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Telgra.t adresi: Kurun • lstanl)ul 
Telef. 21413 (Yazı) 24:i70 (idare) 

zel, 

Çocuk Esirgeme Ku • 
ramrtnun çıkardığı 
aulık mtcmaa: 

ile için en gil· 
en faydalı yazılar, renkli 

resimler ••• 
BEŞL"\01 SAYISI ÇIKTI 

Sayımız ıoo Paradır 
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Reisi c um h ıı .~ 
Dün saat 17 de Ankaradan 

ayrıldı · 
Ankara, 9 <A.A.> - Reisicumhur Atatürk bugün 

saat 17 de hususi trenle Mersine gitmek üzere şehri
mizden ayrılmış ve ist~syonda Başvekil Celal Ba
yar, Büyük Erkanıharbiye Reisi Mareşal Çakmak, 
·Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Ka-
ya, Hariciye Vekili Dr. A ras ile diğer vekiller, me· 
buslar, büyiik erkanıharbiye ve milli müdafaa erkanı 
ve kalabalık bir halk kütlesi tarafından uğurlanmıs· 
lfg.dır 

Hatay daVası 
Atatürkün davasıdır 
Atatürkün aavası da Türk 

llıilfetinin mukaddes davasıdır 
U ·ru •t ·· ı A " • aıı •IU uıı Huııa \C Amerika- , 

l'a ,. .. 
o:.undcı-llen bir tclı;rnfla Atattirkün 

Yentd • d en 'ahım surctlo h:ıııtnlantlıi;1 , c 
ıtlet 1 lcrlno balmnıı.)acak bir baldo 
ıı1un<1 ll,. ... 
1 

Uı:;u yolunda .) alan bir haber ya. 
"' ın~ :r· tin . 1 urk efkfirı umumlyC' .. lnde dc-
dırlfıbır ncfrC't \'O haldı bir lıiıldct uyan. 

ı. 

1 l;ııı • . 
tlllii i ıçıntlc ~·cti~cn bti,> iık Undcr A-

li.ta tk de\ lr.t rci!li olduktan sonra halk 
sın dan k·ı· lı 11"Uk çe 1 ııı çıknııı:- değildir. Bir 

• uy d !:<'. CHım t•dt•ıı istirahat dC\l"l 
!:lllnc 

"an 11 sonrn lı<'ıncıı h<•r •·ün Anl•a-
tıı bir l·· · "' ııu, •0~1--sınılc hail, n~ında "Örii- j 

.,ur. ı :, 1 • • "" 
dığw h 'e ı,ı ~un ~ cıılclcn ha..,talan-

aı.ıuntla d . -
lllıa11 un,> ıuıııı dort ı.o~cslnc 

d~t habcrıc.r l n,> ılılığı ı.ırndıı dahi 
Ve hl .. tt 

lc'l·nı u C'fik dc\'lct \'u~oslan anın 
etli hart· ' 

l:<'ııcra 11Y" ' 'e bahri)·e nn11n Or-
lıııı bıı 1 

ekselans l\lıı.rlı:'i n<•ıtllerinC' ka
lıı.ı Yunnu bulunuyorlardı. 

kadar a~ık olan bir ynlan karşı. 

... ııı.l:ı ) upılal'al, ~t') nefret \o hiıldct ct
nıc·k tlt>ğll, şadcrc l•alıknlıalnrla gülmek 
olalıilirdl. ı;ğcr Anopa \C Amerika 
n•cnılckctlcrinc yaııılan o yalan Türk 
milletinin rnrlığın:ı \O lı:ı,> iyctiııo mn
ııc' i bir :.uika~t tc;ıebbüsü olmacınydr ... 

!'iitt•l,inı .\narlnlu ajan .. ı da bunu n:ıkJc. 
dt•rlwn planın btihdaf ettiği mnJ.saclı 

a\·ıl•<:a i~:trct ccllyor. Uatal intihabatı 
tiirlü tazJlklcr \o lntril\nlarla hedefin. 
den iııhir:ıf ettirilirken bir taraftan da 

bir ı;-ok pnrnlar , arfctlllc'rck Bcruttan 
hrr tnr!\ra yalan tf'lgrarıar çekilmesi a
ra:.md:ıkl mıin~cbet üzerine ıınmınk 

b:ı~ıyor. 

lkmck olu~ or ki Hala.) intihabatın.da 

l"tirklcri azlıkta bırakınnk iı:iıı bugüne 

kadar zanllı halk Uzcrindc tatbik cdJ. 
ll'n maddi tazyik \'C l~kcncc tedbirleri 

ASIM US 
'!Soım: S. 4· Süı 5.2 

19 mayıs, Ankarada Ata/ürkün 
yüksek huzuıu ile kutlandı 

Dahiliye Vekili ve Parti genel sekreteri Şükrü 
Kaya gençliğe hitaben bir nutuk söyledi 

''Türk gencini, sağlam, gürbüz, neşeli işe, savaşa 
elverişli, yüksek ve seçkin vasıflı yetiştirmek 
için Atatürk icabeden diıektijleri vermiştir,, 

Ankara, 19 (A.A.) - Atatürkün 
yurdu ve Türk istiklfılir\i kurtarmak i. 
çin büyük mücadelesine başlamak ü. 
zere Samsunda karaya ayak bastıkla. 
rı günün 19 uncu yıldönfunü olan ve 
yine Büyük Şefin yarattığı muhteşem 
eseri emanet ettiği Türk g~liği için 
"Spor ve şenlik bayramı .. olarak ka-

(Sonu: Sa. 4, Sil. 4) 

Fransız - ltalyan \ 
müzakereleri durdu 

Londra, 19 (A.A.) - Röytcr bildiri
yor: lspanyol işinden llerl__geldlği zan. 
nedilon Fraruıuı - Italyan m0%akerele
rindekJ tevakkuf Londrada bUylik bir 
cndi§e uyan~tır. Bunun Ispanyada
kigönillllllerin geri ıı.lmma:smı geciktir
__ _._ ·- :r..v.ı.ı.ııuyor. Çilnku cıu takdir-

de ltalyan - lngiliz nnlaşması da dola
yısile meriyctc giremiyecektir. 

Benzin flyotı lndirlldl 
Ankara, 19 (A.A.) - lktisat vekale

tinden: 
21 .Mayıs 1938 tarihinden muteber ol

::l:ık üzere benzinin perakende azami 
satı~ fiatı beıı şehir için a§ağıda göste
rilıliği gibi tenzil edilmiştir: 

Ankara. 

Dökme Çift büyi.ik 
litre 
18 

teneke 
660 

Is tan bul 15.5 580 
Izmir 15.5 580 
Samsun 580 
Mersin - belediye istihlak r esmi 

hariç - 575 

Diğer yerlerde a.iamt satıu fiyatları 

Istanbul ve lzmirde çirt büyük teneke
nin depo fiyatı olan 521.75 kuru§a nak
liye ve mahalli resimlerle listesi vekfi.. 
lete mevdu yerlerde satıcı komisyonu 
ve bayi kfırı ilave edilerek · tayin ve 
teshil olunur. 

~ltiıylYı lk e~Deınc~
o n mlYısaba~amoz 

iki ylldız birbirini 
arıyor 

. _ ....._ __ _ 

Hatay davasında mutlak 
bizim dediğimiz olacak 

Yoksa, bu kutsal hakkı pazzmı
alacagzz zın zorile 

Vazan: Hakkı süha Gezgin 
"Hatay,, dan, Türk Sancaktan, bi-

2im kard.eı Antakyadan acı haberler 
gelmeğe baıladr. Orada sömürge tel
lalları, kirli siyaset sil&.hlan kullana
rak, hakkı Ört~eğe, haklıyı yere ıer
meoğe uğraııyorlar. 

Kımı, dili, tarihi, dini bir, bir vatan 
parçasını, en tabii nasibinden uzaklA.§· 
trrmak uğrunda baı vurmadıkları , in
trika, ~evinnedikleri dolap kalmadı. 

Bütün dünyanın hakemliği altında 

ortaya konan Hatay davası, doğru "·ic
daolardan bütün haklarını almııtı. 
Herkes, bu iıteki Türk isteğinin yük
sek ve asil manasını anlamıştı. 

dinlemeden önce de bunu biliyorlardı, 
Sağa, ıola sapı§lan, vnl<it kazanmağa 
çahımaları, uzun muhabere kapılan 
nçmalan da hep bu yüzdendi. 

. Biz, hakkından cm.in insanların a• 
ğır ba~lıtığile gÜrültüden çekinclikçe, 
onlar yaygara kopardılar. Seçimde 
Türk çokluğunu hile ve fesatla yenme
ğe çalışbJar. Çöllerden Bedevi kervan• 
lan kon-Ourup göçtürerek Sancağa ka· 
labalık ü~üıtürdülcr. Hapishaneleri bo
ııaltaralc, haydutlara nüfus tezkereleri 
dağıtarak ıehirlere indirdiler. 

'°r.e•· ..,H , .. ... 4 • 1 

No. 26 
Bu herkesin içinde Franıızlann ken

li dileri de vardı. Ve onlar, daha mahke~ 
me lıuzuruna s.rkmadan, Türk :tezini 

Çirkin, ayıp, günah adına ne varsa 
hepsini yaptılar. En sonra tuttular, a

jansları kendi ısuçlanna ortak ederek, a .. 

• onu Sa. IJ 



BATAKLll(TAN 
iMDARATORİCELIGE 
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No. 36 Vazan s Kadırcan Katlı 
Jld sUıa llMU'a .JlltlayaDOI blytlk bir ı Soma lıJllia 1ralktl. Olderkm: 

aJaym &ıtblde, bir Roma lmaparat.oru - Amcana buna hlO bir 187 ~ 
llM IJa_. -aarü f8bra lh'd1- Sağ. .... YUl8mıo va1rtUe cauıı metre.ı oı. 
ÜD 80ldan Nü yalıyor; alkıiJar ıök- dutunu, hatıl ellr puanndan satm a-
... )'lbellyGalu. lmcfıiuu unutuyor muaun f 

-Obtarsbe1*kL. ~ 

~'°· - Bnt, 1ı1111oram. fallat ,a Vulllla 
T804lara o aman J1rm1 llıl 1lllllda lltem••t 
~ -Saltll1'blet1MmünnılılrDo 

,,...,._. ota •ldılıfen ...ıa delil- c!m--. buma ,.,._., Bea lrwaaw 
cD. Ba, tam mlnaatJe rlnfdrlı ve olgun verdim. Buıl1n amcam• bUdlrecelbn-
lıll' edaıktl: BeJU, lek ..... tue bir Kannmı biC ldmH .,...,., 
tal vardi. Kmrclk -c1artıe bace bıyık- Teodora. onun boynuna atıldL Km1 
1armda stımllt teller bellnnitt.L GO.ıel dudülarmı ıehvet dolu bir kadeh glbl 
batleler aaffte alamı Ye pbldarmJ preDllD aPına uattı. Aynbrkea: 

~ 8er Jal'CMI dllertae U1'· - Eler l)'l ~ ablrll 
pn bir~ 1dbu- w Hlllpatllt hare- oJ! Kendini tbıme! 8ua llceate'dn
btler, ilk bir sl)'lrıll ba ıtlMIJA:led ta- ler! 
~u. Dedi. 
~ J1uıı1er4e ye bmpJuda V..Uen JlltlDtlıl ...... Jeiealnl 

barcayu DıtlJV ameuı lmparat.orlak dlkbUe dlııledt w bflan catddl: 
tabtma otmarlren Jbtlnyanoe'un ook - Kanma var! 
,......... aeailllllttL ........ GDD leY· - VuUwam pırlt'nl llatlrlattıjml 
-.... hllat bul batılbmlU bıinu bot için aff1nm dilerim. 

~ - Oınuıla evlendJibn amaa adece 
Teodala t* a.....I ~ bir ubrdlm. 

m •eta dDeıftlhd JaP1D8k lstlyeııbı - O lrallunu aladen daha bllytllrlerl 
...,. elllllll .ıtmd• bal\llldww J&. mJ ;,aıaı1t DetiltiımeUI 
- pldtilnl ~ JOlttnyanoa aeva:Plabıln medyetlerfnl 
~ ,.- aldıp aman, evla usun uwun anlatıyordu. lmpuatonm 

lalerln• WaJor; Roma hayatım ve ra- g!zlerlnde bdmblm en .0-1. a h
han ~ Jll'8ll8I J1ot &Orbmlk t.. IUl'IAm ~meli canlanl)'Ol'du. Hepelnl dilr
tıba 19111 RomaJa bdlıdar lfbl ytııı bltG.; katle dlnledllrten 10nra: 
,ardu. B67leJl1rJe •~ MDelerlD re. - DUtUnellm! Sem ment 16rmelr 11-
llı.t " ...... .. llatlnlarml .. terimi ..... 
.....,... ........ daba tc* .. .............. .,..... ... ....... 

.,.. .............. bir ftıtdda .. ......... ,........ .... ... 

.......... ; ..... deıtal ..... ~ 

......... .,. '*,... .... 

....... ..ıs ...... ...,... .. ,.... 
- m.Mtu ..,. claU ..... " ...... .. -~,.....,....... * 1111e Pf'tı ı Mnr ttlımm 1-Jlll. 

..,._. pUrtyQr;~e fikfrlerf.. 

.. llJllı.arda. Preubı seJrlemm latr9ra 
tana we.91111aa lnanaslala derece-
... clelDdl: mu tamemlU'Ü .. de 
a p t8* ~ uman omm 
aemt 1ıll' JWPlllak talad• balnıtala. 
badi•• TeodoraJıa borcha baJdala .. 
atlerdl. 
~-........ A*er ..... 

..,.... ........,... 'f9 ~ 

~•---0maoı-ıs11ı1 
• .., ... l'alrat ..... llDJdbndar o-
.................... luıama1rtu 

..,_ latrtlm ft lnn'f9tlerlle o '9N 
JDwlbw1udL ......... JlltlDtl8 bma. 
illa - ,... ~o lsalde,.. 
na talata lalllp olllsU lclD flmdldea o-

• - ,.... bahmmü. - b"9tJI oJ,. 
malı ••ekti. 

1 ~ biat ft PatıtGl mm.nJa. 
mı taıPıwcla. KoltutlDopll'Dla muıı... 

olmqta. Senat.o'yu okfu1or, ulladele
n 1rarp 111 dawanıyordu. KWHJI hlQ 
lılr l&llllUl Uımal etmiyor; patrikle tond
IQW: din metıleleri halr1rnsda mlna
Jaıplar ""'1'0t: .a.lerlnl hep lmtstl
JUIJim '8belmulne yarda edecek .... ~ 

t:-•adr: dofralalu ~ ft 
Jalg bJıt IUllUl Vebrmı lrçbetmlyordu. 

Teodora a&'lblGlte hadili tein blo 
Wr .. 7 latemlyordu. Bu hal premdn ona 

MllbltD lfllr olmuna, haJl'IUl JraJm&. 
maa •bep oluyordu; Jn.tlnyanoe'm:a 

~ 4eree •1""• oı,a ~ IDce 
ruhu lıllbltUn aeac 1radma 'balJanıyor. 

- lnsDI TeodGnm. .. lılr melek
•• Jtuhqa ela .,... ucü ba bdar ... 
ilah~ iner. a.-. ~; eT• ....... 

- ... 1'eldm ldD tOPhellls - )ll)'IJr. 
~ l'Öat llllpaıatOr 'bana l'UI o-
lar ma 7 8aatD ..ı lrarplart Benim 
,tldmda ..... 1ılr lalam ~ 
....... btO llt•em. Kuma, preml~ 
ıtıı, l'8lta ND&torlarla ~ rDtl>ell 
~ "111 kıilln" ~erle ... 
1mleledllt ,...- ebqfttlr ...... aut-

• • ...... mrtaıa ·~ ,... ......... .......................... : ..... , .......... .... 

Dedi. 
Vullla Ofeml bmt1I aıı-slil mmu 

...... allıl 1edadea flrladl: 
-lfMd olarT ._ .... • lıaıail in

...... ....., Diba'* .... 1 Bir 
da..a. ,__ .._ ~ lllJll-
lemlt! Bamm lglD o bd8r sbel '" mı
... imlan~! 

lmpen.tcıır ..... Nabd .U.fM.. 
,. ...... faW v .... - .... bir 
fedülr1Jia Jli il llJ'(lll .. : 

- ID)iemlll .. de ..... 1ılr .... ;sa ,_ -a , 
wcüııun ıchie ahini- varua olmak ı.. 
tfiMdlltiıl kllll ... edetılllrf ....... 
tabtmaatll ... . 

Ona ba ffbbd8 bir ... W.J 
2 

•" 

Wru ... Ban4D lovmall ... 
ftlb .. MVllU JIN9ll Jmrtanulll 

- r.ırat pma da umdaa ___.. 
malı Jd JbUDYIW 1ılr toeak delM'r. 
Bir p olullar lıl1e ODU 11111 ~ 
...... " 1&11111 1ıaMJarma ae.teıme. 
JDlllerdlr. We•• en uamla. ea a.-
laDJ ft blrlDıal ....... TeodanJI ...... 
pktea~ 

- Bayla bir ........ -- teren. 
ne una olmadllmı bam.ıtdlr. 
- a..uı Ofeml, c1ltb Jd .. bir 

Jrayll aoealuYam ... -
v..m. daha ODk ~: 
- Buma~ o ed..,. bn 
~. B* .merek ..... atıı-
IDll maı imlan ,. ıadart .... ba-
bam da... 

Babumlla uU ve bl11ft adam oldu
lmıu. lpelrler lclııde bllylldt1ttlnl 1IZUll 

usun anlattıktan 10nra 83zlerfnl te)'le 
bitirdi: 

- Ayaemm imi.. Ba bdarl 79tmlyor
mu1 gibi senelerce her ttırHl rezalet t.. 
çbule )'al8dL Bir cıYU. bir ydu stbL.. 
llreD4 ka4m ! Bllullm 111 bdar .ıaılk
mlan, lurm1an l'U'I& hepelnl ara-

,. doldmacat "-
-Rica ec!ertm 1111, -- Ofeml! 

Benlla olm111 bltmlt bir 18Y JOk. 7.aten 
bıum beyle bir 18'1 yuak ediyor. 

- Bamm ve aJıJlk bllmlyen bir b
dmm g8dnde (bııun) an ne defert o
lur. Omı paçavra JaPIDÜ ister. B!Syte 
teY ohau. .TI18t1Db! O bdm ba 8al'&)'a 

stremes. Burul hipodrom dellJdlr. Ba
rua mulradd8ltlr. 

~ bml1I ISlrendlll lllllU 
VUOll&yı g&rmet ve Jr.cmqmak lltedl. 
l'abt Vaıdloft banua JJ1 ~ 
blll)-ordq: 

,_ otıum. .mis oll BlıMtla ... 
m deilJdlr • 

- Eler Teodol'8Ji ""'9'• tpım. 
ollum oaa blo Mk teıııteM1•1! 

