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Dün yeniden hir çok yerler sarsıldı 

Zelzelenin yaptığı tahribat çok 
büyük. 200 vatandaşımız öldü 

Kı~!eh~r ve l'oz~atta köl}ler ~arap/f Dahiliye vekili 
Hukumet, Kızılay felaket- Mecliste felaket hak
zedelerin imdadına koştu kında izahat verdi 

ltaiga ve Sov!Jef sef iı.leri hükumetlerinin 
teessürieı ini bildirdiler 

• I& .,.,....,.ıprqı-..p"' 

Marmariste'ki fe'l,Q,kette yıırtt~latınıız böyle çaaır ve sandaılarCla geceyi geçirmişlerdi. 

Lora Pört RmrıtuM Tngiliz • ftalyan anlaşma..~nı im:ııa1ar7oen .. 

Fransız - italyan 
··müzakereleri 

Fransanın Romaya elçi tayin 
etmesi rr~ese:esi sona bırakıldı 

Ankara, 20 (A.A.) - Gece yarısından 
sonra saat biri 15 geçe şehrimizde dünkU
ne nazaran daha hafif bir zelaele hisse
dilmiştir. 

lstanbul rasathanesinin bu zelzele et
rafında verdiği maUimata göre, rasat -
hane ilki saat biri 10 dakika ve 18 sani
ye geçe hissedilen şiddetli ve ikincisi i
kiyi 39 dakika 16 saniye geçe hissedilen 
nisbeten hafif iki zelzele kayde~Ur. 

Bunlardan birincisi dUn saat 13 de 

(Sonu: S. 4. Silı 5.) 

FeUlketzedetere 
yardım listesi 

açıyoruz 
Dün \'O evvelki gUn yurdumuzun 

bazı yerlerinde vukua gelen zelzele 
ıiltlln milleti baştanbaşa müteessh 
etmiştir. Gazetemiz, felakete nğnyan 
JUrltaşlamnıza yardım mak5aAliyle 
':Ju ,Undcn itibaren bir iane .11.--test açı· 
yor. Sığınaksız kaJaniarm imdadına 

koşmak lstlyen sayın okuyneuJamnı· 
sm lslınJerinl hcrgün neşredeceğiz. 

l'eberrnda bulanmak istlyenler gerek 
'mektupla ve gerekse bizzat idareha· 
nMnlze gelerek isimlerini kaydettire· 

l 
VM<"r. 

Först Viyana 
ızmlrde S-2 mağltl.p 

oldu 
(Yazısı q füıcüile) 

"Mecllsten istediğim1z 30 bin 
lira ile inşaat yard~mında 

bulunacağız,, 
Ankara, 20 (A.A.) - Büyük Millet 

Meclisinin bugUnkü toplantısında !ç
işleri Bakanı Parti Genel Sekreteri 
Şilkrll Kaya kürsüye gelerek dün 
memleketimizin muhtelif yerlerinde 
vukua gelen yer deprenmesl etrafın
da şu izahatı vermiştir: 

So.ym al'lta.daşlart dün memlekeU
mlz ansızın blr acıya düştü. Ve bir 
yasa uğradı. Dün saat biri bir kaç 
dakika geçe memleketin muhtelif 
yerlerinde az çok hissedilen bir yer 
teprenmesi oldu. Toprak çöküntüsU 
en çok orta Anadoluda hissedildi. 
Bunun merkezi kırşehir, Yozgat ve 
Akdağ madeni havalisidir. Memle
ketin birçok yerleri bu sarsıntıyı his
setti. En çok zarara uğrayan Kırşe
hir vil~yetidir. Kırşehir vil~yetimiz
de Köşkır nahiyesine bağlı birçok 

(Sonu: Sa.. 4. Sü. 4) 
Dahiliye Vekili ve Parti Genel 

Sekreteri B. Şükrü Kaya 

Belediye 
Otobüs işletmesini 
kendi eline ahyor 

Dün Şehir meclisinden yarım 
milyon lira:ık sa:ahiyet istendi 

(Yazısı 10 nuncu sayfada) 

9üntedn peşinden : 
• 

Cgüt 
Akay vapurlarmdan birindo Kadıköyden tstanbula. gcliyol'l1Dl4 

Bir kadın yüksek sesle yanmdo.ki eşine şöyle diyor: 
- Bugünkü doktor çok hoşuma gitti doğrusu. Yüksek bir adam. 

Kapıya kadar gelip de hastnlarını karşılayor. Doktor (K. E.) de çok 
iyidir. Geçende tanıdık bir hıınnn muayene olmuş; asker ailesi oldniu 
için iki liradan ziyade para almamış. lfcm de çok nezaket ile muamele 
etmiş. Halbuki doktor (M. A.) öyle midir? O, bozan hastaları pa.7layor· 
muş. Bizim (S.) hanıma bilsen neler yapmış: ''Ben seni iyi edemem.. 
Paranı da istemem. Sen gen~li;:tine yazık etmişsin." diye söylemediği· 
ni bırakmamı..5 ... (S.) hamın da. ağlaya ağlaya anlatıyordu ••• " 

Eşi de şu cevabı veriyor: 
- Öyle bir doktor karşısında ben olmalıfml da göstermeli1inJ4 

ne adam, ölürsem ben ölecek değil miyim? ... " 
Bu konuşına,yı dinledikten sonra kondi kendime düşündüm ki 

btlhassa doktorlukta bnstalara nasihat da bir sa.n•attır. Öitüd vere
nin muhatabı lizerlnde iyi bir te1'1r brrakına.'ll tçin yslnız haklı oJnıaa, 
lyt niyetle mütehassis bulunması kllt'f Jtelmeyor. Hastalara acı Wlçları 
tatlı şurup içinde verdikleri gibi ncı olan nnsthntlerl tatlı dil, nm:lk e4(I 
ile karıştr:muık da icap ediyor .. ~ BASAN KUM~ 
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No.9 Yazan: Kadlrcan Kaflı 

Kollarınızı benim 
boyun~arınızı 

gibi uzatın, 
bükün 1 

Sonra nçnnctlstl çıktı. B1I ıeao bir l mumı 1abll'IIZ1a bekUJorlardL 
adamdı. Kilise namına, ldllaeyt tUdll • - ı.terts! 
den bir fiir okuyordu. Büytlk Jllatinya
DOll dtminin methur klll8e ealri Roaaa
DOll o gtla Wt defa olarak ıöze çatpb, 

hepeinden - ellgJll•Ddı. 
M1kru1a, IMınapdMm diye o amana a. 

dar bohçe içinde sakladığı elbiseleri ço
cuklara lb'dirirken elleri titriyordu. <>a
larm aaçlarmı da düzeltiyor; papatyalar
dan ceıenklerf b8flatma ko)'aJordu. ~ e-
111 kfiWılan abileye çdmıca stYdlre
cektL Kendilll de U1lll beJU bir elblle 
ldyitımiş, dalplr ~ en&M!nden 
bailıyarak arkaama salıvermifti. 

Aateryoe sat dlrleltnl bir imparator 
tahtma benztyen koltuğun .ır.enarma koy
_., 9'UCUDU JBD&ğm& diğer ellnl de 
'9UDe da)'aUlb. fllrlerl dlldraUe dlDJe. 
ata 11ma 1* perdelDı: aa Yuna 
lrıomedlltnl de aynf dikkatle seyre bq-

- ltDt fMat .,.,_ lılt .... 
bbrm telaHttenae lbU,U fllbt Mil• 

ata bir herifin koynuna atılan, elmaa ve 

alım., lpeld1 •• lllmnell el'bMıere lm.
\'Ul8.D 1111' Pl1g bdlnı. OllUD ,aptılı k• 
ıueUil aDupıyan bir eaerdL 

Balk oot*Yor ft ~ Bele 
..... bdm ....... : 

- Aptal, u imı1onma T Paralan be
raber yerll. ...... - Mndea!_ 

Deytnoe allntlar ytlbeıtyor: kocall 
da: 

- 0 yebnUH bir morok dara bal! Ah 
.... • IJI blbba ........ bl'IC$m! 
Olftlım v•llae tdllD bir llal allJOI'... 
• m'lld& 111aJerae tlND de mermer 

•••• lr!er ....... WIDaltlldan. .... 

..... oePO"l'9 ~u. Bun
lu ... miti ............... bir Q&tl)'I 

~ oatm• altı bir JOldu. Ba 
Jal INJllıda llmdld• ,. Jer. -nm11 
........ mdôlerbıl tGbiltlllNIW
llr: .,...,...; IU'IDal dolat olU)W-

....... Ilı ?- -- 11111 bir .... 

....... .... .. bcbD lbtbarla 

.,....,.,. ellndeld bdebl - damla
- bd9r ......._.I 1""mde"' ...... 
..... -.rdarü baybnyordu: 

- Said m.;ID buDdaD IODl'Ullll da 
~' llaJdl ....... onlarm 
,._ lılralrUklanm bll tamamJJyabm. 

Komedlyl JaPlnl&r PrulDoJardaDda • 
Ka+hımem a.t:Dnde blriblrtne babD 

6t at h.,ull (1) çevlll1iğla .... -
boll gibiydiler: Bunlar methur Yunan 
~ LlllptJn en gbel eeerlerb'-

& AJtm. ..... " balar~ 
~ 

Blpodıammı en Ult k&al'IDl çevreli
,_ ,.,ıaa .._ l&tDde menaerdea " 
tmaCJtan çıplall bdm ve erteklerln, ev
nlıce yaiıf lraıanm'f olan araba llltOctl
leılalll. 1911& telit hayvanlarm beJkeJle. 
d~ 

Diye bağıranlar vardı. Eğer oyunlar 
h<>f)arma giderse imparatoru ıelAmlıJa

auıar, lltm-• ldatflr l&\fllr'UÜ Katllo 
maya dolru taı, Ilı-Dk JemJt, Ukfndt 
P9PO •• tukrlk ~ 

Bunların hiç biri oraya kadar varamaz
dı. Ancak arka madaldler &ı lll'adaldle
rl garip bir yağmur ve doluya tutmue 
bulunurlardı; fakat hmçlan oldukça ya-

tllR'C!ı. 
-YJ-

DrAJI IJWLAlll.dLı 
Oyun verme mua Venetolarmdı. 
Şimdi lahııeye alçak veya ~ ilkem

leler, tahtadan ima boylu attar, c1~ 
ıer, inler, llalyodlr, btlytlk tlillM', to
pallar, ipler w Clll'ekle Ptlrllmltd. 

Halk an.ac1a bir lamlJ41Dma " lılru 
da 7er1epıe oldu. Bu hal birçok "1 
yemeklerle dolu bir sofra ballMa. bhi
llnl yecllktn IOlll'S Cllla tadmJ anatmak 
n yenJllal etaba 111 tatmü tein n toen-

(1) Dagtta VeeecDkte Sea llark ldll-
11e11bala kap1111Wt1M llem• llllbadecllr. 

(t) BanW ........... ~ 
da me,·eattar. IJdwlnta levllalanm Ve-

ae*kll•er 111mı••· 
teri, yutkWWllan andlrlyordu. 

Dd 911 lluldddl IGbell attı: d&t tane
.. ele Olllara tempo tatta. Sonra hepal bir
da elele venrek dBndtller, hora tep. 
tlleı'. Blrll9 ,_. geUn gibi kırılırken dl

terl ~waa roltl yaptı; tltDnollG da

matlık, cl3rdftDcOll • bltlDalll a&tm
cellk etU. 

Halk ~ bdı)OA1a. 

Camberlar,.... trw top .... ,.... 
laDdtJar; ......... ...-.: bollüta ..... 
kaç defa döndtlkteıa IODl'a .... çü ..._ 

4UltW.er; 

&i lo)rdU1ar, flltUiıe balyoila belkt bet 
dakUra vurdular. Herif dJmd1k kaldı. 

Bir tı.tka• boa bir kdıcı apma ... 
dar aPına ve bolum& 80kup çdrarcb. 

Oeng bir mı twwp+n tutanlr bll
ttln Jmnetlerlle 1&W1U1U7C>rdu. Bcıllüta 
buUmea lrarpclül tutu,or, o da &1ld .. 
kilde avuratü: &rlladaflU ~ 

lDcecDr mavi tiU1ere bUrlDeD eW im. 
belld em ttgnrltl, her biri de ~ 
dullar ,aptı. 

BUD1um top}adWJın aikıl daha çoktu. 

Onlar sahnedell geJdUr çe'd>•• IDda
ro lfaret ettL Mlknı1a il IOl'ltunu &ın
ae lı:attı •e .ıme,,e Qllrtı. Herkee onla
rm da bir numara ppaoMlanu lllDIJOl'
du. Fakat lıang1 taraf 'lamm& yapacak
lardı. 

