
ko~maga hazirland1m. Evet, gelen 
sendin. Fakat, sevgilim, yalmz degil
din. TatlI bir kadln kahkahasile !1~1r
dlyan blr ipekli etek kulaglllla ~a1m-· l 
di. Ve sen bir kadmla beraber evin
den i~eri girdin. 

0 gece nas1l olmedim, bilmem! Er
tesi sabah, annemle beraber koye ta
~md1k. 

Uzaktan da hep seninle me~gul. 
diim. isminin her ge<;tigi gazeteyi 
satm al1r, ya·zru~ her kltab1 okur-
dum. · 1 

Sonra annem evlendi. tivey babam 
zengindi. Fakat ben inad edip onun 
parasile y~amamak, hayatlm.l. kaza:n
mak It;in mutlaka ~a11~mak istiyor
dum. Maamafih astl gizli ga'yem, se
nin semtinde oturmak, seni gormek
ti. Ne tehdid, ne rica, bu kaxarurun 
oniine ge<;emedi ve axzuma muvaffak 
old um. 

yav~ad1m. Ve birdenbire, b~1m1 
dondi.irmeden, arkama gcldigini his
settim. Benimle konu~acagm1 anla
d1m. Kalbim deliler gibi <;arp1yordu. 
Ve konu~tun. Tatl1, ne~ell sesinle ba
na hitab ettin. Fakat kim oldugumu 
bilmiyordun. 

Oyle gilzel bahislerc ge9ivcrdin ki, 
ben de gayri ihtiyari sana cevab ve
riyordum. Sokakta bir milddet bera
ber yilriidilk. Sonra bana birlikte ye
mek yemegi teklif ettin. Kabul ettim. 
cOlmaz!> dememin imkam var rn1yd1? 

Kiit;ilk bir lokantada kar~1hkll o
turduk. Hahrlamaszm, eminim. Bu 
senin i<;in zincirleme hadiselcrin geli
~i giizel bir halkasmdan ibaretti. Fa
kat bu, benim i~in sonsuz bir saadetti: 
Seni kar~1mda gormek, seninle konu
~abilmek! 

O gilnden dolay1 i~te sana ebctliyen 
minnetta11m ... 

Saat epi ilerlemil?ti. Acele bir i~im 
olup olmad1g1m sordun. 

- Vaktim var! - diye cevab Yerdim. 
Biraz tereddi.idle teklif ettin: 
- Evime gelir misiniz? Rabat ra

hat ~ene ~a1al1m! - dedin. 
- Memnuniyetle! - diyerek derhal 

kabul ettim. 
BOyle nazlanmadan cEvetl > diyi

~min seni hayrete dil~ilrdilgi.inii ha
t1rhyorum. tizilldiln mil, sevindin mi, 
hala. bilmlyorum. Merakm1 uyand1r
d.Igum hissettim. Hem benimle konu
~uyor, hem beni tedkik ediyordun. 
Fakat ben kendimi tan1t1p sana sir-

nm1 soylemekten-
.. sc, laalettayin bir 

~1Igm telakki edil
rnegi ehven bulu
yomdum. 

Apartimamna 
~1ktik. Ah, o mer
dfvenler ... Ne his
lerin tesirinde kal
d1g1m1 sana nasll 
anlatay1m! Haya.J 
hmm en bi.iyuk 
gayesine cri~~
tim. il?te bu mer
divenden senin
le beraber g1k1yor
dum ve evine gi
recektim. 

Biitiin gece o
tlanda kald1m; vc 
sen, senden evvel 
hi~ bir erkek ta
mm1$ olmad1g1m1 
anlamadm; ~iln
kii anlamam.an 
ic;in her~eyi yap-
t ••... 

Hayir, bay1rt 
Deni bir tiirlii tamyamad1, tamyamad1 Bundan dolay1 ka-

~ehre tner inmez ilk i~im apart1- bahatli degilsin. Ben kendimi sana 
manlillil oniinden geymek oldu. Ha- verdim. Bu, benim i~in, en ~ahane, 
va kara:nru~tt. Odalannda IA.mbalar en miikemmel, en harikulade bir 
yaruyordu. i~te o zaznan, gene y~a- gece oldu. Sen uyuduktan sonra se-
dlglllll anladrm. Qilnkii sana yakl~- vin~le agladnn. 
m.i9tim. Sabahleyin erkenden giderkcn be-

Her ~am evinin oniinden get;me· 
gi ~det ettim. i~lmden ~1kax, dosdog
ru oraya gelir, pencerele1in1 seyreder
dim. Btitiln emelim bir kerecik olsun 
sana rasUarnak, seni gormek, uzak
tan gozlerimle senin giizel yiiziinil op
mek! 

Bir ~am gene pencereleline hay
ran hayran bakarken seni gormek 
emelime nail oldum. Qilnkti ani ola
rak yan1mdan gec;tin. Ve ben, gene, 
on ii<; y~unda oldugu gibi luzardI
g1m1 hissettim. Gozlerimi oniime ige
rek ko~~ ko~a gey.tim, gittim. Sonra 
bu c;ocukluguma k1zdrm. Bir daha te
sadilf ettigim zaman ka~m1yacak, sa
na bakacakbm. 

Ertesi a~am, gene gelip seni bek
ledim. O zamanlai: beni unuttugunu 
tahmin edemiyordum. Senlnle o ka
dar mel?guldiim kl senin de beni ha
tirhyacagma katiyetlc kanidim. Fakat 
iki giin soma kar~1la~1p da gozlerin 
beni si.izdligii zaman iizerinde hiQ 
bir habra b1rakmad1g1ma kanaat ge
tirdim. Bana, on seldz y~mdaki la
alettayin giizel bir klza bakar gibl 
bak1yordun. 

Yan1mdan get;tin ve yava~ladm. 

Btitiln viicudiim titriyordu. Ben de 

ni sardm, optiin, yiiziime baktm, va
zonda duran t;icekleri gostererck: 

- Bir ka~ tane vereyim mi? - de
din. 

Memnuniyetle ald1m. Bunlar beyaz 
gilllerdi. Onlan odama gidince, ka<; 
kere, k~ kere optiim! 

tki ii~ sefer daha gorli.1?tiik. Her 
aynl1~rm1zda ii~ dart gill alarak git
tim. Son defasmda seyahate gidece
gini ve bana postrestant mektup ya
zacagllll soyledin. 

tt~ ay miiddetle hergiin postaya 
gittim. Fakat mektup yoktu. Hayll", 
sen ka.bahatli degilsin. Ben seni oldu
gun gibi seviyorum: Unutkan, fa.r
faxa, ~apkm ... 

Derken tekrar geldin. Pcncerelerin
de ~lk gorilndli. Fakat bir satir yazi 
yoktu. Bekledim, bekledim. Bir kere 
bile beni tekrar <;ag1rmadm. 

:(.:(.:(. 

Qocugum Oldil. Bu t;ocuk senindir, 
sevgiliml Seninle kald1g1m ii~ gece
den birinde has1l oldu. Bunun boyle 
olduguna yemin ederim. Qilnkil ha
yaturun o devrcsinde bana hie; bir 
erkek temas etrnedi. 

Ni~ln senelerden beli bu yavrunun 
mevcudiyetini senden gizledigimi an
lamak m1 istiyorsun? 

Bunu nas1l soyliyebilirdim? Bana 
asla inanmazdm ki... ti9 gece)i ko
layca seninle ge~ren bir kndmm bu 
iddias1 kadar sa<;rna bir~ey olabilir 
miydi? Benden ~tiphe edecek, inan
m1yan gozlerle ytizilme bakacaktm. 
Bu hakarete maruz kalmak isteme
dlm. 

Gi.inler ge<;ti. Gebeligim bariz bir 
~ekildc gorilnmege b~lad1. Kendlmi 
lekelememek i9in i~e gitmedim. An
neme gorilnmedim. iki ii<; kmnb el
masmu satarak son ayla11mI ge<;ir
dim. Doguracagim zarnan be-"? param 
kalmanu~tI. Umumi hastanede bcnim 
gibi blr ~ok bikes kadmlar ortasm
da, f1kara1Ik ve mezellet i~inde c;ocu
gumu dogurdum. Sonra tekrnil ha
yatmu ona vakfettirn. 

Artik gozilne hit; gori.inmedim. Fa
kat clim para tutunca ilk i~m sana 
her zaman bir demet beyaz gill yol
lamak oldu. On bir scnedcnberi bu ~i
<;ekleri kimin sana yollad1gm1 merak 
etmiyor nuydm? Sana gel en giillere 
benziyen giilleri kime hediye ettigini 
hi~ hatulamadm im? 

Qocugum biiyi1yordu. TipkI sana 
benziyordu. <;ok giizel, <;ok zeki bir 
ogland1. Seneler ge9tik9c sana milca
bcheti artlyor ve ben onu daha cok 
seviyordum. 

0, en ~1k giyinen, en fazla goze ~ar· 
pan ~ocuklardan biriydi. Refah ve 
saadet i<;inde biiyiiyordu. Dad1lan, 
matmazelle1i vardI. .. 

Bunu ona nas1l temin ettim diye 
merak cdiyorsun, degil mi, sevgilim? 
Utanmadan i~te itiraf ediyorum: Ken
dimi satt1m. 

Aleiade bir sokak orospusu olma
dun. Fakat blr ~ok zengin adamlara 
metres1ik ettim. ilk once ben onlan 
arad1m, sonra onlar benim pe$imi b1-
rakmad1. <;iinkli 9ok, 9ok glizeldim. 

Beni tamyan biltiin erkekler bana 
baglamyordu; bana kar~1 arkad~hk, 
minnet hissediyordu. Senden maada 
herkes, sevgilim ! 

Kendimi sattigundan dolay1 bana 
k1ziyor musun? F1karahk ortasmda 
~ocugumu dogurdugum zaman para
s1zl1gm ne feci oldugunu gonn~tiim. 
Scnin yavrunun oyle bir muhitte ye
ti~tigini istemiyordum. 

Dostlanmm arasmda kai; ki~iler 

benimle evlenmek istcdi. Fakat bir 
ti.irlu oniara hayatim1 baglamaga 
razi 0Jam1yordum. Hiirriyetimi mu
hafa7A etmck emelindeydim. Bir gi.in 
sana rastla.rsam belki bana cGel! > 
dersin di ye ... 

Ile umdugum gibi, gene sana rast
lad1m. Fakat sen benl gene tamma-
1m! ... Hi~ bir za'man hayatta sen 
beni tammadm! 

Hakikaten, ~ekilce f evkalade de
gi§mi§tim: ~imdi ~lk. zarif bir kadm 
olmu~tum: Elmaslar i<;indeydim; et
raflml bir ~ok erkekler sanyordu ... 
Bu l?lk kadlmn ~ahsmda nas1l o eski 
utanga~. mahcub klZl se~ebilecektin? 

Bir a~am bir bardayd1k. Masam 
pek kalabal1kti; i~iyorduk. Birdcnbi
re sanki buz gibi bir1?ey arkamdan 
kaydI ve yanaklanm alev alev yand1. 
irkildim. Yandaki masada sen oturu
yordun. Ve bana haris gozlerle bak1-
yordun. 

Blitiin vlicudlim titrcdi. Elimde tut
tugum kadehi az kald1 yere f1rlata
caktnn. Bak1~m beni yak1yordu. Beni 
tarudm da nu, yoksa alelade bir ka
dm diye mi si1"tiyordun! Anlama
m1~tim. 

:;;~km1Ig1m1 hissetmi~ olacaktm 
ki, bcnimle konu~mak istedigini, d1-
~an ~1kmam1 gizli bir hareketle an
lattm. Sonra hesab1 temizledin ,.e 
gittin. 

Ben yerimde duranuyordum. Bir 
~ey bahane ederck f1rladrm. Gardro
bun oniinde bcni bekliyordun. Goriin
ce sevinc;le yamma ya1da§tm. Fakat 
derhal anlad1m ki, ne kom~ kU~uk 

k1z1, ne de o geng klzI hatirlam1~hn. 
Gene bu sef er de, yabanc1 blr kadma 
yaklal?Ir gibi yamma sokuluyordun. 
Lailbali bir eda ile: 

- Bir gun, bir saatinizi de bana 
Yakfetmez rnisiniz? - dedin. 

(Devann 13 iincii sahifede) 
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Tcfrika No. 128 .J 

Avc1 taburlar1n1n vaziyeti - Ta$kl$1ada 
bir ~arp1$ma 

Hi.ikumetin Y.U 1arland1g-I kC§meke§ 
i!tinde onun yalmz aczi gozlikilyordul 
Fakat haris ve muannid oldugu ic;in 
o bu aczini itiraf edemiyor, etrafmda
kilerin kendisinde mcvcudiyetlni te
yid eyledikleri siyasi rneharet ve kiya
setten bOyle bir Sirada devleti mah
rum etmek istemiyor gibi gori.inilyor
du! Kor Ali vakas1 bile istanbulda hii
kumete bundan sonras1 ic;in olsun 
varhg1ru gostermek lilzumunu takdir 
ettirememi§til 

Kor Ali hadisesinden be§ giin son
ra BC§ikta§ta digcr bir vaka c;lkti; 
Zincirlikuyuda bagc1 Tatar Mahmu
dun klZl on sekiz ya§larmda dul Bed
riye bahc;1van Sak1zll Nikoli oglu To
dort ile bir kac; aydanberi ~1kane 
mtinasebette bulunuyordu. 

Kadm bir gi.in babasmm evinden 
A§1k1run yanma kac;ar. Orada ilc; giin 
kahr. Tanassur ederek Todori ile ev
lenecegini, birak1lmazsa kendisini ol
d ilrecegini soyler. Dlnleri ayn c;ocuk
larina s0z dinletemiyen iki baba birl
birlertle derdle§irlcr; hiikftmete rniira
caate karar verirlcr; Bedrtyenin baba
Sl ertesi sabah keyfiyeti BC§ikta§ ka
rakoluna bildirir. MillAzim Mahmud 
aga Nikolinin cvinde buldugu Bedri
ye ile Todoriyi karakola gotilr:iir; Bed
riye kalem odasma, Todori de jandar
rna kogu§una teslim olunur. Bir mi.is
liiman kizmm bir h1ristiyan gencl ile 
birlikte getirildigini gorcn ve h!dise
yi duyan halk karakol etrafmda top
lamr. 