---~---· JUftbeklı ... 
RomanJ8 ile tlcantl bu WlliJeltteclr • 

Füat !taJJI, ... ....,. Ah .,.. 
(blılla .. , 

Pranauca ~.. psetealnde 
İtalya ile Almanya ıaramıda Tuna hav· 
samda "'8Mt1eriaia bir oldutuaıu. 
falrat iktisadi ıayelerlıain aynldılau 

lıaret eden bir yazı 9'nmftn'. 
Bu ,azıda, ltaıyuı muharriri Vlrd· 

alo Oayda'1Ull "Voce d'ltalia,, (İtalya 
eesl) psetetlnde ~il m•bte 
mnnu blhlldlllyor. ttalyaa muhar
rlrl M~lnl De HitJerln IOrt mfilllat
laınndan bahseden bu yazısında fÖyle 
eliyor: 

.. ltalya Awaturpp komtu olan bu 
Tuna ve Balkan 1111ntakalanndaki mü· 
him mealutleriaia A1aum79 tarefm
clan •1•%-" laünnet edilınesini 
is•ı 1tal,. da Alman menfaatlerini 
.......... ft •,mala huırdır .. .,, 

"Etmelalyor" pı1etesindeki yazıda 
ıu tefalr 18rUtWl170" I 

Ba avretle ltal.,a ,alaa Şimali Al
rilra .. ,.lan $arb 4loina cephe alıp 
Ala •1•11 A•.,..,.. ..,._t .. ...__ 
,. Wııul etmecliil pw, Wr taa lftan 
...-... mmaWredwi_ , 4ilw t9nftm 
...._ -tekedm.. _.....u, birin
cil•ri Alımanya,a, ikincileri lta)Ja,a 
........... tllıaim ,......,. bile w.w 
edecefe bem.aniJOI'. Çüaki, menfaat
lerlne .... iki ......... .. ....iımet 

ettinnelr,, arneundacLr. 

Alıp Verilen_ Mallar 
Din)'& ticaret •uiyeti noktaımdln 

larkl merked Avrupa meınleketleri 

Roma w BerHni iki cihetten a1AJradılr 
ederı 

1 - Bunlar iptidai mlldde •eren ve 
imal ediJmlt mal alan memJeketludir: 
,ani bunlarla denls qU1 yeni memk· 
ketJerdtn daı. mWsim iktiNdl it ~ 
li ,.pdablllr. ÇOnktl, d.iierlerinden 
bam madde kolayca Terebildl'klerl hal 
de ,aJllbml mala lıııola,ca •J1Ms•. 
ı - -. a.aılelıııetler 6Jle 1Doqu-

1arıda 1d, harp halinde, ıerek ncrl ted
Mr, ıenk ablob !!e?.m«lrm denbler 
8tell menılebt1erden daha emin . bir 
ticam "doMt cılalıilr. " - • 

Almanyamn Muvaffalayeti 

JOI': 

ttl\YVAN,. Ml\O N 
....... '"10&1hli. 

-· ,. 
, __ ,....( 

' ' 

B• 1Mırittltla1d ~' o1dclr AlntanJIG U. ltalyanm 2'uca ve Bal1cııM tMnl1e.. 
ket~ ısn t.M1ri (yam Awıturya11tt1 m.aaw1c1n eweıM> Wuadl .a. 
yetleıi..ı glJateriror. B'yalı oklar c1o bugflMa _,.yef1"riM ı~
Oldonn ~ rMotnlar1a ela l>11 memlekeıJerdn MI- birlnitt ttMLtt ve fi&. 
raoabtldcs Almcmya ve IMlyaya oıa. yfllde •betlcni teelnf edatMfffr. 
teri için Jtaı)'&dan dalla m&blm bir pa- Jeketlere, aldıklanna mukabil smDarmı 
_. tetJdl etmektedir. atmaam dlha iyi bDmfttlr. BDlsaela 

Diler tanftaa, Almaya bu mem- ,a blrümak niyetinde delfldlr • 

) 
1 

s. · s· 1iiindeki ( l\ı&a haberler na?fopİ.mb · 
Pamuk lplJll fabrlbt&i8rl dlbı .. 

• t.Teda Upaala Grıhentteat meoJoJf na)'I blrUllnde bir toplantı ,apaJl)•flo 
Profea6rl il. Aksel Penan, ~ Tellah- dır. ToplantJda tbnd!J9 bc1aı' topla

' lıllP.P_rlP9l1 _fJlı•dakJ bir......., ....... .._. naa dinaer. mdmcatlar ve dllllr-.. 
MQlotttf,irılf\WO.-..~W.."'91 ·-- - ................ , ... ..... 
aydaaHrt:MWılilt ~adJ.t.1 "~ löl!itttlkJeııi tabm prlmffrl lDMelel' 
.or, "J>l~6k mtlhtm .erler bulmuttar. mevmu bahlolmuf, ft eaab ~ 

• Ziraat Bankası Bw2 7enf .bir bll8lere geçilmem kaıvlaft,mlmJlt. 
bina .,.pllnwı&a karar ı,ur. Spor Sarayı 

.- ..-...,,. ıı• .a~ dnam etmektedir. ı-ı Ba '6.uhfM.&.. 
Bir bana içinde ziraat mndnrllllQne ı 70 Vali ve beeldiye reuu Y -. KAM 
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Je husule ıelen sel yilzilnden 15 )'aşındı dllrlerlnln iftlrakile bir toplantJ yapıL 
bir çocuk, blrcok hayvan ölmllt. mesbaba mıetır . 
cökmDşlilr. • lhr toplanbda Taksimde aergl bfn&. 

Almanya19 Almuıyadan • Şirketi RayrlJenln Haalc&J teqüJa. 111 yanmda yapılmam dUeDntllen llpol'o 

Uınscat tthallt nndı 79ptırmakta oldutu 71 numaralı n- arayı etrafında l&illmeler olmq. 
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lllm bahlslerl: Dünkü hareketleri : 

Mide, kalınbağırsak Galata 1Jençler birliği Islan bul 
düşüklükleri mıntakası kupasını kazandı 

ve tedavi usulleri 
Yazan: M. Kemal OKe 

Yerdiği bazı klinik arazlurlyle ka
rında bazı cerrahi hastalıkları tak· 
Ut etmek suretiyle teşhis hataları· 
na ve batt.A blrcok defa masum bir 
"appendice" ln çıkarılmasına sebe· 
blyet verdiği iclndlr ki "Enterop
tose" lar cerrahları da çok alAkadar 
eder. 

Pratislyen hekimleri de çok ah\· 
kadar eden bu gibi vak·nıara çok te
sadüf ediyoruz. 

Memleketimizde an teroptoz başlı .. 
ca lkl şeklide göze çarpar: VilAdf 
- bUnyevJ ve kfebt. 

Klsbl şekli gebelik, tUmörler, ha
ben mesarlka şahmmın erimesi gibi 
sebepler altında karın içinin mlha
nikl olarak genlşlemeslle olur. Böy
le olduğu gibi uzvun bir tarafa çe
kilmesi, itilmesi veya tazyik edil
mesi gibi diğer sebepler de karın ab
şası tamamen veya kısmen düşebi
lir. 

Bllnyevt şekil ise: Bilhassa llabl
tus Asthenicus dediğimiz bUtUn vü
cudun bUnyevt ıaflyetl lle hlllA.sa e· 
dllebllen hallerde görUlUr. Fakat 
b6yle olmaksızın da bUnyevt şekltne 
nadiren tesadUf edllebllir. Yalnız 

klsbt şeklinde Amil olan sebepler 
b6yle bUnyelerde daha kuvvetle mü

essir olur. 
Şu halde bUnyevl ve kisbl şekllnl 

bir arada görmek mUmktın olabilo 
ilne göre, bu iki şekle UçUncU bir 
şekli {cample:xe) daha ua.ve edebi
liriz. Kllnlkte Anteroptoz denlldlğl 
vakit tık hatıra geleni mide dlltUk
ıutu (Gaatroptoae), bağırsak ve bll
haesa kolon dUşUklUiU (Coloptose) 
rlh· .. -F.ı.kat bunlarla. l)Ar.a.hı:ır böbrek 
aoştıkltııu fnepllrpotose). k•raelier 
dllşUklQIU (bepatoptose) de· bir ara
da bulunablllr. Pankreas ve dalak 
dllştlkJUiU de bu1unabntrse de nadir
dir. 

"Enteroptose" ların cerrahları en 
çok alA.kadar eden clhetl klfnlğtdlr. 
Verdiği bazı mllhlm sllbjektıf araz
larla veya beden vazifelerini mllhlm 
~erccede bozmak suretiyle bazı cer
rah! hastalıklarla karıştırılabilir. 

Fakat birçok defa olduğu glbl "en
teroptose'' ların nazarı dikkati celp 
edebilecek hiç bir ıstıraba sebebiyet 
'Vermeksizin de kaldıkları vakidir. 
Bu bakımdan eUbjektif mUhlm Araz
lara sebebiyet vermek suerllle ehem 
tnlyet kazanan "enteroptose" lan 
ıararsız kalanlardan tefrik etmek 
llzımdır. Bunun için klinikte ver
diği mllhlm Azarlarla, bir hastalık 
'eklinde beliren şekline "AntoroP
toz hastalığı" isminin verllmeslnl 
lauvafık bulanlar vardır. (Strauss). 

Patojenfsl hakkında birçok mft
nakaşalar yapılmış ve bünyevt şek· 
llrı ı>atojenlsi arzu edildiği kadar ay
clırııatııamamıştır. 

bazı ifrazı dahlll guddelerinin 
Ca1rı tabll faaliyetrerlnln bir netice
~ 01Dla8J lhtımall de dllşllıılllmtışttır. 
b "kartın çoğunda lrst ve atıevt ıe-
8Plertn de mOhlm roltl kabul edil· 

tnı,ur. 

MiDE DUŞUKLVGU 
"GASTROPTOSE" 

~ l!Uiyoruz ki, röntgen devrinden 
frı~eı nıtdentn vazlyetl gaz yapan 
,
1 
'dde verilerek midenin şlşlrllme

ltı~e veya diğer bazı usullerle tet
a edtUrdl. Artık bugUn . röntgen 
~aşurmaıarı hekimleri bu klllfeW 

tn~aYeneelrden kurtarmıştır. BocUn 
teddenın aşağı kısmı, lnhlnasınm ne
la e bulundu&unu röntgenle kat't o
tı.ı rak lesblt etmek mtımkUn olmue-

r. 

~~ide dUşUklUklerlnde aşağı kut -
tı ' tt ıntcet havealaya kadar fndt
tat.,.'kldlr. Burada şu mllblm nok
c1eıı.~ dikkat edllm~sl icap eder: Mt
bebı n dUşnıeel lle mide teveısUU se-

J'le hududun qatı7a lnmlf )>11• 

ıunmasını blriblrlndeu ayırmak IA-, 

d Mide genişlemelerinde ant-
zım ır. .. 
rumun sağ kısmı genişler; mide du· 
şUklUkJerlnde tae bu hal olmaz. 

BUnye,·I bir mide su~utunun rad-
,1 1 tetkik edilirse. görUlür ki 

yogra~ s 
haYa beyti "e mide gavrı (rundus) 
l bit midelerde olduğu gibi hicabı 
:acizden pek uzaklaşmaz! Düşen 

1 idenin Antroplorlk kısmı 1-ya nız m 
le duedenumun mUstaraz kısmıdır. 
AşikAr olan düşUklUklcrde doudenu-

bu kısmı hal\ ta bilde 2, 3 Uncu mun , _ 
katanı fıkralar hizasında olacagına 
daha aşağıda. 4. 6 ıncl b1zasrndadır. 
Midenin yukarı kısım tarı düşmediği 
ve düşüklük bilhassa antrum ve due
donum kısmına inhisar ettiği takdir. 
de bu gibi dtişUklllklere Gastr~p:oz 
demektense antrum - bevvap duşUk
JUğil (Antropyloroptos) veya mide 
za,·lyestnln öUşUklüğU (Slnoptose) 
ismini vermek daha muvafıktır. 

rırıncl. ba?:an da lktnr.i grup ,·a
kaJardan düşüklUkle beraber mide 
uzun mide .. ı~angenmagen veya. Do
ltgogastrle ı;ıekllnde bulunur. 

'Rıırada ehemmiyetli diğer bir nok 

•ta daha vardır: 
Mide cidarındaki atonl seb~blyle 

mide muhtevislnln ağırlığlyle aşa
ğıya doğru iner ve bu suretle bir dU
şUklUğU andırablllr. Tabii mideler 
röntgen ekranı altında muayene e
dildiği vakit kontrast madde yuka
rıdan aşağıya doğru, yani evvelA 
midenin yukarı kısmı; atonlk mide
lerde lse mide ga '\'rında.n yukarıya 
doğru, yanl ev,·elA midenin aşağı 

kısmı dolar. 
ltlpotonlk veya atonlk olan mide 

~kJUltJerl Ol4Ul11 -1b • QO.l',lı)P~ 
nlk ''saatroptose" Jar -ve "4ollgogae
trto" lf\r ae y rdır ki, bunlar da mi
denin. doluşu "'-h1l midelerde olduğu 
gibi yukarıdan aşagı,..: •-•-· .-.111" 

ve midenin sol kısmı tabtf bir sevi-
yede dolar. 

KALIN BAGIRSAK 
DVŞUKLVGU - COLOPTOSE 
Kolonların mevkll, midenin boş 

ve dolu oluşuna göre az çok farklı
dır. Mide dolu olduğu vakit kolonun 
sağ ve orta kısmı daha aşağıda bu
lunur. Bununla beraber tabıt haller
de kolonun sağ zaviyesi (Flexura 
coU dextra), her halde daha iyi tes
btt edilmiş olan sol kolon zaviyesin
den (FJextra coll slnlstra) hayli aşa
ğıdadır. 

Koloptozlarda bazan ko.Jonu mUs
tarazın ortası devamlı olarak dilşllk 
bulunur ''e bu suretle M. W, şeklini 
arzeder. Bazan 4llşllklilğe sat ko
lon zaviyeıd de iştirak eder. Sol ıa
Ylyenln iştiraki nadirdir. lşttrak et
se de dUşUklUk nlsbet~n ehemmiyet
sizdir. Röntgenle dUşUkJUğil ve va
zlfevt t'eşevvllşlerl ekran karşısında 
takip etmek mtımkUndUr. Bu esna
da kolonun botum bolum olduğu 
glSrWQr. Bu batırsak muhtevlslnln 
boşalamryarak yaptıfı tahrişlerin 

"(Sonu t~ uncu IJtJYSfadtı) 

Dün Taksim stadında Anadolu Hisar
la Galata gençler birliği btanbul mın

takısmm koyduğu kupa için kar§ıla3tı

lar. 
Duhuliyenin serbest olmastndan bir 

kaç bin kişinin takip ettiği bu maç 1-1 

berabere neticelendi. 
Pahrettln Somerln idare ettiği oyuna 

taknnlar §U kadroyla çıktılar : 

Anadolu Hisar: Mehmet, Kamil, lh
p;an, Muzaffer, Rlfat, 'Jalat. Ml'hmct 

Saim, Orhan, Fuat, Sabahattin. ~man. 
Galata grntlor: Hüsmen, Şükrü, Ba

hadır Ethem, Halil, Kadri, Jlya, Kiınlll, 

~alm, K<'nan, Rastın. 

Birinci devreyi pcnalhdan attığı bir 
goliyle Galata gençler ı.o galip bitirdi. 
lkinci devre bidayetinde blr penaltı ka
zanan Anadolu Hisar bundan istifade e
demcdisc de biraz sonra Orhanm vole 
bir şUtu ile berabereyl temin etti. Ana
dolu Hisann bariz baklmiyetlno rağmen 
oyunun sonuna kadar başka sayı çtkma
dı \'C maç ta ı.ı berabere bitti. Ancnk 
Anadolu Hisar, ayni nizami oyuncularla 
sahaya çıktığından kupa Galata gençle
re verildi. 

-o-

Cumartesi giinii 

iki Alman talum1 
şehrimizde maç 

yapacak 
Bugiln şehrimize gelecek olan Gene

ral fon Ştayber vo Nilvoka isimli Alman 
seyyah vapurlan futbol takımları şeh

rimizde bir maç :rapmak üzere telsiz 
telgrafla müracaatta bulunmuşlardır. Al
man Yapurlannın bu müracaatı kabul L 

dilmiş ve keyfiyet kendilerine teJsizle 
bildirildiğinden Cumartesi gUnU milli 
kUme maçmdan evvel iki Alman takım; 
araıımda bir ka1'5ılaııma yapılacaktır. 

----0-

Kalell llsesl- ı2- 7 
gallp geldi 

l>ün Taksim stadında Kuleli 11.aeai ile 
-'-"-s __ ._ .. .,..,. v uaovl takm'ır lStanDUl 

mıntakaamın koyduğu kupa için karşı

laşmışlardır. Çok heyecanlı geçen mü
sabakanın sonunda Kuleli 12. 7 kazana
rak kupayı almağa muvaffak olmuıtur 

-0-

Kara2llmrilkte 

Spor şenlikleri 
lJiln KaragUmrtik sahasında Fatih 

Halkevi bir spor töreni yapmıştır. 
Evvell Fatih Halkevi adına UUştil 

Dik 'Tilrk ve gençlik namına da Tnrlk 0-
zerenginln söyle\indcn sonra, Fatih böl
gesine dahil 6 klüp ve iki lise saha al
dı. Jlhamlnin kumandası altında bir res
mi geçit yapmış, müteakiben 6 pr kl
ııilik takımlar arasında o gün başlayıp 
o gün biten bir futbol tumuvıı.sı yapıl

mJ§tır. 

llk maç KaragümrUk ile Davutpa§a 
arasmda olmuş ve maçı Davutpaşa 3-0 
kazanmıııtır. !kinci oyunu Sumerle Hay
riye llaesi oynam11 Sumer 1-0 galip gel
mJ§Ur. Feneryılmaz DarUııııafakaya 4-0 
yenilmiş, Fatih Halkevl de Akmspora 
l-2 galip gelmlııtir. 

Döml finalde Davutpaşa Sumer spor 
1-0, DarU§P.faka da Fatih Halkevhıl 2-0 

r 
Bahriye Gedikli Erbaş Ol~ulwıda eğlenccler.1 

L 
/(aragUnıriikteki spor şenliğine iştirak 

yenmiştir. Final Davutpa.'3a ile Darüş,.cıa
faka arasında olmuş, maçı Fatih Halke
vi spor komitesi üyelerinden Tarik Q. 

zerer.gln idare etmiştir. Neticede Da
vutpaşa. ı.o galip gelerek turnuvanm 
§ampiyonu olmu§, Dıµıl§şııfaka da ikin
ci olrauılur. Uswı senelerden beri 
memle'ketlmlzde yapılmıyan bu turna-

Poliste: 
Kalaysız kaptan 

zehirlendiler 
Şehremininde Scyilömer mahalle -

sinde oturan terlikçi Necmi, eni§tesi 
Mellmet ve kansı Emine dün öğle ye-

meğini yedikten birkaç saat geçince 
zehirlenme alametleri göstcrmeğe baş. 
lamışlardır. 

Bunların kalaysız bir kapta pi§iri. 
len bakladan zehirlendikleri anlaşıl -
mı§, Cureba hastahanesine yatırılmış.. 
lardır. 

KİREMİTLE Y ARALAI\TOI - Ga
latasaray lisesi son sınıfından Kemal, 
dün TokaUiyan ot.eli önünden geçer-

ken, otelin damından bir kiremit uç • 
muş. ağır surette yaralamıştır. 

Kemal Beyoğlu hastahanesine ya. 
tınlmıştır. 

BlR KAÇAKÇI YAKALANDI -

Emniyeti umumiye nezareti altında 
bulunmağa mahkltm Kompar adında 

bir sabıkalı, dün Hasköyde şüpheli 
bir vaziyette gezerken birdenbire ya-
kalanarak üstü aranmış, 9 gram esrar 
bulunmuştur. Kaçakçı beşinci ihtiwl 
mahkemesine teslim edilmi§tir. 

eden ~porcuüırdttft l>ir kısmı .. 

wı~ı' yeniden ihya eden Fatih Halkevi 
bundan cesaret alar&k pek yakında da
ha bUyUk bir turnuva yapmayı dü§ün
mektedir. 