Dtltt1JdDlJe ftJdt hbnadan Mlkrula-
11111, elini lroJDGU IOktalb, Yfİlll ldlWı
larla oekttil gtb1lldll, her blrhıl oocuı:ıa
sta blt1arma ptlıdl, dltdlblollUnll de 
kendi lıqma koydu. 

Uc merdiven buamalı gibi duran Dç 
im, M)tazlar iglnd•. c1algalJ IBCJarmda 
~titrden ceıenkler ft yqll ldlWılar
la min~ kır perllerlnl uclu1)'or~ 

MlkruJa ~cuklm bll'u daha dert. »
teryoea doira itti. Sonra ıseehıde derin 
bir heyecanla kollarmı uzatarak ,.mr-
dı: 

- Ey btlytlk Altoryoe f E1 merha
metli, camert ve ldmsellzlerl koruyan 
HVdl efendimiz! Bize &cJylllll! 

lııldcruJa çocuklarmı dllrttil: 
- Kollarmm benim llbl 111Btm, bo

yanJannm bDIDI 
von de. •• Teodora, ba 111 pek gn

set J&Pl10rtardL 

Aateryo1 afmdı ft IOJund& daran 
mmah adallilarma dBnereJr bli' ıeyter 
tıordu. Soma Stanakycılmı UO ma rert
den yefiller tnur res.bıtn yanma ka

dar geldlğl. yerlere kadar litlt.rek ae
IAmladılJ, blrtag W 13ylecllll FJrllldtt. 

Yb bin kltinla bakJ11an u.bnedeydt. 

ıattemı18Dler blrlblrlne IOnJOrlardl: 
- NA cıt:yorT Ne db'or? 
Bir imam da lrm70*: 
- IUr mi .... ba bltaf •• OJUD 

yapuam ,._ ,.,_ 
llllrtula 'd .... ~= 

(.tf'lıllllwr) 

Esli lnglliz başvekilinin kızı 

lşbel Makdonald'ın 
oteli baskına uğradı 

Eül !ngitb baıvekili Mak - donat~ f Mak - donald ölmeden evvel, baball 
Rarmey'in kızı tıbel, taırü bfd ile er ile beraber il.rayda en yUkaek bir mftlo 
leneret. o klaebeda bir otel '" lokanta ld ltPl e4ell Kla 1pı 'bucUn .,eeld 
a,çmıtu- ..ı.... o~ 11111,eerleılııe çok na-

Eaki bir baıvekil kı.mun böyle ka- .dk ve aamimt hareket etmektedir. Sa• 
sabaya çekilmca ve Londranm kibar raydi. gördUIU t.Uat ve lübiln ,.... 
muhitine, pk alonlanna otel ve lo- cak iyi ve stıuI tanfJu1Dı taklit tde
kan~ tat.:11 ...... bazı küme- rek m:ııtedledili •tıtkY*? ltw h*J&• 
ler tarafından trrpı.aımt. lıbtl'iıı ·- tın.dan memnaaadm. !Hyor ki: 
ley!dııde 'bir eok 13ıler a8y.lenm11tl Küçükl\iillmden beri, tngiltereniıı 

Fakat, İngiliz halla tıbel'in bu hare- bir kÖJellnde, etki bir otel ft lokanta 
ketfne hiç bzmamq, belki onu, böyle idare etmek isterdim. Bilhaısa arzum 
yaptığından dolayı tilkdir bile etmiıtL bu oteli idam etmeW,, çUnldl ~ert 

tnpa.a laa1la bu lftgilini ıesen pu- te ot~ aaman babainla .. ,.. 
Jcalya gfllli1 ot.ıe bUJllk Mı baıJall ya- ber harap 4alma ıelirdik. Billdllııb. 
plll'lk ca.tedfoılar s çef.en•te ~ mahlut ,..ıı11 

lıbel Mak Donald'ın tamun "eski k8tk vardır. 
saban" ilmindeki otel ve lokantuı .. Eski saban., otellnln meıhur blr 
Londra dvanndaki bir kuab&da, fa· muiai ve kendiıine mahsus Adetleri 
kat kuabanm da c:lmmdadır. Loııdra· ftftlır. hpil, .. ,.... ~ bara· 
11111 dfalt caddelerinde 5>38 mo4eld dan bahlederkea ıa,ı. der r 
otomoblDerUe hlç aarulmadan dolq-
mafa alıımıt olan İngilbler, kuaba· 
daa lo~ tiden )'Olda bff halde 
rahattn: olmupaı dei1J1erdtr. Oraya 
cldenJerden birfntn anlattıfma göre, 
yanın saat kadat, bo%Uk ve dar bir yol 
da, araba Ue bir '9P.e:vı ~nmıt-

0 lfln, kllabqa ~ dol
duluau i8Na atabacdar da, iyt pata 
Jmmıılar... Elascn, bayle köyler vo 
kasabalar yabancı olaa Loııdraldar ve
ya dii• ..,.. teldrl ı.a,m.ı., .... 
baJarm piyaaasmdan ela anladıklan I· 
çln. tepeye çıkıncaya kadar bir hayJl 
muraftan ~-

Kral Çarı. daiına "elki saban,. ote
line &:deldi. Burur, ~etderle dola 
bir V8dialn ortumcladır. Kralm ya-

~ Dmkbia.- dUllnlı cta bulunur
du. Kral ve dl.ika buraya gelirler ve 
milkt1Yifat içctlerdi,_,, 

.. Otellmla &ôblda rekllm )'aplll&k 
i~ ,., ..... Jd çolr ıepnee 
den unutulacaju. Fakat o zaınan da
ha llldn oJacaP, o AJDall artık un 
mUıterilertmın: k8yJfllere blkacalu' ... 

lıte llak - donalcl nuı1 lnıUterenüı 
halk anuncla en '""""'1 1radmr 111, 
Jm:aa da O Jr...ı.ta OD p en0en .. 

Krala hediye ver
mek 

Fakat bu paralar gene halka 
hare cek • 

OnUmOsde.td bulranm. 18 nda taveg 
halı b8' .ıct OUltav 80 yaeına girecek. 
Şimal memlebtlala bQ 1Bflı, falrat 

ıenç ve sporcu sSbl dJDo olan 1Cr&11 mil· 
letlnbı btlyük nv,mlDl k••nm11 bir • 
.. mclır. Krallarmm bQ yae dadmD lclD 
4e, llvecWer lludlllae bOyD blf Jaedl
ye verme)'l dlltllmrıllflerdlr. 

l'abt kral, 80 )"lll"dın _,. Udlye

Jl ne yapacak T EA'4A Hneti OM lrUJ 
cleitl aıl t MWetln keadlne llllterdli! bJ 
tıeVlbi yine OD1arm m.ufutlne kullaa-
11&)'1 dlltQnen bqlncl GUlta• sbel bir 
fikir bulmut: 

Balta 1 Jmanı lıllh 
Edilecek 

tktısa.t Veklletl, memıetetı.hlde 
liman a&m taf!YU bltUD ttmanli.n 
ıslaha karar Y81'1DttW'· 

/aabel J!aldollaW lıooııulle bfrt.ıber , 
evım• &aı7Dtutlda •• 

damdır. Normıuı Rlch1i iamincJeJd ba 
~ fHllm ft mlmardzr; ayni d• 

manda b•baam ve cinim domino 
pmplyonadar. 

ipe Kak - daaald. koaıama \2YUda 
çiftlik aJmıttır. 2500 lnôlis Uruma aı
dıp bu çiftliil kocaan• ftl'mlt .,. 
onma ldanline JırendWn.I memur tt· 
mlfdr. Kadın lobnta ft otelini~ .. 
ken kd.:uı da çlftlifi idare edecektir. 
Yalnız, tabii her g0n butuıuyorlar. Ba
mn canıerlai otelde geçlrlyorlar, ba
nıı çlftDkte. 

Kak • donatchn km cıvardakl arul 
den de btiyr.ık bir kılım alarak ektirip 
1'1çtirmekte dir. 

Cumhuriyet Gazetesi 
Mahldbn Edileli 

Qu•llurlret ıaıetfftn4• a1datellt 
tartltler4• oıtu 1>ıroot ,.....,.. 
........... ...,. etUlltll -
"'-'' olall4utu 14atul11• mfftEtr. 
.... ..., ..... b4m ... ~ 
.. lablb• Zltırl,. tanti4uı ... 
11Je lttnct cesa aallt••lll•4e qr. 

~ 
tur. 

Kahtemım ftfddt blara were. 
OuıJa111'17et ...... ...,.,...,._ 
11 IDkmet Kblt 4 ar ıtrlid ... 111ıt 
pll.,.._t, ııe Un para ae1111 oA-
J'H8t •• •JTIO& ealdlaa •te••ra 
4a 100 Ura tumtut "'*" 

Bllı:met MtlldaD Jaapla Glllll l&'bJ
tuı olmld1im4&a 4ol&JI teell Ol'DD• 

•Uft•· 
KURUN-~ 

ABONE TARtFBSl 

lltmltkll lltmltkeı 
lclndı dııında 

"'* ti 166 Kq. . .,.. -. , .. 
ı uı• •11 no • 
ldlak IOO 1to0 • 

TutıLıada Belbla BlrUll lflD.,.. 
otu 1mrat d8'1lJDr. PDlta btrllllu ..,. .. ,.. ,..... .,.. ,... ........... ......... 
~ ................... -.. 

....................... DIDposla 

lluU • lertltal idari 
._. btrlaelhr. 
~ -,,.. _.,,,_, 

&UMUN'• ... 111llsr. 

................ araet•· 

-----~ ....... tabla a. Ka-..... :"'~~·da.. Ortt .... muı 
·-·-~~ ............ ,...)'et ..-ıt. rilll.....,• Delll Auclolu-
da ulrJD kalmıt. d*" Jel'Ierda •uml
ıetle flmalt llttkametten orta lmnette 11-
mltdr. Din latanbalcla ban kapalı ,.. ... 
rDlllr flmall lltlbmetten 11nlyede 2 - 1 
metre hıala e1mı,ur. Sut 14 de bava~ 
rıtı 717.$ mlllmeıre idi. SOhunet en yük. 
sek 20.2 ve en dilfllk t t santllraf kardo. 
ıuımı11ttar. 

Halk, lrrala. 80 blCI sQnbde. lı&t -
ftrecek, Kral bu çekle, lsveç mıuı bua-
llUma yattnlan paraıı alaMlr. l'all&&, ... 
lır almu derb&I -tUıilp, bmlerle mtl· 
cacteıe mllMHlellu vereeet.. 

lstanbuld& Otedenberl metr6k blr.1-i-..-... ... -...-...., .... __ 
halde bulunaa !lllta tbnanmm clı bu 
arada ıslah edilerek t1' bir Uman ha
llne tfrat edllmesl takarrllr etmlt, 
tktıaat Vek&lıU tarafaA4an Dula Ti• 
caret Ml411'1Q1lncl• h hulllllta ... 

Şimdi, Jmcte • lb. - *8oe kGll· 
feraular verilmekte, halk. krala ..Ue-
e8 t*• lllftke da* ecllblelitedlr. 
HaDrtaiı toplamı ....... bUlraya yats
rdmüta olup c1aU ibDCDden blri&Q )1111 
lıllallılılflWi 11 

16mat l•tenllil~, 
ııaıta ı..._, 'tblll b'ınetl tl&lı 

bir 1er ol4ulu ı~ barara huıual 
1ft~--iib~ 

Addi - .,.,... tllrtet cl,,anıultı 
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ı----------~ * 
Etlen damgalanmaSI bazı 
kasapların işine gelmedi 

Belediye =.!~~sap= ı ile a7lık kontenjan llıteıl ekti olarak 
knllmlt Ka ıönderllml,Ur. 
bet kuruıtan Tll"IDlle ~~ Bu 11ate1e ıöre; Franıa memleke-
aaplar, kanmam kırk kurup• timiz ıeın 300 kental (711murta ta-
luma sere kilo bqmda bet kurut kal· buklu) .. 200 kental yumurta akı, 250 
mütadır. ~ ba paradan bir 1nuuJ kental (tekenılı 711murta ıan11), 40 
nakliye verildltlnclen bir bubm bir kental (tekerli 711murta nnsı), '160 
kilo karuDandan kin dart lnmıftur. kental arpa, dolnı ithal kaydlyle 

Dafhç da kaaplara 42 kuıqtan n- 6.000 kental mııır tanelt. muvakkat 
riJIDektedir. BeJecliyenln etlerin e.ıeri- ithal kaydl1le 12.500 kental (bakla) 
ne dJlllerinl ıe.terea damp wrmuı· 200 kental fuuı1e. 120 kental (ka
balla lnindlrmlftlr. Yalım bur b- buklu ceviz), U6 kental (kabuk
•plar artık bramlm daflıç di~ ıuı cevlı) kontenjan ta.hali etmlttlr. 
mJtterilere yutturamıyacakJanndan Dördtınctı nç aylık kontenjan llıte-
mOteeulr 18rilnmektedlrler. ıt de teablt eclllmletlr. Yakında all

Komeneciler Kadın 
ltÇileri Gece De çalqtırmak 

lsteyorlar 
.feanbul kouene fabrikatörleri 

eehrlmlıs Ticaret n Sana7f Ocluı 
meolll ealonunda Oda ıana7f tubelt 
dlrektörll BaJ' ATDI Abacmın bat
kanlitında din mtıııım bir toplantı 
yapmttlardır. Toplantıda, fabrlk&
t8rler, çaltttırdıklan ltcllerln it ka
nanuna söre balı oJ.clukl&n T&Bıfiar 
bakkmda ls&hat Termitler, kouene 
ltcllerlnln eberlllnl kadm teekll et
tlllnl. kadmlann IH sece ~lıtmala
n it kanununa &J'km oldulundan ini 
)'ilden mllfklllt lçerlılnde otdukla
nnı aö7lemltlerdlr. 