Tatar Mahmud karakolda k:lzim ev
ladllktan reddedecegini &Oyler, bu fik
rini karakol oniindeki halka da anla
tir. Karakolhanenin arkasmdaki kah
vede oturanlardan bazilan Mahmudu 
din nanuna tahrlk eylemekle kalmaz
lar, (k1Z1 oldiirmell) gibi s0zlerle he
yecam arttmrlar. 

ittihad ve Terakki cemiyetl men
sublanndan birlsl toplananlara da~l
malan ic;in nasihatler eder, dlnleyen 
olmaz. Kalababk arttik~a gfuiiltiller, 
bagn§malar da son dereceyi bulur (1) 

Halkta heyecarun ziyadele§tigl, s0z 
ve nasihatin kar etmedigi gorillUnce 
zab1taca Klh~ Ali pa§&. askert karako
lu kumandaru Osman beyden yard1m 
istenilir. Osman bey agrr davramr. 
Jandarrna karakolundaki zab1ta kuv
veti i<;eriye girmek istiyen balk Ile 
dort saat ugra§ir. Fakat asker gelme
den evvel ahali karakolun i<;ine girer
ler. On be§ kadar manav, hamal ma
kulesi yumruk, tekme Ue dove eze I 

Todortyi oldilr:iirler; Bedriyeyi de oliim 
haline getirirler. 

Todorinin cesedi karakolun d1§an
sma !tikanlarak tc§hir olunur. Bedrl
ye de oldti diye ayak yoluna buak1hr. 

Bu i§ler olup bittikten sonra Klh~ 
Ali karakolundan asker, sUngU tak
ml.§, gelir. 

Yan Oli.i bir halde bulunan Bedrlye 
halkm elinden kurtahlmak ic;in ol
mii§ gibi bir tabuta konulur! Zapt1ye 
kap1sma gonderiJir. Ezant saat on bire 
dogru zaptiye nazm ile Beyoglu polis 
miidii.Iii Be§ikta§ karakoluna gelerek 
ta.hkikata ba§larlar; iptida yedi ~i 
yakalamr; sonra maznunlarm rnikta
n on l>C§e, yirmi bire vanr. «Maiyeti 
seniye,, <;avU§lanndan Osman <;avu~ 
lsminde birisinin de maznuniyeti an
la§lllr ama sarayda bulundugu ic;ln 
allrup tevkif edilernezl 

Vakada mi.isamahakar davrandlgi 
anla§llan Kill<; Ali karakolundaki Os
man bey emir alrnnrnl§ bulundugunu 
beyan ile mesuliyetten teberriye <;all§lr. 
Maznunlar adliyeye tevdi olunur. 

Babas1 tarafmdan kabul olunm1yan 
.Bedrtyeyi hi.ikumet DarillA.cezeye yer
le§tirmek ister; buradaki kadmlar da 
aralanna boylesini almaga raz1 olmaz
lar. 

Sevdasi u~runda oliirn tehlikesl 
ge~iren kadm DariilA.cezeden gene 
zaptiye kap1sma lade olunur. Artlk 
oradan da kimbilir nerelere gider! 

Bu elim vakadan bir k~ giin sonra 
halk tarafmdan Sultanahmed meyda
nmdaki Kayser ~e§mesine de taarruz
lar oldu; fakat ~e§mede tahribat ya
p1lmasma meydan verilmedi. 

Ittihad vc Terakki cemiyeti SelA.
niktcn Abdiilhamlde haber gondere-

rek §ahs1 h funayunun muhafazasI ce
miyetin vazif elerinin akdemi oldugu
nu beyan ile Yllcl.lz1 muhafaza eden 
ikinci firka askerlerinin dagitilmas1ru 
istemi§ti. Hilnk§.r bundan f ena halde 
ku§kulanm1§, bu andan itibaren cemi
yetten itimad1 mUnselib olmu§tU. 

Cemiyet Rumcliden en gtivendigi 
asker kuvvetl olan avc1 taburlanru 
istanbula getirtmi§ti. Bu da istanbul
da otedenberl opadi§ah nirnetile bes
lenrn~D askerlere kar§l bir muvazene 
husule getirmek ve payitahtta el al
tmda icabmda dayarulabilecek blr st
l!hh kuvvet bulundurmak maksadma 
rnilbteni idi. 

Fakat biltiln sabitleri cemiyete sa
d.lk olsalar bile bu taburlar efradm
da htirriyet ve m~rutiyet fikirlerinin 
padi§aha merbutlyet fikrinden kuv
vetll olduguna inamlabillr miydi? 

Bir hA.dise cemlyet erkA.runda bu ta
burlara giivenebilecegi kanaatinl te
yid eylemi~ti. Avc1 taburlan tstanbu
la getirildikten sonra hassa ordusu
n un kuvveti kmlmak icin blrinci ve 
ikincl firkalara mensub bazi taburla
nn tstanbuldan 1hrac1 ve Hicaza gon
derilmesi dil§ilniilmil§tiL Bu tabur
lardan ikisi birinci, il<;ii ikinci f1rka
dan ahnacakti. Sonra bu karar degi§
tirilmi§, ikincl f1rkadan yalmz bir ta
bur allnmas1 tensib edilmi§ti. 

Bu tertib neden degi§tirilmi§ti? 
Birincl f1rkanm on altI taburuna kar
§1 ikincl firkada yirmi tabur vardi; 
hem bu yinni taburun hepsi dolgun 
rnevcudlu idJ. 

Bunda Abdiilhamidin tesir icra etti
gi §Upheslzdi. Bu yolda hareketler zi
hinlere te§evvii§ veriyordu. 

ikinci firkadan (Cidde)ye sevkedlle
cek tabur efradl da diger arkadqlan 
gibi askert disiplin ne oldugunu bll
rniyorlard1. Bunlardan bir k1snu her 
arzulanmn otedenberl 1saf edllmestn
den d~Uf blr §Imankllkla ve blr 
ba§<;a~un te§vikile: 

- Ciddeye gitmeyiz. Zaten tezkere 
almallllZ& ~ok zainan kalrnadl. Bize 
tezkere verinizl tarzmda serk~li~ 

b~lad.Ilar. 

Bu galeyan ild giin siirdi.i. Tesldn 
ve ikna yolunda edilen nasihatler kAr 
etmiyordu. Bir gece yansmdan sonra 
bunlardan yetmi§ alti ~i kaputlan
ru, silAhlanru alarak tallmhane mey
daruna i;lktilar. ihtiyat tezkeresi ala
rak rnemleketlerine gi tmek istedikle
rini kati olarak s0ylediler. ihtiyat as
kerlerinin silA.h altma celbedilmekte 
oldugunu, memleketlerine gitseler bile 
gene getirilecekleri zabltleri tarafm
dan kendilerine anlatlldl ise de sakim 
fikirlerinde 1Srar ile iki gece a<;1kta si
lah c;atip kaldllar. 

Nihayet harbiye nazm Ali R1za pa
§a nedamet izharile itaat etmtyecek 
olurlar ise haklannda kanun hi.ikrnil
niin icraSim yanl iizerlerine ate§ olun
~~1ru e~cttl. Resrnt i~'ara gore: Te§
rm1evvelm otuz birincl giinii sabahle
yin talim esnasmda Mecidiye ~la
smda bulunan avc1 taburile 'ii<; nlza
miye taburu bu fu>ileri sarip teslim 
tcklifinde bulundular. 

Arzulannm son dakikada mutlaka 
yerine getirileceginden emln gorilnen 
fl.slier aldlrmadllar. 

ErkA.ru harbiye binba.§1 Remzi bey 
kumandasmdaki iic;iincii avc1 taburu 
iizerlerine yilr:iidil. Serke§ler bu tabur 
iizerine ate§ a<;mak cilretini de goster
diler ve avc1 nefcrlerinden birini ya
raladllar. Avc1 taburu da vazlfesini 
yapti. Asilerden dordu oldu; u~i.i ya
ra1and1. 

Ate§ kesildi. Asiler teslim oldular. 
Yaralllar Oilmil§suyu hastanesine 
• I 

olenler Gtilhaneye gotilriildii. Vaka 
mahalline erkaruharb feri~ Halil 
pa§a ile ittihad ve Terakki erkArun
dan birl, hassa kolordusu kumandam 
Mahmud Muhtar p~a gelerek vaka
run nasll cereyan eyledigi hakkmda 
malU.mat ald1lar. 

(Arkasl var) 

(1) Bu Slrada kalabahp kar14&!1 esk1 
zab1ta memurlanndan blrlnln: 

- Ka.rakolun 6nilnde kalabal11P gOrlln
ce (sadakal tahane c1kt1> da f1kara top
land1 sandl.Illl 

Dediitinl Mahmud Sadik be1 (Tak:Ttm
den Yapraklannda) nakledlyor. 

28 Nlsan 938 Pe~embe 
fstanbul - o g.Ic ne§rlyat1: 12,30: PlAk

le. TUrk mus1kls1, 12,50: Hnvadls, 13,05: 
Qocuk bayram1 vc haftas1 mUnnsebetlle 
Qocuk Esirgeme Kurumu namma ~ehre
minl Halkevl gOsterlt kolu tnrafmdo.n blr 
temsn, 13,30: Muhteut plft.k ncljrlyat1, 
14: SON. 

Ak§am ne§rlyat1: 18,30: Qocuk bayronu 
ve haftasi miinasebetlle Qocuk Es1rgeme 
Kunimu nnmma konferans: Doktor All 
i;;iikrii <Mama ve oyun i;ocuklarmm ba
k1m ve terblyesl), 18,45: Plakla dans mu
siklsi, 19,15: Spor milsahnbclcrl: E§ref 
~!ik:, 19,55: Borsa haberlerl, 20: Sadl 
1IQ§Se8 \'C arkada§lan ta.rafmdan Tiirk 
muslkisi ve halk ljarktlan, 20,45: Hava 
raporu, 20,48: 6mer Riza tarafmdan 
arabca soylev, 21: Radlfe Neydlk ve nrka
daljlan tarafmdan Tiirk muslk\s\ ve halk 
1jark1lan, (Saat ayari), 21.45: ORKESTRA: 
1 - Morena: Straub!cdern siivl t,, 2 - Drlgo: 
Vais minyon, 3 - Staub: Korn~lta, 22,15: 
AJans haberlerl, 22,30: Plflkla sololar, 
opera. ve operet pa~alan, 22,50: Son ha
berler ve ertesl gUniin progranu, 23: SON. 

Ankara - /)~le ne§rlyati: 12,30: Kan
~k plil.k neljriyatl, 12,50: Pl~k: Tiirk mu
slklsl ve halk §arkllan. 13,15: Dah\ll ve 
harict haberler, 17,30: Halkevlr.den nak
len lnkllab dersl (Hikmet Bayur>. 

Akl}am ncljriyati: 18,30: Piii.kla dans 
musik:lsl, 19,15: Tilrk muslkisl ve balk 
'1lrkllan (Makbule Qakar ve arkada.!}lan>, 
20: Saat ayan ve arap~a nc§rlyat, 20,15: 
Radyo !onlk temsil, 21 : Konferans: Dr. 
Muzaffer Sezer, 21,15: Stildyo salon or
kestras1: 1 - Carmina ti : Ungarischer 
Zigeuner Tanz, 2 - Brusso: Canzonetta, 
3 - Rossini: Der Barbier Von Sevilla, 4 -
Rust: Traumland, 22: Aja.ns ha.berlerl, 
22,15: Yarmki program. 

Avrupa lstasyonlan 
Saat 20 de 

Berlin 20,10 gilzel plaklar - Danzig 
20,10 vaL~ler - Deutschl. S. 20,10 dans -
Frank!. 20,10 salon muzlkas1 - Hambg. 
20,10 ho~a gldcn melodiler - Kolonya 
20,10 orkestra - Leipzig 20.30 cOtello• 
operas1 - Stuttgart 20,15 asketl muzi
ka - Athlone 20 ballet, 20,45 keman -
Biikrc!J 20 ..:Valkure• operas1 - Droitvi~ 
20,20 askeri muzlka - Flor.ms 20,20 kon
ser - Helslngrors 20,55 konser - Hllver
sum n 20,45 salon muzlka.s1 - Ka§a.v 
20,15 orkcstra -Kovno 20,30 konser -
Londra 20,30 §ubert havalan - Midland 
20,25 piyano - Monte Cenerl 20,15 kon
ser - Prag 20,15 Ka§avdan nakll - Reva! 
20.10 kema.n - Riga. 20,15 konser -
Sottens 20,30 konser - Strasbg. 20,30 kon
ser - Rad. Toulouse 20,40 hafif muzl
ka - Sorya. 20,55 orkestra. 

Saat 21 de 
Berlin 21 dans - Bresla.v 21,30 buyilk 

orkestra - Danzig 21,30 Hambg. dan na
kll - Frankf. 21 V1yanadan nakll -
Bambg. 21,30 FranlJIZ muzlkaal - Kolon
ra 11 1'onaere devam - Leipzig 21 ope
raya devam - Miinih 21,25 giizel pllk
lar - Viyana 21 konser - Athlone 21,45 
konser - Bari 21,15 Yunanca. ne~rtyat -
Belgrad 21.30 orkestra - Briiksel 21 or
kestra - Budap. II 21,25 orkestra -
Biller~ 21 opera.ya devam - Florarui 21,30 
orkestra. - Helsingtors 21 konsere de
vam - Hllversum n 21.50 orkestra -
Kopenhag 21 opera pa.~ala.n - Kovno 
21,50 konser - Mldland 21,40 plya.no -
Monte; Cenert 21,30 orkestra - Rad. Pa
ris 21,30 orkestra - Paris - Eyfel, Bordo, 
Lyon, Montpellier 21,30 orkestra - Riga. 
21,10 Inglllz muzikasI - Sotterui 21,30 or
kestra - Stokholm 21 orkestra - Stras
burg 21,30 o:Ytld1z, opera komlk - Rad. 
Toulouse haflf muzika - var110va 21 ha
fif muzika. 

Saat ZZ de 
Berlin 22 dansa devam - Breslav 22 

konsere devam - Danzig ve Hambg. 22 
konsere devam - Deutschl. S. 22,15 or
kestra - Franf. 22 Berllnden nakll -
Kolonya 22 ak§am muzikas1 - Konigsberg 
22,15 sollstler - Leipzig 22 opera.ya de
vam - Baabr. 22 kU~\ik orkestra -
Stuttg. 22 flllm havalan - Athlone 22 
konserc dcvam - Belgrad 22 konsere de
vam - Berom. 22.55 orkestra. - Biikre§ 
22 operaya. devam - Florans 22 konsere 
devam - Kopenhag 22 konsere devam -
Kovno 22.55 hafif muzika - Lyubllana 22 
orkestra - L\lle 22.20 konscr - Londra 
22,25 orkestra - Lilksemburg 22,30 senfon. 
konscr - Monte Cenerl 22 konsere de
vam - Rad. Paris 22 konsere devam -
Paris - Eyfel, Bordo, Lyon, Montpellerl 22 
konsere devam - Bratislava 22,30 salon 
muz\kast - Rcval 22 konscre devam -
Roma 22 ciSimon Boccanegn1u operasi -
Sottcns 22 konsere devam - Stokholm 
22,40 harp muzlkas1 - Stnrsbg. 22 opera. 
koml~e devam - Va~ova 22 dans - Mi
lano 22 o:Tela. di Ragno• opereti. 