Gece de SUleymanlye klübü saloula
rmda ayni merasim lekrarlanm.ı§ ve 
muhtelif serbest ve greioromen güreş 
mllaabüalan )'apılmıftır. 

Blumberg Balayı 
Seyahatinde 

Daktilo bir kadınla evlendiği l<;in 
azledilen Alman ordusu erk~nı hami
ye reisi Mareşal Fon Bloberg, ka!'lst 
ile beraber, İtaJyada bir müddet kal. 
dıktan sonra. bir Asya seyahatine çık. 
mıştır. Mareşal ve kansı bugün Cava.
da bulunmaktadırlar. 

Ticaret Odaları 
latanbul Komitesi 

Beynelmilel ticaret odalan İstanbul 
komitesi dün Ticaret odasinda Oda 
birinci reisi Bay Milhat Nemlinin baş
kanlığında bir toplantı yapmıştır. Bil~ 
tün azanın hazır bulunduğu bu top
lantıda komite senelik kongresinin ö. 
nUmUzdeki aym birinde yapılması ka. 
rarlaştınlmı§, beynelmilel güınıi.ik 

eşya listelerinin tevhidi i§i üz.erinde 
görllşillmil§, bu hususta bazı esaslar 
tesbit edilmiştir. 

Ayrıca, vadeli satı§ meselesi de g(). 
rllşülınü§, birkaç wnandanberi nok
san olduğu içhı tamamıaııamıyan en· 
düstrller de bu toplantfda ikmal edil• 
mi§tir. 

Komite dünkü toplanbda mukarre. 
ratı taııziJn edeerek tktm&t :Vekaleti. 
ne g&ıdereoektfr. J 
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tarihi nutku 
Ankara, 19 (A.A.) - Dahiliye V~ 

kili ve c. H. Partisi genel sekreteri B. 
ŞU.krU Kaya tarafından gençliğe hita
ben Şehir stadında aşağıdaki nutuk 
irat olunmuft;ur: 

''Sayın yurttaılarun, 

Bugiln, yurdun her bucafmda, Ttirk 
pnclerl ve ıporculan ve milyonlarca 
ftrk halkı, toplu ve birllkte ebedi ve 
cllwıfumUl bir tarihin d&ınm gUnle. 
rlDden en bU)'UiUııll lnıtlayorlar. 

O ıtınUn vaziyet ve umum! mana. 
namın ıağlam bir kaynaktan, Ata • 
tUrk dllinden d1nliyellm: 

··1919 seneel Ma.yıamm 19 uncu gtı. 
nU Sa.mauna çıktım. Vaziyet ve man
u.rafumumiye: 

Omnanlı deVletlıılıı dahil bulundu
lu gurup harbi umum.ide mağlQp ol. 
muı, Osmanlı orduau her tarafta r.e. 
delenmiş, §el'aitl ağır bir mUtarekena
me imzalamış, bUyllk harbin uzun se
neleri zarfmda millet yorgun ve f aklr 
bir halde, millet ve memleketi harbJ 
umumiye aevkedenler kendi hayatları 
eadff88fne dilferek memleketten firar 
etmJeler, Saltanat ve lıll!fet mevkiinl 
~eden Vahdettin mfltereddt ph· 
BDU ve ya.hm tahtını temin edebile. 
~ tahayyW ettiği meoı:. 
CSeal tedbirler araetmnakta... Damat 
l'ertt Pqanm rlyaaetiııdekl kabine L 
ds, haysiyetsJz. cebin, yalnız padf..,. 
hm iradesine tabi ve onunla beraber 
l&hmianm vikaye edebilecek herhan-
11 bir vulyete razı. Ordunun elinden 
ıdWıı ve cephaneal atmm11 ve alın· 
matta ••. " 

Gençler, AtattlrkUn veciz kelimmm, 
mnumt tarih edebiyatına ha.kettlfl bu 
hazin levha, medeniyet tarihinin ~ 
ima utanacağı bir sayıfa olarak nesll
aen nesile naklolunacak. TUrk milleti. 
ne reva görülen bu akibetten insanlı
im yUzU kımracaktır. 

O Akıbetin, Türk olsun, Türkiye 
~yrisi olsun, gafil, hain veya dfi3 _ 
man, btltUn gUna.hklr ve auçlutan 0 
lflfnmez hacaleUn ıstırabım gönülle -
rinde ve kara damgasını da alm1ann. 
da, adlarında daima tqıyacaklardır. 

Atatilrkün, artık insan olarak yaşa
mak hakkı bitti ve trihi kapandı sanı. 
lan Türk milletinin canlılığını ve hare
ketlerine ve bilhassa hakkı, haysiyeti 
iatiklili için her aman, her §eyini or: 
taya w koyacak kudret ve kabiliyette 
olduguna sarsılmaz imanı olmasaydı, 
eğer, onun insanJan ytlksek idealler 
etraf mda toplamak ve birleştirmek, 
euur, kanaat ve isteklerile sevk ve i
oare etııiek: kabllfyetf olmasaydı Türk 
onun dehalann ftstüııde olan kuman
CWılığı olmasaydı, Türk askerinin ba
hadırlığı olmasaydı ve eğer modern 
Ye mlllbet ilimlerle mUcehhez dimağı 
:ve bilhassa büyük kalbi olmasaydı bu 
gUn 111 gür.el vatan parçal&nmı§ ve yM 
ellerde uısız ve harap ve bu güzel mil
let perlfan ve hatt! yok olacaktı. Be. 
ter' zulme ve zulmete boğulacaktı. 

Yurtta§larım, 
:Atatilrk, Türkiyeyi ve Tllrkleri ta

avvurlanmış ve hazırl&llllll§ o feci 
Chırumdan kurtarmakla, dUnyanm mU
hfın ve büyük bir parçasında girife
ceğ:l boğuşmalardan ve düueceği kao. 
tik hallerden kurtardı. 

Türklüğü, ilerleme ve barış amili o
larak hısanlık camiası arasmda llyik 
oldoiu &erefli makamına iade etti. 
lıfiltarekenin karma.kanfık tasfiye an. 
Jarmda ilk olarak kurtulma yolunu 
buldu ve kurtulma~ istiyenrere örnek 
ve önder oldu. 

Dllnya efkAn umumi~inin ve cl
hımda bütün sağ duygu sahiplerinin 
Atatürke hayranlığının ve takdlrkh
bğmm ve Ti1rk fııkılibma ve TUrldere 
l8J1ı da aempatl ve hayranlığmm bir 
tok aebeplerl ar&IJDd& bu kurtarma 
ve kurtulma hlufnln verdlli memnu
niyetin yeri bilyUkttlr. · 

19 lılaym glnll beter tarihlııin in.. 
aıılık ve medeniyet lelıfne olarak ta
limini ve gidltini değiıtlrdfil gihıdilr. 

Onu takip eden 18 aenenln h• gU.. 
nü cilwım göatl önllne 1eriJm11 ve p. 
)'llımt olan eaerlerl, o devrim gtlnllDlln 
11e bUyut ve ne Alemtmnul neticeler 
ftl'dllial ,a.termektedlr. Ve mtttema. 
411 bir JttJratJa atide ~ de
nm edloektir. 

Bu atinin en kuvvetli zaminf, ey 
Türk gencleri sizlersiniz. Onun için. 
dir ki, Atatürk bu 19 Mayıs günUnün 
Tilrk gençliğine ve TUrk sporculuğu
na tahsis edilmesini tenaip buyurdu. 
lar. 

Milletimiz de o gUnUn hatırumı si
zin bayramınız olarak kutlulayor. 
Millt bayramlarımız arasına girecek 
olan bugUnU buradan böyle h• yıl 
kutlulayacağız. 

Münasip göreceğinizi tahmin ed~ 
rek sizin için yapılan bu sahanın adı
m bu ulu gUne izafe etmek iatedlm. 
Tavaip ederseniz, bundan böyle bu aa. 
hanm. adı "19 Mayıs stadyomu,, olauD.. 

Yurttqlarun, 
Atatürk, yarattığı eseri büyük nut

kunda Türk gençliğine emanet etm11-
lerdi. O emanetle bu gençlik bayramı 
arasındaki yakınlık ve samimt alA.ka 
aşikirdll'. O kadar bUyUk fedakarlık
larla, gUçlU.klerle elde edilen İstiklfil 
ve Cumhuriyet ancak böyle yüksek 
evaaf, kabiliyet ve ahlikta yetiştiril~ 
cek temiz kanlı, temiz ellere bırakı -
lırdı. 

8U.e bırakılan bu kıymetli uluaal e. 
manetl, ilelebet muhafaı.a ve mllda.
faa edeceğinize, bqımır.da ulu ve ulu. 
sal Önderimiz olduğu halde bOtlbı 
'l'Urk milleti emin ve yarınından m.tıs
terilıtir. Vatan, millet ıizlere gtlveni. 
yor ve sizlerle övünUyor. 
Sağlam kafa, sağlam vücutta olur. 

Evet, fakat, kafa, bilgi ile techiz edil
meme kol kuvveti ham bir madde ha,. 
llnde ve başkalarının elinde ve emrin
de ancak istismar vasıtası olur ve da. 
ima kullanılanın aleyhinde olarak. 

Sizlerin her yönemden kuvvetli ve 
kudretli olmanız için, analarmız, ba.
balarmız, partiniz, milletiniz, Büyfik 
Millet Meclisiniz, hulua bütün bir 
devlıet hiçbir fet.\1karhğı esirgeme • 
mektedir. Kafalarınızın kudreti ve 
kollarınızın kuvveti kabil olabildiği 
kadar çcğaJşfA v,. arteu.. dU1e her lm.
k!n hazırlanmakta ve bcr vasıta eli
nize verHmekledir. 

Aile ocağında, okulda, kışlada, tar
lada, tezgahta ve fabrikada, her yerde 
Türk ç cuğunu ve Tili'k geucini, ••ğ
lam, gürbttz, gUzel, neşeli, iyi huylu, 
işe, savaşa, hulasa yaşamağa elveriş
li yüksek ve seçkin vasıflı birer insan 
olarak, yetiştirmek için, AtatUrk, icap 
eden direktifleri vermiştir. 
Millet, fırka, BUyUk Millet Meclisi ve 
onun hükfilneti her itte olduğu gibi 
ulu önderin bu idealini az .zamanda 
tahakkuk ettireceklerdir. 

Güre§, binicilik, cirit, kayak, ni§&Il. 
cılık, okulluk, avcılık, dağcılık, deniz
cilik, havacılık, golf, el, ayak, top o
yunları gibi ulusal ve arsıulusal biltUn 
sporların tanzim ve idaresini devlet e
saslı bir ödev olarak eline alacak, her 
şube kendine mahsus tekniği, met.odu 
muayyen progranu ile bir nizam ve 
intizam altına girecektir. 

Devlet, mevcut imkanları ve vası. 
talan arttıracak ve bu alfil<asiyle ~u
vazi olarak da mUsbct neticeler al. 
mak itin otoritesini ve mürakabesini 
esaslı bir vazife olarak kullanacaktır. 

Türk milleti, zamanlarda ve mekftn
Jarda büyük işler başarmış ve b9.§8.I'
maya namzettir. Böyle karakter ve 
davada bulunan bir milletin 7.eka, bil· 
gi, kabiliyet ve idman müsabakala
rında vereceği kıymetin derecesini el
bet beynelmilel mikyaslarla ölçttlUr. 

Hangi faaliyet sahumda olursa olsun 
bir TUrJc genel ve sporcusu kendlnl mil
letine beğendirebilmek için amuluaal 
kıymet kazanmafa plıpıalıdır. Kendi 
aramızdaıti muvaffUıyetlerfn kıymetJ, 
kabWyet ve olgunluk derecesini aaa
ma kendi arama.da kalır. 

Yuiddqlar, 

lhJcln ve emek verildiil takdirde 
'l'llrk cençllii b.blliyetlnin ne parlaJc 

neticeler vereceğlnln en 7aJcm ve gü. 
se1mw.ı1nı bise Miste, Bomada ltlvarl 
pııd aubaylarmm verdi. 

Beynelmilel birincilik tekniğinin en 
IOI' ,.nJan lçlncle atlanmur en ıtıç :ma
ma!mı brpmnda blrlDcWkte en ileri el
den bUyOk milletlerin MÇ]dn mUmes
sOleri arumda blrln.c:l, plmek, Tnrk 
bayntmı ıeref dfreibıe oektirmet, ne 
ta1Dıln, ne teaadl1tb M de mDU etatlk 

('Uat taralı 1 lndde) 

lamız bakkmda yalan balonları uçur
dula.r. 

Buna, ainirlerimizle lazchlr. Aklmuz.. 
la aevindik. Çünkü "Beynıt,, daki pa· 
çavralann 'ba hezeyanları, ''Atatürk,, 
korlcuıunun onların yüreklerinde ne 
büyük bir k&buı olanık yqaclıimı ıöa
teren en Ağlam 'bir veaikadır. 

Parti toplanbımda Hatay davuı, 

Ön ufa alrnmııtı. Elektrikli bir hava 
içinde ıeçen konuımalar, elbette keı· 
kin bir kararla l>itmiıtir. Biz. 1izım 
ıeldiği Pn clefil Atdmrf pzete par. 
salarma, bütün dünyaya kartı kılıç &İ• 
bi aıyrılacalc hamleler ~ çe. 
kinmez bir milletin ojullanyıa. Ya bi
zim dedifimiz olacak, Mdmnn elimi
ze pçecelc, yahut IJu kubal h.ıda biz. 
puımmn zorile alacaiız. 

:Tibiı CamhuriJ'8li, imrenilecek bir 

Mnf aıla, bir in1anbk vekarile kan 
dökmekten çekindi. Doiru tartan bir 
bak teraziainin l>ulunacaimdan ümidi
ni kesmedi. Tuttujwnuz yol, ıönlü· 

müziin büy\ildüiünü ıö.termeie ye
ter. Tartıya hile bbldıiım ıördükten 
sonra. aözü kılıçlara b.raJar..ık, fU 
kubbenin albnda yaııyanlardan hiç bi
ri, llİzi zorbalıkla ldkelemeie kalkıp 
mıyacaktır. 

S. GEZGiN 

Vefat 
Sadrazam Ahmet Hulsi hadifi ve 

Şflrayidevlet tanzimat dairesi reisi 
• 

merhwn Ali Beyin oğlu ve arkadaşı. 
mız Münir Silleyman Çapan'in bab:ı.sı 
mülga. şfırayidevlet heyeti itha.miye 
ve ihtilM'i merci encümeni başkatibi 
Tevfik Çapan kı8a bir haftalığı mü
teakip vefat etmiftir. 

Merhumun cenazesi Aynalıçeşmed~ 
ki apartnnanından kaldırılarak Edir
nekapıdaki aile makbereafne defnedi
dilmiştir. 1.; erh uma rahmet diler ~o 
babasından ayrılan arkadaşımız Mü • 
nir Süleyman& candan taziyet dileriz. 

veya şahsi istidadın eseridir. Bu zafer, 
tekniğe dikkat ve tttlzlllde rlaytt ede

rek, üşenmeden, bıkmadan, UADmadan, 
yorulmadan, metodlu senelerce çalışma.. 
nm, temkhill, imsakli, ve sabırlı idea
li.at bir ha.yat yapmanın gOçlilkle elde 
edilen bir i:iialısulüaur. bu .,..,,tıu .ıw.:W. 

tatbiki, her hntllıaııda her Tllrke aynJ 
muvaffaluyeU vadeder. 

Bize arsıulusal mtlsabekalarda her 
TUrkten be~Miğhnlz muvaffakıyet ıe
rermi ve o eerefi kazanma yolunu gös
teren genç subayla.nnıw burada huzu
runuzda ve bUlün millet muvacehesinde 
tebrik etmek ve kendllerlnl teknik, me
tod ve nizamla yeUıUren bllyilk ordu
muza tcgekkilrlerimW sunmak hepimiz 
için övilnWecek vo ıevinilccek bir ödev
dir. 

TUrk gençleri, 
Bqmu.da Atatllrk olduğu halde ana

larmu, babalarmız, milletinia ve devle
tim Bizden böyle muvaffakıyetler umu
yor ve bekliyor. 

Yurdclqlar, 
BUyiijc Şef ebedi nutkunda hllr ve 

mllatakil vatanı gençlerimizo emanet 
ederken, "Ey TUrk &enci, birlncl vui
f en Türk ı.tildallni, TUrJc Cumhuriyeti
ni Uelebed muhafaza ve mUdafaa et. 
mettir. Muhtaç olduğun kudret damar
larmdaki aan kanda mevcuttur,, diyor. 

Size verilen bu kıymetli ve bllyllk 
mesuliyeW ödevi ıerefle yapacainma 
hepimizin iymanı vardır. 

Bu iymanla Ulu Onder AtatUrk ve 
Bqvekll CeW Bayar adlarına 19 Mayıs 
cUnUnUheplnize Jrutlayarak bug1ln bl1-
t11n yurdumuzun her bucağında yapıla
cak tarenl açar, Tnrk mlDetinl ve saym 
milıaftrlerlmfsl aon1m Hvgl ve saygılar
la selAmlanm. 

Ankara, 19 (A.A.) - Binlerce hnza 
ile DahDlye veıcm ve C.B. ı:mtisl genel 
sekreteri Bay ŞilJcrtl Kayaya •tadyom

da aeaiıdül takrir verllmlftir: 
Saym Bay &tlkrtl Kaya. Dahlliye ve

ıcm ve c.R.P. pnel Hkreterl. 
Ula Onder Atatlrk'ID 'lUrk vatan ve 

latfkıtlinl kmtarmak bere Samsundan 
Anadoluya QÜ butllı gllnlD 19 uncu 
1!1cllinlbnQnl kutlayan blzler, ba mutlu 
stlnlln heyecam içinde çırpmarü 111 Oç 
dDeifmlsin yerine cetlrilmesbıl )'6bek 

partimizin aaym senel sekreterinden 
timdi 8tadycm4a bulunan on binlerce 

Elektirik şirketinin devietle 
mali münasebeti tetkik ediliyor 

19 mayıs l Ankara, 19 (Telefonla) - Nafia Ve
kAleti aatm almağa karar vermlg oldu. 
lu elektrik Dlrketinin devletle olan ma-

( V'•t tarafı 1 lndde) U mUnaaebetlerini tetkik ve teshil et. 
bul edilen 19 mayıs, bugün dahiliye tlrmektedır. Bu t etkikler neticesinde 
Vekili ve parti genel aekreteri ŞUkrtl §irketin muhtelif vesilelerle ve muhte
Kayanın Ankara stadyomunda söyl~ lif kanuni mevzuatın mUkcllefleri dola
mif olduğu nutuktl. ip.ret ettiği gibi yıaile devlet borcu teshil cdilm13 olacak 
yurdun her bucağında, Türk gençleri- ve anlqmada tediyesi mukarrer olan 
ni, sporcuları ve milyonlarca Ttlrk miktardan tenzil edilecektir. 
halkı toplu ve birlikte ebedi ve cihan· Anlqma parafe vaziyetine girmiı ol
§UDlill bir tarihin dönilm gfuılerinden dufundan bu tetkiklerin bir iki güne 
biri olarak kutlanmıştır. kıı.dar bitmesi mubtenıeldlr. 

Ankara, bu iki gOzel ve mesut bay
ramm birleıtiği bugtlnU kutlamaya. 
günlerdenberi hazırlanmakta idi. 