Bu arada kadnı 1K11e tuta ecret 
Termek euretlyle 8 natten ful• ca
Jtttırmalarmı kabal ettiklerini an
cak kon1ene itinin menime n mah
salllıl alım Te ltleme samaamnı mu
anen olmuma binaen b11 glbl hal
lerde sece de caııttmtmuma •• 
aaade edllmul Jıuanncla dlleklercle 
bulanm11tlarclll'0 

llıtıaot l,ı.ri: 

fsviçre He Yapbiunız 
Ticaret Anlapnuı 

lnlore ile aramuda 7enl lmsaıan
m11 olan tlcant &Dlapıuı din btltan 
Cllmrtlklere Te bu aracla letanbul 
Cllmrtlk bqmldtırlQilne teblll edil· 
mittir. 

Yeni anlatma, iki memleket ara
aında lktıaadl Te ticari mllluebeUe
rl artıracak maddeleri ihtiva ettlttn
den her iki memleket ttlccarlan ara
ıında btlytık bir allka ile kareııan
mtttır. 

Bu anlqma1a göre: iki memleket 
arasında tedlrat Tllrkl1e Merkez 
Bank&11 Te Jmçre Kllll Bankuı ta
rafından k1erlns n huaul t&ku 70-
la1Ja yapılacaktır. Anlqmanın me
rl,.et mnkllne slrdlll tarihten IUba
ren Tllrklreden !mcrere n lmçre
den T11rkl1e7e Shderllecek bitin 
mallardan men .. '81ıadetname ara
nacaktır. Jlente teha4etnam811 ol· 
ma7an mall&nn ıtlmi11klerden str
mulne mtllaacle ecUlml19Cettlr. 

B1111dan bqta anlqmanm mftt -
Jete strmalndea enel b&flam11 o -
lan taka itleri ..tt anlapıa Jıll -
timlerine dre m11amele1e tibl tu -
taıacaktır. Anlqmanm mll44eU 4a -
ldlblcle J"&pıbmf Olan taku m11am• 
leleri de &Dlqmanm llltammclan ı 
&T 90Dra)"& kadar mutehr AJ'lla· 
cattır. 

Faara Koaaeneciler De 
tttirak Eclecek 

lsmlr Bntenı&170D&1 J'a&nna lttl
rat etmek ben 04&7& mllraeuUar 
'Takt olmata b&flamlfbr. ll'lıann 
llmcUclen belllbqlI p&TJonlan tutuı
•nıt 6lclutua&m alüaclarlar acele 
etmektedir. latanbul touenecllerl 
de lktmat VeW.Unln se.tardlll I• 
l1Ull ...... hara lftlrü lcla araı. 
l'lllda bir toplntı 7&Plll&la karar 
'tValflerdlr. 

lldnci Oç ~bk Kontenjan 
.Din .Antara Tlrkofla taaıu,-ıe 

J'raua ticaret nuanUn4ea telırl· 
llll• lttm&cll 4alreltre bir tamim n
fllauf. Praaunm. mua, • .,.. ft 
-..,.. olmak .... nrdlll. nlDel 

kadarlara tebltl edlleecktlr. 

Tiftik Satqlan 
Hararetlendi 

Japonya hesabına yeniden pl7ua-
mrzdan mllhlm miktarda tiftik alma.. 
catı haber nrllmektedlr. Bu iti
barla tiftik pl)ruumda hareket gö
rUlmtltttlr. Japonlar IOD defa olarak 
memleketlmlıdeıa 120 balye tiftik 
almıttr. Bu defa da 11 bin balre al
maları muhtemeldir. 

Yulaf Piyuuı 
Bu 711 prdamaıun 711laf mahlu

ltı tamamen ntılmıetır. Pl7uada a
lıcılar oldutu halde 711laf gelmedl
llnden muameleler durmue gibidir. 
Bu 711, arpa almakta olan bazı dıe 

memleketlerin piyasamızdan fazla 
miktarda 1ulaf çekmesi ıtokların 

7ekfınunu azaltmıetrr. 

Bu 70Zden )'Ul&fm klloau da 6.20 
" r ya kadar çıkmıttır ki, bu fiyat 
bulda7 f17atl7le Q'Dldlr. 

Denizltanlc Meanırlanna -
Mahaua Lobnta 

Denlıbank .btanbul ıubeldnln b•· 
Iundulu llerkes Rılltım Hanmm ı 

inci katındaki Denlıbank memarla.. 
----- .. he"" 1,..1 • ., ... ı .. ı. •• ı. .. ı ... f,.,.,.,_ 
ılnde açılacaktır. 

Emaf Cmıiyetlerinde 
Fınncrlar Cemiyeti idare heyeti 

intihabı eberlret olm&clılmdan dlln 
yapılamamtt. Gnlmbdekl a11D lklat
ne bıralnlmtttrr. BahçITanlar Ce
miyeti idare he7etl de a7nl ıurctle 
J"&pılamadıflndan 29 nllana tehir 
edllmlttlr. Lokantacılar Cemltetl
nln idare be1et1 intihabı bugln J"apı
Jacaktrr. 

Deniqollan Ve Akay 
MUdürleri 

lkl sin enel Ankaraya gltmlt o
lan Denlıroııan Mldorn Raun Man-
1u Ye Ata1 ldareaı llOdllrtl Bay Ce
mlllıı buctın oebrlmlze dönmeleri 
beklenmektedir. Her iki midir An
karada toplanan blllııçolar koml170-

. nuna lsabat vermek Dıere sıtmıe bu
lunu10rlardı. 

Toplantıları 

Kaclm Hekimleri 
Aylık Toplantısı 

TUrt Glnekıolop Kunamu bu ayın 
toplantımu Prof. Kenan Tevfik &e.. 
nel'ln bqbnlrlmda yaptı. Bu ~ 
de: 

Dr. Mahmut Ata; Miyom ameliye 

llnden IODr& appendicite 1Uppar6 Y&• 
baı takdim ettt. 

Dr. Halla Sanbdroilu: Dart dane 
Qraaulola hkreH 111murtahk uru ce. 
terdi ye bunlar baklanda tafliltt nr
dL 

Dr. Ahınet Aann Onu: GGs do
lumdan IOftra tamemD• kapau bir 
mebbll Y&kalllldan " yapacalt IUDf 
.-wı ameJiyeünden bütıettf. 

Dr. Ahmet A111n Onur: B.tpan 
mrkoauna d.ır tıbliptta bulundu. 

Yapılan. IDllnabplara: Kenan T ..... 
8lr Sueneı. Mahmut Ata. Ahmet A· 
mm Onur. Hadi !han Qedb, thun 
Arif, SWeyman Fehim. Abraham Sa· 
lamon ve Binay lftirü etti. 

ilim 6alıi len : 

irsiyet mesele __ 
Yazan: CelAlettln lzmlrll 

Biyoloji'nin mühim bir pe.i ola 
iniyet meaelell berkeal aJ•hdar ett> 
lhtden dolayıdfr ki bu hUSUlt& u çok 
bilPi olan Tey& biç olauyan da heı: 
aman veraset hakbnda bah&t aJmak 

ister. uraak 
Hayati cihetten dilfllnecek 01 

irsiyet wı.ıerite alüadar ~ 
ıiak nrmek Jaamdır; zira bucDn iyi 
dna hayvan yetittlrmekte veraetin 
bOyQk rol oynadılt maJQmdur. 

Hattl bul in11nlarm da evlenme 
nfnmnımeJerini yaparak iman ırtmun 
nlahmı (VirUrilltilr) dGfUnmektedirlet'. 
tmanlar anamda ır1a ıslah etmek. iyi 
neail meydana ıetırmet. •ilam, cOr-

Hatalık wruetl, alle.mc!ekl bU1 
hutalıklarm nllda ceçmealdlr Jd ~ 
elliflere ı&e freqldea maada mikrop
lu butılılr1ar irwen intikal etmezler,• 
aı1 inen seçen butahklar daha aiyacle 
bO.ııynf, akll, ruhi hutabklardır. Dok
tor Apert'in (H"6clit6 morbide) adli 
eserinde butalık veraetini ban lmım
lara ayırıyor: 

ı _ Akli butahlrlar vesaretl <H'-
redite Veamıique). 

2 - Dimail hutalıklar veraseti (Hi
ridite drebrale). 

3 - intani hastalıklar veraseti (H'9 

redit6 infectieuıe). 
4 _ zehirlenme veraseti (H,riditıi 

bOız ~ )'etlıtlrmek için inlyete toxique). 
ehemmiyet wrmek saruddlr; m.:ak Dimağt hutalıklar veraseti aruında 
bu •yede ana ve babada mevcut ka· İsteri, Koze, Sar'a ııöi baltalıklar .. 
raktcrler evllda ~· yılabilir. Sar'a lıutahğı bum nllda 

l'Uhılrib wruet Ayainde et.dadın aptallık ve muhtelif m3JÜ teklinde in
nllmunei uliyesi, telanil hmualyetleri, tikal edebiliyor. 
kmrak u.çJdık. db •ç'hlık. yilri1yGı. intani hutahldar veructinde de 
mulikiye istidat. ak .ayleyif. uabi- frenpnin intikali aöylenmelrtedir. Da 
yet, tahakldlm. tmçmbk. iatihza,t me- mlb'lç butabk biıtınah yavruya ana 
siyet tellkkl etmektik. 1dımeyi 'belen- ve babadan seçebilir. Zehirlenme vera-
memeslik, bedcOIOk. Jmkançbk. Jııol" aed de aJkolinn,tabajüın. morf'moma. 
kaldık, ceuret, hotklmhlr, dilerklm- ni, 1Cobinomanl, cı"bi butllıklann 
bk, sarhotluk, serserilik. riyalr.lrhk. ru• ıeçmeaidir ki, tOttın JwUana1arda 
bJ vasıflar, Jwıuiyete maflQblyet n (anjin puvatrin) ve bul damar.._.. 
ban ruht, aklt, bilnyevl butahklar, cin- hldan hnule gelip ba butabk1an rir-
ıiyet. •• evllda intikal eder. riyetine intikal ettirirler .. 

But milelllilere cöre hayat U%UD1u- Daima morfin kıı1Jımn inanlarda i· 
iu da inen intikal eder. Tabiidir ki, ae kısmen lmıtlılc buaule celip bu &ibl
yavru bu aöyledilim lcaralcterlerin hep- lerde cinsi heves (app&enc:c tauclle) 
line delil belki bir lmmma varil olur; ıatmaktadır. Hattl hıtaut'ya c6re 
ancak eonradan kazanılan karakterler hay• bu clbi kadınlarda nadiren vuku& 
intlbl eımu. Aile anamda muaikiye relmektedir c 

ittidadr olmayıp da muaildyi bDihara Morfbıomanlann nlttlart da \:J1u o
aırenen Jdmaenln çd..-uklan muatıdye lur. Bir mOellife SÖN morfinonwn bir 
ma.teıt olm1dar.i ubtlıkt1r, karliik. ananın dofurdufu ilç çocuktan ildll al
llllnnet ameu,.ı. '" bur llqTanJarda mOt " birialnin pek Ayıl oldulu .... 
1m)'l'llk kesme adeti eoma6m bzam- hutahkla bByl1ctUiGnll ft pek ~ ~ 
lan ıeyJerden olc!uiu ısın 1nmJar .,_.. hal ile )'lrtlyebildllfal a&mBldlr" 
ru1anna ıeçmu. JIOelBf ba dolan çocuk1arm --

tncn seçen vaaıf1ar mutlaka ana ve Jr.ordonunun (Hllbll drevt) bnmda 
bablM:Wl ıesmes. bazan aa 4e<1ealnden morun m.kiycsi ıônpii~tür .. 
ve daha evveI1d ecdadmdan da ıeçer.. Kakala kılllanan inunltrm .da -~ 
Buna (Atnbm) dfymlar ki, ana '"' ba· lan cdıa olur. Bir mOıelllf cUnde Gç 
bur beyaz olan çoculun kendisi 8iyah ıram .kobln kuDınan bir adamın, ka
olur; h .tyabJık SoCUfa mutlab de- ım hali sıhhatte olup da bıldieiırin 
desbıden seçmlttlr. kokain kullanmadan enet dofdufu bir 

ValrtiJe Yananh bir bc!m üyah bl= kmnm pyet zeki oldufa. fakat koka
nllt dotunfalaJıdan dolayı piç aaa- in kullandıktan eonra doğan bir Janmn 
rile bakılarak mahkGm edilmlt iken cılrz oldulunu ve biWıara dolan diler 
blWwe 4lart IJ&tm 8"eJkl ebe•l)ni- bir Jarmm aptal ve mikrotefal oldup 
nin Habqlltandln oJdafu yapılan 1mb- nu e6ylemiıtir. 
Jdbttan an•eplarak bchnm beraetlne Allrol kullanan inunlarm (rala, p· 
ldllanedllmlftlr. rap, apaent. .. ) ~-uklarma Afiyet fD. 