Saat 23 de 
Frankr. 23,30 dans - Kolonya 23,30 

Frans1z muzikas1 - Konisgberg 23,45 as
ketl muzika - Leipzig 23,SO dans - Mii
nlh 23,20 gece muzikasl .- Diger Alman 
l.stasyonlan 23,30 Stuttgart'tan naklen 
dans ve e~lence - Brno 23,35 piyano ve 
keman - Briiksel 23,10 konser - Bukre~ 
23 opera.yo. devam - Droitvl~ 23,20 as
kerl muztka - Helsingfors 23,10 muzl
ka - Hilversum I 23,10 orkestra - Kovno 
23 konsere dcvam - Lyubliana 23,15 
mandolin konserl - Lille 23 konsere de
vam - Londra 23,25 dans - LUksemburg 
23,55 dans - Mllft.no 23 opercte deva.m -
Rad. Paris 23 konsere devam - Prag 
23,35 ptyano ve orkesra - Roma. 23 ope
ra.ya devam - Rad. Toulouse 23,15 ope
ret havalan ve dans - Var§OVll. 23 salon 

· muzikast. • 
Saat 24 den ltibaren 

Alman lstasyonlan 24 dans ve cglence 
muzlkala.rma devam - Budap. 24,20 or
kestra - Droltvlc; 24 dans - HUversum I 
24 konsere devam - Kopenhag 24 dans
Roma 24 opera.ya devam - Rad. Toulouse 
24 flllm havala.n - Fran!. ve Btuttg. 1 den 
2 ye kadar gece konserl - Kolonva 24 
Franm konserlne devam. 

Yazan: tskender F. Sertclll ---

Arkadaki delikanh han~erini ~ekerek yerinden firlad1 
ve Harabat ~airini yarahyan adam1 yere serdi 

Darilssaade aga.S1 nihayet mesele
yi a~tl: 

,__ Sinan p~a bu klz1 Oi.irclstan
dan getirrni~. ~evketlim! Efendirnlze 
hediye edece~ ... 

Dcdi. Muradm gozleri dondi.i: 
- Ne diyorsun... Bu k:lz Giircis

tandan ml getirilmi~? 
- Evet, ~evketliml iki gUndi.ir or

tada yokm~. Sinan p~ kulunuz 
rnerak etmi§; kethiida onu gorilr gor
mez tarucl.l: cZavalh Gi.ilfidan! • di
ye soylendi. 

- Adi da kendi gibi gilzelmi~I 
Pekala amma bu k1z1 k1m bogabi
lir? Bir di.i~maru ml varrru~ bunun? ... 

- istanbulda onu tamyan kimse 
yok k.i, blr dii~maru olsun. 

- Bu ~te gizll bir parmak var. 
Sinana tez haber gonder. Asesb~ 
ile birlikte bu gizll eli bulmaga c;a
h~m. Saray bah<;esine bogulm~ in
san bU"akmanm manaslfil anlamak 
isterim. 

Sinan p~aya Muradm iradesi 
blldirilmi~tl. Asesb~ bu l~l incele
mege ba!?la.."1ll!?h. 

* Asesba§t Kumkap1da bir meyha
neye §iipheli adamlarm s1k s1k ugra
dlklanru ve saraylardan, pa~alardan, 
harem hayatmdan ~ok bahsettikleri
ni duym~tu. 

I 

Bir ak~m klyafetini degi~tirerek 
Kumkap1ya gitti, Barba Hlristonun 
meyhanesine girdi. Bir ko§eye otu
rup ic;mege b~ladl. 

Meyhanenin i<;l olduk<;a geni~ti. 
Ortallk. karard.lk~a rnii~terilerln sa
yist artiyordu. 
Asesb~1run arkasmda oturan lid 

delikanll yav~ yav~ kon~uyordu: 
- Sinan p~run y1ld1zi adamak:llli 

80nmil~ ... 
- Onun y1ldlzl kolay kolay s<>n-

mez. 
- Sen ne dersen de. Ben onun ytl· 

dlzm1 bulutlar ardlnda goriiyorum. 
0, bir daha 1~ld1yarruyacak ... 

- Sen de bunlan nereden biliyor· 
sun? 

Delikanll gozlerini 
liimsedi: 

siizerek 

- Bunu ben bilmem de kim bllfr? 
Sinan soyledi bunlan bana ... 

- Ne dedin, Sinan ml soyledi? 
- Oyle ya ... 
- Demek k1 sen Sinarun nerede 

oldugunu biliyorsun? Vay haln vay ..• 
Bunu ~imdiye kadar neden saklachn 
benden? 

Asesba~1 kulak kesil~tl. 
Miitemadiyen ~arab ic;iyordu. De

rnek Sinan reis istanbulun gobegin
de oturuyordu? 

Sinaru hala yakal1yarnadlklanna 
asesb~ da hayret ediyordu. 

Asesba.§1 konU§madan iki §CY og
renmi~ti: Sinamn istanbulda sak
land1g-I, Gillfidamn Raziye tara!m
dan oldilrilldtigii ... 

Bu delikanhlara sokulup ahbab ol
mak ta i~ine gelmiyordu. Ya onu ta
rurlar ve ~ilphelenirlerse?... O za
rnan biitiln i~ler altilst olacakh. 
Asesb~1 ke~ buraya birka9 ada

mile birlikte gelmi$ olss.yd1. O za.
man bu iki delikanhy1 yakalatip gO
ttirilr ve sorguya <;ekince her ~ey 
meydana 91kardl. 

Delikanlllar bazan ne~elenerek, ba
zan kedcrlenerek i~iyorlardl. 

Biraz otede baglama c;alan blr SU 

9airi yaruk. ttirkiller ve rnaniler soyll
yerek mi.i~terileri CO?turuyordu: 

Oo~silmiizde saklanz, bize duisen gill sol-
maz. 

Biz harabat ehliyiz, bize danlmak olmaz. 
Blzleree aya tapmak savab olur, kiifrolma. 
Biz diinyada. mimliyiz, blze danlma.k al-

ma.a. 

Delikanlllar ellerini han<;erlerine 
dayiyarak gtilil~ti.iler. 

- O da bizim gibi mimlilerden ga.
liba ... 

- Bu bir rnanidir. OOnlil yamkla.
nn rnanisi. 

Saz 11airi bir b~ka makama gei;ti: 
- Sen Sinan p~ayi taruyamailll{l-

sml 0 oyle kurnaz bir adam, oyle Flrtm:i. dinmi§, gokte bulut yok, sula.r 
1nad~1 bir Arnavud ki... durgun. Ben Zeynebe vuruldum, Zeyneblm bana 

- Kurnaz olsaydl, padl~hl avu- . vurgun. 
cunun ic;ine allr, sadaretten dil~mez- Ay yiiziin gO.stermedi, aceb benden ml 

di. Raziye kadar akh yokmu~ onun... yorgun? Ben Zeyncbe vuruldum, Zeynebim bana 
- RAziye dedin de aklllna geldi. 

Gillfidaru bogduran Haziye im.il} dl
yorlar. Dogru mu acaba? 

- Haydi carurn, sen de her duy
duguna inamrSin? Raziyenln eli dl
~nya kadar uzanamaz. 

- Diln gece buraya gelen iki ba
llkc;1 konu~urken duydum: Saraya ta
ze bahk goti.ir:iiyorlarrru~ am.ma bu 
bahk~1lar galiba Raziyenin adam
lan ... 

- N~rcden anladm bunu? 
- Kulagmlla duydum. Raziye-

den deh§etli para ~ekiyorlarrru~. 
- iyl aroma, Sinan p~mn bu 

kadar gen~. korpe ve tccriibesiz bir 
gozdesini bogdurmakla elinc ne ge
~ecek? 

- Elinc ne mi ge~ecck dedin? i§te 
orasma ne senin aklm erer, ne be-
nim ... 

. - Akll ermiyecek ne var bu i~te? 
Biraz daha dil~ilntirsek buluruz. 

- Neyi buluruz? 
_, Don en f1nldagi. .. 
Asesb~1 ~arab1m i~ti. 
Delikanlllar sozlerine devam et

tller: 
- Raziye boyle masum bir k1zi 

bogdurmakla padi§ahm ir;ine yeni bir 
~ilphe sokmak istiyor samyorum. 

- Ne gibi? . .. 
- Camm, anllyamad1n m1 halA?! 

Sultan Murad ne kadar ~iiphe ve ev
harn i<;inde y~rsa, Raziye o derece 
rahat cder. Ytld1z1 sonrnez. 

_, Ben hata. anllyamad1m dogru
su nc demck istedigini ... 

- Sen de ~ok kalm kafall bir 
adamm1§Slll be! Haniya <;oktanberi 
ortadan kaybolan ve izi bulunarm
yan Sinan reis yok mu? i~e biitiin 
bu clnayetleri gllya o yaptmyormu., 
gibl... Sultan Murad1 daima onun 
aleyhine sevk etmek istiyor bu iifil
ri.ikc;u kadm. I 

vurgun. 

0 ne? i~te bir gilrilltil. 
Zeyneb adlru duyan mil~terilerden 

biri, oniindeki ~arab testislni saz 9a1-
rinin kafasma firlatrm~t1. 

Zavalll adamcag1z bir anda yere 
devrildi. 

Harabat ~irini Kumkap1da sevmi
yen yoktu. Herkcsten once asesba~1-
nm arkasmda oturan iki delikanlt 
ortaya ahld1 ... 9aire ic;kl teslisini f1r
Iatan adarmn ilzerine ~ullandllar. 

Bu hadiseye meyhanedek.i mil9te
rilerin hepsi de sinirlen~ti. Dell
kanlllann elinden bu me~hul adanu 
kurtarmaga hi9 kimse ko~muyordu. 

- A~kolsun yigitlc1·!... Gebcrtin 
~u keratay1! ... 

Sesleri yilkseliyordu. 

Harabat ~airi kanlar iginde yerde 
yatarken, testiyi atan rne<;hul adam 
da bir anda yere serilmi~ti. Delikan
lllardan bhi bclindcki hanc;erini ~e
ki p: 

- 0 zavalhdan ne istedin bre 
hain? 

Diyerek kam1m d~vermi~ti. 
Meyhaneci korkudan titriyordu. 
Asesb~1 daha. bir hafta once ona: 

- Meyhanende adam vurulur ve
ya bilyilk bir kavga c;1karsa, kap1al
tmda geberthim seni dayaktan! 

Demi~ti. Meyhaneden para verrne
yip SlVI~anlar i;oktu. Meyhaneci bu
na ehemmiyet vcnniyor, asesb~mm 
sozilni.i dil~iinerek titriyordu. 

Kavga arasmda asesb~1 da mey
haneden kac;1p gitmi~tl. 

(Arkas1 var) 
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(Ba' taraf1 1 incl sahifede) 
Tiirk - Yunan dostlugu daimidir 

ve daimi kalacakt1r. Qiinkti kuvvetinl 
her iki memleketin esas menf aatlerin
den ahyor. Qilnkii memleketlerimiz 
y~amak ve mes'ut olmak i~in ia.zun 
gelen her tilrlil evsaf1 haizdirler.' Bil' 
devlet adanu olarak bu dostlugun 
miitemadiyen taalisine ~al1~mayi 
birinci derecede emel, zevk ve vazife 
bilecegiz. 

K1ymctli arkad~un General Me
taksas'm Bilyiik ~efim hakkmdaki 
temenniyat1 bizi her zamanki gibi 
fevkalade miltehassis ve mlnettar et
mi~tir. Kendilerine arzI ~iikra.'n ede
rim. Karde~ Yunan milletinin bilyilk 
ve birle~tirici ~efi Ha~etli Kral haz
retle1ine hilrmetle tazimlcrimi arzet
mek benim i~in btiyilk bir saadettir. 
Bu vazifeyi burada ve bilhassa giizel 
pay1tahhmzda ifa etmekten duydu
gum zevke payan yoktur. Kendisine 
daimi saadetler d1ler ve ~evket ve 
azametlerinin payidar olmas1m te
menni ederim. 

Sozi.imil bitirirken ebedi olarak de
vam edcccgine emln oldugum Tilrk -
Yunan dostlugu i!;in cY~asm bu bii
yiik dostlugumuz> derlm. 

B. Metaksas1n nutku 
Atinn 27 (A.A.) - Atina ajanSI 

blldiriyor: 
Elen Ba~ekili B. Metaksas, Tilrkiye 
Ba~vekili B. Ceial Bayar ve Harlciye 
Vekili Dr. Tevfik Ru~til Aras ~ereflc
rine bu a~am bilytik bir zlyafet ver
mi~ ve bu zlyafeti parlak bir kabul 
resmi takib etmi~tir. 

Ziyafetin sonlanna dogru B~e
kil General Metaksas a~ag-tdaki nut
ku irad ctmi~tir: 

Bay Ba~kan, 
Yunanistan, benim vasitamla, 

Elen - Tiirk dostlugunun hararetli 
oncilsil olan dost ve muttefik Tiirki-

"ye hilkumetlnin Relsine ve is.mi antan
tim1z tarihinin her sayfasmda yaz1h 
bulunan onun giizide mesai arkada
~1 Hariclye vekiline en samimi ve en 
hararetli bir surette selamhyarak ho~ 
geldiniz der. Bu selamda biltiln Elen 
milletinin asil Tilrk milletine kar~ 
duydugu karde~ scevgisinl bulmanizi 
rica ederim. 

Mes'ud bir surette katedilmi~ ve 
zengin ba{;anlarla bezenmi~ bir yo-
1a aUma.zar etmck kadar memnuni
yet verici pekaz ~cy mevcut bulun
du kanaatindeyim. Biz Elenler ve 
Tiirkler, menfaat ve hissiyattan mii
rekkep ~ifte temel uzerine sagJam 
surette tesis edilmi~ mil~terck eseli
mizi iftiharla seyredebiliriz. Dostlugu
muz, sekiz senelik hayab esnasmda, 
dunnadan fazlal~an kuvvetinin 
emreylcdigi vc hikmet ve kiyasctin 
olgunl~tird1gi miiteakib merhaleler 
katetmi~tir. Ba~lang1~ te~kil eden 
1930 pakt1, 1933 pakti ile gcni~Ietil
mi~ ve bir scne sonra imzalanan 
Elen - Tiirk Entente cordiale'i bugtin 
yanm adrumz1 hayirh golgesi He kap
llyan muhte~em binanm, Balkan an
tantmm temellerfndeki en miihlm 
unsurlardan biri olmu~tur. Yunanis
tan, Romanya, Tilrkiye ve Yugoslav
ya, bu tarihdenberi, ayni sulh ve te
rakki a7..mi ile miltchassis bulunan ve 
tam ve milessfr bir ahenk gosteren 
Slkl ve kuvvetli bir blok te~kil etmi~
lercllr. Birllgimizi canland1ran zihni
yetin yeni bir biirham olarak, gtizel 
hilkumct merkezinlze yaptigim ve 
hatirasnu kalbimde daima canl1 ola
rak saklachgun ziyaretlerimizde bana 
kar~1 yap1lan heyecanll tezahilrleri 
kaydeyliyeyim. 