BUtUn §ehir daha dUndenberl bq. 
tanbaş& bayraklarla ve btitUn 'Cadde
ler dövizlerle sUslenmlı bulunuyordu. 

Bu sa.hah saat yedide, Atatt1rkUn 
bundan 19 sene evvel 19 Mayıs gtlnU, 
Samsunda karaya çıktıkları saatte, 
a.Wan yirmi bir pare top ile ve yine 
bu dakikada bUttln f abrikalarm dtl -
düklerini çalmak auretile tesidine ba§
lanmı§ olan gün fevkalide bir dekor 
içinde devam edip gitmiftir. 

GtlnUn en büyük tezahürü, Ankara 
orta ve yüksek okullarıle, apor ku
rumlarının etadda yaptıkları spor 
gösterileri olmuetur. 

Statta yapılacak bu gösterilerde ha
zır bulunabilmek için halle daha sa
bahın erken .saatlerinden itibaren ata.
da giden yollara dökUlmile bulunu -
yordu . 
Proğram mucibince aaat 12,30 da 

halkevi önünden hareket eden gençler 
önlerinde bandolar ve bayraklar ol
dukları halde aehrin an& yollarından 
geçerek z.af er abidesinin önüne gelmit
ler ve müteaddit çelenkler koyduktan 
sonra abideyi "Sağ ol,, diye se11mla. 
mışlardır. 

Zafer abidesi önUndeki bu tezahUr. 
den sonra. yU.rUytlvc devam eden alay 
stadyoma geldiği aman bfitiln stad, 
sayısı elli binden fazla tahmin edilen. 
kalabalık bir halk ile dolmuş bulunu
yordu. 

Trlbnri t"nt!nermfl! "'""""ft -.. 
lan yerlere VekleUer erldnı, elçfler ve 
elçillk1er erklnı bulun~u. 

Merasime bq1a.na~1~n saat 14: 
te ]JttyUk Millet VCcliSI Reisi Abdtll· 
halık :Kenda ile Dahiliye Veldll ve 
Parti genel sekreteri ŞtlkrU Kaya, Ka
arif Vekili Saffet Arıkan ve bunları 
takiben de BtlyUk EfkAııılıarbiye Rel. 
al Mareşal Fevzi Çakmak ve bir mtld. 
det aonra da dUndenberi eehrfmizde 
misafirimiz bulunan Yugoslav Harbi
ye ve Bahriye nazırı Orgeneral llario 
ile refikası, Milli Müdafaa Vekili KA
zım özalp, Hariciye Vekili Tevfik 
Rilfttl Ana alkıflar arasında Şeref 
tribününe girmleler ve merasime bat· 
lanml§Ur. 

En başta Riyueticumhur bandosu 
olduğu halde önlerinde Türk bayrak· 
lan ile Parti ve spor teşekküllerine a. 
it heyetlerle kız ve erkek mektepleri. 
nin bayraklarla tetkil ettikleri alay 
stada girerken dakikalarca lrilren al
kı§ ve yaşa sesllrile kartılanmqtır. 

BUyUk bir intizam ve ha.zır bulu • 
nanlarm takdirlerini toplıyan bir mü· 
kemmeliyet anetmlt olan geçit :res • 
minden sonra gençler eahada kendile. 
rine ayrılmıı olan sahada mevki al • 
DUilar ve bandonun iJtirakile hep bir
den IırtıkW mareım aöy1emitlerdir. 

Bu eenada atadın çevresiiıdekl 41 • 
reldere ve Maraton kale8fne bayraklar 
çekilmekte !dl. 

Bu heyecanlı merasimi takiben Da
hiliye Vekili ve Parti gerıe1 sekreteri 
ŞükrU Kaya aahaya gelerek radyo ile 
blltün melillekete yayılan nutkDu 
&Gylemiftir. 

Ankara m 1lle8fnden bir talebi de 
~ ımtukta TUrk pnçllğtıdn 
bGyt1k Atasına tarıı olan saygı ve 
aevgl ifadesini .Uylemio ve biltftn genç 
1• hep birden AtatUrke ebedt baflılık 
anc!mı lçmlelerdlr. 

Bundan mma mektep Jm1anmDım 

halt namına ~ rica ederll. 
1 - Ebedi 8eftmts Atatlrke 1la da

Jdbda ~ -. ll1rnD ve 
tuba hlllerlnbı ars ve lbJalı, 

2 - 19 Kayıa sQDIDllD ~ ve 
çor 'baJramJ olanlc bbulll. 

3 - Ba ıtllel glıanm (19 :Maym ıe
Jalr Radyomu) olarak a41andlrdmalL 

Hatay davası 
Atatürk ün 
davasıdır 

(Ust taralı 1 incide) 
klft gelmemi§. Afe,11erl rtlrklerden ay. 
n göstermek, hatta Ale\1lerden ba§ka 

olan Tirklerl Stlnnl mllsllbnanlara Kc
mallst diye taklbnJere alratmak tefeb
bliAlerl do yctl§mezmlt. Bcrottan büttln 
dllaşa guetelertne ~eldlca telgrallan 
propaganda vuıtalarlle Batayda rey ,.e
recek o1aa halk araama daiıf.arak: 

- Atattlrk ,.eaJclen •iır surette hu
talammtttt. rtlrklye Tilrldcrl kendi bat· 
larmm den'Uııe dllflllütttir. Oıılardaa tı
mldl lıeamelidlr. Keadllerbıl lnUlıabat 

defterine ftrk olarak bydettirealeE 
yvmı dütlnmelldir .,, Diye glzU tehdit. 
ler kulla.nmap kadar Uerl gtdlllrmlf. .. 

Fakat ba ttlrlll tebcllt yollarma kadar 
clclenler Qice bllmcJldlr ld Atattlrk An. 
kanda her ftkltldndcn daha llhhatll 
olarak devlet \'Ulfclerbılıı hepıMladır 

ve icap edcnte Ba.,kumandu olarak da 

sene ordalarmm batma gepaek için 
Ja..- bnlmunaldadır. Oaaa için her ne 
•retle oluna olsan Hatay !'ilrklerlnl 
ubkta bırakmak, harada bir rtlrk lda
real karalmuma engel olmak lçba aira
....... Wa ttirHl sabteklrlıkJar ve nf. 
lmatler vwtulle yapacaklan emri ,.._ 

ldlerl )'alat.ablleeeklerlnl llUJ)'orlana 
.- eloJıMUl'Jaa. 

Hatay c1a'"UI Ataıtlrktuı kelMll c1an-
•llhr; AtaUlrldba davası da 7Urk mllle
Uabı mukaddes daT"Uıdır; böyle bir da
Wlllll llllekl.ılddarla, tehditlerle tirli· 
tülmeslne lmkb yoktur. 

ASIM US 

Jıtinye Atelyelerinde 
Yapılan Dubalal' 

Donanmamıza. yağ vesaire vermek 
here Gölcük tersanesinde ya.pıla.D 
Gölcllk gemiai için istlnye atölyele· 
rinde • bUyUk ıamandıra ve bir d• 
duba yapılmaktadır. 
Şamandıralarm kutru bir metre o

lacaktır. Bunlar Haziran ortaıarmt 
kadar ikmal edilerek Qölctik gemısf 
emrine verilecektir. 

lstinye atölyelerinde bundan sonrt 
Almany:ı.dan gelecek yeni vapurları • 
mu için bUyUk şamandıra ve duba}at 
yapılması muhtemeldir. 

latinaf Komiayonu Kuruld1' 
Bina ve arui vergilerine yapııacaJ 

itirazları tetkik etmek üzere iki isti' 
naf komisyonu kurulmasına. karar 'Vfl 
rilmifti. 

Bu komisyonlar teşkil olunmUf, bi
rinin reisliğine beeldiye firketler JcO' 
miseri 1mnaiI Hakkı, diğerinin reiflf' 
ğine baytar müdürü F.sat aeçilmi..,... 
dir. _/ 

idman hareketleri bqlamı§br. BU Jı'' 
reketlerin devamı esnasında bfl_~ 
stadı saran alkış tufanı içinde bU_:;_ 
Şef Atatürk Şeref tribününe gitıt-

• !erdir. 

Atatürk burada hazır bulUJlJIS-:: 
olan zevata ayn ayn iltifat ta 1JUl,,.,. 
muelar ve Yugoslav Harbiye ve ,.,,. , 
riye nazırı General Mariç ile de Jw 

rOşıxiilşlerdir. ""-
Gençlerimizin büyUk gUnleriJıl ~ 

landıran İdman tezahUratmın ~ 
mrıraki kısımlan Btlytlk Şefiıl 

randa geçmiştir. 4'. 
AtatUrk meraalmin ~ ~ • 

stadda.n ayrılırken geli§leriJıde 7 
ğu gibi bllytlk bağlılık tesaD ~" 
uturiaımııllard. ,_ 

Anhra. etadmcla. bogUn bel I' 
&Ormilf olan bu. taahürat bdt",.,,. 
nuna Jrad&r bllytlk bir aına 'fi 
pati ile takip MPmifÜP• 



Kör bir sanatkar 
ızmir körler mektebinden musiki diploması alan Osman 

Hayati hakkındaki fikirlerini anlatıyor 
Yazan: Kur ı ~tromeyer 

Bu, bir telıdit I Biz körler güzellikleri parm.ak-
eaşkorucuyu UldUren, kendini a~ığa vuru· larımızla Sizden ÇOk daha anlarız 
yor; fakat Ş&hlt eğer boşboğazlık ederse, Haya.tın, yaşamanın ve dünya ni- ışıkları, gilzeli, çirkini vardır ve gü-

VBY haline ! metlerinden istifadenin manaamı, zelin üstünlüğünü bizim kadar anlı -

Baıkoracu Birkenaver, 1917 dı 
bir kıı oünii oraıanda öldü.rülmüı 
bulunu11or. Bu, herkedn iyi bir a. 
dam bclledlb( göıter.lıll lıuana kim 
kıumıı olabilir? Kim acaba/7 

Aralarında konUJ8Jl adamlardan 
biri, eu mUtalea.da bulunuyor: · 

- Katil, her halde ormanda milsa. 
adesiz hayvan avlıya.n bir yabani o. 
laca.k; muhakkak öyledir! 

Ve böyle dedikten sonra, yanında 
durana dönüyor: 

- Ey, Miyger, söylesen. e! Bu itin 
iç yU.zUnU bir bakıma aen, yahut da 
hiç değilse senin dostlarından biri ay
d:nlat.sıbilir; ormanda dol&§an ve ko
rucudan ürkmesi için sebep bulunan 
kim olabileceğini ya sen bilirsin, ya 
da senin dostlarından biri! Haa? 

Miyger, orta boylu, uçkun benizli, 
t.ıknazca bir adamdır. Kilçük ağzı gü
llimseyl§le kıaıhrken göz kapakları da 
kısılıyor ve eimdi bu adam, kendisine 
bunları diyene göz ucuyla yandan 
§Öyle bir bakıyor. 

Bu aralık ormanda. odun yancılık 
eden iıçi, Uzingende bUtUn öğrendik· 
terini anlatmıe. getirdiği haberi bitir. 
mietir. Miyger, onun ağzını arıyor: 

- Bu katil vakaaı ne zaman olmtıf 
k'? ı. 

. Diğeri izah ediyor: 
- l.şittiğime göre, bafkorucu dün 

öglede.n sonra evden çıkmıı ve bir da. 
ha dönmemiş eve ... Kendisini o zaman
danberl arıyorlarmıe. Sonra sekrete
rin edildiğine bakılırsa, cesedin yaki
ntnde bir adamm izlerini de bulmua· 
tar. 

d.ldhrsı:er. dllııllnRr""lr ı.. ... r. h1ah .u;."1 .. 
ıyor: 

- Yaa, demek öyle; dUn öğleden 
sonra demek! Bizim gibilerden biri ta. 
bit kolayhlda zan alt.ma girer. Böyle 
bizim gibi kıt kanaat geçinen kimse. 
lerden kolaycacık şüphelenir ve böyle 
bir felaket vukua geldi mi bizim gibi
lerln baıına lı açarlar; biz de boyuna 
bu gibi hallere hazır olmağa, katlan
m&ğa mecburuz. Siz hepiniz beni bu
rada görmUe buluyorsunuz, bereket 
versin! Aranızdan bir kaçı benim de 
bazı bazı tüf ekle ormana gittiğimi sa-

f nrrlar. Fakat beni hiç bir klmae omu. 
'°'zuma tüfek alıp da ormana giderken 

veyahut da ormanda görmUf müdür 
timdiye kadar? Hattl sade elimde 
her hangi bir aUAh gördüğü vaki mı. 
dir hiç bir k1D18enln? 

Bu a~-ıı. bu likırdılan söyliyerek 
etraf mdakilere gaz gezdiriyor ve ora
da duran diğer 4 kiti, ihtira.zla IU8U· 

Yorlar. Hiç kimse görme.mittir onu ve 
görmek de pek kolay değildir; çünkü 
eVi ormana pek yakmdır. Bununla be
raber, ba.zJları da kendiainin ormanda 
gizlice avlandığına ihtimal vermezler. 
Sacıece rivayet mahiyetinde "avla.ıur
ıntı., yollu bahsi geçer. Bqka bazı 
khnaelerde "Ene varmıı aan.Jd gizlice 
&~a çıkıyorsa o?,. yollu mukabele yU. 
!'Uttıyorlar. Ukin ihtimal bunlarm 
hepsi de bu adamm aa.planırcuma içe 
ieUyen gozleri kat'fısında korkuya kL 
Pllıyorıar da ondan?! 

fo Burada mezuniyetini sırtında. unı • 
nna bulunduğu halde geçiren MJy. 

~er, baama giydiği b~hk geklindekl 
h anlan kapalı kasketini dtlr.eltiyor 

1 akt eski askert kaputunun düğme.: 
:ini ilikHyor ve yola dUzWUyor. Ora
ee amıırken de duranlardan birine 

•lenıyor: 

eek; Şey, Otto, ben sana bir şey diye. 
l'U lnı. Şu hayvanı keserek derisini 

Zlrıek i•ı ı Se b . 
et} b' :1 • n ana bu ışte yardım 

e ılinıin' 
~· . 

lend:;f erin, kendisine Otto iam.ile sea. 
!ıll§e adam, demln kendi8ine, görQ. 
btr göre onu muğber ettiği anlqılan 
lı;: ;Y ııöyliyen kbruıedtr. O, ''Bu itin 
"• zUnU bir bakıma len yahut da. .... dernı ' .,, 
fırı fti ya. Ve timdi Miyger ~ 

rıca, bu Otto, gidip gitmemek hu. 

gttnlerce ve aylarca ıstırap içinde kıv· yamazsnuz. 
auaund& bir lAhza. tereddüt ediyor. Bu- ranan hastalan, bir damla su için bağ. Sizin meselA"fevkalade gür.el,. dedi· 
nunla beraber, eonra gülüyor ve esa. rı yanan ameliya.tla.n gördükten aon· ğiniz bir kadını diğer bir arkadaşınız 
sen evvelce birkaç defa kendisinin or. ra daha içten anlamıştım. O vakit bir çirkin bulabilir. Fakat bizim "güzel,, 
nıanda beraber gizlice ava gittiği haki yazımda. §Öyle demiotim: dediğimiz güzeldir. Galiba bu fikrimi 
kaputlu adamm arkası sıra yUrilyor. - Bir lokma ekmeğin, bir yudum garip buluyorsunuz. Biraz daha izah 
Bu ana baba. günü zamanında burada suyun ve ağrısız bir vücutla genle, edeyim: Çini mermerle yapilmıı güzel 
mUsaadesiz hayvan avlıyan bir, iki rahat bir nefes almanm kıymetinl öl- bir vill~. KUçUk bir biblo gür.else gü. 
kial değil; muhtelif kimseler! . çemiyen lnaanlar, bir gecelerini hasta- zeldfr ve güzelliğini kimse inklr ede. 

Her ikisi bir müddet hic; ağız a.çma.- hane kovuşunda geçirmelidirler. O mez. Siz bu güzeli gözlerinizle görtlr
da.n karlı yol boyunca gidiyorlar; pa.f vakit, ne kadar mesut oldukla.nnı anlı. sUnUz. Fakat biz onun gUzelliğlni ha&-
pat .. Kar, onların hantal ayakkabıları yaca.klardır. aaa parmaklarımızla anlarız ve emin 
altından parça aprça iki ya.na fırlıyor. olunuz ki o gtbeli sizden daha iyi his. 
Kötün bittiği yere doğnı gidie! Oraya. lkl yqında gözlerini ebediyyen scder ve duyarız! 
gelince. Miyger, yalnız olup olmadık· kaybeden Osman Atılgan Ue konutur. Bundan başka setıln güzelliği .. İşte 
tarını anlamak üzere birkaç defa etra· ken de, bin bir renk ile bezen.mie yer onu da siz bizim kadar duyamar.sınız. 
fına bakınıyor. Bu aralık diğeri bay· yüzünün bir damla ıgığmı görmeden Gözleri açık bir in.san sabah kalkar, 

y~ıya.nlara aızlandım ve "göz,, Un öt. manzaralan, eeyala.n, hAdiseleri gö-
retıe soruyor: U . d ğ nı-~- nı··r. J• bnllTTt• ""'der çalı~ ve akeam ki' ç süz e erini. bir daha a awuı. .,, ....,..._ a• =-- v 

- Benden ne lıtiyoraun · eve döndUğU vakit gözü yorulmuı ve 
Miyger, hafif~ gUlerek: Osman Atılgan, gözlerini 2 ya.fmda o gözle gördUğU manzaralar dimağını 
- Ho; diyor; aimdi görUp işiteoe. kaybet.mi&. İz:mir körler mektebine bunaltmış olur. Halbuki biz hiç öyle 

ğin var senin! Bak, ne var burada.. vermltler. Orada yedi sene okuyarak değiliz. Gözümüz yorulmaz ve göz 
Böyle diyerek, uzun etekli aaker ka. musiki vube!inden diploma &lnıı§. kuvvet ve kudreti bizde sonsuz bir e. 

putunun altından acaip bir OCY çıkarıp Şimdi kimsesi yok. nerji halinde yaear. 
uzatıyor. Yanmdaki adam irkilerek Onunla töyle konuttuk: - DUnya.yı hiç merak etmiyor mu. 
geriye sıçrayıp duruyor orada! Ve · - Niçin meslek olarak musikiyi 
ın,,_r, sanki bu adamla doatça aoh- ... ı ... ı , 

" 0 - se,_WM-Oz .. 
bet ediyormut gibi, ıllkluıetle llkırdı- _ lnaana lhım gıda ml18ikidlr. 
sma devam ediyor: Hele bizim gibi gözleri görmiyenler 

- Gördün ya; eler daha etraflıca için.· Çünkü biz daha çok manevtya
olarak ne olduğunu bilmek istiyor1&k, ta dayanırız. Her eeylmlz odur. 
bu, •rduya mahsus 08 bir tabancadır· - Gözün &!;ık olmadığından hiç te-
Kim burada köyde yahut mahkemede essilr duyuyor musun?. 
veya herhangi bir yerde - nerede o- - Bu halimden çok memnunum. Q.. 

hırsa olsun mUaavi - benim hakkım· kuma yazmam olmadan göztlm açık 
da kötü bir söz sarfeder, batı! sadece olsaydı o hayatımdan bir şey anlamı. 
bir flinteye sahip olduğuma. dair tek yacaktım. öyle gözlUler var ki, biz. 
kelimeyle gevezelik ederse, boşboğaz. den çok daha kördllrler. Halbuki ben 
lık etmesUe beraber postunda öyle bir öyle değilim. GözU açık olanların ço
Ul:lıııı; -..çmr, ~: A:TtiJi ü' ~,kapa. IJmdan daba ful& 19Yler ~ve 
tılamıyacak, tJkanamıyacak bir delik! duyuyorum. Bizim llemfn de renkleri, 

Dlgv.t, ürkek, kekeledJ: 
- !"eki ı.·a yemin etmek lhmıgelir

se? 