Ata.um teahGratı ba.ıan iyi buan tlka1 eder. Çocuklarm bayatlarmm da
da fena bir nipne olur; efer mabaulUn ha birinci senelerinde ölüme olan iati
ecdadı iyi enafa malik ise o aman dadı ziyaddefir; tutulan iatatiatilde.re ı&
ceddl veruetfn Jaımetl artar. re cUnde bir veya yarım litre prap lçlD 

Jlaell ldyo bir babuım akıl!. bir So- ıoa kitinin 248 çoc..,JrJan c1ofmat ba 
cuıu olu ba zeki ya1'1'11)'a her halde çocuklardan 11 S taneal bir yatJarma 
dedesinden ceçmiftlr. Bu halde Ata- dotru 6lmiltlardir. Duan alkoliklerin 
mm tenbOratı hop ılder: fakat bu- çoculclan pyrl tabii dofar. Çme1ed 
nun abl tabii fenadır, hop cltmeL gayet urun olur, cDtJerlnfn '" lraJü. 
Buı milletler ataTbmi nuan cfikka- lann pyrl tabHllll ,an çarpar-

te alarak damubJı: ha)'ftJllarm -=dadı- GarOlOyor ki hayatta ailam. te.w. 
na Te teeereaine phll t•kkfllitmdan yeli neaiJ yetiftfnnek için 80JUDllll ...... 
Qba fula ehemmiyet Tedrler.. lam Te terbiyeli olmul ilamdır. Ba-

Veıuette ruhi Tt ahWd ta1rJerin nun için de nlenmek h111UNDC1a imm-
de çok milhim roJ(l vardır. OcbeJ1k et- larm kendilerine iyi bir et leçswl a
na1111da annede huıale reJtn herbaql rurfdlr. 
rahl n ahWd hlditeleT ynra Ondne Zira her mvlyet biri ecdadın, 4llled 
tesirler yapar. muhltlll oıa.k isen iki kan1111111l ..ı.-

Oebe lnun veya hayvanlaruı bir ar- auılOdOr. fnaanlar dofdülan aman a
suaunun tatmin edilmemnl. korku ıe- na " ~n a.Jdıklan iyi eftlf De 
tiren bir pyin 1CSrühnetl veya fula meydana pUp mabltfnclen c!e lılrtaJam 
heyecana kapılmuı, yavrunun tqek• iJl l'IUf bamna 0 hlpnJ8r terakki 
k0}.1nde deride benekler, çiller ve ı.. ederek prek memleket için, awek ar-

Weılan n aDeal ısın faal ft faydalı 
keler yapabDlr. • birer eJeman oludar. 

Bur mUelllfierin ifadelertne pre U. 
nlann birisinde bir can bir laarak 
çlftllfllrildlll anada çiftlik nluaun- \ 
dan benekli bir kapefin birdenbln ko
prak ıeçmetlnden dolayı tay aynı su
retle bentkli olarak dofmqtur .• 

11Uel1lfler. verueti tabii veraset, efil. 
ti veruet. haıtalık verueti diye Oçe 
aymrlar. 

Tabii veruet. ana ve babanın tabii 
IVMfınm evıada ceçmeaidir; dnal .... 
raHtte ana ve babanın kendi dnlinln 
nlldına intikal ettirmesi yani cloilf.:ak 
çoculdann erkek veya eliti olmul bak· 
landa bul lllmlerin tecrllbe, fikir ... 
mlltaleuıcbr. 

Heplmld dalı& sipde ılllracla' ec1eD 
hntıbk ftrUdl oldulundan 1na .... 
................ ~- ık ,.. .... , 

Hamidi Anmak için 
$elwmlıd Ralholndea: 
BOyOlr şair Abdllhat Hlmlt Tarbuu 

momnnnn d&nlba Jdı mllnaaeMllJ'le 21-4-
ına ........ı.e -..... uat 20,ao da .. 
lonammda bir toplaab Japılacakbr. p...,._ 
rara fGyledJ r: 

ı - Öll 161: (Hamldin hanb) n Iİİ9f
lranlılı. 

2 - Hamldln lltlı' cephesi: Doeeat S.. 
dl lrmü. 

1 - Hamldla -S.rladea pare kr! DB 
Tarih. Edeblnt a.ml9sladen BallrL 

Herke& ıeJebWr • 

HlJRlJNa allan• ohı
naz 1111 edin iz 

, 
Buradan Atina

ya gidecek 
Ankara, 20 (Telefoala) - Bapekll 

CeW Bayar cuma stlntl tehrlmlmen Ja.. 
tanbula hareket edecek '" aym yirmi 
betinde oraclan Atinaya Plecektlr. Bat
ftklle Bay RllttO Ani, Bay Refik Amir 
Bay Cevat Açıkalm ve Bay Baki Sedea 
refakat edecektir. 

Bqvekll A tJnadan Belcracf:ı geçip ora
da iç snn kalacak, IOIU'& Bnkretl slyaret 
edecektir. Seyahat 12 s0n kadar llUre
cekUr. 

Ayni gtınlerde bir matl>Jıat heyeti A· 
tJnada bulunacaktır. Ba he;ret tayle te
tekkW etmlttlr: 

Xarmulan Bay Kemal hen, Uluatan 
Bay lllmtu ..... Cmnharl)'etten Bay 
Nadir Nadi. Yedl&tlnden Bay Sedat, 
Son Telpaftaa Ba7 Btb.em met, Son 
P09ladan Bay J:rcament Ekrem. 

ATINAD RADBJIKJ.AR 
YAl'ILIY08 

Atin&, (HURll) - Tlhtiye Bapeklli 
CeW Ba1U1D AtbaaJı d1uet1 !dneN 
betiyle banda bl1tlk bamlddar ;,apd .. 
mü;tactır. lleıtdıe Nnaretl sl)ıaret 
pl'OlfUldDI tertip etmlt t.e de hallı 

nep"edllmemfttlr. Tlbtiye BatveldJIDe 
)'&pdacak birçok merulm arumda nll&
nm 28 1Dc:1 üpmI -ıtral UJatro.u..nda 
da bir kabal relllll ,apdaeaktır. Bu ... 
bul resmine kordlplom•tfk de clneWdlr. 

Şişhane f aciasın
da karar verildi 
Vatman Fahreddin iki 
sene habse mahk6m 

olda 
lkl Hne enet bir cece atııema dG

nllttl. Şlf)ıane 7okQunc1a T111r11 bula. 
rak lD•pek:tör Nlrut. Kontrol ı.,. 
matı. ZllllU n llelamet a4m4a dört 
kltlnlA Ollmtlne Te birçok klmMle
rln 7U'&l&nm&llll& •bep olan ıram .. 
TaJ' 1rHaemm alır cesac!a &erllJeil 
duruşmaaı d\ln blUrllmlfUr. 

:Vatman ., • .ulat tna'ftJ' fMt 
U ateıremacle pllf&ll N1llllan Buan 
Te tenf79C1 !mnalJ tedbfnlsllJr "t'e 
dlkkataldlkle &ltlm.lere •bebl;ret 
Termetten 8110111 lclller. Tl'amT&)" flr• 
keti de menl bllmal nfatl7le 
ıuçla bulan117oıdu. Jl&hkemenla 
Terdlll karara care. ntman. l'ahretı.. 
tin 2 1ene mtlddeUe hapta Te 200 ll• 
ra c1a alır para oesuma mallkOm oı
muetur. A7J'IC9 )'&r&ll Habibin 11 
g1n huta 7atmuma eebep oldu.tun· 
dan kendlllne 150 Ura maneT! sarar 
Terecektlr. 11 lllD hata 7&tbkt&D 
IOnr& Olen dller 7&ra1ı Kehmetlbl 
mlrallcJl&rma c1a tr&mft7 tlr1reU &Ot 
Ura Gcle,.ecetur .. 

Diler dafacdar lıukuk maJıJrem .. 
aln4e tramT&J' tlrketl al97hllle ta... 
mlnat 4aT&11 actıklanm mahkeme,.. 
blldlrmlt n haklarından feralat ete 
mit olduklanndan onlar Jıakkmcta 
mahkeme bir karar nrmemlftlr. 

Baçlularctan Numan Buan ve ~ 
TIJ"8Cl lımall beraat taran atm• 
larchr. 

Esnaf 
dispanseri 

Yirmi yatak otuza 
ihlal edildi 



Hatay intihabatını 
kontrol edecek 

hey'et 
Dün sabah Cenevreden gelip 
trenle Hataga hareket etti 

Hatay intiha'battnı kontrol etmek 
'Oıere MiHetıer Cemiyeti tarafından 
ııeçitmış olan heyet, ann sabahki eks
presle Cenevreden şehrtmıze gelmtş 
ve SlrkecMen motOrle liaydarpaı;a
ya g~erek Toros ekspresiyle Hata
ya hareket etmiştir. 

Heyet 2! ktşlden mllrekkeptır. Rl
,.uıeUndo tsvJcııell B. Role Şetrota 
buluumaktadır. 

Heyet ~ısı B. Sekrota dün sabah 
harekeUnde:n eTI"el kendisiyle garU
teıı gaıetecflem. ııu:o:ıan ıstsyJemiş

:tlr: 
cı_ Haziran sonuzıda bJtmesi mu

piarrer olan intihabatı kontrol etmek 
ilıwe Hataya gidiyoruz. Blliyorsu-• nuz kt, Hatay ~çın evvelce bir seçim 
ntzamnanıesi tanzim edilmietı. F~ 
lkat l>llAhare TUrk h11kflmeU lbu n1-
:ıaı:ıınementn gerek tertip tarzına, 

gerekse metnine müteallik bazı esaw
lı noktalara ıurazda buJunmu,tu. 
Bunun ilzerlne mesele yeniden Mll
letler Cemiyeti konseyinde tetkik e
dilerek Türk hükumetinin nokta! na
zarı haklı görillmUş Te TUrkfye ite 
Fransa murabhaalarınrn t~tlraklyte 
teşek'kUl eden bi'r komisyonda yenf 
bir nlzamname hazırlanarak· ltt raıt 
mucip olan noktalardan bazılan ta
dtl ve bazıları ise tamamen dell•tJ
:rllmtştl. 

Şimdi intihabat bu yeni nlzamna
menln şartları <labntnde cereyan e
decektir. Hataya, muvanlA.t eder 
etmez. fntfhnbat haırrlrklarfle mef4' 
gul olacağız. Nizamname enelce 
'Fransa tarafmdan If ataydakl ma
'kamlarrna btıdlrfldlllne göre, Fran. 
:>ız memurlannm bize yardnn ede
ccklei"lnt Um1t ediyoruz.'' 

Först Viyana 
izmirde 3-2 mağliip oldu 

bmir, 20 (liususi) - Viyana taJamı 
Uı:iye JcaJ'§ı ~ç eolle l&mlr mubtelit1ue 
llNiliıP oldu. Dk devre bir- ilç h:mir ie
bhle bitti. bmlrliler blkim oynadı. Gol
lerı!cn lk!İıÜ\1' ~ ~. nımc:ı 
dewede 'V.fyJiM.ldar 1:ı1r tol atabildiler. 
()J'an imtldadmca tzmır takımı msbeten 

btkUzı oynadı. K&Jecl f evkallde ill"ll1•n· 
dı; birçok kuıUrJlla.r )'aptı. Hakem U
ço11:tan Muata.fa ldi. RUr.gi.n ikinci dev
t'Cde lehlerine alan Vtyana takmıJ alır 

,,~ t'o.'tı~ii:fi;~. •"" ·--·

ıtidr çocuktan canta başta .çalı~trtar. 