Bay b~kan, 
Elen - Tiirk birllgi yolunda miihim 

bir adim daha atnu~ bulunuyoruz. 
Memleketlerimlz arasmda, 1930 ve 
1933 muahedelerine mesud bir suret
te llfive olunan ycnl blr muahede da
ha akdedilmi~tlr. Ben bu muahede
ye, slzin ve B. Arasm imzalanmzm 
yanma imzam1 atm~ oldugumdan 
dolay1 kendimi bilhassa bahtiyar ad
detmekteyim. 

Bu muhade, birligimizin barlz vas
f1 olan sulh azmlle ve ge~enlerde miit
tefik devletler arasmda vuku bulup 
antant1m1zm son toplant1smda - ki 
bu muahede o esanada parafe edil-

m~ti - teyid oluan noktai nazar teati- I 
lerinden dogan ~urlu zihniyetle ta
sarl~hr. ~urasuu kuvvetle ve tam 
bir hfillls Ue kaydetmek isterim ki, 
bu metnin tehdid edici hi~bir hedefi 
yoktur, hi~bir k:imse aleyhine mii~ 
veccih degildir. Bu metln, Balkanla
nn nazim1 olan muslihane enl&:pna.
lar dairesinde diger bir vesikadan iba
retti. Ancak bu muahedenin, sulhun 
muhafazas1 hususundaki ehemmlyett 
yamnda, yilksek manevi bir ~iimulu 
de varchr. Bu muahede, YunanJstan ile 
Tiirkiye arasmdaki baglann ne kadar 
derin ve s1k1 lki memleketin birlikle
rini her zaman daha ziyade s1ktl~t1r
mak arzulannm ne kadar biiytik ol
dugunu bir kere daha isbat eder. Bu 
muahede, mi.ittefiklelimiz Romanya 
vc Yugoslavya ile tam bir mutabakat 
l~inde tallakkuk ettirilml~ oldugun
dan, antantim1zm dart devleti arasm
da biltiln noktalarda mevcud genl~ ve 
samimi te~rlki mesaiyi de tebariiz 
ettlrir. 

Yeni muahedemlz hayirll Alamet
ler i~inde dogmaktadlr. Son zamanlar
da Avrupanm iizerine ~oken endi~e 

havas1 yerine mesud bir ferahllk dev
resi b~ gosterml~t.ir. Balkan antant1-
m te~kil eden devletler gibl, azimkftr 
sulh devletleri bundan bilhassa mem
nun olurlar. Hele f?arki AkdenJz hu
susunda, Yunanistan ve Tilrkiye bu 
mmtakada sulhun resanet bulu~unu 
daima sevin~Ie kaq1Iarlar. Qiinkii bir 

sulh havasi i~lnde Elen - Tilrk blrllgt 
daha siiratli ve daha tamam bir se
mere verir. 

Memleketimizde nasll ebediyen pa:~ 
yidar olacaksa, sulhun dilnyada da 
katt olanrak hiiki.im stlrmeslni hara
retle dileyerek Tiirk milletlnin Biiyilk 
~efi Atatilrkiln Slhhatma, dost ve ' 
miittefik Tiirkiyenin itili ve refalun~ 
sizin ve nazik zevcenzin saadetleri.ne, 
Ttirkiye Hariclye Vekllinin ve biltiln 
misatirlerimizin saadetine kadehiml 
kaldmnm. ~· 

Yunan matbuatinin ne§riya!i . 
Atina 27 (A.A.) - Atina ajans1 bil

diriyor: 
Ba§vekil Celal Bayarm Anadolu 

ajansma ve Atina ajansma vermi§ ol
dugu beyanatlari uzun uzadlya tefsir 
eden gazeteler, ayni zamanda, Tiirk 
vek1llerinin huduttan Atinaya kadar 
biitiin yolda gtirdtikleri muhte§em hils
nil kabul ile bilttin istasyonlarda yap1-
lan heyecanl1 tezahilrler hakkmda taf
silat vermekte ve Dedeaga~, GOmiil
cinc, 1ske~e, Drama ve diger §ehirle.t 
belediye reislerinfn nutuklanm ne§rey
lemektedir. 

Proia gazetesinin husust muhabiri
nin blldlrdigine gore, halkm bu hara
retli ve samimi hiisnil kabuliinden pek 
ziyade miltehassis olan Ba§vekil Celftl 
Bayar, c1Bu tezahilrler, iki mcmleket 
arasmdaki dostluk ve ittifakl tasdlk 
eden hakiki bir balk referandUrn.u te§
kil eylemektedirl> demi§tir. 

Japonlar bir lngiliz 
vapurunu tevkif ettiler 

Japon gazeteleri hiikiimetin azim
karane hareket etmesini istiyorlar -
~anghay 27 (A.A.) - Royter ajanSI- Vapur aerbea biralalacak 

run muhabhi blldiriyor: 1337 ton hac- ~anghay 27 (A.A.) _ Amlral Hase-
mindeki ingiliz Tungvo vapuru diin gava, Tungvo vapurunun ak§am ser-
ak§am Yange~ nehrinin mansabmda bes b1rakllacagllla dair kati teminat 
tevkif edilmi§tir. Japon askerleri ge- verm~tir. Bunun iizerine Kriket top-
miye ~1karak vapurun Qinli olan mii- ~ekerinin azimeti §imdilik tehir edil-
rettebabm silngillerile yaralachktan mi§tir. 
sonra esaslI ara§brmalar yapmak tize- Bununla beraber Tungvo yann sa-
re vapuru <;ungming adasmdaki Ja- baha kadar yerine dtinmedigi takdir-
pon iissilne sevketmi§lerdir. de top~ekerin hareket edecegi zanne-

Japonlar Tungvo'dan bir el ate§ edil- dilmcktedir. 
digini iddia ve vapurun gayn muayyen Japon gazetelerinin 
bir zamana kadar mevkuf klacagmi makaleleri 
beyan etmektedirler. Tokyo 27 (A.A.) _ Bu sabahki ga-

Bir ingiliz top~ekeri vaka mahalline zcteler, devlet siyasetinin <;in - Japon 
gitmege haZirlanmaktad1r. ihtila!nun neticelendirilmesini temin 
~anghay 27 (A.A.) _ Japon amira- edecek yolda tadili hususunda israr et-

11 Hasegava, Tungvo vapurunun tev- mekte ve diger meselelerin §imdllik bir 
tarafa b1rak1lmasm1 istemektedir. 

kifi hakklnda derhal tahkikat yapa-
cagim vaadetmi~. h!ldiscnin k.Isa bir za- Ho§i ::]inbun gazcteslnin yazd1gma 

gore, htikumet te biitiln devletleri az 
manda halledilecegini limid ettigini ~ok memnun etmek esasma istinad 
soylemi§tir. eden Japonyanm ananevi siyasetinde 

ingiliz top~ekeri Kriket, <;ungninge degi§iklik yapmak zarurcUne kanaat 
gidecektir. getirmi§ bulunmaktad1r. 

--~~~----------.... ----~;.....--~~--~~ 
Arnavud kra/1 

dun evlendi 
Arnavutlukta §enlikler · 

devam ediyor 

Tiran 27 (A.A.) -Kral bu sabah sa
rayda Kontes Apponyi ile Arnavutluk 
medcni kanunu mucibince evlenmi§tir. 
Gelin, Pariste yaptmlrnI§, incl ve gi.i
mil§le i§lenmi§ beyaz satenden bir es
vab giyml§, ba§ma portakal ~i~eklerin. 
den bir ta~ koymU§tu, kral Zogu bii
yilk i.iniformas1m giymi§ti. 

Bilyilk galerfde Arnavutluk parlA
mentosu reisinin ldaresinde yiiksek 
mahkeme reisinln huzurile yap1lan me
rasim pek sade idi, galerinin bir ucun
da sag tarafta gelinin davetlileri ile 
ecnebi sefirler, sol tarafta hiiktimet er
kfuu ile kral Zogunun dostlari bulun
makta idilcr. Dilk do Bergamo 1talya 
krahru temsil etmekte idi. 

Hi.iki.imdarlar Balayim Dra~taki de
nize hakim bir tepenin iisti.inde bulu
nan sarnyda ge~ireceklerdir. 

izdiva~ milnasebetile yap1lan ~en
likler Arnavudlara ~imdiye kadar ~ 
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hid olmachklan parlak bir manzaray1 
gormek f1rsatm1 verml§tir. 

Kont Ciano ile kralm kainbiraderi 
kralln, gelinin dayiSI Kont Apponyi ile 
Macarlstanm Roma elcisi krali~enin 

§ahidi idiler. 

Sahife 13 

ASKNUVELI 

Beyaz gUller art 1k gelmiyecek ! 
-~ 11 inci sahifede

Beni, gecesinl satan lialettayin ka
dmlardan birt san~tm. Buna rag
men: 

- Pekil - dedim. 
Ve bu cPeki> on sene evvelki mii

tereddid, heyecanh lozm daveti ka
buliinden !arksIZdl, emln ol! 

- Ne zaman go~i.iriiz? - dedin. 
- Ne zaman istersenlzt 
Senden utarumyordwn. Sen bana 

gene hayretle baktm. Ve blraz terecl
dud ederek sordun: 

- ~imdi gelebillr misiniz? 
- Evet ... Gideliml ... - dedim. 
Mantomu almak istedim. Fakat 

markanm birlikte y~amakta oldu
gum ada:mda oldugunu dil~iinerek 

vazg~tlm. 
Dilijilnmeden, tereddiidsiiz, seninle 

~Iktim. Senelerden beri bana avu~ 

avu~ para dtiken, hayatum temin 
eden milijfik adam1, orada, arkada~
lan arasmda rezil etmekten bile ~&
kinmedim. Bu hareketimle belld onu 
kaybedecektim. Fakat o da umurum 
deglldi. 1~te sevgllim, ben seni boyle 
sevdlm. 

Oyle san1yorum kl, Olilm do~egim
de beni ~ag1rsan, gene kalklp pe~in 
Sira yilri.imege mecalim olacaktir. 

Birlikte gene aynl merdivcnlerden 
~Ik1p gene ayni kap1dan f~eri girdik. 
Vazonda gilller duruyordu. Benim 
beyaz gilllerim ... Bir gtin evvel sana 
yollam1~tim. 

Beni kollannm arasma aldm. Ve 
gen~ k1za yaptigm ~eylerin aynini 
tekrarladm. Ve o zaman anladrm ki, 
temiz bir gen~ ktz, saWm1~ bir ka
dm hep bir ... 

Ertesi snbah, geQ kalkhk. Birlikte 
kahvaltl ettik. tsmiml bile sorma.gt 
akll etmedin. 

Uzun bir seyahate ~ikacagm1 soy
lcdin. 0 an, i~mde bir bis kabard1: 

- Al benll Bcraber gotiirl Seneler
denberi senin ~kmla ~1rp1myorum! 

- demek istedim. 
Fakat mahcubiyetim mani oldu. 

Yalmz: 
- Yazlk! - diye mmldanchm. 
Tebessilmle ban.a baktm ve sordun: 
- Sabi, tizilluyor musun? - dedin. 
0 an, i~imde biiyil.k bir ofke kabar-

ch ve aksi blr sesle: 
- Sevdigim adam da her zaman 

seya'hatte! - dedim. 
Dim dik sana baktun. 
Biltiin asabun gerilmi~ti. i~imden, 

miltemadiyen: 
- Arbk bent tamyacak, tan1ya

cak! - diyordum. 
Fakat cevabm tatlI bir tebessilmle 

yalmz ~u sozler oldu: 
- insan seyahatten avdet eder. 
- Eder amma, bir~ok ~eyler de 

unutulur! 
Sesimde garib bir ahenk olacaktl 

ki, sen de yerinden kalktm. Beni uzun 
uzun siizdtin. Sonra omuzlanmdan 
tutarak: 

- iyi ~eyler unutulmaz! - dedin. 
Btittin helecammla, asab1mm bil

tiin gerginliklerini artlk bilmeni isti
yordum ve bileceksin sannu~tim. Fa-
kat heyhat! Gene tammadm! • 

Beni hararetle optiin. Aynanm kar
~mda ~apkanu giymege haZirlanir
ken ~antama para koydugunu gor
dilm. Izbrab ve hicab1mdan az kal
sm bay1lacaktim. Nas1I bagirmadun? 
Suratma nas1l bir tokat indirmedim? 
Bilmiyorum! 

Ben ... Ben ~ocugunun annesi! ... 
Ben ki kendimi bilelidenberi biitiin 
omrtimii seni sevmekle ge~irmi~tim; 
Bir gecemi bana para Ile Odiyordun. 
Demek indinde alelade bir kokottan 
b~ka biqey dcgildim. 

Unuttugun yeti~miyormu§ gibi, tis
telik tahkir de ediyordun. Artlk git
mek, biran evvel buradan gitmek istI
yordum. Iztirabun son haddine gel
mi~ti. 

<;i~eklerin vazosu oniinde cldiven
lerim duruyordu. cBir tecriibe daha 
yapayun; belki bir hatira uyandm
nm I :b dedim. 

- ~u bcyaz giillerden blr tane ve
rir misiniz? 

- Peki! - diyerek bir tanesini u
zattm. 

Fakat ben derhal: 
- Belki bunlan size sevdiginiz bir 

kadm vermi~tir. Alm1yayiml - declim. 
- Bu beyaz gillleri bana biri yoll1-

yor. Fakat kim oldugunu tanmuy°" 
rum. Tammadlg1m 1~1n de loymeU 
var. 

Sana baktim: 
- Belki unuttugunuz bir kadmchrt 
Hayretle gozleri.ni ~evirdin. Bense, 

biittin htiviyetimle sana bagmyor
dwn: Tam benil Taru benil 1 

Beni opttin, f akat gene tarumadm. 
Hemen b~1 dtindiim. Sokak ka

pISma dogru yiiriidilm. Gozlerim y~-
larla dolu oldugundan sa:na g0ster
mek istemiyordum. 
D1~arda ihtiyar ~agm kap1yi ~

maga ko§tu. Ya~ dolu gtizlerlmle on~ 
da biran bakbm. Ve o saniye, anla:
dun ki, beni tan1ch: ~na bir nazarla 
bakb. O ki beni ~ocuklugumdan be
ri gormemi~U. 

Kendime hakim olmasaydun, o 
adamm kar~1smda diz ~kup ellerini 
opecektlm, hemcn ~a:ntamdaki para
lari !;lkardim ve cebine soktum. Titrl
yordu. Urkerek baklyordu. Sen biltiin 
bir hayat iQindc bir ttirlii beni anll
yamam1~ken, o, bir l:ihzada anlam1~ 
ti, tanmu~til 

Biltiln erkekler beni ~martb. Bil
ti.in erkekler bana kar~1 ~efik ve ra
him da'vrand1. Yalmz sen, sen beni 
unuttun ve sen beni hi~ bir zaman ta
nimak istemedin. 