- E, yemin edebilir 
Böyle diyen Miyger, Ji.kayt bir ta.. 

vırla tabancumı tekrar gösterdi. Ya.-
m bqmdaki adamm zihni karma ka· 
riflk olmuı, kalbi kemiriliyordu. Son. 
ra, f(Syle dedi: 

- Öyle; yemin edilir demek, ha! 
Fakat ben senin dUn akşam eve ne 
zaman, naarl geldiğini gördüm. Ben 
senin dün öğleden sonra evde bulun. 
madığmı da biliyorum. Ben gördüm, 
ki •.• 

- Sen hiçbir ,ey görmedin! Aksi 
takdirde Akıbetinin ne olduğunu ela 
çok geçmeden göreceksin, anladm mı? 
Kalın kafana dank dedi mi 11imdi, ha? 

- Ya senin kilelik Vilhelmin O ne 
ııöyliyc'.!oek ? 

- O da ne biliyorsa onu .ayliye. 
cek elbette; benim katil olmadığımı 
ve cinayet işlendiği t.&man evde bulun
duğumu! Babuı hakkmd& bundan 
baıka ne &öyliyebllir, ki oful? 

Anadohı Anonim 
TOrk Sl"orta Şlr· 

ketlodeoı 
Şirketimizin 30 Mart 1938 tarihin 

de fcvkalide olarak toplanan hlnodar
Jar umumi heyetinu dahili nlumname
mlzin altıncı maddesi hllkmline ter 
flkan ıermayenin ikinci rub'unun his· 
ıedarlardan tah&Uine karar verilmiı
tir. 

İttihaz olunan bu karara tevfikan sa
yın hiuedarlanmızm aahip bulunduk
la.rı beher hiue ıenedi için ödenme • 
mit ıermayeden ikinci rub'unun mu· 
kabili olan bet lirayı itbu illn tari • 
hinden Jtibaren 30 Haziran 1938 tari
hine kadar Ankara'da Türkiye it ve 
Ziraat Bankalan Merkea M Uö:UIWderi· 
ne veyahut lat.tnbulda Yeni poıtahane 
karııamda BUyilk Kınacryan hanında· 
ld Şirketimizin muarnelit merkezine 
ademeleri akıl takdirde ödemeyenle -
rfn sahip bulunduktan hl11e senetleri • 
nln, firketimLı .dahili niıamnamelinln 
ıo otu maddeli hUlrilmleri dahilinde 
Borsada artmlm&lr ıuretile mezldlr i· 
kinci rubu sermayenin iıtifa ve utıı 
bedeli noban oJdutu takdirde aradaki 
farkın hlMe tenedi aahlplerinden aynca 
talep olunacafı iltn olunur. 

sun?. 
- Hayır .. Ben kendi Alemlme o k1ı

dar alqtım, ki .. )ı{erak ettiğimiz bir 
§eY varsa, o da fennin son icatlarını 
benden evvel gözlü insa.nlann görme
sidir. Bunun icin sinlrlerinlm. Fakat 
bir tesadüf beni o icatla k&r§ıla§tmr· 
aa. pa.rmaklarttnla onu görmek saade
tine ererim. 

- Kon\İşt.uğun bir insanm yüzü ile 
hiç allkadar olmaz mısm? ?.. Mesel! 
§U lnaanm yUzU acaba nasıldır diye? .. 

- Bu bizim dimağımızı t;ok az bir 
zaman, hattA bir an işgal eder. Çilnkii 
derhal Jrartnnmdakl fnMnm ~ 
kafaıımda blrJeelr. "Bu adam her hal. 
de fU §eklldedlr,, deriz. O adam blitin 
dUttbıdl~lmU. g1b1 olmıyabUfr. Biz 
&JcfanabillrU.. Ne beti var •. 

- Muslldde en çok sevdiğin parça. 
tar nelerdir 

- Ben melodileri severim. Şark 
muaildaini severim. Alaturka çala
mam. Hiç çab§D'Jadnn. Fakat dinl&
rim. En çok sevdiğim ve çaldığım par
çalar Fet oriyantal opereti, Bellini'nin 
Lenon dö Figaro'su, Mozartm 9 uncu 
Sona.ti, gene Bellini'nin Somnambo-
11, gibi eserlerdir. Bizim notalar kL 
bartma. yazılardır. Onları evvelA okur 
sonra ~alırız. 

- Bir notayı ne kadar zamanda ça
. Jabllirsln? 

- Hafif parçalan on dakikada o
kur, aonra çala.nz. Fakat ağır parça.
lan okumak için birkaç Mat çalıeırız. 

Oaman AtJlgana 80n olarak §UDU 

sordum: 
- Evlenmek ister misin?. 
Derhal: 
- !stemem .. Dedi ve izah etti: 

- latemem. ÇUnkU bizim ile yqı-
yacak kadın: pek az bulunur. Yahut 
biç bulunmaz. Sonra gözü her feyl g8.. 
ren bir inaa.nm yanıma gelmesini de 
iatemem. Daha doğrusu kıskanırım. 
"Belki bana fenalık yapar., kuruntu. 
111 ile yqamak bana daim! bir azap o
lur. 

Miygerin kocaman tabancuı, hW 
kaputu altından görUndU gene! Ve bu 
vaziyet ka11ısmda, diferi dehfete ka
pıldı. Şimdi bir adam karpamda deh· 
§ete kapılan, lld aene harpte bulun. 
muttu. Fakat cephedeki bOtOn adam. 
lar arumd& aall bunun gibJs!nl gör
mll§lUğU yoktu; gözleri böyle müthf ı 
bakqlı, JAkırdı eöylemesi bu derecede 
tehditli olan hiç kimae ! 

.._..... ... _. .. ,..m-•w..,•lft•H,.• .. -••-••-•=--••aa----••• --11-11--•·-......... ,,,, ........... _ 
Yohan Vilhelm Miyger, sakin ve 

mtl.lterth bir halde, evine gitti. Adeta 
bekAr bir adam gibi haflfJemiı, han· 
diyae hophya zıplıya yUrUyecek gibi 
bir gidiele gitti evine! Eh öyle ya, e
vi kendiainindJ, evine bqlı bafma hl
kimdi ve hali, vakti yolunda yqıyor. 
du; bu tabirle ifade edilen bir hayat 

aürUyordu. Çalıpandı, herke• onu 
tarlaamda ve f>ahçeainde ifle meegul 
görüyordu hemen daima! Eh böyle bir 
adam cinayet ff}lyebllir miydi? Neye 
ltleelndi? Müsaadesiz avlanmak mı? 
Ne ihtiyacı \'ardı ki buna'! 

(Ar 1«ut 1'01') 

H erg ün bir fıkra : 

Bir çare 
Meohur ar&p oalri evlendiği gUn koynundan çıkardıfr bir keseyi 

rafa koyarak kanama: 
- lıte demit bu kesede senin mihri mUeccelin var. Sa.na tahak

ktim eedoek defillm. Canın ayrılmak istedi mi, keeeyi alır gidersin. 
Kız meseleyi baba.ama eöylemlı, kayınpeder de damada sebeblnl ao. 

runca pir: 

- Btıı karımı aevertm. Fakat kendialne verecek param olmadıfı' 
hakkmda kanaati olunsa, tahakkUm etmek istiyecek. Halbuki timdi 
böyle bir teye cesaret edemez.. Demlı. 

- wo ........ _ı 

Yedi 8ene mMlki tahril ~ 
O~nAhlgcın 

- Peki kör bir kadmla evlenir ml· . , 
sın .. 

Yüzüne tatlı bir renk gelmieti. 
- Evlenirhn, dedi. GözU görmiyen

le evlenmek isterim. ÇU.nktl o bana. bir 
:fenalık yapa.mu. Ayni yolun yolCUBU
yuz demektir. Yani kendi arzumdan 
dıp.n çıkamaz. Fakat bu d& bir hayal. 
dlr. Meseli. piyano çalan kör bir ka. 
dmla evlenirsem bu hayatın tiiri be
nim için dünyanın en bUyük aaadeti· 
dlr. İkimizin karanlık Alemde yarata. 
ca.ğımız musiki ebedi bir hayattır. Fa
kat.. 

Sustu. Dudaktan titriyordu. Yut. 
kundu ve s<SzUntl bitirdi: 

- Dedim, ya bu da hayaldir. Göıü 
görmiyen anne cocuğunu ııuıl büyü. 
t.ebilJI' r. 

Ayafa kalktı. Bent bir da.ha g6r
mek için adresimi istedi. Elindeki iğ
neyi beyaz bir kAğldm ilstilne ailratle 
batmp çıkararak delik detlk yaptı. 
Sonra aoı elhıln pannakla.rmı !inenin 
klğıt il7.erlndek1 kabarıklannda gez • 
d1rerek okudu: 

- Niyazi .Ahmet, Kurun gazetesin
de.. 

Ve llAve etti: 
- Biz de böyle yazarız.. GözllnUz 

görüyor ama okuyamazamız?. Ve mL 
nAiı manilı gillllmaedf. 

NlYAZt AHMl!7r 

Yeni Yapılacak Devlet 
Daireleri Haklanda 

Ankara, 18 (Telefonla) - Yeni 
yapılacak BilyUk Millet Mecıtıl bina. 
sı ne BaevekAlet ve Hariciye Vek&· 
leU .binalarının yapılması için teah
hnt terası hakkındaki kanunla ve· 
rllmlş teahhUt salA.blyetinl dört bu· 
çuk mtıyon liradan yedl buçuk mil· 
yon liraya çıkaran bir JAyfha meclla 
ruznameslne alınmıştır. 

BolJ{&r ressam 
Altı, yedi yıldanberi memleketimizde 

yqıyan genç ve mlistald Bulgar reı

samlarmdan Sava lvanof Ankara Hal
kevinde bir realm sergisi açm11tır. 

Bursa, Iznılr, htanbul ve Ankarada 
dolaprak bu memleketlerin gQ.zel man
zaralarmı levhalarla canlandıran rea
aammın 68 • 70 parçadan ibaret olaa 
aergtal takdir olunmot ve çok alJ.ka 
g6rmQeUlr. 

o 
Yannki Gece Eğlenceleri 
Kızılaym Şf.eli eubesi menfaat.ine 

yarın akşam bUyUk gece eğlenceleri 
tertlp olunmu§tur. 

Eğlenceler Makalın u.Ionlannda ya. 
pılacak ve Mat 22de bqlıyacaktır. 