Franko kuvvetleri Pirene 
hududuna yaklaştı 

Sara.gol!, 20 (A.A.) - aHvas ajansı 

tııtıhabirl bilairlyor: 

Ge.Jıeral Solşa.ga kumandasınaaki kln'• 
v.eücr .Pirene hududwıa dofnı ileri ha
•etıeıiııe devam ederek lranm hu -
Hcblna takribe.n lli lUJonıctrelik meaa. ... 
Ceıeie bulunan V.ol d'Daranuı ı1nerkezi V.i-
8Uayı iKa,1 etmiolerdir. Bu eureUe ıııu· 
biın cumhuriyet kuvvetleri t&rafmdau il· 
cıal edilen CCIÜI bir dailık mnıtakaıım 
lOlJumı lb1lf"ıil keeıml'1erdir. 

Salamanka, 20 (A.A.) - Umumi lta
:rargilun :tebliği : 

Lejroııer kuwotleıimiz, 'l'ortosa mm· 

takasında Uerl hareketlerine aevam et -
mektedir. 

Rokctas mmtakası tamamiyle temiz -
lenmig vo 2500 den fazla esir alırunı§tır. 

Navar fırkalanmız ise Tortosanm ce
nubundaki mmtakayı temizlemişler ve 
San Jaime, San - Karlos ve Alfakcs köy
lerini i~gal etmi§lerdJr. 
Diğer kuvvetlerimiz, Peniskola ve 

Santa - Mağdalenay1 geçerek birkaç ki
lometre llerlemi§ler ve 200 esir almı' -
lardır. 

Pirenelcrdc kuvvetlerimiz, Aran va • 
disinln ıimalinde Biela - Baraıos hat -
tını ~e.çnüflerdlr. 

Macar naziterinin şefi Kont 
Zoltan Viyanaya kaçl ı 

Buclapeştc, 20 (A.A.) - Kont Bet
len'in orgnnı olan Nitlo - Oren - UJ
san gazetealnln Vlyanadan ~trendi· 
ğfne göre Macar nazilerinln şefi 

Kont Zoltftn Bol!lzormenzi, Viyanaya 
iltica etmfftir. Vl>•anada siyasi zabı
ta, kendisine iltica hakkı bahşetmiş
tir. 

Kont Boszormenı.ı. btr nasyonal -
11osyalist kıyamı tertip etmiş oldu
ğundan dolayı 1987 !lkte~rlntnde tkl 
sene net B.Y aITTr hizmete me.lıküm e
dilmiş 141. Mumalleyh, davayı lstt4 

naf etmtş ve beraat kazanmıştır. 

BUJ(ÜO Şarkta .bUyUk 
bir tonel açılıyor 
Erzurum. 20 (A.A.) - Erzurum· 

Erzincan demtryoln nzerinde inşa e
<lllmekte olan en mühim tünelin acı
lrş töreni yarın yapılacaktır. 

:vıtlyetimlzln Aşkale kazasmm 
30 klJomet"e bı\tısında ola;n ve btr 
bu~uk yılda bltlrllen bu tünel Tilrk 
ınOben«ıts ~e Jşcııerlnin bUrfik b1r 
nıuvarfakı;etldlr. Törende vall Ha
şhn fşcan•rn başkanlığında bir he
yet bulunacaktır. 

Japonlar taar
ruza geçtiler 
Hankov, 20 (A.A.) - Japonlar, 

kanlı bir mubarebeden sonra L1ngyt 
şehrine girmeğe muvaffak olmutıu
dır. Şehirde şiddetll 11okak muhare
beleri olmakta Ta Çinliler Japonları 
geri atmak itin bütün gayreUerlyle 
çarpışmaktadır. Civarda bulunan 
Çin kuvvetleri sli.ratle Lingyl'ye sev
kolunmuştur. 

Diğer taraftan Hangooangıın zap. 
tı ıcın de bıı ıabah kanlı bir muha
rebe başlamıştır. 

-0--

ız~ıtRDE GA \".'\GAZI 
Ii'AnRlKASI 

lzmir, 20 (Hususi) - Belediye ba
vagazı fabrikası yeni teılsatını yet
miş bin liraya Almanyaya siparl" et
ti. 

Hll Rl.JNa abone olu
nuz ve edlnlnlt 

Rüştü Aras 
Parti meclis grubun· 
da seyahatini anlattı 

Ankara, 20 (A.A.) - C. H. P. B. 
M. H. Gurupu dUn 19 - 4 - 1938 
Trabzon Saylavı Hasan Sakanın ~aş
kanlığında toplandı. 

KUrsUye gelen Doktor .Ara11, iki 
memleket arasındaki bağlılığın bir 
teıahllrtı olmak Uzere Mısıra yaptığı 
seyahat etrafında. izahat yerdi. 

Mısırda ikameti esnasında Türk 
mtlleUne ve onun f;lefine karşı Mısır 
mflletfnhı ve J"icaUnfn gösterdikleri 
muhabbet ve yUksek tezahüratı be
yan ederken Gurup Umum Heyeti 
Mısır mutetlne ve kralına karşı sU
rekıt alkı,larla memnuniyetini gös
terdi .. 

Avdetinde Bcrut yolu ile celmif 
Te orada. Fransız All komiseriyle gö
rilşmOş olan Doktor Aras, Beruttan 
Te Trablus Şamdan \'.e HaJepten go
cerken halkın, Şefimiz AtatUrk•e ve 
T'Urkfyeye karşı izhar ettlkJerf ve bf
ztm duygulanmııın bir make&i olan 
derin muhabbet ala.kasını anlatır

ken Gurup Umumt Heyetinin ~ok 

mGteba1ats oldutu herkezin yUzün .. 
den belli oluyordu. 

Bir JnglUz heyeti 
tayyare almak Ozere 

Dün Amerikaya 
gitti 

Londra, 20 {A.A.) - Ha"a neza
reUne mensup eksperlerden mllrek
kep bir heyet, şimdiden tam randı· 
maııla çalışan lnglliz fabrikaları ı. 
mal!tlannı artırıncaya kadar derhal 
tayyare satın almak imka.nlarınz tet-
•lıııiıı--~-ı- .&\•-•-~ A.-~~ ..... 

hareket et:fulştlr. ·Zann~Udlğlne t;ö· 
re heyet, :Amerika için memn'unlycU 
mucip bir neUce elde edemediği talt
dJrde bu meseleyi Kanada.da tetkik 
edecektir. 

Millet Meclisinde 
Ankara, 20 {.A.A.) - Büyük l\IUlet 

Meclisi hu,uıı Refet Canıtez'in baş. 
kanlığlnda toplanmıştır. 

Bazı banın mezuntyctıerlne dair 
riyaset divanı teskeresi okunarak 
kabul edildikten sonra dün ve bu sa
bah memleketimizin mubteııt mın

takalarında vukııa gelen zelzele et
rafında lçlşlcrl Bakanı ParU Genel 
Sekretorl Ştikrü Kaya'nın verdiği l
zabat dinlenmiştir. 

Bunu takiben ruznameye geı;lle

rek ebelerin de tabipler ve diş tabip
lerı glb1 beyannameye tAbi olmaları
m ıstemek hakları mahfuz olmak U
ıero muayenebanelerlnin Teya ika
metlerine att olan binanın veya a
partıman dairesinin gayri safi irat
larının bunlara ait kazanç verglterl 
lçtn matrah tutulmasınm kanuna 
muvafık bulunduğu yolunda sıhhat 
ve içtimaı muavenet encnment maz
batası okunarak tasvip edilmiştir. 

Geno bu toplantıda gümrük tarife 
kanununun altmcı maddesinde de!t
şikllk yapılmasına dair kanunun da 
flrfncı nı.Uıakeresi yaptlmış n kabul 
edilmiştir. 

Büyük NUlet Meclisi cuma gUnU 
toplanacaktır. 

Jandarmalarla mllso
deme eden şerir 61d0 

lzmlr, 20 (Hususi) - Nazillide 
jandarmalarla yaptığı müsademede 
yaralanan asker kacai;: Abdullah 
hastahanede Oldü. Tahkikata göre; 
Abdullah, arkad:tşı Bekirle blr köy
de ihtiyar bir karı kocanın boğazını 
sıkarak para ve mUcevberlerlnt al
mışlar. KOylil tarafrnilan takip edi
lerek Naz111tye gtrmiR1cr. Şeh1r ı~ı:ı
de jandarmalarla olan mnsademede 
Bekir ôl müş. Abdullah yaralı tutul
muıı. fakat o da hastabanede ôlmUş
t1ır. 

Fransız - ltalyan 
müzakereleri 

Faris, 20 (A.A.) - Parisuvar gazete- ) 
sine Romadan verilen m&l6.mata stire. 
Fransız - ltalyan mzakerelerlnde Fran
sanm Roma büyUk elçisi tayin elüıesi 
meselesi sonraya bırakılmııtır. 

Jurnal gazetesi füyor ki: 
Bu :mesele4• 1k1 yol varatr: Ya, B. 

Hitlerln Romayı ziyaretinden evvel he
men derhal bir bUyUk elçi taybl etmek, 
yahut da B. Hitıerin Romayı zlyaret te• 
UhUrleriDfn neUceleıuneıini beklemek. 
Çekoelovakya, dUn re.men ltalyan lmpa
ratorJufunu tammakla bu iki Yoldan bi
rincitlni tercih ebnlf tir. Bize gelince, 
biz, ikinci yolu tercih edelim. 

Verilen bu malüm.ata balultrsa evvel 
eınirde Franaa ile l talya arasındaki ger
ginliğin nih:ıyet bulduğunu tesblt ve mU· 
va.hede eden ve mektup teatım ıekllndc 
yapılacak olan bir beyannamenin yaııl • 
ması meselesi tetkik edilmektedir. 

Parls, 20 (A.A.) - Gazeteler, buglln 
de, Fransız - ltalyan uıUrıaaebetleriyle 
me§gul olmaktadır ~ 

Yen:den bir çok 
yerler sarslldı 

(lJst ya.nı ı incide) 
vukua gelen ve ıehrimfzde de hissedilen 
zelzeleye nazaran yarı ılddettedir. 

Yine lstanbul rasathanesinin. bildirdi
ğine göre bu sabah bl!ısedilen bu iki zel
zelenin merkez illısti Istanbulun 480 ki
lometre 111rlona tesadUf ettiği tılhmln 

olunmaktadır. 

Rasal~ne bun~ ba§ka sabah seki· 
ze kad;ır ayni merkezden geldiği tah .. 
min edilen on hafif zelzele daha kaydet
mi§tir. 

Bu son yer depremeltrlnh:ı muhtelit 
vil!yet ve kaıalardakl teeirlerl etrafm
da §u dakikaya ko.dar aldığmı?ı telgraf· 
lara naıaran Kaysertde saat biri 21'J geçe, 
Stvasta saat biri 36 geçe birer hafif yer 
depremest olmuDtur. 

Aksarayda ilki saat biri 15 geçe ikin
cisi saat üçU 1~ geçe olmak Uıere iki 
yer depremesı olmuştur. Çankmda ıaat 
biri l~ geçe ve dUnktıne nazaran daha 
giddctli b!r hareket:farz hlssedllml§tlr. 
Kırteblrde bhi 20 geQS birçok evlerin 

yıkılmasını mucip olan bir hareketiarz 
olnu11tur. 

:OUn ıxıuhteli! viliyet ve bu. merke.z
leriııde duyUlmUO olan zelz~Ienfn verdi· 

~1:S~aİtal:rfot1~ ~Jl : 
takalarda ~lzeJenln hiç bir ,.Jyanı 111u -

clp olmamuma mukabil bir kwm vita -
~Ucrlmiz nahiye ıve köylerinde bliytlt 
tahribatı ve blı1ıok qtazıdqlanmıma ö
lllnıttnü intaç etmi3 bulwıduiunu bildir· 
melrtedlr. Ba fellkete •hne olan mm .. 
takalar Kıraehlr ve Yozpt ~yellerin· 
do bulunınaktado:. Kuiehirde Kofker 
n&lüyetdııdekt .köylerde birçok binalar 
yıkılmıs ve 200 kiııi ölmüştür. Yoı.gat vi· 
!ayeti içlnae Sekili köyfuıdeld 59 evden 
49 u y1kılmı11 ve ~eri kalanları da kıs -
men haııara uğr8DUftır. Buradaki köy • 
lüler y~r depremi elllasmda tarlalarda 
bulunmakta olduklarmdan, bir evde ÇÖ· 

küntü altmda kalan üç yaşmdaki bir yav
ra mUlteSlla olmak Uz:ere, nüfusça za • 

yiat olmamıştır. 
Kuılay derhal her ild mıntıkadaki fe

llıketzede kardcıılerimize yardıma kot -
muı:ı bulunmaktadır • .Kwlay bu mmat
la Yozgat valisinin emrine muavenete 
muhtaç bulunanlara ille ve acil yardım 
olmak üzere 1000 Ura ı5nderdiği gibi 
açıkta kalanların barmmalanıu temin 
maksadiyle de 60 cadır sevketmiatir. 