Artlk fazla yazam1yacagtm ... Ba
~am alevler i~inde yan1yor. Yarm 
adamlar gelip ~ocugumu gotUrecek
Ier. i~imi sana; dokt\lm, rahatun. 
Emln ol ki sana her~cye ragmen 
mute§ckklrim. <;iinkil bana bir hissi 
Alem y~attm. Fakat bu mektubum 
geldikten sonra sana beyaz gillleri 
gonderemiyecegim. Ancak blr ricam 
var: Senedc bir glin olsun beni habr-
18: ve kabrime ii~ tane beyaz gill 
yolla ... 

••• 
Muharrirln elleri titriyordu. Uzun 

uzzm dii#J.ndil: Fakat zihninde ne 
k0ffl$usu olan kil~iik kizi, ne sokakta 
rastladigi gen~ kizi, ne de barda. tani
di§i kadzni canlandira.bildi ... 

Nakleden: (Vd-N'O.) 

Kaunas - Vilna demiryolu 
bozulmam11 

Kaunas 27 (A.A.)- Litiianya ajansi 
Kaunas - Vilna demiryolunun Litvan
ya arazisinde on metre uzunlugunda 
tahrip edildigine dair Polonya gazete
leri tarafmdan verilen haberleri tek
zlp ediyot. 

BULMACAMIZ 

Soldan saf a: 
1 - Evin taksimatmdan - Abmak. 
2 - Nazh tavir - Tekrar. 
3 - Su - Temlzleylci b1r madde - Bir 

ad ed. 
4 - Biiyiik trus - Fastla. 
6 - Derin su memba1 - Karadenma 

baQll kii<;Uk blr. denlz. 
6 - Giinlerden blrl - Saf. 
7 - Avrupada sira dat - <;orabm lc;l.n• 

\ 

de~. I 
8 - ince halat - Aile - Zamanm tem. 1 

9 - Bir tlllln emrihazln - Karaden.11 
uptJ.. 

10 - Maa§ - ~k k~an kopek. 
Yukartdan &$al1 : 
1 - ook - Ylldmm. ,.. . 
2 - Kiic;uk salon - i§e yaramu, 
3 - Nota - Sap - Kll'DllZ1. 
4 - Adcd - Bula§kan hastaliti 6nlt--

mek l<;ln yap1lan. 
5 - Sulu deltll - Sn.rh~ de~. 
6 - Ses - Saatl diizeltme. 
7 - Uye - Rusyada. blr gOI. 
8 - Notn. - Neva.le - Nota. 
9 - Ekin blc;me~e yaror - istJ~a. 

10 - Bilyiik ev - Tahrtr. 
Ge~en bulmacam1zin halll: 

Soldan safa: 
1 - Festival, 2 - An, Alfi.kn, 3 - has. 

Fen, 4 - Panik, Li, 5 - Sayi, 8 - Ren, 
Tesir, 7 - Elek, Timar, 8 - Qlyan, Ralo. 

9 - Ek, San, Mey, 10 - Mnriz, Ta. 
Yukar1dan n§ag1 : 
1 - Fare, Rcc;el, 2 - En, Dellk, S - ip, 

Ney, 4 - Takas, Kasa, 5 - iH'mat, Nar, 
6 - Vaziyet, Ni, 7 - Ak, KlSll', 8 - LU, 
imam, 9 - El, Raket, 10 - Sinlr, Rlya. • 
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KVctm ILANLU 
A.KIJ.Uf okuyuculan arasmda • 

emtn, en ailratll ve en acm llln ftll• 
tuld.lr. 

KtfQtfl[ tlAlo.AB Pazar, Bah ft 
Peqmnbe dnlert lntll&r edet. 

1 - IS ARIY ANLAR 

ECNlllt, Tthm~ Bb.mf Bia MA
DAM - Alleler a.rumda 5 -1' yqmda eo
cuklara miirebbJJ"!lik yapm.alt veya baa
.ta cocuklara bakm&k i~ln lt aramakta
d1r. Franmca ve Almanca bllir, tafn.7" 
C1a gldeblllr. Oazetemlz 1dareSlne (A. fol, 
10) riimuzlle muracaat olunmasl. - ' 

FRANSIZCA BiLEN - Ecneb1 bir ba
~n iyl blr allede milrebbtyelllc &n70r. 

i Anknrada. yahut istanbuld& . .Aqa.m'd.& 
sarih adreslerile A. B. rumuzuna melttub
la muracaatlnn. 

Tt.lRK~E - iNGiLizCE - Muhaberat 
tercumelerl, FratlSlZca bllen bayan eTln
de, yaz1hanelerde saatle ~- Hattada 
2 - 3 giin iyl allede :ingUlzceyi o~tebl
llr. TelMtuzu yii.ksektlr. Akpm p.zete
slnde (114) e yazOJXWD. - I 

TAHSiLI~I ORTA DERECEDEDlB -
Eski ve yenl tilrk~eyl iyt biJirtm. Blt kl
tlbcllk l'eya blr kul.yerllk vazl!esi ar110-
tum. Ak.§am'da CK B) rilmuzuna mek
tublo. miiracaatlan. - 3 

TtJRKCE, FRANSIZCA, tNGiLtZCB, 
:tTALYA.~CA - Ve tyt bllen blr alde -
comptable olablllr b\r ai>kreter l§ anyor. 
AQ:im'da W. W rtlmuzuna mektub1a mtl
racaat. - • 

2 - tsct ARIY ANLAR 

BOLU v.iLiYE'l't DABbJ:NDZ - Bl.I 
muessesei .sma.J.ye ve nakll)'enln muame
Jlt. muhabcrct1:r11 tanzlm ve tensik ve 
teknik ve sevk idareye 'mnlr:tedlr blr mu
haslbe iht.i~ vardtt, tallblertn Atp.m'da 
<m rumuzlle tahrlren mfiracaatlan. 

f'OTOGRAf'CI ARANIYOR - Hat bo
ywida blr fotografhancde ~ak blr 
fotografc1ya. thtiya~ vard1r. Arzu edenler 
Beyo~lunda Foto Sfireyyaya muracaat ~t
sinler. 

S\NAYi MEZUNU - Tecrilbeli Tilrk 
Dlz l maklnlsU aran1yor. Tallblertn :ia
tanbul P. K. 314 adreslne yaz1 11e milra
cantlnr1. 

EBE BASTABAIUCI AB.lNJl"O.& -
Amellyathanede ~~DW} olanlar terclh 
olunur. Isteklllerln Nl§anta§mda Oiizel 
BahQe soka~nda doktor Kenan Tevflk 
kadm hastanesine miiracaati. - 1 

In FRANSIZCA Bil.EN Bbt MVaEllBi-
YE ARANIYOR - Az ingUizce de bll.ll'3e 
tercih cdllecektir. Ni.§antq Kuyumcu tr
f:i.n sokak Yenlyuva apartlD'.lan kat. 2 ye 
murncnat. - l 

DAKTiLO ARANIYOR - Fransizca bl
len Tilrk dakUlo aran1yor. Ocret Ue tahsll 
hakkmda posta kutusu Istanbul 'lll ya
zilmns1. 

EBE ARANIYOR - Tallp otanlar tercn
mei hal, vesikalanni fotogra.flarlle bera

bcr mektupla 0. Antep Dr. Saib U7.e11 
E?itum - Evtne milracantlan. 

BIR BAYAN ARANIYOR - Bir baym 
evlnl idare edecelt blr bayan a.ra.ruyor. 
Alemdar S1hhat evlnde ba.yan H. Nevzad& 
muracaat edllmelldlr. - 2 

T \HSiLDA.R ABANIYOR - Yiizde lle 
~ll'"1ak iizere kefalet verebllecek bir 
tahslldar araruyor:, tallb olanlarm tahall
dar rilmuzu He post.a kutuau No. 1155 Oa
lat.a adresine fotografll btr mektupla mn
racaatlan - 2 

BIR BA.YAN ARANIYOR - Ana ve 
otuldnn murelckeb lki ki§inln ev hlzmetl 
1~tn blr bayan l!zlmdlr. Mektubla veya 
blzzat matbaarruz 11ln memurlutu vuita
sile Doktor ~. riimuzuna mllracaat edil
me;:sl. - 2 

Kl'NDURACI lt.ALFASI VE YABUT 
iYI BiR is~i ABANIYOR - Her 7.&JI1all 
iein if vardir. Arzu edenlerln Kadlkliy 80-
ii;utlu~e§me caddeal tramvay dura.k ma
halli kunduract Mahmud Duy1una mU.
racaat. 

3 - SA TILIK ESY A -
SLTILIK MOTOSiKLET - R0Q mar

kah bet benlr nnetlncle .. k:nllen11m1f 
35 modeli Flruza.ta Karadut cadde8l fJ&· 
fak apartunaru • No. h bUvla mtlra
caaL - 1 

SATD.m - Marana~ te8tere tesgibl 
n 8 bentr benztn mot.&11. Beyollu Tar
lab~1 caddeal 110 NG. b dtlkklnda baJ 
Kemale mUrac&a'- - t 

KELEPia - B1I' l1l plJUlO UC\UI atilc
t1r. Bey~lu, Mekteb IOD.k No. 41. Ma
dam Anna.. - I 

4 - KIRALIK - SA TILIK 

KiRAI.l'K APABTIMAN - Beledl.ye 
tramvay d\11'all Nurt Conkel sokak a - 10 
Mo. h apartmwun T odal1 hel tont'oru 
ba.Tl, muayenehan• n :lkamete elftlifll 
eenlf llhhl dalrelert k1nJJktlr. iateklller1n 
QD1 apartunanda I No. n milracatlan. 
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aot LIR&YA ACEU SATILm tfQ 
DA.tan.I AP.&BTIM.&N - Clha.nglrf.n en 
gbel mevkllnde her tatt& banyo n all' 
konforu mfilcemmel aeon! )'edl yb aelmeD 
lira kin. ptlren blr apartunan aatlllktir. 
oormet t~in Clhancir Alman hastanest 
arkam Oline'1J soka.k No. 50 dOrdtmcll 
kattakllere mtlracaat. - • 

KiaALIK MtfSTAKiL EVLER - Kad1-
kl>yllnde Ku§d1Uode Tahtakl5prft ve l)e
flk Bey sokak Dere boyunda ~ t~
de blrl dort od& muttak hell dltert tkl 
oda mutfak hell cati ara.lan terkos elek
trik: mevcud &eilc ve havadar haneler kt
ra.hktlr. Aynl adreste H No. ya. miiracae.t. 
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CiBANGiRDE JtiRALIJ[ APARTIMAN -
Kumrulu sokalt 40 No. Demlrden aparti
mam 3 e! ve 4 er odalt daireler, fevltall
de manzara ve hava, her btr konforu ha
vl. - 1 

SATILIK K0$K - Feneryolunda tram
vay caddeslnde k~bllfl, Kalallll§ 1skele
slne blr daklka. On oda, aynca blr kft
~ilk k~k. 5500 metre davarh bah~e. cad
deye ve Ka.lamlf yoluna genlf cephe. 
OOrmek ve 16r11.fmek l<;in 52 - 2 .Tel. 
mllracaat. - 10 

BiB AtLE - Temlz .... nam.uslu blr 
alle nezdtnde pansl,yoner anyor. Acele Ak-
1am 'da C. P. rllmuzuna mektupla · mtira 
caat. - 1 

SATILIK EV - Bakll'kliytlnlln en lil
zel :rertnde yedi oda.11 altmd& dtltkA.nlt 
giizel blr ev a.cele satlllnaktad1r. 4 ttncn 
Valof han ~smda 89 No. 11 dll.kklna 
mfiracaat. - 2 

KELEPiB taAD - Altmda ldr diltkln I 
~o oda blr muttak .,. hellm ve dllertntn 
1k1 btmda lklfel od& ayn mutfa.k ,.. 
heWan bulunan Allam kll1r 1k1 n oot 
UCUI at.Wttu. oormelc: Ka41t6J Yelde
llrmeni Uinm Hafiz sot.ale B. 209 X 211 
No. 06rtl§!nek: Suad.lye f}en Qeftt mata
aa a.hlb1 b&J Jtemal. Tel: IZ-Tt - 2 

KDtALU: VE SATJLll[ BAO - Edlr -
aeDpl ToPfU]al Ttoos caddall IDrinde 
IO d6nllm '9lnde b1r evl 1kl bbQk ahm 
kuyusu 500 kfltftk t1%0.mtl 3M 7et.1fm1t 
T1ple atac1 1&0 kaJlll 100 alao t1ru 25 
bilytlk 250 ktl~tlk lnelr tldam buloaan ve 
otobllse 2 daklka mesa.fede olan blr bat 
ehven flatle 1atihkt.lr. Talib olanlann. llln 
memurlntuna muracaatlan. - 1 

SATILIK - Ko.dlkl5y Caferata mahalle-
11 Miihilrd.ar caddestnde (57) No. h dOrt 
lcatll kt.gill apartlD'.lan aat1hktlr. Konforu 
ha.ls denize neza.retl .feYka.IAded!r. C~ 
test ve pazar sabahtan aqama kadar, 
salr gilnler 17 ,30 dan aonra. 1~lndekllere 
mtiracaat. - a 

SATILIK ve KiRALIK DANE - Kad1k07 
f,!11fa 20/1 milllt iki kat i.izerlne altl oda 
ba.nyo apteahane, bah~ll dlkt tarat1 a~I.t 
KalamJ§ kOrfezlne nazir havadar denlze 
yak:m bane arzu edenler yanmdakl ha
neye mllracaat etsln. - 4 

SATILIK ARSALAB. - Bostanclda Bat
dad cadde.sl Yenimahallede asfalttan lid 
dak!kahk meaafede Jfm olunmut mute
addid a.nalar ehven fiatle sa.tlllktll'. Arzu 
edenler mezkfu" ma.ha.llede 425/1 numa
ra.lJ bay Namii k~iille milracaatlan. - I 

SUADiYEDE lt.i.RALllt KAT - Deniz 
kenannda - Fevlcallde manzara1l dlht ge
n.If oda, banyo, :havacazi. elelr:trlk, ka
ytkhane ve 1ara.J1 h&vi milstakll ka.t yazin 
veya senellk klrallkttr. 40530 numarada 
telefonla mllraca.at. 

KiRALIK DAiRE - Ankara caddesln
de yepyenl milkemmel konforlu 1 - I 
odah her 1te elverlfll blr daire tamamen 
veya k.lsmen kirahktu'. Ankara cadde.st. 
43 No. da Klmll Kitabevlne mU.racaat. 