Kızılay gibi bir hayır mUeseeeeıine 
yardım etmlı olm•nm manevi h•mn 
dan bqka bir de, gtbel blr geoe geçir
miı olmak zevkini tatmak istiyeceği
nı,;fe eUphe etmeyiz. O halde bu gece 
eflenoelerf için !ıılaJmfme gldlnfz. 
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ALMANLARIN LAVR~NSİ 
~~~~-~?-~_UK/W,L 
HÜrma gölgesinde .. Par~,~~~e~dam 1 
Keyzer Vllhelmln ismi geziyor. Şeyh HU
seylo, slUlhla paranın nedeo geciktiğini 

soruyor'/ 
Tarih 19151'/ Vllhelm Vasmuı, Ct

kula ıe11hi Jlüugiııle onun köyün. 
de. burma a4açlarınm göluelibinde 
lcarıı karııua; konuıu11orlar. ~e11h. 
ıoru11or: 

- Sen. Kau:erln memurımın. 
Kauzerin uer11ilzüniln en kudretli 
hükümdarı oldu#unu ıö11teylp du. 
ruuort.un. Pekdld; liuleuae Kauıer 
Vllhtlm, lcoruoloıu Vilhelm Va.smu
ıa, ıana ne dl11e uermiuor ıanki pa. 
ra ile ılldhı? ~'eden geciktirdikce 
gecikllrl11or ve glindermeöi de, uza. 
lıuor bu lfl? 

Vllhelm Vaımnı, ıeuhin ba ıuali 
#berine, bir ldhza ıaktlttan ıonra, 

1li11lı dedi: 

- Şeyh; ben seni aldatmak iste
mem. Ben, §imdi eski vaziyette deği
lim, vaziyetim değişti benim! 

- Vaziyetin deği§tJ mi? 
- Evet; aradan geçen zaman za.r-

fmda vaziyetim deği§ti ! 
- Ne gıbi? Daha açık söyle! 
- Ben dündenberl konsolos deği-

lim, §eYh Hüaeyin ! 
- Nasıl? 
- Evf.t; konsolos ve Kayr.erin me. 

munı olmaktan çıktım! 
- Nasıl olur? Hiç bir oey anlamı. 

yorum! 
~kuta eeyhl, hayret içerisindeydL 

Artık aabık olduğunu söyliyen Alman
yanm Şiraz konsolosu, devamla: 

- Ben; dedi; timdi yapyalnızmı ! 
-hah et! 
- Senin htıkdmetin, benim faaliye-

tim 117.erine kU§kulandı; çünkü bu su
retle İngilizlerin İran aleyhine hare
ket için vesile bulmU§ olabileceklerini 
dil§ündU. İngilizlerin bahane aradıkla.. 
rmı göz önünde tutan Tahran. Berlin. 
de teeebbUste bulundu. Bunun Uz.erine 
de tiUk\hnettm buradaki konsolosluk 
vaztfeme devam etmem muvafık ol
madığı kanaatile, benl koll80losluktan 
hıflsal ettirdi. Ben artık !randa Al
manyayı temsil etmiyorum.! 

Ingilizler, bunların götürülmek iste.. 
nilen yere götürülememesi için ellerin
den geleni yapacaklar. BUtün bu vazi
yeti de hesaba katmak lbmı! Onlara 
çaktırmadan i§i b8.§8.rmak icap ettiği
ni sen de takdir edersin gUphesiz ! 

Böyle diyen Vilhelm Vasmus, o ara· 
lık bu Almanyadan kaçak sil!h ve pa. 
ra getirmek teşebbUsünUn "Entelicens 
Serviıs,, delaletile İngilizlerin, bilhassa 
buradaki faaliyet sahasında kendisi • 
nlıı en ileri gelen rakibi Sör Perai 
Koksun hiç şüphesiz çoktan malfunu 
olduğunu bir kere daha dll§Unerek, 
şeyhe: 

- Hele; dedi: İngilizlerin bu tqeb
büsU öğrenmiş olabileceklerine göre, 
dolambaçlı yollar takip edip nakliya~ 
ta göze çarpmamak, yolda bir milsa
dereye meydan vermemek lbımgeldi
ğini de tabsisen hesaba katarak, l!IOn 
derecede tehlikeli bir yoldan yerine 
getlrilebilecek bir vaitte bulun.mU§ ol. 
duğumu mülahazandan uzak tutma, 
Şeyh Hüseyin 1 

Çekuta şeyhi, şimdi dalgın. dalgm 
bakıı1larla, susuyordu. Acaba bu anla... 
tılanlardan sonra, o ne diyecekti? Ye
ni vaziyeti nasıl k&r§ılıyacaktı aca. • 
ba? 

Vilhelm Vumua, eeyht.en mUsa.it 
bir cevap almağa zemin haztrlamağı 
ihmal etmedi: 

- Bilirsin kJ, ben §imdiye kadar aa
na başkaca bazı eeyler de vadederek, 
bu hususta yalancı çık:mamı§tmı. Bu 
eefer de sonunda yalancı çıkmıyaca
ğmı. Bana gUvenebilirsin! Ancak,.. 

Ve cfunlesini yavaş ya.vq tekmille. 
di: 

- Ancak, bu sefer sil!hla paranın 
~~Qf .. ~. 4aJaa 
u~ siJrec"ki h~ bir hayli uzun! w 

Sonra, eeyhin gözlerinin içine baka. 
rak, yutkundu ve göz kapaklanm in
direrek, başını iğdi: 

Bekir oğlu Osman 
asaldı 

tımir, (Hususi) - 931 senesinde 
Sıhhıye ovasınin Kuruç.cıy mevkiindc 
600 lira parasını ıasp için Hım-hım 
Hüseyin! öMlireıı, bapnı tatla ezerek 
kulaklarım ke1Jcn ve cesedini parçalt
yan Elhizli Bekir oğlu Oman hakkın· 
da ıehrimiz ağır ceza mahkemesince 
verilen idam hükmü, Büyük Millet 
Mecliıince ta9dik edilmit ve infaz o
Junmuıtur. 

Hüseyin hapiahanedeki arkaldaıları
na veda ederken: 

- Kanunun ke1Jtifi el aamu ! 
Demit ve bir aıd>a ile hükamct 

meydanına cetirilerek aaılmı§tır. 

Sahte Bet Dolarlık 
İzmir, (Hususi) - Şehrimizde sah

te bir bet dolarlık bulunmuıtur. Meh
m~t Qflq ijUaeyiıı a~daki biri \12U• 

kez bankasının !zmi_r gubcsinc m!l~ra
caatla, bir bet dolan bulunduğunu, bu 
parayı bozdurmak istediğini ıöylcmif, 
para tetkik edilince ~.-flte olduğu an. 
Jaırlmııtır. - Şu halde, senJn için her eey bittl, 

demek? Öyle mi! 
- Hayır; ben burada resmen bir 

temsil vazifesi görmiyeccğim artık; 
ama gayriresrnt olmak üzere vazifeme 
devam halindeyim! 

-Yani 

- Artık; dedi; sana hepsini anlat. 
tun. Senden hiç bir şey saklamadım. 
Şimdi vaziyeti olduğu gibi biliyorsun. 
Sana evvelce l!IO!'DlU§ olduğum eeyf, bir 
kere daha soruyorum. Bana ya.rdnn 

(Arkıası 11ar) 

Hldiıeye el koyan zabıta, Hilseyini 
yakalamttr cblan nereden ele geçirdi
ğini •ormuıtur. Parayı Hilseyine ve
ren Hehmet oğlu Faful da yakalanmıı 
ve adliyeye teslim edilmiılerdir. 

Tohma çayı kenarında çok 
şirin bir kasabamız 

Darende, (Hususi) - Darende,, 
Uzun Yayladan sUzillerek gelen Toh 
ma çayının lkl yanına yaslanmış, 

Zümrüd bir yeşllllk çerçivesl içinde 
eirhı bir kasabadır .• 

Köylerinin de ekserisi dahil ol • 
mak üzere, Halkın maişeti hemen 
hemen Meyvecilik ilzerlııedlr. Küçük 
sanat erbabı pek az olup, Ticari va
ziyet normaldır. Halkın kısmı, aza
mı, Kazanç temini için kışı ıa,rada 
ve yazı da memleketlerinde geçirir· 
ler. KUltUr seviyesi, Komşu şehirlere 
nlsbeten çok yllksektlr. 

Kasabada biri tam ve Dördn ya
rım devre olmak Uzere Beş ilk o
kul vardır. Talebemevcutları pek 
kabarık olan bu mekteplerden çı. 
kan çocukların kısmı azamı, Maddi 
Yoksulluk yllztınden Orta ve lise tah 
slllerlne devam edememektedirler. 

Kasabada bir de, KilltUr bakanlı
ğı bütçesinden idare olunan (Genel 
Kltapsaray) ı vardır. Okuma zev. 

• " , • , • -.. ttıı"- • 

klnh:~, Kök saldığı bu kaz~dıi, Halk 
bu Yl!Vadan azami istıtade etmete
dfr. 

la süslenmiıtir. Her gelen yabancının, 
Darendenin bu giizellik!erine hayran 
olmamasına imkan yoktur. 

Darendenin Yetiştirdiği meyveler, 
Meıhur Malatya Kaysı ve Erikleri aya· 
rmdadır. Hatta bu yilzden. Birçok bağ· 
çıvanlar yeti~tirclikleri fidanlan da H· 

tara:C çok para kazanmaktadırlar. Bura· 
da yetiıen bu güzelim meyveler, Yat 
ve kuru olarak, yine vilayetleri adına 
piyasaya ıcvkolı.ınur. Fakat, Birkaç Se· 
nedenberi bu Meyvelere ariz olan ve 
(Ağ tırtılı) namı verilen haıere, Çok 
riyan yapmakta jeli, Vatandaılannm 
her miltkillilne vaktinde yetiımeğf pren 
sip edinmiı olan ariı: Hliktimetimiz:. 
Bu ite de derhal elini uzatarak, MUca • 
dele için Birçok malzeme ile, Zırut 
M. Tekniıiyeni Nazımı gSndermiıtir. 
Bu işte :&lij•Uk himmetlerini esirgemi • 
yen İlbayzmıza ve Zrraat Mücadele Mü· 
dilrüne de, Halk medyun:.ı §Ukrandrr. 
On Gündenberi devanı eden mil:adele 
sayesinde, Binlerle ağaç ou Haıcrenın 
tasallutundan kurtarılmııttr 

Bir tıçi Kadın Tren 
Altında Kaldı 

.hmir, (Husust) - Alsancak garm~ 
da fect bir tren kazasz neticesinde 25 
yaılarmda Naciye isminde bir amele 
kadın tekerlekler altında kalrmJ ve 
parçalananaık ölmügtilr. 

- Yani gizli vazifeme! 
- Peki, hilk<lmetin seni konsolos- Memleketten resimler : 

Kasaba 1080 rakamında ve yan Ga
yet ıerin, Kııı ise çok ae-:t olmryan bir 
iklime maliktir. 9686 Nufusu olup, 
Arazinin tabii vaziyeti 16 Mahalleye 
takıim olunmugtur. Fakat bu mahalle-
1 • :-, Gayet <lağıruk ve hatta bazılan da 
nisbeten topluluk gösteren ve resmi 
dairelerin ve Memur evlerinin bulu..1· 
duğu yere Bir saat kadar mesafede 
cllr. 

Naciye, her aabah olduğu gibi bldi
ae gllnU de Bucadan amele trıenine bin
mJg, katann Alsancak gan yakmmda. 
ki makasta durduğunu görünce; ÇD1IJ. 
tığı inhisarlar fabrikaa!na kestirme 
yoldan gitmek mabadile komperti
mandan çıkımJ ve tam bu •ırada hare· 
ket eden trenden atlanuıtrr. 

Juktan ayırdığına gBre, ... 
- Beni konsolosluktan ayırdı, çtııı

kU resmi l!Ifatı haiz bir kimsenin fa. 
aliyetinden dolayı sJya.st ihtil&f cıkar. 
maktan çekiniyor; halbuki resmt sı
fatı haiz olmadan yaptıklarımdan do
Jayı bir protestoya muhatap olamaz. 
Ben, ıimdi başh ba§ıma, kendi hesa· 
bıma hareket eder bir adamnn ! 
-Baılı b~ma, kendi hesabma mı? 

Parayı ve silAhı nereden bulacakl!lm 
ya? 

- Daha doğnısu ba§lı başıma, ken
tii hesabıma. hareket eder bir adam gi. 
biyim; zahiren öyle ... Fakat, hilkfune. 
tim bana el altından yardıma devam e
decek! 

.. , - Şimdiye kadar. olduğu gibi mi! 
Şeyhin bu dokunaklı sözü Uı.erine, 

Vllhelm Va.smus. içini çekti: 
- Dinle beni, §eyh Hüseyin! TA Al

man yadan !rana kadar silAh ve para 
getirmek, dile kolaydır. !ş tatbikcıta 
gelince, zorlaoır, İranla Almanya ara
smdaki mesafe, günlerce yolculukla 
geçilir. Birçok gUn süren bir ııeyahat
Je! Ve sonra da bUyük çölü geçmek L 
cap eder. Huduttan buraya ,kadar gel. 
mek için. arada qılması gerek bUyiik 
çöl bulunduğu mal Cim! Si14lıla altını 
yüzlerce yUk hayvanı taşımak zonın
dadrr. Çöl yolculuğunun zorluğu hak
kında da senin fikrin vardır elbette! 
Hududa kadar olan seyahatin yanı sı. 
ra Ustelik bir de çöl seyahati! 

Çekuta şeyhi Hüseyin, hiç ağız 1\Ç· 

madan dinliyordu: Vilhelm Vasmus, 
devam etti: 

- Sıcak; sıcakta metakkatle yolcu. 
luk! Ve hele bu harp zamartmdaki bin 

Mersinde 
Tayyare şehltlerl 

lhtlfnU 
Merain, (Hususi) - Meninde her 

yıl yapılması mutat olan ta)'}U'e te· 
bitleri ihtifali bu sene de bütUn mek
tepler, kıtalar ve halkın igtiraki ile 
pek parlak bir gekilde yapılmıttJr. Me
rasimde vali ve ıehirde ileri gelen a ... 
kert ümera ile sivil crk&n hazır bulun
muştur. 

R~ııimde merasime ittirak eden ilk 
okul talebelerinden bir gnıp ile vrli 
ve generaller görünmektedir. 

Alemdar Sineması 
H agün iki film 

1 - Kızıl Rahip. 
2 - Volga mahkrtmlan. ı. 

bir muhatara! DU§ün, ki bu silahlarla 
altnııa.r buraya kaçak olarak gelecek! 

lJlvetm Foks Jurnal. ~ -..----------= l 

Esas Darende • ıehri Çok eski bir 
tarihe malik olup, Meıhur Zengibar 
kalesi eteğine yaslanmııtır. Burada ha· 
!en, Minare, Cami, Hamam, Bedeıtan 
ve ev harabelerine rastlanmaktadır. Bu 
tehrin Eti Türkleri tara!mdan kuruldu~ 
ğu ve bilahere, Asuriler, Romalrlar, A· 
nadolu Selçukileri ve 1011ra da Mısrr 

Na:f ye, hat kenarındaki küçük tq
Jarnı Uzerine dUımUı, ayağı kayarak 
trenin altına yuvarlanrruı w firerln• 
df'n ge~en vagonlar zavallr kadını iki 
parçaya ayınnııttr. 

N lıRlı~a abone tJ/u
nuz ve edlniniı 

kölemenleri el!ne geçtiği ve onlardan 
Oımanlr tmparatorluğun<".a za.btedildili 
yapılan İr1.:elerden anlatılmı§tır. Halen 
mevcut kalenin de Maır Kölemenleri· 
nin 23. UncU hUkCimdan (Melik Etref 
Kanırğavri) tarafından yaptınJdığı ve ı---------------
12 • Rebiilevvet · 909 Tarihinde in§Utm • 

· bittiği anlatılmı~tır. Buraya pek yakın 1 
Bir yerde bulunan ve KötükaJe , namile· 
anılan kalenin de Eti 'I:ilrkleri tarafın· 
dan yapıldığı anlatrlmııtır. · 

Gizli pamuk 
harbi 

Deferll mUterctm bay Hamdi 
Varoğlunun Antuan Zişkadan dl· 
llwtze tevtrdfğf bu eser ~ugUnlıD 
dünya hadiselerinin kaynakları· 
na varabllmek itin okunması eart 
olan başlıca kitaplardan blrldlt· 
DUn ve Yarın tercUrue kU.:llyatıo· 
dan 65 incisi olarak çıktı. Her Jtf· 

H.tlk, Eskiden hep bir arada bu ıehir
de ikamet ederlermif. Yaz gelince de, 
5:mdiki mahallerin tefkil ettiği say
fiyelere gellrlermiı. Nihayet, Bu uzak 
mesafeye gidip gelmekten usananlar· 
dan bazdan, Kıtı da buralarda geçir- 1 

meğe batlanuılar, en ıonunda da, Es· ) 
kitehf ri tamamen harabe bir halde brra· ı 
karak, timd:ki yerlere g:Sç etmiılerdir. 

Kasaba,. Çok güzel tabii manzarala!'- il•••••••••••lll.,.. tapçrrta bulunur. 

TiFOBil .... 

1
. 

. Dr. Ihsan Samı 
rıto . ye paratıfohastıltklınna tuı 

nıımak için ağızdan ılının tifo bıo 1 
~ndır, Hiç rıhatsızhk verme:ı. Her 

lres ılablJir. Kutusu 55 Kr. 



bir neş' e içinde 
- ' 

Taksim, Beşiktaş, Fener 
stadlarında jimnastik 

şenlikleri yapıldı 
Memleketin her tarafmda olduğu gi- ıer. muhtelif idman hareketleri yapt.J-

bi dün Iııtanbullular büyük bir nege ve tılar. Kızlfr, erkeklerden daha fazla 
heyecan içinde 19 May13 gençlik hayra- muvaffak oldular. 
mmı kutluladılar. Evvelce hazırlanan Saat on ikiye. doğru ııtadyomdaki me-
program mucibince Taksim, Be§ikta§, raslm bitti. Gençler önde mwka olduğu 
Fencrbahçede bUyilk §Cnlikler yapıldı. halde stadyomdan çıktılar ·ve lbidenln 
Taksimdeki stadyoma binlerce insan da- etrafında toplandılar. Burada nutuklar 

Kız talebeye Fmdıklı kn: 1.lııeei öğret

meni lffet, erkek talebeye Kaba.ta§ li
sesi öğretmenlerinden Sadri kıımanda 
ctmi§tir. Talebelerin cimnastlk hare
ketleri §iddetle alkı§lanmııtır. Hareket
lerden sonra geçit resmi yapılarak tö
rene son verllrnlştlr. 

ha çok erkenden akm etınf§, tribünler- söylendi, abideye çelenk kondu, lstiklal 
le bUtün sahanın etrafını çevrelemieti. mar§ı söylendikten sonra gençler mek- Şişli halke vl Spor 

Saat dokuz buçuğa doğru vali ve be- teplerine dağıldılar. .şenllkJerl 
lediyo reisi Bay Muhittin U.stundağ ile Fenerbahçe Stadında· 
lstanbul k d ı H 1" u Sipahiocagwı yanındaki bir ha.fta-uman nru genera a ıs, ni- 'Bu stad, diğerlerine nuaran daha 
versito rck"'rU B c ·ı Bil 1 · danberi hazırlanan bUyu .. k sahada Şic:-

w ay emı se • Amı- ıazla seyirci alabildiği için daha çok ka- ~ 
ral c:::ukUr Oka d ı k h ı 1i halkevinin tertip ettigıw· Spor ~nligwi 

"' n a ge ere azır anan labalıkt.J. r-
kU Uk tribUnd ald civardaki lise ve ilkokul talebesilc 

ç e yer ılar. Burada to'"rene' Erenköy kız Ji8esi, birçok klüpler ve iki bin kiainin önün. 
Şenlikte idman hareketleri yapacak HeybelJada, Kadıköy ı, 2, 3 üncli Uskü- ~ 

b. 1 e k k ki · de parlak bir surette tesit edildi. 
ın ere genç ız ve er e er stadyom- dar ı, 2, 3 Uncu oıta okullarla Haydar. 

da mevkilc..ı ı ldıkt hl b Merasime Pangaltı lisesinin bando. 
'.n a an sonra ee r an- pa§a liseat l~tirak etmtetir. 

dosu Istiklil mar§mı çaldı. Bunu valinin su tarafından çalınan lstiklil ma.rşıy-
Saat tam dokuzda Sellmiye bandoau la bayrak çekilerek bulandı. Ve geçit 

aık sık alkıelanan nutku takip etti. Van olduğu halde talebe stada ıcımeğe baş- ~ 
~yle dedi: resmini müteakip Şişli Halkevi başka.. 

Ba ı b J 
laDlJltır. nı Ahmet Halit Yaşa1"9gwlunun 19 Ma-

yan ar ay ar: Saat tam dokU%U on geçe btltiln tale- -
B. cf d ğ · yıs Spor ve gençlik bayramı hakkın-
ıze ıer veren e c.rh huzurunuz- beler yerlerini alın11 bulunuyorlardı. O-

la bö"l · · 938 lı daki söylevi, bugUnü yaratan Ata. genuun yı epor :ve gençlik kullarm teftlt lfl tamamlandıktan eon-
ba 1·k1 • · • · .. 1 türke sıhhat ve saadet dilekleriyle ni. 
yramı ıcn ı ennı ııvın:re açıyo· ra, aat dokuzu ellide t&ene bqlan. 

ru Gen l'ğ' h hayet buldu. m. ç ı ın eyecan dolu gezcl mııtır. Evveli. Haydarpap belleri aa-
~o··sterı'Jen'nden öne b ·· il -~- Taksim Yeni Yıldız, Kurtulu<ı, Bey-ıır. e ugun n iM.UnI hada.ki dlre~e ba.,_1r reJmıe töreni :ıt b' • ~4- 11 oğlu spor, Eseyan klüplerinin i..+i .... 1' 
ır kere daha saygı ve tapı ile analım: . yapm11ıardır. Talebe bandonun iıtira- ~"" .. 