Klr§ehir mmtakuma da d(lrhal bir mU
feitie gö.ııdermif ve emrine 2000 lira tah
sla eylediği gibi 300 de çadır sevk eyle • 
mlftir. D;ier taraftan Iç ifleri bakanlığı 
da derhal bu muıt.ıkalara müfetutler 
göndermiı:ı bulunmaktadD'. 

lstAnbul, 20 (A.A.) - Bıı gece, nat 
biri 12 dakika 18 aan.iye ceçe F.ddetli ve 
ikiyi 39 dakika 16 saniye ceçe nilbeten 
hafif iki zelzele kaydedilmiştir. Şiddetli 
kaydedilen birlncl!:i dUı.ı saat 13 de w
kua gelen zelzeleye nazaran yan ıid. -
detteair. Bımlarm da merltez Usttı h -
tanbıılun 480 kilometre tarkuıa teımdOf 
ettikleri tahmin olunmaktadır. 

Bunl&rdan bqka bu gece 9-bah ffki
ze kadar ayni merke&den geldiit tah -
mln edilen ı O hafü zelzele daha kayda .. 

dilm11Ur. 
Rasathanenin notu: 
Dlinkti zelselenin vuku saati 13 eaat 

"O., dakika iken ehven 13 saat "5,, 
dakika yımlm~tır. Taıırih olmıur. 

Ankara, 20 (A.A.) - Xwşehir zelze
lesi mlinasebetlyle !ta1ya bilyük elçisi 
B. GalU bugUn Hariciye Vekili DOktor 
Arasa çok nmhnl bir mektup g6naererek 
TUrk mmetlnin ufTachft fellketten do
layı Italya Mikt\metlnbı "le btaat plm-

Epolc dJyO!" ki: 
B. Hitlerin Romayı ziyareti e1J1Um

da orada bir büyijk elobn!z bulunnuya .. 
caiı muhakkak rıDidlr. Fakat vniyet ve 
bava taın&mile berraklamıut olacaktır. 
Bu ise esutır ve bundan dolayı pek al• 
yade memnuniyet dt1Y?11akta)'1%. 

Repilblik diyor kt: 
Şu veya bu ihtilAtlı meselenin hallin .. 

den daha mUhim olan cihet, Avrupanm 
bugünkli vaıiyetindc, Italyaya karcı hıus
mane vufyet takınmakta devam edeıni· 
ycccğim.hln anla§Jlmam<!ır. 

Pöti Parizyen diyor ki: 
B. Çiano, B. Blondele, bUyUk bir hUı .. 

nQ kabul cöıtermiı;ür. lılüıakereJem 

çabuk ıurette llerUyeceğinl ve ltalya il§ 
Fn.ıuıa u.smda B. Laval tarafmdan 93ts 
de teıls edilen doıstaııe uıilnuebetlerin 
yeniden vücut bul~ı Unüt ederiz. 

:Ficaro dJyor Jd: 
ln~li.ı: - ltalyan paktmm hnıumde 

ve Franaanm ''erdift vaitlerden ıonra, 
B. MuasoUnl, B. Hitlerl elinde blr'°lı: 
mühim ve yeni ko%lar oldufu halde kar .. 
fdıyabilecek ve bu suretle B.0211& .. Ber
tin mihverinin bilyllk blr tezahilril ola .. 
:rak Eeçflen bir günde ltalyan politika • 
cnm eaa.sım tetldl eden muvazene me
MlesJ fillen halledilmlf bulunacaktır. 

Ovr diyor kt: 
lngnterenfn çir.diğl yolda ilerlemek , 

anca'Jc Italyanm Iıpanyadakl a.sker1eıinf 
geri çekilmesi başlıyacağı için, herkes, 
RomMian gelen haberleri bUyUk bir aıt
ka ile okumakta ve Bb. 'DaladJye ve Bon
neyo tam başarılar dilemektedir. 

oanıuye Vekıli 
izahat verdi 

(Üst yanı 1 incide) 
köylerde evler yıkıldı. DffeT taraf
tan Yozratta Te Yerk6yde nah!7e bt
naıı ve istasyon binası otnnılmaz bf:r 
hale geldi. Seklll kHyUn.de 69 eT
den 49 u kA.milcn hasara uğramıetır. 
Bir lSIU ve bir de yaralı Tardır. Ço• 
ialmamaauv temfnnl ettiğimiz bu 
zararlar hakkında peyderpey alına
cak malOmat ajansla. neşredllecek· 

tir. 
Maddi zararın ehemmiyeti yoktur. 

Bu meuılekot ve bu millet maddt ha
saraü eskisinden daha iyi olarak 
derhal tamir edebilecek kablllyet ve 
vaziyettedir. Xabiatln a'ksllltlerlne 
daima cBtua cermeıe ahtıkın olan 
mUJetimiz, memleketimiz tabiidir kt 
bunu derhal tamir edocelc, vatan-' 
daşlarımn:ın gönl!lnU alacaktır. Btr 
te!kat ocafı olan Kızılay Cemiyeti 
derhal zelzeleden zarar görenlerin 
ve matemıedeJC9ı1n fmdadma kOJtuı 
Geniş mikyasta malzeme gönderdi. 
HUtG.metlnlz de derhal 30.000 lira 
lık bir ınıaat yardımr yapılmasını 

.gözeten bir kanun Jlylhuım Mecliae 
sundu. 

Maddi 'tanrın ula ebemmlyett 
yoktur. Fakat uıl bngtln memleke
timizin bir kalp glb1 etrafında ye'.e 
dlletBIU haber. 200 Tatandaşımısın 
ankaz altında ölmesidir. Bu, bfrtur
ın telA.fi edemtyeceğimiz bir acıdır. 
Tabiatın şuursuz harekeUerl. 1carşr• 
sında yapılacak başka bir şey yok· 
tur. Yalnız bunların elemlerine. ma
temlerlne iştirak etmekten başka btr 
şey ellmizden gelmez. Kaza7:edeler. 
hUkı1motJmiz tarafından maddeten 
ve manen temin ve tatmin edilecek' .. 
lerdir. 

mn d\1Yduiu tee881lrat ve ıamimi hlm• 
yatı bildirml& ,-e Hariciye Vekili de~ 
vaben h\iküınetbniziıı bu. hu.smıbld ta .,; 
hassüsat ve tc~ekküratrm ifade etmilttr. 

Ankara, 20 (A.A.) - Yeni Sovyet ~.; 
çlsl B. Rençtyef bugün Harlclye vekill .. 
mizi ziyaretinde 3o"f)'et Birlitt hUkfıme
t!nhı Kırtelür fellketbıden dolayı tazl • 
yctlerlni blldinn~ ve Hariciye Vek111 ta• 
rafından kcndtsbıe bilmukabele teıek • 
kttr ve tahasds ifade olanmaştur. 



Garib insanlar arasında ................................................................... _.. ................ 

Yuan: Kurı Ştromayer 

Son 
Tefrika Numarası: • 

n6bet! 
birleştirilerek kunılmus bir nevi seh
paya zincirle asılıdır, yukand~ ata: 
ğıya sarkar ve tencerenin dı~l g~bı 
sehpa ve zincir de simsiyah ıalidir. 
lhUyar kadın, Ustilate birka~ defa bu· 
lamacı kanftırdı mı, keçisine seslenir, 
onunla konu§Ur, pkalaşır. Belki de 
hl.Ulu uzun senelerdenberi boyuna tek
rarlıyor. İhtiyar kadmm UstU bafı kir, 
pas içerisindedir ve çehresi, her halde 
en aşağı on yıldanberi artık yakan
mamıştır. Giydiği ceket, at kılmdan 
önnedir ve bluzu da, siyah ipekten .. 
Saçlan, kısa kısa iplikler halinde çeh
rcai U7.8l'ine sarkıktır. Saçtannda a· 
ğarnııe tek tel yoktur, blltUn saç teıte
ri önündeki üç kabın isi rfbl sfmsf. 
y~tır. Bir çingene kadınının saçları 
gibi de ya.ğla parlıyor. 

Tibet papasları nasıl 
yetiştirilir? 

Umıımf Harp esnasında, o zaman 
Alman11a11a, ıtmdl Lehiıtan.a alt o
lan Garbı Pruıuanın orta kıımında 
Tuhel ve Kanii& arasındaki "Dtı•d· 
aa" ormanlarda yabaniler türtmı,, 
türlfi ıuçlar ı,uuorlar. 1888 ttvel
lülllı ve Çerık civarında Pulklll bir 
a&ker olan Torndnkl 4 ünciJ mfi!.iah. 
bm mevki efradından Frantı Klaun 
ımldl, bunların en azılmdır. 1916 
.ene" 14 ADuıtoıunda t::fnlt iken 
Şarlollen vaillıtnde bir koruca öl
dı'lren hu adam: ktndisinden 11Jp. 
helcnildlDinl öğrenince, ordudan 
karmııtır. Bundan ıonro ı,ltdliJl 
aııçlardan biri" de, orman memuru 
lloldrioi öldilrmeıldir. YaiJmurlıı, 
fırtınalı, müthtı· man:aralı, ıl((rl 
/.·oranlık ıu~edt, ormanda koea$ının 
uıedi 11anında nl5bd btkleuen ka
rm Keteyi, orman muhafaza teşki-
14tr mrntaka dmirl, "OCJka Utrlndtn 
rı:aklaştırmak flrn iknaa calr~ıyor: 

iki buçuk yaşındaki çocuğun gözleri önünde 
kesilen insan 

Holdrigin kansı, başını sallıyor. 

Biç cevap vermeden, durduğu yerden 
aynlmıyor. Ancak orman mUdilrü gel
dikten sonradır f<ı, o yeri terkcdiyor. 
Sakin ve berrak akisli bir sesle söz 
söyliycrek, ifade verirken, ölen koca.
smın sllAhı a~ırıldığına. da. işaret edi
yor. Ondan sonra ya.eh, sakalına kır 
dUşmli!'} mıntaka funirl tarafından gö
tUrlilmcsine razı oluyor. Sadece bir 
defa daha ba15ını arkasına çevirip, ko
casını uzun uzun bakıela ve bat iıa
retlle, son bir defa sclimlıyor. 

Tuhel ovasının yabani otlar bilrll· 
mUş genie bir kısmının kenar tarafın
da yan çökmUş bir ev bulunmaktadn-. 
Öyle görUnUyor ki, ıtenelerdenberl hiç 
ktıme bu beyaz binayı ta.mir için alA
kadar olnıamııtır. Korucular, orada 
btr parça meczup olan yaşlı bir kadı
nın banndıfmı bfllyortar. Bu kadm 
ormanda odunun yerini tutabilecek 
-.,,....... ... ~-- • &I ...... .. . 
utık ~akftllar yaparak damarlan eiı 
ellerine aln-, barakamsı evine taıır. 
o, böğörtlen ve mantar da arar. Ken
ClisUe birlikte, ayni kulübemsi evde bir 
kara kedisile birlikte keçisi yaşar. 

thtıyar Joeefa. gene keçiıile cilve
letir, ona bazı eeyler IÖyler ve bu ara· 
da bulamacı kanetırırken, birdenbire 
kapı dışardan bir omuzlanışt& hızla 
açılıyor; öyle ki, kanat, kulübenin ze. 
mininc kUttedck devriliyor. !çeriye bir 
adam giriyor. Kadım ne ba.şla, ne de 
aı;rp seıamıamıyor. Kapı kanadını 

dilftliğU yerden kaldırarak, tekrar re
zelerine takmağa botuna uğra;ıyor. 
Buna muvaffak ola.mayınca da, kana
dı kapıya dayamakla. iktifa ediyor. 
Kapı bu şekilde örtUlmüş oluyor. An· 
cak ormanı gösteren bir aralık kalı
yor. Böyle zorla içeriye ayak basan 
adam, kulübeyi töyle bir gözden geçi
riyor ve bqk& bir eey bulamadığın
dan, kocaman bôf bir kabı, tersine ye
re kapatıyor, bunun UatUne oturuyor. 
Ancak bundan sonradır ki, yan ka
ranlıkta bu adamın yanında bir de Ul
fek bulunduğunun f arkuıa vanla.blll • 
yor. O, tüfeği hesaplı bir şekilde ka· 
pının a.. .. ,.n. JçUuc JCJ.lc~ı.ueı.ch, 1.0.)'• 

leee tertibat aldıktan eonra, dıganyı 
gözlüyor. 

Joeefa, bu aralık gene keç~ile m~ 
guldUr; çUnkU keçi meliyor. Bir taraf. 
tan da bulamacı kanetıran kadın, bu 
yabancı erkekle meogul bile değil. 
Derken bu erkek, şl)yle diyor: 

- Bari yenilecek bir eey m1 pl§l· 
riyorııun? Eğer öyleyse, ver bana. A,. 
cmı! · 

thtiyar kadın, bafmı sallıyor: 
- Bu bulamaç, hastalık içindir. 