Dfl,Ar ALINA.CAB: - Botazm her ikl 
tara!m.d& < (Al'navudkliy n tJsktldardan 
ltlbe.ren) •bhk yal1 1'9 k6fktl o1anlal'ID. 
Allbra post& tutusu 471 numaraya u.i.t
lf.tll mektubla milracaatt. - a . 
BBi Y1'z P.&&('A CICRRABt !LJT - Mtl 
c:edded n 111 muhafa.za olunmut Wu 
certa.hl aatlhktlr. oroloJi <Zlte KoloJl 
Alcujman) 11.steloJl ve cerra.hl umumlye 
aid; elettrllc clhazlan fe"°-'kop ortroskop 
(m(icedded) a.mi eden meslekdaflara as11 
f1a.tlnden " 20 tenzllAtla verilecektlr. 
He:r: g1ln Olleden sonra §ifa sokak 20 nu-
maran telefon 8007'1. - 4 

KIR..u.m llAMAM - Haseldde He
klmoQ'lu All pa§a. caddesinde 6 No. erkek 
kadm Bost.an hamamlan klrahktlr. Calc
makt;llarda Sfimbilllf1 handa 26 No. da 
§ilkrU Tezere miiracaat. - 1 

Ni!)ANTA!)INDA SATILIK FEVKALADB 
NEZA.B.ETLt MVFBEZ UCUZ ARSALAR -
Nlfanta.fmda :ingillz mektebl arkasmda 
Gfizclbahce soka~inda neznretll 8 metre 
cephell ve muhtellf derlnllkte yekdl!terine 
bitlJl.k mll.teaddit araalar s-.ltlllktlr. Bah
celtap1da Cermanya hanmda 27 No. ya 
miiracaat. Telefon: 21468. - 4 

KiRALIK DEPO - Tophanede tram
vay caddesl ilzerinde 12,000 balya tiitiill 
alablllr klgir biiyiik bir depo klrahktlr. 
Miiracaat: Bahkpazan, Baltkhane sokalt 
No. 19/1 Ballkhane buz bayll Fl.kret.. - 3 

SATILIK BANE - Sultanahmedde, !n
cUli;avut solcatmda 29 No: lu hane ehven 
tiatle aatllr.kt1r. Talip olnnlann KacWto
yiinde, Ca#feraC'a mahalleslnde RWJCn so
ka~mda 1 No: lu haneye muracaatlerl 
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5 - MOTEFERRlK 

28 Nisan 1938 

iNGb..tzCE VB FRANSIZCA DERSLB· 
Rt - Tecriibell profe~r tarafmdan. 
KolleJler ve mektebler tcln talebe ham'h· 
10r. Ber yere glder flatlell uygun Kadi· 
kOJ Hale &lnema.si ~lvannda, Salm Oilltl 
sokalt No. 15, yahut cAk§am'da• A. A. r11-
muzuna mektubla mllracaat. - I 

PA&tsTEN MEZUN - Ve muhtellf ll· 
selerln 1abl.k rransizca ve riyaztye mual
llml, birlnci siruftan onuncu Sllllfa dahll 
talebelere ders vertr ve thzart munann 
talebelerlni pek az zamanda hazlrlar. a. 
Oeron MCfrutlyet caddesl No. 249 Toptaf 
apartunaru No. 7 Beyotlu. - I 

BA§BA!}A, BOT - FOKS, ltONGA -
Husust ve miinferid dans derslert yent 
danslar, Beyoltlu Karlman kar§ismda Nur 
Zlya sotak 3 No. profes6r Panosyan. 
Miiracaa.t saatlert paza.rdan maada he• 
giin (12 - H), (17 - 21). - 3 

AL.i.,IANCA, iNGiLiZCE - <Bahusu.s tl
caret §Ubelerl ve bakalorya imtllianlanna 
hazirllk derslerl l~in) Berlln ve Oxford 
Universltelerinden edeblyat ve felsefe ag-

renjelltine malik Jyi Fra.nsu.ca bllen ve is
tanbulda blr yiik.sek mektebde lisan tedris 
eden gene bir Alm.an profeserii husust 
veya grup hallnde dersler vermektedlr. 
Esash ve en seri yenl usullerle tedru eder. 
Fiatler mutedlldir. cPROF. M. M.• riimu
zlle (Alqam) a mektubla miiracaat. - 8 

BEYOOLUNDA UYGUN FiATLE VB 
§ERAiTLE iSLEK BiR - Kiraathane 
satiliktu'. Ortak ta ahnir, almak istlyenler 
Sirkeclde Paris oteli yanmda berber bay 
Mehmede miiracaat etstn. 

MEKTUPLARINIZI ALDmlNIZ 
Guetemli ldarehanestnl adres ola

rak e0ste•m1' olan Jrarilerlmlzden 

F A - B E 19l6 - F. D. - OE 
M 0 - F. B. K - Entertip A ~. 10 - C. 

namlanna ge:en met.:tuplan !dareha
nemlzden ald1nnalan mercudur. 

SATILDt IELEPiK AltSA - OOztepe
de tstasyona. ~k -ya'klll, denlze ne7.&I'eW 
25 donilm arsa ucuz flatle sat.J.Wctir. Bah-
98kap1 Liman ban uma tat 63 No. ya. 
m(iracaat. Telefon: 22'775. - I 
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KiRALIK APARTIMAN - Beyazid Qar
§lkaPl tramvay duraRmda 97/1 CPEKiTJ 
apartunam lkincl kat, be~ oda, kller, 
mut.talc, helA, banyosu, su. elektrlk, hnva
gui, kalorlferl ha.vl konforu mttkemmel
dir. Oormek lcln ka1nc1ya, pazarhk lcln 
de aahlbln• m~. - ~ 

LiSAN M1JTEHAS. Prof. ANJEL - Fran
StZCa dershaneslnden Fransizcamz zayif 
ise bize geltniz. mutedU blr iicretle kisa. za.
manda stzi takviye ederlz. Dersler miin
feriden veya mi.i~tereken verillr. Ihtlsast
miz: MiikA.leme, tercume, tahrlr usulu. 
Kopriiba.,1 Emlnonii Ham. - 1 
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YAZLIK SAYFiYE - Erenk~yt).nde 
Etem Efendi caddestnde 13 No. 11 k~k 
yazlilc icln klrab.ktir. Erenkoyiinde finna 
miiracaat olunmas1. - 2 

SATILU[ EV - Yedl oda 1kl sofa 11d 
banyosu nyn tama§1rl1R'l ufak blr bah~e
sl ve havuzu kuyusu sarmc1 her ttlrHi 
konforu havl denlze naZir anti ai;1k blr e1' 
sat1hktir. Adres: Beledlye Piyerlotl cad
desl No. 40. - ft 

ACELE SATILIK EV - Arno.vudkl>yiln
de; trnmvay caddeslnde 128 numarah ev 
acele satihktir. Alt kat klgir, kOl}e ba§tn
da caddeye bakan ark.an ardlye blr dUk
klin, dort kath ve her Jcatta 4 oda btr k1-
ler, manza.rasl bol blrer tarasa, elektrlk, 
terkosu mevcud, gormek ve go~mek 
1~ lctndekllere muracaat edllmesl. - 3 

PANSiYON ARANIYOR - Taksim, 
~ka, Bebek arasmda mobllyall blr oda. 
arantyor. konforlii , nezaretll .plmas1 fa.rl
tlr. Aqam'da crPanslyonerD riimuzuna 
mektubla mllracaat. - 3 

ACELE SATILIK ARSA - Aksaray Yu
sufp~a '1{aseki caddest Beflr Kemal blt1-
11lttndelti arsa aa.ttltkt1r. Oor\i4mek 1~1n 
harb akademislnde blrincl .suurta te~en 
Seytl ~otura muracaat. ~ 2 

DEVREN SATILIK TVTtlNCt.t DVKKA.
NI - izahat almak icln Ba.llkpazar TruJ
i;llarda Pal}a. sokak No. 3. Peynircl Filare
tosa mitracaat. - II 

SATILIJ[ BOSTAN - Sanyer Hilnklr
auyu yotuJU ba.tlangicmdakt bostanm 20 
donfunde blr losnu. Beyo~lu Tarlaba§t 
caddesi No. 110 lrfo.na miiracaat. - • 

25ot LiRAYA ACELE SATILIK BA
NE - 14 oda Uglr bah~esinde meyva, 
~am ataclan. ltuyu, sam1c1 ve terkosu 
meTCud, manza.ra.st gfizel bir ev sat11J.kt1r. 
Oormek icln lclnedk.llere, gorii§emk ilzere 
Oalata Tiinel hanmda 2 ncl kat 17 No. ya 
U - 13 urasinda miiracaat. - 2 

ACE.LE SATILIK EV - Baktrkoyde 
Zuhuratbaba caddesl Rfizglrh Bah~e so
kajpnda her 1ltl katta u~er oda ve 'biter 
hell.st iic;iincU katta da blr salonu, alt 
katta bir de hamam1 , bah!;eslnde mut
fak. ah~! odasi ve hellsl vard1r. Her kata 
su tertlbat.ull havi b\r de kuyusu Ue acele 
satlllktir. 06nnek :ve 1orfi.11Dek icln ttU
aallnde 8 No. h eve mllracaat. 

ACELE (7000) LiRAYA SKl'ILIK APAR
TDIAN - Dfut dalrell, 9 oda. hamam 
elektrlk, terkos, havago.zt, denlze nezaretl 
iy1 ayda. 67 Ura klra getlren 20 senelik 
evkaf vergtal verilmlf Mercan 1smet1ye 
caddesinde 29 No. 11 Halll apart.unamnda 
1klncl .kata miiracaat. - 4 

DEVREN SATILIK BAKKALiYE DVK
UNI - Talib olanlar Clhangir defterdar 
yoku§U 63 No. ya miiracaat. 

MOO Li.RAYA SATILIK DtlKKAN VE 
EV - Beyazidda Okcular caddestnde 56 
numara11 dU.kk.An ve Uzertndeki 16 numa
ra11 5 odah klglr ev acele sat.lllltttr. ti;ln
dekl bek~l Recebe mliracaat. Elektrlk, 
su vard1r. - 1 

KiRALm DEPO - Ortakoyde, sahll
de, 900 M2 mesa.hall tlgir depo k.lrahk
tlr. Tiitiin deposuna, fabrlkaya, sntrepo
ya yarar. Milracaat: Oalata: Nur Han 
13. Telefon: 43263. 

ACELE SATIUK BA.NE - Beyotlu 
TO'Lkoparan <;atma11mescld Mekteb so
kajp 24 numara altl oda bir sandlk odast 
lid yllz numal'&.Sl bahcell iii; taraf1 a~11c 
elektrlk terkos Hallee nazir havadar blr 
hane sattllkttr. iclndekllere mllracaat. 

-l 

• GVZEL BiR KOSK - Kad1koy, Yo 
tu~u, parka nazir, Cevlzli~in Bakla IO· 

kaltmda No. 30. Dr. Mecld Pata k&Jk(i. 6 
oda, bliylik bahc;e. gayet ucuz. ()tleden 
aonralan Kurun ga.zeteatnde bay Kenan'a. 
Tel. 21413. - 1 

SATILIK VE KiltALIK - Botazlctnde 
Tarabyada italyan ve Fransiz aefareUerl 
arasmda 14 ve 16 No. 11 babceli evlerden 
blrt veya iklsl satillk veya klrabktu. Ta
rabya otellne miiracaat ve malQmat lc;ln 
01tle iizeri 40514 e telefon edilebilir. 

-23 

KiRALllt. LtlKS APARTIMAN - Talc
simde To~u caddeslnde UYJUll aparta
mantnm ild numarall ve bef odah dalrelt 
mobtlyulle beraber yu mevsimi ic;ln kt
rallktu. Her giin SlCak su, aansor. b
tlyenler her gUn miiracaaUa sezeblllrler. -· ACELE SATJLD[ BINA - Beyottu Ba

hkpuannd& altmda a dtikkln ilzertnde 
6 oda; acele aatlhkt.lr. MUracaat: Beyot-
111 Parmakkap1 tsttklll caddes1 No. 11'7 SATILllt EY - Beflkta§ta Abba.ala 
blrlncl kat Veil Omer. - 1 mahallestntn Bellmllk caddes\nde on bbl 

oda, b1r bamam. blr aa.nuc, b1r muttak. 
ACELE SATILIK HANE - Harbtye bir garaJ ve miiteaddld ltlleri ve komtlr-

tiramvay caddestnde blt klglr bane al- lilklerl havi; denlze nazir. her yere n-

Neden 
Aspirin ? 

. . 
Cunku ASPIRIN seneler·

1 

denberi her turlu sogukal.a. 
ginJ1kf ar1na Ve aar1fara kar~I 

tesiri ~a~maz bir ila~ oldugunu' 
isbat etmi~tir. 

A S P I A j N in tesirinden 
- ' 

emin olmak i~in lutfen ~ marka-

~ srn·a dil&at ediniz . 

s.~~ 

HALiL SEZER 
Karyola ve madeni ewa fabrikas1 

Karyola ve Celik Moble Mesheri 
Son slstem karyolalar muhtellf dnste ~ somyeler ve p1lk madenl 

moblelertmll tefhlr edilmi§tir. Perakendeler toptan flatma Terllecettir. 
SaUrnnsOgud Demirkap1 caddesi i. Tel. 21632 

tmda blr d\lkltln Oserlnde 5 od& lid cadde. Jen, mftkemmel ve her tilrli\ konfor Te 
Miiracaat: Beyotlu Parmakkapt lstltlAl modem tczytnata ma.llk 2 ve • numanw P. T. T. Levaz1m mudurlQgQnden 
caddesl No. 11'7. Birlnci kat Vell Ozder. ev ucus satlllkttr. oormek ve gorii§Dlelc 

- 1 l~tn Karakoy - Palas'da awkat Kayaot- 1 - tdare 1htiyac1 lc;in 4.S ton 3 M/M, 61 ton 4: M/M, 1 ton 1,S 11/M k1 ce-
SATILIK EV_ Kadlkoyde Ku.,dlli cad- lu Mlhalaldye miiracaat. - 4 man 105 ton baklr tel kapah zarfla ekslltmeye konm~tur. 

destnde 31 ~ustos sokaRmda 36 No. 11 ev . bo 2 - 'Muhammen bedel 105,000, Muvakkat teminat 6500 Ura Olup ekstltmesl 
DEVREM SATILIK YAQci DtmL\- 15 Ura ldra. getirlr 4 oda, bah~ ve he? KELEPIR - Oenlf manzara, l ve te- 23jMayis/938 pazartesl gfultl saat 15 de An.karada P. T. T. Umum Mttdilrltik 

-1 - Kadtko- --i.. en 1'leJc yertncle. Bahk- tlirlu konforu var. 1200 llraya klrac1 "1- mbl hava, tyt au. Boatancida tramvaya 13, acakt 
,.... 1 ...u v t , .. A- ... 'ka m--•ede Ko·· ... ,,.,., mev binasmdaki satmalma kom''"'onunda yap1l ir. 