ı 9 ma ettiği geçit resminden sonra 100, 200 
yıa:. kile hep bir ağızdan lstikl.Al ma?1lllı eöy-

Her yıldönüoll daha heyebnla kar Iemfıter ve erkek öğret.men okulundan ve 400 metre kO§U yan§ları yapıldı. 
§ılanan bugün vicdanlannuzda mu - Civar ilkokul mekteplerinin yumurta 
k 

bir talebe 19 Mayıs gUnUnUn tarih! kıy-
addes bir tarih olarak ebediyen ya- Yart1'J, çember, çuval ve şişe koklama 

l'apcak ve Türk milletinin ileriıini metini \'C ııporun, blr ulusun beden ka- oyunları çok alkıeJandı. 
bi~ sönmiycn bir ıpk gibi da.ima ay blllyetlnt ve karakterlnl ytlbeltmek hu- Çdikkol epor klilbtl Jle Şi§Ii halke. 

d 
ausurıda ve yurd BOn~da oynıyacağı 

mlatacaktır. Bugün milli varlığımız· vi sporculan a.rumda voleybol mils&-
.;ı_ rolU tebarüz ettiren bir eöylev. vennl§ ak 
"' hudutsuz bir. köseba§ı bir dönüm b ası, boks, güre! ve halter milsaba-

ve çok alkı1lanm11tır. 
noktaaıdır. Tam 19 yıl önce Atatürk kalan ~ok gUzel oldu. 

Bundan sonra talebe cimnastik gös.. ş· li H Ik · · •onsuz vatan severliğinden ve ölçüsüz ış a evının ortaya koyduğu i .. 
. terilcrine bqlam?§lardır. Talebenin bil- k" k dan :ı..· • Çel"kk 1 ~ azım ve iradesinden cldığı ilh;ım ı upa ·uırı ı o a, digeri Ese.. 

'Ve kuvvetle Türkl mahkQm eden ölü· tUn clmna3tik hareketleri elddetli alkı§- yan klilbüne verildi. Halkevi ile diğer 
ınun suratına tUkürmüı milli hayatın larla karvılanmıetır. klüplere 34 madalya dağıtıldı ve saat 
aıil varlığını koruyup kucaklayan o· Geçit resminden eonra da. Fener sta- 19 da büyük bir neşe i~de gündüz 
rıun y 1 h . dmdaki AtatUrk bUstUne çelenk koy- merasimine nihayet verildi. 
1 

. o unu c:.c ennemın uçurumundan 
8tıklal saadetine çevimıiıtir. mu§lardır. Gece saat 9 da. Halkevi cazının işti-

0 günün muvaffak jest Tilrk mil· Beşiktaş Stadında rakile yorulan sporculara güzel bir 

t• 

kutladı 

lctinin her şeye rağmen 'bugüne kadar Beşikta§ stadmda da törene Hat 9 gece geçirmek üzere Halkevi salonun- kul talebeleri fazla muvaffak oldula.r.

1 ıtıuzaffer olan açık ve parlak talii ol- otur.da ba§lanmıetır. . da bir danslı çay tertip olundu ve ge· Spor sahasında Türkiye ikincisi Akye- Birlettirilen Tahsil 
du. Biz bu güıel talihe kııkançlıkla Bu sahadaki oenllklere Boğaziçi lise. lenlero Halkevi sporcuları tarafından §il ile İdmanyurdu kal'fPlaştılar. Oyun 
~arılıyor ve yardın1.:ısına derin bağ . ıııi, Hayriye lisesi, Ioık lisesi, EminönU çay ve limonata ikram edildi. Ve sa- Akyeşilin hakimiyeti altında devam e- Şubeleri 
hk ve yüreklerimizden kopan ıon kız lisesi, Selçuk kız sanat, Kabata§ er- baha. kadar neşe ile gençlik bayramı derken İdmanyurtlular bir penaltıya Belediye tahsil ıubeleriıtln tevhidi. 

~uı ıevgile tapıyar:.:z:,. tıte bugünilkü kek lisesi, Fındıklı kız lisesi, Beyoğlu, kutlulandr. itiraz ettiler. Hakem bunu kabul eL ne karar verilmişti. Birle~irilen §Ubc. 

ayram o mesut hadiscJl,in vicdanları Be§iktq, Beykoz, Okullar GUneot, b51· f zmlttek i 19 mayıs meyince İdmanyurUular sahayı ter • !er şunlardır: 
~iz.dan taıırdığı ~ükran borcunun bir ge eanat okunan iıtlrak etml§tir. kettiler. KaragUmrük Fatihe, Şehremaneti 
, ldeaidir .. 19 mayısın gençliğe ve Evvel! stad sahumdakt direğe bay- Izmit, 19 (Telefonla) - Genelik Samatyaya., Alemdar Kumkapıya, Kü-
hPoti.:uluğa nisbet \'C istinat edilerek rak çekllmiş ve IsükW mat'lt ııöylen- bayramı bugün bura.da sok büyük te. Vali Bay Hamit Oskay kupayı ga. çUkpazar Eıninönünc, Hasköy :Kasım-
;~~ıı bayramhra temel t. .. .ılması ml§Ur. Bundan sonra bir talebe nutuk zahilratla kutlulandı. Abideve çelenk hp ilftn edilen Akycşile verdi. Akye- pa§aya. Beylerbeyi üsküdara. Eren· 

q urk mill~tinin bünyesindeki huıuıi söylemi~ ve venlitlere bqlanmı§tır. bırakıldı. ldman hareketlerinde orta.o- şılliler sürekli surette alkışlandılar. köy Kadıköye bağlanmı§trr. 
"e rlkterleri tcskil eden .nyrsız kuvvet .-------~--~-------------------------------------------....------
to 

1 
kıymetlerin bütününü üzerinde 

Payan b . 
rıın ve unları ıkurtulu~ eahaat • 
teba ~er Afhölıında lbt:n olduğu gibi 
Jıi~!ı; ettiren Atatürkün millet~ 
t•inı Yolunda Samaund.t açtığı bav 
CdJinıeg~n~!iğe.:Ve sporculuğa eman;t 
\oc 

8 
51 hıç §Uphesiz Türk gençliği 

ri)'ci°rcuJuğu için pek büyük mazha· 
hidir ~ Pek yerinde bir iftihar aebe -
OJara~- unun i~in hepinize teı•,,:.iman 
aa ~ kend'l • • k .,.ile . ı ennı utlular ve geçen 
letitrı~1;:1~ "Vesile ile burada söyledi!<· 

}t1,._ kere daha tekrarlanm: 
Jıt ,,.Qet] ' 1ıtlcrın enn, .kuvvetlı:dn ve gUzcl-
't'iirıt :eın_b~tU olan Atatürktür. 

h&;ı._ g ncı orneğe sadık ve IAyik ol 
ti ""-'n Utu Önd ' 

"c •po er, yaş.asın Türk gen· 
rcuau. 

ı· 'Valinin b 
~lıtt ~ekteb~ nutkundan sonra kız mual
e sıktı ınden Hürmet Engin kilrs· 

ISt..... • Cok h 
1
• 

.. 11 gesit :r ~rarelli ııözler söyledi. 
lCıı . esnune ge1nı1et· 

ltı \e erk k L 
tı. ebeıC'rf c :rnettepliler, Tilrkku§U 
'(!er ' 8Porcular · Çob ııert adımlarla geç-

ilıı an ?d<'h . 
~ ltıda iki k"' . rnct mUheykel vücudu 

eııl'llet UçUk kıı Yilrilyordu Çob 
ilen tok alk 1 · an 

8on"" l§ andı. · GC'<:il rc.smin-
l'V'V'cJA kızlar, sonra erkek-

PEHLtv ANLARA LiSAN 
OGRETMELİ! 

S POR ş öhrettmlzl hudutları
mızın dışına yayabilecek ya

radılışta gençlere tkl şeyi enikonu 
öğretmeıtyiz: Lisan ve Teknik! 

Meesll Tekirdafhyı Fransaya gö
tUrmn~ olan Asım Rıdvan diyor ki: 

- Parlste bulunduğumuz mUddet
çe. canı sıkıldığından şikA.yet etti. 
Londrada kendisi için dört glıreş mU
sabakası daha temin etmiştim. "Bu
rada sıkılıyorum; konuşacak kimse 
yok. Orada daha. cok sıkılacağım" 
diyerek t~tanb11ht 1'önmeklfffmlzt 

istedi. 
Teklrdağhya lnglllzce, - olmaz

sa - fransızca.yı her halde öğretme
lidir. Glttlfl yerlerde muhitin zevki-

• nl hUtUn manastyle tatsın. Onlarr 
dinlesin ve onlara kendi memleke
tinden bahıetmek 11uretfyle hem fflc-

rttn ya~srn. 

GENE ECNEBİ memleketlerde 
güreşecek pehJIYanlarımız için ikin
ci bir lUzumun dn cok, pek cok oyun 
bilmek olduğu anlaşılıyor. Blrtok 
muvafCakıyetlf Avrupa, Amerika gü
re~lerlnl seyretmiş olanlardan öğ
rendiğimize göre, gUreşte lA.zım olan 
"kuvvet değildir". Ama, sözlerimiz 
yanlış anlaşılmasın: "yalnız kuvvet 
değildir" demek (steyorum... Yani, 
beynelmilel gUreş rJngl, kuvveti tak
dir etmekle beraber, hasmınr. bir
denbire ayaklar altına alıp ezen 
kuvvetten daha başka bir şey fate
yor! .. 

GUreş şöhretimizi bUtun dünyada 
gene eski meYkUnc çıkartıp, bugUn. 
"Tilrk pehlivanı" adını orada bura
da lsttsmar eden tilredflerden tama
mlyle kurtarmak için kuvvetıı Tilrk 
pehlh"anlarma asrın bu zararsız lp
UJA.sınr tatmin et.mek yolları da öğ
retllmeJfdlr. 

Yokar, bittabi dnlnın önde! .. 

KAHVE FlNCA:SL.ı\HIMIZ 
KUÇtiKTÜR 

Yaz geldiğine hepimizi lnandH"a
cak derecede bir sıcaklık - Şeytan 

kulağına kurşun - birkaç gUnden
ber1 Casılasızca de\'am ettiği itin, 
bazı "bahçe kahveleri" de nçılmağn 
vo oraların eski mUdaYlmleri yavaş 
yavaş her zamanki sandalyelerinde 
görUlmeğe başladılar. 

Dunlnrdan birinde btr arkadaşım· 
ın. beraber oturuyordum. Kahve is
tedik. Aman ne ufak Cfncanlar tçln
cle kah\'O getirdiler, bir bilseniz! 

Hayret ettiğim nokta şudur: TUr· 
kiye, kahYeyl dışardan getirtmekle 
beraber, en cok kahve içilen ve pişi
rimi fübarlyle bUtUn dUnyaca tanın
mış bir ç{!şnl yaratmış bulunan, tir
yakisi bol memleketlerden biridir. 
Ne kadar lSlcUde kahveni tatmin ede
ceği de. az çok hepimizin zevk ve t
ttyatları dola.yısiyle anlaşılmış bu
lunmak JAzımgollr. BlSyle bir yerin 
umumt kahvehanelerinde, mUşterJ

lerln. "bUlbOJ çana~ı" kadar ufacrlt 

fincanlarla lğzaz edilmesinden daha 
garip bir şey olabilir mi? 

PlLı\ VIN lSTlKDALl 
Galatasaray llseslnde okumuş O· 

lan arkadaşlar bir araya toplanarak 
mektep hayatlarının bir gUnUnU ya
şamak Uzere her sene verllmektc o~ 
lan pllA.v ziyafetini önllmUzdekl Ha
ziranın beşinde gene Galatasaray 
mektebinde verecekler . 

Galatasarayda, bu memleketin 
kllltnı1lne, ıporuna olduğu kadar, 
mutfağına da yardım eder bir vazi
yet gOrtıyorum. Galatasaraylılar, 

plllvı ebedlleştlrfyorlar. Yani, Ga~ 
latasara7 an'anesl mevcut oldukça 
ve bu an'ane vakit vakit tcslt edil· 
dlfl mllddetçe, pllA.v dalma yenecek 
ve bu nefis doyurucu nesne, milli ye
mek listemizden btr turın stıfneme
yecektlr. 

Halbukl yemeklerimizden bir co
ğu, sahipsiz kaldığı, herhangi bir an' 
aneden himaye görmedifi lcln, nasıl 
tereddi etmlf, l~krraz bulmuş gibi
dir: Kimyonlu yahni, paUrcan taUt
sr, Elmasiye, keşkek ilAb gibi. .. 

HtrOınırr MO'NtR: 
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ilim bahisleri 
(Sncü Sayfadan devam) bağlarla t esbit edilmelidir! .• 

vücuda gc..tirdlğl teşennilcU ifade c- Bllnyevl olan antroptozlara ge-
der. lince: Tedavi kolay değlldir. Bun-

ARAZLARI: Anteroptoz'ların se
bebiyet yerdiği teşen Uşlerl hazım 

cihazına. Asap cUmlestne alt olmak 
Uıere mütalea etmek mümkündür. 
Hastalar karınlarında bir dolgun -
Julı: bir tazyik ve yemeklerden son -
ra sancılar duyarlar. Genirtl olur, 
eberlya kabız ''ardır. Sinir clhetl
le de hastalar ekseriya yorgunluk, 
arkasında, kuyruk sokumu nihaye
tlııde. velhasıl karnının muhtelif yer 
Jertnde çektlme ağrılan duyarlar. 
:mnerJllerl olmalarına rağmen ken
dUeıinl kabiliyetsiz hissederler. Ek
seriya kıımen adrenal sistemin ki
fayetsizliğine ait bazı kompleks A
razlar görillllr ki, Bönhetm bunu sa
lim fevkalkllye klfayetslzl\ğl olarak 
tavatf ediyor. ıJazan Thyreot.>xllı. 

tezahllre de tesadüf edllmektcdir. 

Kalp nevrozu; Plörodlnl, Sökum 
mobil ve kadınlarda tenasült teşev
~ler de nazarı dikkati celbeder. 

larda, klsbl olanlarda kullanılan va
sıtaların faydası yoktur, olsa da kA
fi değildir. Filvaki bunlarda da ka
rın cidarı gevşek ve korsadan istifa
de etmesi mümkün olablllr. Fakat 
bu, arzu edilen neticeyi temin ede
cek kadar mUesslr olamaz. Böyle 
vakalarda enteroptozu doğuran ve
ya onu hazırlayan sebepleri nazarı • dikkate almak icap eder. Bunun i-
çin bUtUn uzviyetin kalkınmasmr, 

yani kuvvetlenmesini, adelAtın to

noslteslnin iadesini temin edecek 
her tUrlO vasıtalara mUracaat edil· 
melidir. Şekerle birlikte lnsulln 
(günde iki defa) zerklerl, vitamin 
kUrU, andokrln guddelerinin taall
yetlerl nin rolünü nazarı dikkate a
larak Hypophyse'in önfusu mUstah
zarları Yermek faydalıdır. Bilhassa 
asteni istidadı olanlarda bu son müs-

tahzarlar CpUberteden evvel ve son
ra) tavsiye edilmektedir. HUlA.sa, 
uzvfyeUn takviyesi, bazı endokrin 
gudd,,lerlyle asteni arasındaki mü
nasebet dolayıslyle hormonterapl, 
vltamtnoterapl bünyevt olan dUşilk-

lUklerde ve bilhassa H. Asth'li insan
larda vaki olduğu kadar da anzayı 

ÇAPRAZ 
Kelime bulmacası 

Yeni tMılmecanvz 

1284f>6'189 

1 1 1 1 1 ı•I 
2 ıaı~ı ı 1 1 1 
3 1 l• ı 1 1 1 
4 1 1 1 l•I ı 5 1 .,. 
6 1 
7 1 L•iiı 1 1 ,. 
s 1111 l•u:ı ı• 1 
9 1 il 1 1 

SOi.DAN SAGA: 
1 - Cc,·izi meşhur bir Jstanbul semti, 

arın tersi. 2 - Bir renk, :fbiJI olan bir 
hny,·nn. 3 - Dilsiz, bir içki. 4 - Kartacalı 

meşhur bir kumandan, seyahaı. 5 - Gll
zcl bir hayvan. 6 - A vuc içi, gaye. 7 -
Ekmek, su, taşıyan. 8 - İlin tersi. 9 -
Deniz kab:ınnnsı. takım. 
YUKARIDAN AŞAGI: 

1 -'- lrl. 2 - Daha d~il. elbise, eni. 
3 - Gemilerin sı#ınn#ı. 4 - Alfabede ikin. 
el harf. balıkçıların öksesl. 5 - Hoşa git-

meyi anlatan bir seda, Dışbakanımızın 
soyadı. 6 - Kuv,·et sarfelmek. 7 - Arın 

tersi, fransııcn göl. 8 - Çingenelerin s:ıt
tıkJan bir ol, sokak süpürgesi yapılır. 
9 - Yemek, işareL 

Dünkü bulmacamı:ın halll: 
SOLDAN SAGA: 

1 - Beşiktaş. 2 - el, fa. 3 - Uman, is. 

4 - araba. 5 - din. 6 - ilirya, at. 1 -

ala. 8 - ek, nb. 9 - idmanlı. 

Hazım yolundaki teşe\"Vllşlerl 1 -
sah ederken röntgen ekranı kar -
pmda gördüğümilz vazlyeli hatırla
mak klfldir. Bu vaziyetin asap 
cllmlcıi Uzerlndeki tesiri de kolay
lıkla kabul edllebllir. Fakat diğer 
taraftan da aıtenlk bünyelerin sinir 
mtemJ, ve bllhaua merkezi Uzerlne 
t.tr yaptığında şUphe yoktur. Ha
bltua Aathenlcus de sağlam ve kuv
"f'eW olan bllnyelerdekine nazaran 
ba11 muayyen hastalıklara kartı 

mahsus bir meyli olduğuna göre bu 

zararsız bir hale getiren tedaviler- .--------------.. 

BORSA 

• 
slbl dllşüklUklerde sObjekUf Arazlar 
ook muhtelif şekli ve dereceler ar
seder. Meseli H. Asthenlcus'le, H. 

PhthlslCWI arasmda yakın munue
l>et ve binaenaleyh tederrO.ne lı:arşı 
iıUdat, keza Pslychasthenfe ve 
Neurastııenle tezahürlerinin Habl
tua astbemtcuslülerde ekser17a bir
lik~ bulunuşu nazan dikkate alınır
sa; görilnen A.razların ne kadar muh 
telif ve mOtehavvll olacağı takdir e
Cllllr! .. 

dendir. 

B\lnyevl Anteroptozlarda vago
atmpaUk alatemde teşevvUşler olu
yor. Bunun içindir ki, k.llnlkte mide, 
barsak faktöründen asap faktörü 

daha milhlm rol oynuyor. Bilhassa 
utenlk bllnyelerde bu alatemin 01-
ıtaklığı naıan dikkati celbeder. AL 

ııroploroptoz vakalarında duoda
:numun ufkt şubesi amudi kısmı Uze
rlnde bir <lirsek teşkil edecek dere
cede bUkUlllr ve bu suretle mlde muh 
tevasının seyrine mani olur. BByle · 

:Takalarda birçok defa mide ağrılan- mi ' 
na tesadllf edJUr. Hareekt klfayet-

alzllfi dllşilndnreblllr. Koprostaz, , __ 
kollter. Kolit muco-membran6z ve l _ 
meaarikanm çekilmesi vagosempa· •· , """9'!.i 

llk ıınerı tahriş ederek sübjektif 

... PoUkHnlk-

aruların husulüne sebep olurlar . . 

TEDAVİ: Sübjektif a.razıara sebe- nıı·cnı·n 1) ACLANGIC 
biyct veren vakalıırda tedavi mev- H l:S K iSi-\~ 
zuubahls olabilir. Tedavi anteropto- IJıOL AV OLMAMl('TIJ) 
·i\ın bUnyevt Te kisbl olduğuna göre ~I fJ. 1 J K 
'değişir, KJsbl olanlarda mihanfki • 
bir tedavi IA.zımdır. Bu da. dilşen Ü- />'. / _ • __ 
zuvlarm yukarı kaldırılması itin or- tJ;l,K/,R ._,...,.~,.,. ~-
topedik vasıtalara müracaattan iba
rettir. 

Bu vasıtanın, dUşcn uzuv yerine 
aetirlldlkten sonra ora.da tutması 

lA.zımdır. .Yalnız burada bu vasıta
nın tatbikinden evvel, yapışıklık, tU
mllr gibi uzvun yerine getirilmesine 
mani bir sebebin, olup olmadığını 

teıblt etmek ıa.zımdır. Bu maksat 
için kullanılan karın korsalıırı kar
nın en mOtebariz noktasını (göbek) 1 

geçmlyecek şekilde olmalı; bir fay- • 
da temin edebilmesi için de muva
fık bir tarzda tatbik edilmelidir. 
Hastalann bir kısmı korsa.dan bir 
fayda g6remedlklc rlnde n bahseder
ler ki, bu korsanın iyi tatbik edilme
mesinden ileri gelir. Korsanın mak
sadı temin edebllmesl için hasta ar
ka Ustu, Terendelenburg vaziyeti ve
llllJ'Ol'lllut gtbl havsala yukarı gel
mek lsere yatırılma,lı ve korsa bun
dan eonra lronmah, yukarı kaçma
_. lohı de kasıklardan geçlrtlen 

• • 

it IJRI ı/Va abone olu
nuz v1: edininiz 

Ankara ua-5-938 ---
Hizalarında yıldız işareti olanlar, llze
zerinde muamele görenlerdir. Raltam
lar a:ıat 12'de hpanıs sat14 fiyattandır. 

.,_ ___ ÇEKLER ----11 
• Parls 288276 • Madrld 18<r780 
• Neryork 07910 • Berlln t 9782 
• ltlflAno 15 OG • Var:şova 4 2037 
• Brüksel 4 7<175 • Budapeşte 8 9872 
• Atlna 87 ltno • Bllkres 1062~ 
'• Cenene 3 4876 • BelRrad 8' 7288 
• Sofya 68 8756 • Yokohamt 2 7875 
• Amsterdan 1 '820 • Stokholm 8093' 
• PraA 22 7870 • Londra ti37 

Vlyano • Moskov:ı 2.:1 79li0 
latlkrezlar 

• 19331'. Bor l 19 85 J •Ergani istik. ~5 