Yenilemez, hem sadece hayvan ıUrU
sUne verilebilir! 

GUneş altında uzun boylu durdu· 
ğunuzu farzedellm. Fakat :raımur 
altında ne kadar kalablllrıılnlı? He
ıe çıplak olarak suyun ıcınde ne ka· 
dar mUddet eilenlrslnlz'? Ya kar Uı· 
tUnde yaşamak? ... 

Tlbetln ytııde eekaenl, bunu ya .. 
par. Aballıl ltte bUtUn bu harl· 
kuta.de rlrazetıcre katıanabtımft 
insanlardır. Orada bazan uzun cUb· 
bell ve elleri karnı Uzerinde kcnet
lenmit bfr lnaan ıörUreUnUı ki ne 
aata, ne de sola bakmadan mUtema· 
dlY,en yUrilr, ytırUr ... Yola bitap yıkı· 
lir, ıene kalkar, gene yUrtır. Böylece 
sanki gtıneşln doldutu yerl bulacak
mış gibi ölesiye ıneıa.te kateder; 'f'• 
sonunda tekrar ayni yolları çttne
yerek mabedine döner.. Oturur. Bir 
kaç batta sonra gene nynl seyahatin, 
manası anlaşılmayan m\hnetlerine 
kendini atmak Uzere ... 

Ttbetlllerln böyle anlaşılmayan 

tecrübelerinden blrl de çırçıplak ola· 
rak sotukt& oturmalarıdır. YUzlerce 
metre lrUfadakl tepelerin Uzerlne 
çıplak olarak çıkarlar; ve orada ken· 
dllertnı ıotuıa, kara, fırtınaya ar
zederter. Saatlerce öyle katırlar. Bir 
şeycik de otmaı kendilerine. Turp 
glbl eapaaağlam evl()t'lne dönerler. 

Dünya üzerinde ahali
ıinin yüzde sekseni papaz 
olan bir memleket var: 
ismini hepimizin İ§ittiği 
Tibet. Buna rağmen bu 
sert iklimli yerde insanla
rın nasıl yaşadıklarını he
men hiç birimiz bilmeyi~. 
Bir lngili:z seyahının Ti
betlilere dair verdiği ıa· 
yanı dikkat izahatte bu 
meı-akınizı tatmin edebi
lecek.ini%. 

..... ..-..... ..-------------~ -
kadar çok erltlrse, o kadar muvnf
takı)'ctll sayılmaktadır. 

tşte bir Tibetll papaz bu gibi f m
tlbanlar neUcestnde kendi içerlstn
dekt harareti artırmata muvaffak 
oldulu ıaman artık elbiseye lhU~· ı-; 
göstermeyor. En 11otuk zamanlar
da ya tıplak olarak, yahut vücudu
na tnce _bir elblıe gectrerek dolaş

maktadır. 

"Llma" adı nrllen bu papazların 
en esrarengiz hususl;etlerl, bizim 
"Telepati" dedltimlz tarzda blr neTl 
içten anlaşmalandır. Bunun da tec-

Fakat. ıunu da bllmellelniı kl bU· rtıbe devresi vardır. Eneli öfret
ttln bu fevkaltabUye numaytıter ko- menle talebe karanlık bJr odada kar 
tayhkla yapılamaz. Her Tlbetunln tıhklt oturuyorlar. Talebe btlttln dl
belll başlı imtihanlar ıeclrmeal lA- ıer metsutlyettert zihninden atıyor. 
zırndrr. Tam manaslyte "alıcı" blr vaziyete 
M11eıo16. atmo hfp Tl\'ıP.t.li tı•tııı.zt so- ;eldlklen sonra ~ğretmen, ona. ken· 

ğukta. oturmağa alıştırmak lçln ev- dl dtlşUndUklerlnl "telkin" etmete 
vell, buz tutmuş bir derenin kena- çalı,ıyor. Sonra talebe, kendl dilttln• 
rına götürürler. O bir kenarda bek- ceslnl Oğretmene telkin etmete ça
loye dursun, teerllbell papazlar dere• balayor. Gittikçe bu tkl zihin biri
nin Uzerindekl bozu kırarak içerisi- biriyle ''konuşmağa" başlamış gibi 
ne bir takım cartaflar eokarlar ve oluyor; menfelerl uzatıyorlar. Bu 
bir uçlarını ellertnde tutmak ıuretf· suretle nihayet Ti betin herhangi bir 
le öylece bırakırlar. köşesinde olsalar dUşUncelerlnl blrt-

Dller taraftan ıeno Tibetli papaz, birlerine nakletmek fmklnına Tar
ıoyunmala batlar. Gene soyunduk· mıf bulunuyorlar. 
tan Ti oartaf tam manutrıe buz ıl· Fakat asıl garip olan şey. Dalol 
bl olduktan eonra, bu ıotut cartaf Lama adr verilen başpapazın yeri nl 
gene papazın vilcuduna sarılır: o hal· alacak olan cocutun yetlştlrilmesln· 
de bırakılır. deki tarzdır. 

61mdt genç papaz, bu ıılak carta· Bu çocuk bizim bildltlmlz tarzda 
tı TUcudunun hararetiyle kurutmak annesinin nlnntlerl Ti oyuncaklarla 
mecburiyetindedir. Kurur kurur• rettetlrllecetı yerde ısın temfklertn· 

den cıngıraklar ve bir takım cina
yet sahneleri HnUnde bUyUtulUr. 

Du Tibetli kUcUk yavru, uyumak 
üzeredir, değil mt ! Kendlelne peri 
masalları söyleneceği yerde mu ka
falarlyle sUslcnmiş korkunç bir da
vulun sesi gelir. İşte bu sırada in
san kemiklerinden yapılmış ~ıngı

raklar çalrnmağa başlar. Ve ar. 
flrndan, vUcutları Uzerlne iskelet res
mi yapmış bir takım geno papazlar, 
çocuğun hayret ve korku tclnde fır
lamış g8zlerl önllnde g0rtllmem1ş bir 
"Şeytnn dansı" yaparlar. 

Sonra bUtün bunlar yetl9me7or -
mue ıtbl, henUz lkl raeında bulunan 
bu cocuğun annnde bir tnsan keıer
lcr. Bereket versin şimdi, insan b\-

, e bir manken kesilmektedir. 
Eskiden hakikisi kesilirdi. 

Tlbotln, papııılardan tayrl aha
lisine gelince: bilhassa kadınları ea
maşır ddlşUrmek nedir bilmezler 
ve pek seyrek yıkanırlar. Baıı yeı'

lerfnde kadın az, erkek cok otdufu 
için tıdtvao gUcllikleri kendlnt g()s. 
terlr. Evlenince boşanmak, yoktur. 
Bu yüzden turın karıeıklıklar olmak
tadır. Atle facialarının ceıalnrı da 
tuhaftır. Mesell yüksek bir Tibetli
nin karısı, aşalı tabakadan btr er
kekte kaçarsa kadın falakaya çeki
lir, kocas~ de'\"amlı surette tahkir e
dilir Te Aşık ,ehtrden koTulur. Tu
haf yer Ttbet! 

Haliç Vapurları 
Kiğıthaneye kadar 

tıleyece1' 

Yaz meTBlmlnlrı yakınlaşmaaı mil· 
nasebetlle şehrimizin muhtelif 11emt
lerlndekl etlenoe yerlerlntn temiz
lenmesine başlanmıştır. Du cnmle
den olarak ilk ağızda Kl~ıthane ve 
civarının temizlenmesi düşUntılmUş.. 

tor. 
ötrentldtttne göre bu aradaki de· 

reler temizlenince Belediye tarafrn
dan fflettımette olan Halle yapurla
rı sona kadar l•leyebtlecek Te bura
daki tabiat güzeUltterl haltın fıtl-
fadeılne açılacaktır. 

Bazı bur, ya bir kadın yahut da 
bir erkek köyden o harap evin kayi. 
nine gelerek, kendisine bir parça yi
yecek ~ey getirir. Fa.kat getirenler, bu 
zahmete öyle sebepsiz katlanmazlar. 
Bu kadından korktukları için onun 
nafakamıı temin ederler; bir defacık 
olsun bu kulUbeye ayak basan blltr, 
ki yqlı kadın, bUtUn civar ahalisini 
Ahiden tesiri altında tutmaktadır; ih
tiyar Joaefa, ocağın içerisinde yığılı 
külü mapyla kan§tıra kan§tıra istik· 
balde olacağı ke§f ettiği gibi kendisin
den ıllril için nazarlık ve koruyucu 
tılısım elde etmek de mUınkUndür. Ev
de bir lMan veya ahırda bir hayvan 
hutalandı mı, batıl itikatlı k~ler 
ona başvururlar, orada ihtiyar kadı
nın okuduğu duaya yahut da eifa ni· 
yetine hazırlayıp yutturduğu pis kA· 
ğıtlann iyile§tireceğfne körll körUne 
inanırlar. Yaptığı illçlarm sadece 
kurutulmuş ve rendelenmiı zararsız 
bazı otl~dan ibaret olduğunu kimse 
bilmez. Fakat kendisi kurnazlıkla. 
fayda verici miktarda koyduju zehir· 
le emsalsiz olan lli.çları, meht.aplı ge
celerde bir ncbatm kökünden emilmek 
suretile ortaya koydufunu ve buna 
ben.zer dehgete kapbncı hikly&lerl i· 
yJoe uydurur ve bunlan kolaylıkla i
nanır safdil kimselere ballandıra b&l
Jandıra anlatır. 

Yabancı adam, ısırtındaki heybeyi 
ala.§8.ğı ederek, ihtiyar kadının önüne 
fırlatıyor: maz, cartaf yeniden alınır Tt buıtu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

. . - Ö~leyse bana yiyeeek blr ~Y pı. 
~. ihtıyar cadı? Bu heybede bir çift 
geyik budu bulacaksın. Ama. çabuk 
ol, fazla vaktim yok benimi 

Josefa, gUJUyor: 

- Hihi ! Şuhatde sen katil klaynt
mf dtsln, öyle mi? 

- Çenen pırtı! 

BUyUcU kadının kareısma geçen he
rif, böyle dlyerelr, övünen bir tavwt· 
m\13 (ibl kabanyor: 

- Ben, ya.banller çetesinin kralı· 
yım. Baba yiyecek bir eey plelr ve bu 
aralık da ocağındaki kUJU eaele baka
lım. lleride ne olup biteceğini 

1

öğren
mek hrtiyorum ı 

- Arkaaı var -

derede ıelatılıp ıofutulduktan aon-ı 
ra ıencln \1leuduna eanhr. Bu bal 
böylece devam ederek, genci, ideal 
sotafa alıttrrırtar. 

Oeno papaz tecrUbeler esnasında, 
,·ucudunun tabU hararetiyle ne ka
dar çarl}:ıt kuruturaıa, o kadar mu
Yatrnkıyetıl sayılır. Ondan istikbal· 
1e "çok şeyler" Umıt edilebtllyor ... 

Bu suretle bir gece lçorlatnde kırk 
çarşaf kadar kurutan dcllkanlı Ti
betltlar oımuttur. 
Soğuk ımtthanlarında TlbeUl tate

benln tabi tutulduğu bir diğer tec
r11be de, kar tııtUnde oturmaktır. Bu 
imttbanın da numaruı, tızertne otu· 
rulan karı eritmekle ahnablllyor. 
Talebe, ıtendl etrafındaki kardan ne 

· Tuhcl ovasındaki büyücü kadının ı!I. 11111•••11• ... ••••2•2•11•ı:m•=•••••••••ım::aasmı:mı111 
kulübesine ayak atılınca, göz önUnde Hercıün bir fıkra : 
eski korkunç masallar canlanır. Harıl ~ 

hant yanan ağ%ı açık bir ocak, birkaç A t 1 
kalaysız kap, kerevete çam dalları ve sıl dayak unu u muş 
saman serilerek yapılmış bir yatak, v 
içerisinin yarı karanlığında seçllebi • alrtile hocalar cerre çıkar; kendilerine Alim IUlü vererek para top-
lan mobilya, işte bundan ibarettir. !ardı. Başlarına ea.nk sar&n Ud aoft.a bu suretle ha.lkı soyarlarken kadı 
Rl>şcde hemen daima keçisi yangelir. ile k&r1ılaşmı9la.r. Kadı sormu;: 
Keçi, bazan da yatağın etrafında do· - Salatı hamsenin mecmu rikltı kaçtır!. • 
ıaeır. Tabii ca.hil softalar cevap veremeyince herınefi yatırmışlar ve: 

- Bu sabah namumm, bu öğlenin, bu ak§amm, bu da ikindinin, 
Kara kedi, mml mml, ateoin etra-

fında gezinir. Alçak bir mutbak is- rikiıtian diye rtkit adedince sop& atıp kovmuetar .. 
kemleei UatUnde oturan ihtiyar Joee- H Ellerinden paralatı da almdıktan sonra kovulan softalar uzun 
fa, kalayaız tencerede plılrdlfi bula- :i müddet koştuktan sonra b1ri dJnlenmek istenılt. Öbürtl: 
ınacı kepçeyle kanıtınr. Bulamacın il - Aman birader, demle. Dinlenmenin sırası defli. Biz buradan bir 
kokus:.ı. ot ve mantar kokusunu andı- l ayak evvel aawşalmı. Zita herif teravih na.mazmı unuttu. Aklma geıe..J 

cek olursa UJl ela.yağı o Ti.kit görUntlıı .• 
nr. Tencere, ateein Ustilnde Uç değnek wwwwwwmaaımnananaaaıa 

Görüp düşündükçe: 

Fena · bir haber! 
YAZAN: S.Gezgln 

Orta ve doğa Anaclotacla yer urulch. 
On köy yıkıldı. lkl ytb k67lt1 kanle, 6141. 
ı·apma ~ağma olanca imiyle &f.rea bir 
memlekette on köytba J1)olıp. UJIDIHa• 

cak bir nrar dcğUdlr. Bete Ud yUs )'11ri· 

tartın anuundan kaybolllfU brpunda, ea 
10iuk kanlılanmızm bUe tttJlerl Urpene 
yertdlr. 