,.,, N 81 e mttracaat I kanld1 ev N..tur. MUracaat edenler Kn•- rene ~ .....- C<>IW ,-.. ...,- - "'
1 

pazar, ~ruar 0 • · - """l .... kllnde Nurl pata kOGkil etra.t1 duvarla "•v- 3 _ tstekliler, muvakkat teminat makbWI veya banka mektubunu kanunl dlli caddesi No. 117 ye gelsinler. - t y 

TAKSiTLE SATILIK EIMEKCi FIBI- rilmlf y1rml donfim arazt lle l~lnde ikl vesalkle beraber m\lteahhitllk vesikasun ve tekllf mektubunu muhtevl kapal1 

NI - Ku.,.uk Mustafanai-da Mckteb 80- DEVREN SATILIJ[ FOTOG&AFBANE- blna ve zeytlnllk ve bal ftl"dlr. Maktuan kada -1.A- k . ekl dir " ~- 5000 11- , -•·•·1t - n ••- ... -•·it zarllanm o M, ... saat 14 e r me;c..s.'" om1syona verec er . 
kalmda 1 No. 11 !1nn. KAglr, f oda, bah- Rahat3lzll~1m dolayislle fotografhaneml ~·J& _.... ,,., ucus ,.. .......... .u - 11!)\.LU 

~e. eJwo ve hamurkArllk, lkl cephe~. butiin teferrilatlle devren atmak llUyo- ta. 06nnek tom tomdekllere, almak 1o1n 4- ~nameler, Ankarada P. T. T. Levaznn tstanbul Beyoglunda P. T. T. 
mektebln rum, meTki iflektlr . .FUlh febade cad· IDhtarlar umum mildirliik Yemeainde Ayniyat pbe mildtlrliigunden 525 kurus bedelle verllir. (1851), 

.__~~----------t~~~.LL~!M\J~~mill'acaU.~~~------J_..:..._::__:__~~-=-----~~...:_----~----:.:.__----~--_J 
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Denizbank Oenityolla;·1 
t~LETl\tESt 1\IUDl'Rr.:CttiND~: 

Acentelerl : - Karakoy - Koprfil>afl 
- Tel. 42862 - Slrkcci Yolcu salonu 

Tel: 22740 .... 
Karadeniz postalan 
1 - Mayistan itibaren Karade

niz postalannda ~agida yaz1ll 
degi~iklikler olacaktir: SAL! POS
TALARI gidi~ ve donil~te Zon
guldak, incbolu, Sinop, Samsun, 
Giresun, Trabzon ve Rizeye ugn
yarak Hopaya kadar gidecck gi
d.i~te ilavcten Tireboluya ve do
ni.i~e Pazara ugnyacak't1r. 

PEID?EMBE POST A LARI gidi~ 
ve donil~te inebolu, Ayanc1k, Si
no~ Samsun, Unye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Gorele, Trabzon ve Rize
ye ugnyarak Hopaya k

0

adar gide
cek ve donil~te ilaveten Of ve 
Ak~abada ug11yacaktir. 

PAZAR POST ALARI gidi~ ve 
donii{itc Zonguldak, inebolu, Ger
ze, Samsun, Unye, Fatsa, Ordu, 
Oireson, Vakf1kebir ve Trabzona 
ugnyarak Rizeye kadar gidecek 
ve doniii;;te ilaveten Siirmene ve 
Tireboluya ugnyacakt1r. c2339> 

Doyce levante Linye 
G. m. b. H. 

HAMBURG 
1111t1che l..,ut1-un • l aau t .. ~11111 a •• a. 
...... L·I.. K&a•urt 81tlHft • 

Hamburg, Brem, Anvers, ist:l.nDul 
n Ka.radenlz arasmda azlmct ve 

evdet muntazam postala.r 

Burgaz, Varna, Ko=tence i~ln 
llmanlllllZdan hareket edectk 

vapurlar 

Macedonia vapuru 27 nlsana dotru. 

Yalonda Hamburg, Brem, Annrs 
n Roterdam Umanlan lt;ln 
hareket edeck vapurlar 

Adana vapuru 3 mayisa do~ru. 
Morea vapuru 5 ma:risa dogru. 

hm t&fslllt l~ln Galata'da On
lba1an 1aanmda. DOY~E LEV ANTE 
UNYE npm aeentahtma miiracaat. 

Teleton: 44780 - 44769 

S&Jt - 798 alcll numaralt arabac1 ehll
JllnNnemt aJi et.Um. Yenlslni alaca
.,..,..__ hbm:il Joktul. Osman Ourkul 

AK$AM 

Istanbul Barosu Ba~kanhg1ndan 
Baromuzun 1081 k\itilk s<1y1..:mc!a ad1 yaz11J ve Galata'da, Bilyilk Ti.incl 

han, 2-3 numarah yazihanede bu?unan avukat TAHSiN YESAR:i: tlc; AY mild
detle muvakkaten a'l:ukat11k y!1pmaktan menedilmi.~ ve keyfiyet c. Milddeiunm
miligi tarafmdan 20 4 938 tarihinde 938 1470 sayi ile mahkemelerle adliye 
dairelerine ve mtilhakata tamim eailmi~tir. 

... _ _ KIRALIK BAH<;ELI GAZINO ---
Buyilkcterede piyasa caddesinde Xocat~ Fabrikasmm ittisalindeki fab

rika bahr;esi arkasmdaki koru ile bcraber yazhk gazino olarak kiraya verile
cekth;. Talip olanlarm Tophanede Denizyollan Kooperatif Mtidilrltigi.ine Ii 

milracaatlari. 

Galatasaray Maliye Tahsil ~efliginden 
!stiklal caddesi Yenic;e1i :-igas1 sokak Beritanya Hoteli vc Olivo pasajmda 

Istanbul Hoteli milstccirlerinin §Ubemizc olan kazan<; vergisi borcundan dolay1 
tahb hacze alman ve 2 May1s 1938 pazartesi saat 10 da satilacag1 bildirilen 
Hotel ~yas1 Beyoglu 4 ncil Sulh Hukuk mahkemesinin karariyle umumi tasfi
ye suretiylc satilacagmdan mezkl"ir satJ§ tehir edilmi§tir. (2391) 

I · I Istanbul beledlyest -,-,a-n-la-,.-... ,-.... , 
· Daimi Enciimenin 27 4 9313 tarihli toplantismda kesilmi~ olarak mezbaha

da toptan sahlan etc a~ag1da gi)sterilen azami fiatlar tayin ve tesbit olunmu§-
tur: Kuru~ 

Karaman 36 
Dagh~ 43 
Kivu·cik 4 5 
Kuzu 
S1g1r 
Ke~i 

42 
32 
20 

Manda 20 
Alakadarlarm maltimu olmnk tizere ilii.n olunur. (B.) (2406) 

inhisarlar U. Miidiirliigiinden : 

r 
Ev, apartlman, ~. saytrye 

kiralama mesi1ntnde ~AM'lll.. 

KUCUK ILANLARI 
kiractlar ve bina sahiplcri ~in 

En emin, 'en suratli ve en ucuz 
Vtutlada. 

3 de/a.st 100 kuru~ 

CAFER F AHRI nin 
eserlerinden 

KUNf 

• 

-YENl HARFLERLE 
Sava~ ve Polis kopeii 60 
T avuk hastahldan 25 
Tavuklan c;ok yumurtlatma.k 
i~n ne yedinneln 25 
Ne zaman civciv c;tlcarmah> S 

Sahife 15 

btanbul Bilinde toptan sablan Yl\4 seb:ze 
'Ye mer.,,a fiatleri: 

5ak1z kabag1 
Bak la 
Bezelye 
Plrasa. 
T:<q1QDak 

Havuo 
Kercviz kok 
Engtnar 
Karnabahar 
Ye§ll salata 
Taze sogan 
M:aydanoz 
Dereotu 
Marul 
Tazc yaprnk 
Pan car 
Samusak 
Bemlzotu 
Elma ~asya 
Elma Inebolu 
Kestane 
Muz 
Can erigi 
Ecnebl llmon 100 
Portakal: 

BD;:. Eh; 
llrnsaII ...a.. :ruaer 

tlat1 ll'tat1 
K.r. S. Kr. 8. 

Eib Slf- GO -
.. 8- 8-
JI 20"- 25 -
.. 650 tr.-
Jll 3150 -l'.-

• ·- 9.• 10 - 13 -
Aded 6 - 8 -

> 15 - 25 -
100 I> 50 - 70 -

Demcd - 75 1 -
> -50 - 75 

• -60 -75 
Aded 2 - 3 -
Kilo 13 - 17 -

Demed 3 - 4 -
Kilo 9 - 4 -

• 9- 10-
• 20 - 35 -
• 8 - 26 -
• 7 - 9-
> 80 - 120 -
> 10 - 15 -

Adcd 160 - 250 -

• Rlze · 80 llk sand1k 120 - 225 -
• > 100Hik • 100 - l80 -
> Mersln 128 lik • 1100 - 1200 -
• • 148 Uk , 1000 - 1100 -
> • 200 Jilk .. 900 -1000 -

Y&'it NE~RIYAT: 

~ocuk Duygusu 
<;/ocuklar1mizm severek okuduklAn bu 

~ocuk mecmuasmm 31 inci saJ181 bagiin 
~oil nefis bir kapak Ye yaztlarla ~tkmll}hr. 

Bu sayulan ltibaren ba4byan (UoliTUd 
~oculllan) tefrikas1 biitiin diinya ~ocuk
lann1 alakadar eden ~ok n1erakh mahi
matla doladur. Tavuki;uiukta muvaffakiyetin 

I - ~artname ve nilmunesi mucibince 250.000 metre di.iz beyaz kanavi~e atrn > 25 
pazarhkla satm almacaktir. 

Gene bu say1da devam eden (Kubilliy 
Han) romarunm ~ok meralth bir k1sn11n1 
ollayacak.'llll1%. Tavukc;uluktan nutJ para n - Pazarhk 13/V / 938 tarihine rasthyan cuma gi.inii saat 14 de Kaba-

k.uamlt r > 25 Fiati her yerde 5 kuruljtur. Tavslye ede· 
rlz. ta§ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubcsindeki ahm komisyonunda yapllacaktir. 

· N-tl tavukc;uluk yap1lmahd1r) 25 
Ill - ~artnamcler parastz olarak her gun s0zii gec;en §Ubcden ve Izmir I.SKI HARFLERLE D 

B~mi.idi.irlilgilnden almabilir. r. I 
. Mufassal yeni tavukc;uluk 100 H Q R H Q RU N IV - Isteklilerin pazarhk i~in tayin edilcn gi.in vc saatte % 7,5 giivenme 

Kec;i beslemek usulii 25 
paralariyle birlikte yukanda ad1 gc~en komisyona gelmeleri ilan olunur. <12351» (Naklett'i) Av ve aalon kopekleri 25 * Sabf yeri: IKBAL kitabeori Sirkeci tramny caddesinde Viyana 

I - ~artnamelerine ckli listede eb'ad ve miktan gosterilen 60000 adet ni- oteli yanrnda Jiastalanm her Kiin 

hayetsiz ,erit pazarllkla satm almacakhr. ..••••••••••••• .. ••• kabul eder. Telefon: Hill •111111 
II - PazarlJ.k 27 / 5/ 938 tarihine rastlayan cuma gi.inli saat 14 de Kabata§

ta levazun ve mi.ibayaat §Ubesindeki allm komsiyonunda yap1lacakt1r. 
IV - 1steklilerin pazarllk ic;in tayin edilen gtin ve saatte 7o 7,5 gU.venme 
III - ~artnameJer paras1z olarak hergiln sozli ge~en §Ubeden almabilir. 

parlariyle birlikte yukanda ad1 g~en komisyona gelmelerl ilan olunur. (2024) 

* I- Nilmunesi·mucibince 70Xl00 eb'admda 400 top ince beyaz PAR~(}MEN 
kaad1 pazarllkla satm almacakllr. 

II - Pazarllk 9/ V / 1938 tarihine ras tlayan pazartesi gilnil saat 15 de Ka
bata§ta Levaz1m ve mi.ibayaa~ ~uocsindeki ahm komisyonunda yap1lacaktir. 

Ill - Ni.imunelcr her gi.in solii g~en ~ubcdcn gori.ilebilir. 
· IV - isteklilerin pazarhk i9in tayin edilen gtin ve saatte % 7,5 giivenme 

paralariyle birlikte yukanda ad.I ti~en komisyona gelmelel'i ilin olunur. (2303) 

F E./AT. 

Dr. Mehmed 
Osman Saka 
Goii.ia ve Dahill hasta-

hklar miitehass1s1 
i.stanbul, Belediycsi ka~smda Si· 
nanaga daireleri Piyer Loti caddesi 
No. 19. Ogleden sonra Saat 2-7. 

Telef on: 23565 

Dr. FETH i 
LABORATUVARI 
Cerrahpqa hastanesl 

bakterlyologu 
Kan, id.Tar, balgam, mevadi gat

ta tahlillert ~ (IDRAR VASITA· 
SILE GEBELltalN ILK GONu:RtN. 
DE KA Tl TF..$Hlsl> yaprlir. 
Beyoilu : Tabime ciderken Mctelik 
sok.ai1 F erah apartunan1 Tel. .. 05 34 

Dr. Hafiz Cemal 
(LODL\N BEK.bl) 

Dahiliye miitehassis1 
Pazardan U.ka Pnlttde otleden senra 

saat (%,5 tan 6 ya) kadar iatanbulda Dl
nnyolunda UM> numarah hasusi kabl
nesinde hutalann1 kabal eder. Salt, eu
martesl (iinlerl sabah o9,5 - 12» halllki 
ftkaraya mahsostar. Muayenehane Te eT 
telefon: 22~98 ~ 21044 

1938 
Matbuat Almanao1 
C I K T I! 

Kii.tilphanenizin en giizel eseridir. 
1937 yJ.lmm tariht, en me~hur 

muha'rrirlerin makaleleri - Glin
delik, haftahk ayllk gazete ve 
mecmualarda. isimlerini gordil
gliniiz butiin muharrirlerin re
simleri, istatistikle• - Fayda.11 bil
giler. 

Fiab 50 kuru~tur 
Biltiin kitap~llardan araym1z 

Toptan sati~ yeri: istanbul 
BASIN KURUMU - Taksim 

-• Dr. A. A11m Onur --

Qrtak Oy 
$iFA YURDU 
tatanbulun en giizel yerlnde, gent., 

bl.r park 1~1nde, kontoru miikemmel 
bak1mt 1y1, kadm ve erkek her tiirlii 
bastallklara acll: ha.stane. 