.. .. .. JI S. Erzurum 
.. " " 111 S. Erzurum 
Efektifler verilmemiştir. 

Zahire Borsası 
18·•·••• 

Buğday yumu~ak 5 28 6 12,5 
Buğday scrl 5 20 5 3S 
Arpa Anadol 4 20 4 23 
Çovdar 5 5 
Ku~yeml 7 9 
Fasulye çalı 9 20 
Susam 16 30 
lç fındık 44 lO 
Tiftik m31 108 - 112 20 
Peynir beyaz 31 26 35 22 
Sansar derisi 1485 - 3500 -
Varşak derisi 1200 -

Gelen Giden 
Buğday 1i63 K. Ar:ııa 115,1/2 Ton 
Arpa 75,1/2 .. z. ·yal 2,1/4 .. 
Mısır 12 .. 

Fasulye 8 " 
le fındık 5 " 

Un 5 " 
THlik 9 " 

Kepek 15 ,. Peynir 12 •• 

ERTUGRUL SADi 
TEK TİYATROSU 

Bu gece 
TEKlRDAG HALK 

Sinemasında 

ŞEHZADEBASI 
TURAN TiYATROSU 
Halk San'alkirı Naşlt 

ve arkadnşlan 
\ilçe Pençef varyetesi 
\ 'lıKITSIZ MEKTUP 

Komedi 3 perde 
l>ANS, SOLO, DÜET M 

ı.ocalar 100; Her yer 
20; Paradi 10 kuruş ... 

• HALK OPERETİ 
Pazarlesi akşamı: Ka
chköy Süreyyada, Sa
Jı: Pangallı Kurtuluş, 

Çarşamba: Beşiktaş 

Suat Park, Perşembe: 
Bakırköy Mlltiyadi 

Sinemalarmd:ı: 

HATIRIN lÇt'N 
Muhlis Sabahattlnln 
en güzel eserlerinden 

Si nemalar 
SAKARYA: Kıranga 
MELEK: Ali baba, Bora 
SARA 'ı': Gökten diişcn kadın, Namus 

ı.ekesl 

SOMER: Demir adam, Namus Lebai 

Karısını 
sueu 

öldüren 
Halil 

Dün mahkemede cinayeti nasll 
bir sebeple iş~ediğini anlattı 
Dört beJ ay kadar evvel Beyazıtta ( ra ben dtlkkftnımda defter tutmazdım, 

karısından ayrılmak üzere mahkeme- demiştir. 
ye giden sucu Halil admda birisi, ka- Mahkeme, şahitleri çağırmak vı 
namı mahkemenin tK>kağmda ya.bancı Avramm defterlerini Ticaret mahke. 
bir erkekle beraber görUnce, bıçağını mesinden getirtmek il.zere duıııJlllayı 
çekmiş, bağırsaklarını deşerek sokak başka bir güne bırakmıştır. 
ortasında öldürmüştü. Hırsız mı, lyisaatte 

Bu feci vakanm duru§lilUın& dün Olsunlar mı? 
ağırceza mahkemesinde ~landı. Su. Samatyada 58 inci ilkmektepte ~ 
cu Halil, i§lcdiğf clnayetl soğukkanlıu çen 23 Nisan yoksul ve fakir çocukla
lıkla, şöyl~ anlattı: . . ra elbise ve ayakkabı dağıtılınıs, ge-

- ŞUkrüye 13 senelik karımdı. Bu riye artan 19 çift ayakkabı da bir do. 
gUn evden kaçtı ve goför Uıtfi a- laba konarak saklanmıat;ır. 
dmda. birisi ile Halıcıoğlunda bir ev- Fakat gece yansı mektebin kapısı 
d.e ~ber ya§am~ başladı. Bu ye- ve dolaplar kırılmak suretile, meçhul 
titmıyormuş gibi bır gUn ben evde yok bir hırsız tarafından bu ayakkabılarla 
iken gelmiş ve eşyalarımı da alıp git- beraber mUdürUn fotoğraf makint11i 

ınl§tl. ve talebelere ait bir çok eşya çalmmıf-
Karım ŞUkrlye ve Llıtfi bir gUn bir tU'. 

evde zina yaparlarken cU.rmUmethut Vaka hakkında tahkikat ya.pan po
halinde yakalandılar. Ben art.ık fazla. Us hmıJZlığm dahilden olduğu kaııa
tahammW edemiyerek aleyhlerine bir atlne var.:ı.rak hademe MelAhat ve 
zina davası açtmı, diğer taraftan da Hayriyeyi yakalayarak adliyeye t.ee -
Şükrüyeden ayrılmak il.zere tegebbüsa lfm etmiştir. 

gectim. DUn birinci ceza mahkemesinde mu. 
Vaka sa~ı. muh~emeıniz vardı. hakeme olunan hademeler suçu kendi. 

ıKanm, aevgilisı Lf.ltfi ıle mahkemeye lerinln i§lemediğini söyliyerek o gece 
doğru gidiyordu. Lütfi beni görünce: mektepte esrarengiz bir takım eesler 

- lşte, serseri kocan da gelmif, bu.. duyduklarnu ileri sili'ınil§lerdir. 
rada.! Dedi. Ben: . .. filklm, Reşit meseleyi, Asliye mali
v - 13 senelik karmı ile ~yle 1~· kemelerintn vazifesi dahilinde gördil
ge utanmıyor musun, dcdım. Ozenmo ğtlnden evrakı müddeiumumiliğe iade 
tq:ıa. hücum ettiler. Artık kendimde etmiştir. 
4eğildim. BıçaiI çekip bir defa. karı- O b.. D d 

,_ • ...ı v örd" Son- to us avaaın a 
ma AW'-&ugumu g UDl. n•• kü' c 1 
raamı bilmiyorum. Bun1arm hepaina un e ıe 
kolll§um Binnaz sebep olmU§tur. Asliye birinci ceza mahkemem, diln 

Sucu Halilin bahaettiği Binnaz §a. öğleden sonra da. otobüs dava.ama. de-
hit idi. Çağırıldı. Şunları söyledi: vam ederek, Beyoğlu Evkaf müdilrıtı-

- Ben ogii.ıı Şükriye ile berabel· ğUnden gelen tezkereyi okudu. Bu tez. 
mahkemeye gidiyordum. Yanımızda kerede, Sahur Saminin km Naza.na 
Ultfi adında birisi yoktu. Tam Beya- Mtılan Arsanın ne Ermeni heyeti mn. 
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• .. .-as.. aaıa ~&ıu... tAv.ellbJe&ln~. ne de belediY..-.&t ol
müıe &ıktı. Şükriyenin kolundan Qekt-. ll?fl!!Pı Evkafın malı olduğ.,ıwıeğer 
rek, bıçağını sapla.mağa. başladı. Şük~ fazla. malfunat istenirse, umum mU -
riyenin karnı deşildi; 'bağırsaktan fır- dUrlüğe eonılmıuıı yazılı idi. Umum 
Ja.dı; yere yıkıldı. Ben çok korktum. mUdUrliiğe yazılan tezkereye cevap 
Bağı.np çağırmağa bqJadJm. gelmemiıti. Tekidine karar verilerek 

Şükrlyenin · Uıtfi ile birlikte o- duru§Dıa bir hafta sonraya bırakıldı. 
turduğunu bilmem. Yalnız böyle bb· 
şey işitmiııtlın. 

Sucu Halil şahide itiraz etti. Malı. 
keme. gelmiyen §oför Lütfiyi çağır. 
mak üzere duruşmayı başka bir güne 
bıraktı. 

Bir Hileli tflu .Davaaı 
Görülüyor 

Asliye Dördüncü ceza mahkemesi 
dUn sabah, piyasanın tanmmıu un 
tüccarlarmdan Niğdeli Avram Haca. 
ridis adında birisini hileli ve takl!liratlı 

Saat 
8.30 

19 
10 

16.15 
6.SO 
6 

KALKACAK VAPURLAR 
Vapurun adı Gittll/i 1101 
Ülgen Mudanya 
Seyyar Karablga 
lni5nQ Mersin 

GELECEK VAPURLAR 
Tayyar 
Seyyar 
Mersin 

lımit 
Bandırma 

Karabfga 

Eyi1p Sulh llukuk Tldklmliğlnden: 
iflas yapmak l!luçundan muhakeme et.· Ay,·aosaraydıl ~rikapı Mumhane sok_. 
miştir. CJ numaralı evde mukim ölil Hamdi ollO 

Avram Hacaridis iki ay kadar evcl Ali Ketenci: ana TC bab:ısı öldüğü Te kell" 
piyasadan 20 bin liralık mal çektikten disl de kiJcük olup Yasayete muhtaç bd" 
sonra dllkkfuıını kapamı§ ve iki gUn lundulu Yerilen istidadan anlaşılmış ol-
sonra kamı Evdokya namma yeniden duğundan yapılan muhakeme sonund•: 

Küçük Alinin menfaati için ,.e kendi at' 
açmış, diğer taraftan da ikinci ticaret zus!yle Mnpu·ride bulunan Liman köyilO" 
mahkemesinden bir iflas kararı alma- de mukim dayısı Giritli oğullarından n
ğa muvaffak olmuftur. yas o#lu Osmnnın gelen ce\'aplarla ve di11.J 

Fa.kat Avramdan 1300 lira alacağı Ienen şahitlerin ifadesiyle 't'asililc eb 11 
olan bir tüccar, bu vaziyet ka.remmda oldu~u anlaşılmı' olduAıından mumalle1 

m"dd · •1•V b rak A İlyas oAlu Osmanın Küçük Aliye "'' ~~ 
'4 eıumumı ıge a.~a vra - iır 

yinine ,.e usull'n ilannl icrasına kabili ri" 
mın hileli ve taksiratlı bir tekilde if • raı ve itizar olmak iııere G - 5 - 938 l~ 

111 las ettiğini haber "\WDlİ§, parasınnı hinde verilen karar 8 gün müddetle ıJJ 
tahsilini il!ltemiştir. Müddeiumumilik. olunur. (25G lfı) 
çe yakalanan Avram, dördüncU aorgu •--------_____ ..,..._.,,_ 
hfilcimliğince sorgudan sonra Türk ce· ZA Y1 1"' 
za kanununun 398 inci maddesine gö- Zoırar on lisesinden 1933 - 34 def'S adi"' 

•A' d l i tev·ı Asl. almış oldu~m 1852 No. ilkokul dipl •• ı1 
re ce~an ın ması s gı e ıye sını kaybettim. Y<'nislni çıkarac•fı10or 
dördüncü ceza mahkemesine \'erilmi§- esklsinin hükmü yoktur. ~ 
tir. ADRES: Pctros Papanikolau Bııll f 
Davacı vekili Avukat Ziya, dur .. uş ~ Ankarapalaı otrll 2! Nisan cadd~ 

mada §U iddia bulunmuştur: 
- Bu adam iki ay içinde 20 bin IL 

ralık mal toplamış, bunları satmış. 

sonra iflas ettim diyerek mahkeme. 
den bir karar almı§tır. Madem ki, i§-

mahkeme 2 
leri fena gidiyordu, niçin 2 ay içinde• 
bu malları çekmiştir. Sonra parası 
olmıyan bir adanı dUkkAnmı kapama. 
dan bir hafta evvel kızını muhteşem 
bir dUğilnle evlendirebilir mi? 

A vram Macaridis ise: 
- Ben tam mana&ile iflas etmiı bir 

adamım. Kızım karımın parası lle ev. 
lendi. Benim bq param Y.Oktur; 80D• 

IOOIKTO~ 
Hacaattln Atasagllll 
Heı &Un ubahlan ıelds ~ 

akşamlan 17 den 20 ye kadal ~ 
U tayyare apartmanla.n ikinci,,. 

17 numarada butalamıı ubdl f11 
Cumarteai ıllnleri 14 den 20 ,. tp 
daı hastalarım par:wz, Jturldlt ~ 

ber okuyuculanm dıkupot' ~ 
b·lin it muavene eder T .. t ... f 



Arnavutköytlnde Lütfiye mahallesin-
de KUçUkayazma sokainıda 25/51 N. 
ET. 
ArnavutköyUnde LUtflye maballeıln· 

de Elçi sokağında 41 /23 No. Ev. 
Ycntbahçede Mimar Slnaq mahalle· 
Binde 63/65/67 N. Bostan. 
Yenlbnhçede Mimar Sinan mahalle· 
sinde 61/57 No. Bostan. 
Yenlbahçcde Sulukule caddesinde 81 
!'\o. Bostan. 
Unknpanında Zeyrek caddeBlnde 18 
N~DilkkAn. E 
'OskUda.rdıı Tembel Hacı Mehmet ma· 
hnllestndc Demirciler sokağında 73 
No. h Dilkkdn. 
'OskUdardn Hascnehatun maballesln· 
do takclebnşı sokağında. 2 No. Mihri· 
mah mektebi. 
Bulgurlu mahallesinin Çınaraltı so-

72 6,,0 

42 3,101 

20, l5,30 

5e 3,76 

86 2,70 

102 7,65 

6,40 

80 2,25 

0.68 
kağında 42 motro 96 sıu:ıtfmetre mu· 
rabbaı sahalı yol fazlası. 
Kadıköyünde Kmltoprak sokağında 

ZübtUpaşa mektebi. 60 · 
4~5 ~1 939 'Yukarda semti. senelik mubam men kiraları yazılı otan ma a er 

senesi Mnvıs eonuna kadar a'·rı ayrı kiraya verllmck Uzere açık artırmaya 
konulmuştur. Şartnameleri 

0

Levazım MUdUrlUğUnde görilleblıtr. tstekUJer 
ktublıe beraber U-5-938 

hizalarında g6sterllen ilk teminat makbuz veya me 
7 sah gUnU saat H de Daimi Encümen de hulunmalıdırtar. (l.) (255 ) 

Senelik muhnmmen kirası 15 ıı ra olan Kapaltçarşıda Gellnctk eoka
ğında. 21 No. dUkk!n 939 senesi May11 sonuna kadar kiraya verilmek üz.ere 
açık artırmaya konulm\\ştur. Şartna meal Levazım MU.dürlUğUnde gl5rtıle
blllr. İstekli olanlar ı lira 13 kuruş Iuk ilk teminat mektup veya makbu· 
zu na 25-5-938 çarşamba gUnU saat H de Daim! Encumcnde bulunmalı-
dırlar. <t.) <:?685) 

---~~~~~~~--------~--
J a o J; · r m a Oenel Ko. Ankara Sa. Al. 

Komisyonundan 
1 - Bir tanesine 180 kuruş nat tahmin edilen 0.000 ytın fanlll ka

palı zarf usullyle 2 - 6 -1938 perşenı be gUntl eaat 10 da eatın aıınııcaktır. 
2 - Buna ait şartname 387 ku ruf karşılılında komisyondan ahna

blllr. 
3 - Eksiltmesine girmek isteyen Jerfn 5120 liralık teminat ve kanunun 

ve şartnamede ynzıh vesikaları muh tevl teklif mektuplarının be111 gUn 
saat 9 a kadar komisyona vermiş olmaları. un 7) (2818) 

·--------- - -. --· 
' ' ' ' • • • ' ~ • t ' .., • ._ I ;. '\... • 

DC?v/et .'Demrryolları ve Limonları işlrtme ·, 
• • , .... ,, ,• .: • .' • i" ~ \' "ı • ·•' ·• , \ " ; ~ ~ -. .. , r '~ • ~· ıı. 

, • -· 4" ... ,. • . , Umllm ida1'esi il(ınları , . . . 

lstanbnl • Edirne kı.mımda 7olcu cruplarma tcnzUAt: 
ı Haziran 938 tarihinden ltlba ren; en aşalı on kişi Ucretl vermek ve 

gidiş - dönüş bileti almak şartlle Sirkeci - Edirne kısmında seyahat ede. 
cck yolcu gruplarına gidiş - d6nUş için yalnız gidiş Ucretl alınmak suretiyle 
yarı yarıya tenzlltıt yapılmıştır. Bun dan başka yirmi bir klşutk gruplarda 
b!r, \'O daha fazla kişilik gruplarda da beher yirmi btr kişiye mukabil bir 
Yolcu ücreti daha tenzil edlllr. 

Dönüş biletlerinin mer'iyet mUd detl tki aydır. Bu mUddet dahilinde 
olmak Uzero gidişte ve dönüşte tstent ten istasyonda lstentıdtğl kadar te

Vakkut edilebilir. 
Fazla tarstlA.t için istasyonlara mllracaat edilmelidir. (1529) (2962) 

Y~NiT~SLiMAT 
ILMüMABERLERIMiZ 

DAt.IAYUICSEIC 
S:-~iZ, DAMA EYi 

, 

ŞARTLAR. T~MIN ~D~R 
: 

J UOLANTS~ QANK-UNi" NY. 
......._..._.._==----=.::....:~~~~~~------------~-

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

'd ~: ~~i k_eşide 11 Haziran 938 d~dir. 
uyuk ıkramiye 45.000 Lıradır. 

.Bağdan l(ade·he 

~liSKET SARABI 

200 el• 
'O • 

••.llb , .. 
SOFRA 

SAR APLADI 
HO ..a. tOO)U~ 

IOO • ~ • 
~ . . " . 

lurm ıaı •11 .. • dclml • •e"k 

iNMiSAR SARAPLARI 

A - 3000 Portatif çadll' 
B - 6:SOO Matra 
C _ ı 4000 Tün eldiven 
ç - 1000 Ttılga 
D - 9000 Liralık naftalin 

Tahmin 
Bedeli 

640 K. 
130 K. 

s:s K. 
4:SO K. 
~'1~ K. 

Teminat 

7M 
63.1.'75 
367.tSO 
83T.~O 

13000 

Lira 
K. 
K. 
K. 
K. 

x. Zart 
n 

Açık 

" 
" 

10/6/088 Cunıa ıo 

tı/6/088 Cumarteal ıo 
18/6/988 Pazartesi ıo 
18/6/988 Puartest 11 
14/6/938 Sah 10 

Sultan Ahmet üçüncü sulh 
abkemetinden: 

hukuk - Birinci sıml Operatör - lLAN 

Virıin ve Yani ve Elpiıin pyian ve 
müıtereken mutau.rnf olduklan 1ıtın· 
bulda Gedikpqa.da Şehıuvar hey 
mahallesinde Gedikpqa caddesinde ea· 
ld 95 ve yeni 109 kapı numaralı ve 7 
oda ve bir ıofa ve 3 Mll ve 1 mutbah 
ve bir ıırnıcı havi bir bap hanenin 
izalel ıuyuu nmnmda fllruhtu tekar· 
rUr ederek milıayedeye va. olunmut • 
tur. Hey'eti umumiyeainin kıymeti mu· 
hammineai 3000 Uçbin liradır. Biriı!.~ 

açık artırma 22/6 /938 tarihine muaa
dif Çarpnba r:ınu saat on d8rtten on 
attiya kadar icra olunacaktır. Kıymeti 

muhammineıinin yilzde yetmiı be§ini 
buldufu taktird!: o run ilWei kat'iye· 
ıi yapılacaktır. Bulmadığı talı.tirde en 

aon artıranın teahhildü baki kalııW:: 
üzere on bet gUn mUddetle temdit edi· 

!erek ikinci açık artırma 7 /7 /938 tari· 
hine muaadif perıenbe ı\lrfJ aaat on 
dörtten on altıya kadar icra kılınacak 
ve o gUn en çok artırana ihale edile -
cektir. 

İpotek aahibi alacaklılarla diğer ata· 
kadarlann itbu gayrı menkul üzerin • 
deki haklannı huıuııile fab ve murafıl 
dair olan l.ddiatannı evralı.ı milııbitlerile 
yirmi gUn içinde bildirmeleri Junndır. 
Ak.al halde haldan Tapu sicillerile sa· 
bit olmadıkca aatıf bedelinin payl&f • 
maaından hariç kılacaklardır. MUte· 
ralrim verıiJeı bor,tan niabetinde hi• 

Or. CAFER TA YVAR 
Umumi cerrahi ve sinir, dimal estetik 

cerrahisi mOtehassısı 
PARfS TIP FAKÜLTESİ S. 

ASİSTANI 
Erkek, kadın ameli)•atlan, dim~ 

estetik '1yilz .. meme. kann buruf\lk· 
tulu ve gençlik ameliyatı .. 

(Nisaiye ve d~ mOtehassısı) 

Muayene sabahlan M e c c !I n e n 
8 den 10 a kadar U 

' 

~leden sonra Ocretlidir. Tel 44086 
BE'\'n~lu Pamınkk;ıpı. R~li han. 1. 

ıeclalara ve delliliyc ve valJflar ka
numu mucibince verilmesi llzım gelea 
yirmi senelik taviz bedeli ve ihale pu· 
lu ve Tapu muraflan müıteriye ait· 

Falih Sulh Bfrlncl Hukuk Jlahlcemc. 
ılndtn: 

938/94' 
Feride ile Piraye TC Sadık arasındaki 

lznlc! şu:ru <!nvnsımn cereyanı esna!lnda 
Ferldenln Tcfatl:rle Tarlsleri Cemile ve 
Dnhaeddln ve Mahmut namlanna tastir 
kılınan dnvetfycler zahrına gôsterilcn ad
reste bu nnmda bir kimse olmadılı milba
şlrl tarafından verilen meşrubattan anla
şılmış Te mahkemece usuliln 141 inci mad
desi mcciblnce 15 gün mfiddetle illnen 
tebligat lcrasınıı ve muhakemenin 8 • G -
938 saat ona talikine karar verilmiş oldu
Aundnn hermuclbl karar yevm Te saat mez_ 
kQrda bizzat veya bllveklle mahkemeye 
gelmedikleri takdirde haklannda gıyaben 
muhakemeye devam olunacalı tebltl ma
kamına lcnlm olmak Qıere ilAn olunur. 

• (2~17) 

, __ 
tir. Artırma prtnameıi itbu illn tari- ESKl RADYO 
hinden itıöaren mahkeme divanhane· Makine ve parçalannı 
ıine talik kıtmmııtır. satmak ve almak veya 

Talip olanlann kıymeti muhammi - evinde tamirat yapnmak 
nesinin yUzde yedi buçuğu nisbetinde 1 isteyenler açık adresleri· 
pey akçesini hamilen o gün ve saatte le lıtanbul 743 posta 
tıtanbUlda Divan yolunda dairei malı· 

1 
kutu•unA. vazaınlar .. 

ıuaaamda Sultan Ahmet Oçilrl.."U sulh •••••••••••••llll 
htikuk mahkemesi Ba)kitabetine 
938/7 numara ile mUracaatlerl ilin 
olunur. 

,(25621)~ 

Sahibi ASIM US 

Neortyat mUdllrtl Refik A. SevenıU 
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Taksim, Fener ve Beşiktaş sahalarında· .. 
yapılan jimnastik hareketleri · 

.. 