Dotum ve kadm amellyatlarUe f1-
tlk, apandlslt, basur ve dl~er amellye
let i~ln ~ok ucuz hususl tlatler. Orta
tay, tramvay yolu, Mualllm Na.cl cad. 

111 - !15. Telefon: 42221. 

Devlet Demiryollan ve Limanlari l~letme 
Umum ldaresl llanlar1 

20/5/1938 tarihinden itibaren Mersin - Mamure klsmma mahsus yolcu 
tarifesi Toprakkale - Payas k1smma da te.§mil edilmi§tlr. Fazla tafsilAt i~in is
tasyonlara mtiracaat edilmelidlr. (1215) (2388) 

* 20/5/1938 tarihinden itibaren Balkabai1, Helvact Kaba.ii ve emsali ka-
baklar, y~ meyva ve sebzelere mahsus tari!eye tabl tutulacakt1r. Fazla tafsilat 
istasyonlardan verilir. (1214) (2389) 

* 20/5/938 tarihinden itibaren zahlre tari!esinin arpa, yulaf ve ~avdar mad-
delerlne alt tenzi1At1; Payas, Zonguldak ve Tilrk ve Ecnebi dlfer demir yol is
tasyonlanna yapllacak nakliyata da. tatblk edllecektir. (1213) (2390) 

TURK HAYA KURUMU 
Cl TERT I P 

P IY AN80SU 
25 

BUYUK 
Birinci ketide 11/Mayia/'938 tfedir. 
Biiyiik ikramiye: '40,000 liradir .• Bundan batka: 

15,000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle (20.000 ve 
10.000) lirahk iki adet iniikafat vardir ... 

~imdiye kadar binlerce kifiyi sen.gin eden bu piynngoya ~tirak et
mek suretile siz de taliinizl deneyinlz ... 
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Ka1elerinin 
di§, adale 

tesirini ogrenenler ha,, 
agr1lar1n1 unuturlar 

NEZLE, KmIKLIK, ROMATi ZMA, GRiP VE EMSALi BASTALIKLARA 
~I BiLHASSA MitESSiRDiR. 

Terkibi ve tesirindeki silr'at itibarile emsalsiz olan GRiP'in 10 tanelik yeni 
ambalajlanru tercih ediniz. Geceleri tutacak olan agnlara kar§l 

ihtiyatll bulunmus olursunuz. 
i cabmda gilnde 3 ~e ahnabilir. 

i smine dikkat. Taklitlerinden salrnumz. -------:;;;;;;..--.-. ... iiiiiiiiim ...... _____________ , 

Bagan Leyla. yaz1yor: 

Daha gen~ gorunuyorum! .. 
cUyanll' u yanmaz, hemen el aynanu 
ahyor.. Ve kii~ilk bu~ukla.runm 

t amamen zail olunc1ya ka

Bayan Leylinm h akild 
fotograft 

ccAncak bir hafta silren bir te
daviden sonra bu derece giizel
le~tinne ~a~yorum. Biltiln arka
d~Iarun boyle daha,.gen~ ve daha 
giizel goriinmem i~in neler yap
tiguru soruyorlar ve ~ayaru bay
ret bir ~ekil alan tenim ir;in ilti
fat ediyorlar.» 

Yalruz bir hafta zarfmda bin
lerce kadm, cazip bir tene kavu~-

mu~, bir ka.; Yru? gen~le~ ve 
biittin buru~ukluklan kaybolm~
tur. Alimler, buru~ukluklann: 

thtiyarlad1gmuzda cildin besleyi
cl ve ihya edici baz1 unsurlanm 
kaybetmeden ileri geldigini ke~
fet~lerdir. 

Bu klymetli unsurlan cilde ia. 
de ediniz. Yeniden gen~le~ecek ve 
tazele~ecektir. i~te; Vlyana Uni
versitesi profesorii Dr. Stejskal'in 
kc~fi bu derece ehemmiyetli ve 
caziptir. Gen~ hayvanlardan is-

dar gilnden giine eriyip 
kayboldugunu kemali hay· 

retie gorilyordum! •. » 

Bayan Leylamn yalntz 
bir haftahk tedaviden 
sonra ahnm1§ ve retO~ 
gormemi~ hakiki fotograf1 

tihsale muvaffak oldugu ve 
«Bioceb tabir ettigi bu ca.nh hii· 
ceyreler hu1Asas1, ~imdi pembe 
rengindeki Tokalon kremi terki
binde mevcuttur. Ak~amlan yafi.. 
mazdan evvel tatbik ediniz~ 

Siz uyurken, cildinizi besliye
cek ve gen~le~tirecektir. Bir haf
ta zarfmda biltiin bu~ukla
nhlz kaybolacak ve 10 y~ daha 

gen~ goriineceksiniz. Giindtiz i~ln 
( Y agsiz ) beyaz rengindeki 
«Tokalom kremini kullaruruz. 
Bir k~ giin zarfmda siyah ben
leri eritir, ~lk mesameleri sllt

l~tinr ve en ~irkin ve en esmer 
bir cildl yum~at1p beyazlattr. 

Bayanlarm nazan dikkatine: I Satin aldigrmz Tokalon kremi vazolannm biiyiik bir k:J.ymeti 
vard.Lr. OnJan bayiinize iade ettiginizde beheri i~in 5 ~ ala
cak, ayni zarnanda Jaymettar milkafatlan bulunan Tokalon mil

a i tirak haldaru \'eren bir bilet takdim edecektir. 

Bu iki kelime -
Hatmmzdan ~kmasin1 

1 
Gi§esi 

2-11MAYIS 
Tarihi 

Kader Aesinden bir tayyare bi
leti almahSllllZ. Zira Kader her
kesin Aesidir. Ve herkesi mem
nun eder. 

Eminonii Vlade ban No. 4 

KADER 
B. 0. istik.IAI Cad. No. 109 

Dikkat : T~a sipari§leri derhal 
gonderilir . 

... _________ _ 
Osmanh bankas1na memur 
ahnmak i~in miisabaka ilan1 

Osmanh Bankasmca bu kerre ye
niden hizmete almacak Tiirk me
murlann intihab1 i~in mayis 1938 
ayi zarfmda bir mtisabaka ~Ila. 
caktlr. 
Y~ 35 den a~gi olup bu miisaba

kaya girmek istiyen erkekler nam
zetliklerin( kaydettirmek ve kabul 
:;;artlarrm ogrenmek i.izere nisan ayi 
zarfmda her hafta salI ve cu.ma gtinleri 
saat 14 ile 15 arasmda Osmanll Ban
kasmm Galatadaki merkezindeki Ki
~i i~leri Servisine miiracaat edebi
lirler. 

Talipler hiiviyetlerini mtisbit ev
rak ile .beraber tahsil tasdikname 
yahut ~ehadetnamelerini ve ~yet bir 
vazifede istihdam edilmi~ iseler, hiz
met ~ehadetnamclerini birlikte ge
tirmelidirelr. 

BAKER 
Magazasmm sattigi elbiseler 
1 - PEK MtiKEMMEL 
2-PRATiK 
3-GAYET ~IK 
4-COK UCUZ 
Kostumlerin zengin ~e§itleri 
her yerden iyi ve ucuz fiyafi.. 
larla satilmaktad1r. 

._ Zengin olmak i~in 
Mutlaka. 

ALOL CEMAL 
gi§esinden 

I 
Bir bilet almamz kafidir, 
Adres: Istanbul I§ Bankasi kar
liiismda No. 15. Tel. 22954 

• 
Istanbul Asllye 3 cii Hukuk Mahkeme

sinden: Be§ikta§ $inan pa§a Kopriiba§t 
sokak 40 numarada. mukim Firdevs tara
fmdan Be§ikta§ Orta Bah~e Dlzi sokak 26 
No. 11 evde oturan ~evket aleyhine mah
kememizin 938/ 96 numarall dosyasUe 
a~1lan bo~anma davasmda: Miiddeialey
hln ikametgah1 mc({hul olmas1 hasebile 
tahkikat giinti ilanen teblig edildigi hal
de mahkemeye gelmedl~inden hakkmda 
giyap karan ittlhaz edllerek 17/ 5/ 938 saat 
10 a talikine ve on be§ gtin mtiddetle lla
nma karar verilmi§tlr. Mumaileyh E;;lev
ketin mezkilr giin. ve saatte mahkemeye 
gelmesi veya bir vekili kanuni gonderme
si ve aksi takdirde g1yabmda tahltlkat ve 
muhakemeye devam olunaca~1 tebll~ ma
kanuna kaim olmak tizere iH\n olunur. 

M. 1598 
Kachkoy ikincl Sulh Hukuk Hakimli

ginden: 
938/ 139 
Aslen Qorum vilayetinin Mecidozti ka· 

zasmm Qtlmk koyiinden olup babas1 M;u
samn memleketinde, anas1 Fatmamn Is
tanbulda §i.§lide vefat1 Uzerine velisiz ka.
lan kii~iik Mehmed Tezcana Kad1koyiin
de Kalam1§da Fener caddes!nde oturan 
ve ku({ii~u iki senedenberi himaye eden 
~vket K1bnsltmn vasl tayin edilml.!J ol
dugu alakadarlara. ilan olunur. M. 1597 

ist. ti<tiincti icra memurlugundan: 
937/ 365 
Kopemige bor<tlU Ali R1zanm mahcuz 

karyola. mu§amba ayna. gibl e§yasmm sa
t1lmasma karar verilml.!J oldu~ndan 1lk 
a.<tlk artt1rmasmrn Slrkeclde 9 No. h San
tral oteli oniinde 4/ 5/ 938 i;ar~amba giinil 
sa.at 9 da yapllac~1 muhammen klyme
tin % 75 inl bulmad1gi takdlrde lkincl 
ac1k arttumasmm 9/ 5/ 938 gUnti aynl yer 
ve a.yni saatte yapllacagi ll~n olunur. 

M. 1596 

Dr. lbsan Sami •••II!! 
l•-,•s•TAFILOKOK A~ISI 

fstafilokoklardan mUtevellit (ergen
lik, kan ~1bam, koltuk alb -;ibani 
arpac1k) ve biitiin cilt hastahkla-
nna kar~1 pek tesirli bir alltdtr. 

Divanyolu No. 113 

Dr. N IS ANY AN 
Hastalaruu hergiln ak§a,ma kadar 

oteli arunda 

28 Nisan 1938 

30 Nisan Cumartesi gUnU 

B SI E 
Modern Ti.irkiye Mecmuas1 

30 Nisan Cumartesi gilnii ~lkaca.k onuncu saYlSl §erefine 

T aksimdeki TORK sinemas1n1 
Karilerine tahsis etmege muvaffak olm~t~. 

O gii.n saat 12,30 da mecmuaJlllZl okuyan her kariimiz mecmua.nuzm 
son sahifesindeki kuponu mecmua ile birlikte kap1daki memuru mah

susuna ib:raz ettigmde: 

sinemaya meccanen dahil olabilecektir. 
Program: C1FTE KUMRULAR . Lilian Harvey ve Henry garat 

Bundan ba~ka komik, diinya havadisleri ve zengin program. 

30 Nisan cumartesi giinii mecmuamtz 10 kuru§tur. 
Unutmayuuz, §intdidcn bayiinize tenbih ediniz. 

MEYVA TUZU 
En hot ve taze meyvalarin usarelerinden istihaal 

edilmit tabii bir meyva tozudur6 

kiln degildir. Hazunsizhgi m.ide yan

malanm, ek§iliklerini ve muannid in

k:J.bazlan giderir. Ailz kokusunu izale 

eder. Umumi hayatm intizamSJzhkla· 

nm en em.in surette 1slah ve insana ha

yat ve eanhbk bah§ede:r. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESt 

BEYOGLU - iSTANBUL 

Sa~ baknm, i:-ilzelligm en birinci §artubr. 

PETROL NiZAllA 
Kepekleri ve sat;( dokiilmesini tedavi eden tesiri miicerrep bir il~tll'. 

Yap1 i~leri ilan1 
Nafia Vekaletinden: 

1 - istekli ~1kmam1§ olan Ankarada Devlet Mahallesinde yapilacak: Giim
rii.k ve inhisarlar VekAleti binas1 ikinci kls1m in§aati yalmz mall sene sonuna 
{:Ok az bir zaman kalmas1 basebiyle 1937 senesinde verilmesi me§rut olan 8300 
lira 1938 mall y1llnda Odenecek paraya ilave edilerek diger hiiktimler aynen ba
ki kalmak §artiyle tekrar eksiltmeye ~Ikarilml§tir. 

Ke§if bedeli 683000 liradlr. 

2 - Eksiltme 11/ 5/ 938 ~ar9amba giinii saat 15 de Naf1a Vekfileti Yap1 1'
leri Eksiltme Komisoynu odasmda kapall zarf usuliyle yapilacaktrr. 

3 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin 31070 lirallk muvakkat tern!· 
nat vermeleri ve Naf1a Vekalet.inden almnu§ ve yaptig1 en biiyi.ik bir binamn 
bedeli 250000 liradan ~ag1 olmad1grm bildiren yap1 miiteahhitligi vesikas1 gos
termesi ve bizzat Yiiksek Miihendis veya Mirnar olmas1 veya bunlardan birt ile 
mi.i§tereken teklif yap1p mukaveleyi birlikte imza etmesi I!zund1r. 

4 _ Eksiltme §artnamesi ve blllltl miiteferri evrak 34 lira 15 kllrll§ bedel 
mukabilinde Yap1 i§leri Umum Miidiirliigiinden allnabilir. 

isteklilerin teklif mektuplanru2 inci maddede yaztll saatten bir saat evvell
ne kadar komisyon reisligine makbuz mukabllihde vermeleri 1Az1mdlr. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1185) (2342) 

Ankarada Maden Tetkik ve Arama EnstitusOne 
a!}ag1dakl evsaf1 haiz topograflar ahnacakt1r 
1 - En az 500 hektarhk arazinin ba9h ba§ma nirengisini tesis ve hesab et. 

mi§, Plan~ete veya Takeometre ile mtinhanili haritasrm yapnn§ bulunmak. 
2 - Merkezde yap1lacak miisabakada muvaffak olmak 
3 - Slhhi vaziyeti miisait bulurunak 
4 _ Merkez Ankara olmak uzere Tiirkiyenin her tarafmda seyyar halde 

i§ gormeyi, icabmda yer alt1 tH~uleri i~in ocaklarda ~all§mayi taahhut etmek. 
5 _ Mevzu sistemlerimize gore ve mevcut ~letlerimizle arazide en fazla 3 

ay muavin olarak ~all§lp bu miid~et i~inde gosterecegi liyakat ve verecegi ran
dlman dereccsine gore ali memuriyete almmayi, muvaffak olamadlg1 takdirde 
bir gllna istekte bulunmamayi kabul etmi§ bulunmak. 

e isleri ve miisbit varakalarile birlikte 15/ 5/ 938 e kadar 