Ulkeye 1cni bir can. 1ent bir yllrek, 
yeni bir ~ft kol katmalı uiruııda btiı 

zorlup katlanrr, bin çareye bat vurur· 
kea, \-atan ordWiundan koca bir b&ltli\in 
kör blr tabiat pusuSllll& dlflebe Jdm 
linet etmes? ... 

Gazeteler, zelzele çenesine yıldırım 

hızUe yardıma kOfU}dujuna, lkmıgelea 
bütün tedbtrlcrtn almdığmı yazıyorlar. 

Bunun böyle o1aeaimda zaten ldmlenln 
flip!tcsl yoktu. Fakat tedbir, a:-eak ola
caklara ka111 bir slpercllr. Olanlar lçbı, 
gönüllerde yalnız yakıcı. bir yas kalır. 

lkl ytb köylll. ... Şaka deilJ, ba Ud yls 
adıunda bUyttk bir kalabalığın cevheri 
vardı. On 11ene 10nra be11d Jld lıbıl 4e a· 
tarlardı. Toprak. ugm lılr Mire De 7eJe. 
ıbal sllldnce balon neler olchl. O yele. 1d 
llsttlnde yamatü 'bir ..._ §lmeal t1al· 

plaıuyor, ıeno bir yetUllJde ıertnp 1 .. 
tıyonla. 

Balrmm derlDllklerlılde lılr atet .. • 
man kopanea, clvpa '* toprak ,_.. 
ıı, dUllemnlt lılr buat ,,,....,.e dl • 
ntlverlfor. Zeblrll paa muke, ld Nil 
gtlllelere, lltDk._, t.oıplJlere ~ al· 
lu yapan lmulık, tabiat lam'etlertae, 
toprak \'e hava dÖflUD)ığma bıp llu
retl Adem kadar ~ıplü ve mDdafuen· 
ela. AsD'lal'Ca ainflp lı:udaftmnD l'bl· 
deler, Jmtrlar, blelet, .et!~ onan Mr 
tek kellmcslyle yerlere llerlllyor. 

Bari ba ~lktea ibret alarak. 
fetikete uinJaıılan dert ortalı ol· 
uk ı ÇUnkU zelzele. tufan mötterek dltt
manımndır. Bagtbl orada evler Jdtttle, 
yarın burada apartmanlan, .....,...... 

devlreblllr. 
lloeele mlll~ airacJığnnn fe...,. 

ıcrı. mınetçe tapnak, mille~ bıla· 
lamak, hep birden sajialeatektıedlr. tıd 
Jtb ~ ~am ~lana 'bira
lırlık, mU1oaJara ~ Slle
l'Ütea ~ lı9ftf .... ,. olar. 

Yan1ml ,..._ ...we lılrabaJaJaL 
Bmuıa bWm. de pa~n:, horeannız var

.ıw. 



Çocuğunuz ne vakit 
size benzeyebilir? 

l(adın ve rkek/A 
Renk ve boy 

vasıflarına göre 
değişen bir 

mesele 
Ufak çocuklarım ellerinden tutarak 

geçen kadınların, ucu bucağı gclmiyen 
ve her gün her hangi saatte yapılan 
bu güzel geçit resmine dikkat ettiniz 
mi? Ve hiç merakınız uyanmadın mı? 

Bu ufak çocuklardan bir kısmı, tıp
kı tıpkısına annelerinin aynidir. Bazı
ları ise, o kadar farklı şeylerdir ki, e
linden tutan kadını başkası sanırsı
nız. 

Fakat belki de yanılıyorsunuz. O 
küçük yavruyu götüren bambaşka ya,. 
radılrşta kadın ihtimal onun annesidir. 
Hatta aralarındaki farkı kendisine 
söylediğiniz zaman şaşar; "Nasıl? 
der. Bana benzemiyor mu?,, 

Lakin çocuk, belki de babasına ben
ziyor. 

Ecdadınız hep sarışın mı idi. Siz sa
rI§ın mrsmız? Kocanız ve onun akra
baları hep sarışın mıdır? Eğer öyle 
ise, çocuğunuz muhakkak surette sa
rışın oluyor. 

Siz ve ecdadınız daima sarışın ola
rak doğmuş olur da, kocanızın tarafı 
esmer olursa, o zaman çocuklarınızın 
bazıları esmer, bazıları sarışın doğu
yor. Hatta. arada htr lurmızı mı..çha1 
da geliyor. 

... -.__.... ... ._. ... --·····~ 
Bazılarımız es· 

mcr, bazılarımız 

sa raşrn, Ve bir
çokla nm ızı alaka
dar eden mesele 
bu esmer ı·e sarı
şınlığa mukabil 
çocuklarımızın ne 
renk ve ne boyda 

• olacağıdır. 

Bıt fenni yazı

da bu meselenin 
bir dereceye h-a
dar halledilmiş 

şeklini okuyacak
smız ki, az bile ol
sa merakınızın 

tatmin edilmi§ O• 

lacağım temin e
deriz. 

ğun, anasile babasında ve ecdadında 
görülen en iyi meziyetleri tevaris et
tiği sanılırdı. Bu telakki, tamamen 
silinmemiştir. 

Bununla beraber ruhiyatçılar, daha 
sonraki çocuklara hele üçüncü çocuğu, 
gerek bedenen, gerek fikren en büyük 
:nıcziv<>:t;t .. ~ı.;I' ~,,._,_ 0r...-;ııo..._, __ 

Doğan ~ocuklarm erkek veya kız ol-

ması meselesine gelince, ou liususta 
ilmin bazı tetkikleri varsa da, henüz 
tam manasile müsbet bir cetvel tan
zimi güç olur. Bununla beraber dün-, 
yaya gelen erkeklerin miktarı kızla
rınkine nisbetie yüzde dört fazladır. 

O itibarla çocuklarınızın erkek ola-
--ö- •,L'l..:.ı_--1.! ..Jı- -&-: 'I ~ --

ınektir. 

Eğer siz de hem sarışın, hem esme-------------------------------
rin evsafı varsa, yani, saçlarınız si -
yahtır da, teniniz pek beyaz ve gözle
riniz mavi veya yeşil ise, o zaman ço
cuklarınızın ne çeşnide doğacağı me
selesi biraz karıı;ııyor •. 

Meselft yalnız kadın tarafını düşü
nelim; 

Bu renkte bir kadının çocuğu sarı
şın veya esmer de olabilir. Fakat e
sası erkektedir. Eğer bu kadının ko
cası esmer ise, kocasmın ataları da 
esmer ise, kadının bünyesindeki sarı
şınlık hükmünü gösteremez ve vazi -
yete esmerlik hakim olur. Çocuklar 
esmer doğar. Eğer çocuklar çoğalır
sa, onlardan bazılarında sarı~m ev
safı görülmesi mümkündür. 
Doğan çocuğun ata boybosuna ge

lince, bunda atalarınızdan ziyade sizin 
rolünüz vardır. Yani doğrudan doğru
ya anne ve babanın ... 

Mesela, kocanız, geniş omuzludur; 
ve sizden daha uzun boyludur. Çocu • 
ğunuzun alacağı evsaf işte bunlardan
dır. O, boy pos itibarile sizden ziyade 
kocanıza benzer. 
Eğer zeki iseniz, çocuklarınızın mu

hakkak zeki olduğu vaki değildir. Siz 
ve kocanız her ikiniz birden azçok ze
kisiniz öyle mi? Zeki bir aileden ge
liyorsunuz? O zaman, çocuklarınızın 

bir zeka sahibi olacağından emin olu
nabilir. 

Fakat sizin zekaruz, bilginiz şahsi 
tetkikler neticesinde elde edilmiş, te
kemmül ettirilmiş ise, bu çocuğa geç
miyor. 

Geçmiş devirlerde, ilk doğan çocu-

G ·inde .bir defa beden 
hareketleri yapınız 

Kadının güıell1ğt ı;elırc güzelliğ[ ile l<alm değildir. 
Kaclmcla aranılan başhcıı. giizclllklcrden biri do en· 
dnmclır. 

Bu resimlerde gördüğünüz beden hareketleri 
bazularmczm tekamül etmesine \ 'e dinç Ye gür
büz kalmaQıza. yardım edecektir. 

Bacaklarınızı iml<am olduğu derece lı:alclırarak 

tutabildi~lnlz im.dar o yar.iyctte durdurmağa ~alışınız. 
Bu hareketi yaparken biribirinc gcı;crek uyuşmuş o.: 
l!\n mafoıallarmız ~ctırtıl:ı.rla açılacak ve kendinizdeki 
ağırlığın gittiğini göreceksiniz. 

Bilahara. ikinci resimde ~ördüğünüz gibi kollannı• 
21 yere değdirmek vo bacakf:ırmııı kaldırmak suretllo 
b:ışh& bir Jıarcket daha. yapmağa. çalı}mlZ. Bunlar bir 
kaclm i!',;in pek basit olan giinlük ckzerslzlerdir. 

'I == -.-:::::::::_:::::::::x::==:=:::::::=::ı:::::::::::a:.u ••• www Q& 
E. 

li ki yıldız b·rbir·ni arıyor 
!I Büy ük eğlenceli müsabakamız 
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Ruh nedir? 
., ~ s=ı 2-2- • ~ .... 

Hayal ve hayaletlere 
inanıyormusunuz? 

Kral Şarlı korkutmak isteyen ha
yaletin foyası nasıl meydana çıktı 

Hislerimizin ne gibi latifelerin te
sirlerine kapıldığını anlıyabilmekliği
miz için bir vakit Almanyada geçmiş 
bir vakayı anlatalım: 

Kazara bir işçi elektrikle mütehar
rik bir buz dolabına kapanmıştı. Bu
radan çıkmanın imkaru olmadığı gibi, 
bağırsa. sesini de işittiremiyecekti. 

Buz dolabı işlemediği için bir tehlike 
de mevzuu bahsolamazdı. 
Yalnız saatlerden sonra, hfila tesiri 

sezilen bir soğuk vardı ki, bu soğu
ğun kendisini dondurabileceğine ihti
mal veriyordu. 

Bu, bize insanların ne dereceye ka
dar, kendi hislerinin tesiri altında kal~ 
dı&'IIU kuvvetle isbat eden bir misal
dir. Şu halde sinirlerine mağ!Up bir
çok insanlar hariçten "görecekleri,, 
herhangi bir tesirin altında kalma
yıp ne yapabilirler?. 

Hayal ve hayaletler dalına, üzüntü
lü bir kalbi ve korkak bir kimseyi i
nandırabilirler. Bilhassa, hasta, ümit
siz ve bedbin insanlardadır ki böyle 
şeylere rastlanılır. 

En fazla, inzuvayı seven, her şeye 
çabuk inanan ve kara.nbk gecelerde 
dolaşan kimselere bunlar §iddetle nü
fuz ederler. 

Hayaletler üç sınıftır: 

1 - Ustalıklı hile ile hayalet. 
2 - Tesadüfi ve ferdi hayalet. 
3 - Efsanevi, yahut kararlaştırıl -

mış hayaletler! 
Ustalıklı ve hileli olam hiç şüphesiz 

çocukı;:a ve budalaca tasarlanmış bir 
hayalettir. 

.uıı uu· uo.yo.ı. -g.::ruı:ııe""i>U'~\4.Ulluı>' .LU• 

san olup tebdili kıyafet etmesinin mü
nakaşası ne dereceye kadar doğru o
lur bilmiyoruz Böyle hareketler an • 
cak toplantılarda, ve hakkında kor -
kunç dedikodular dolaşan bir evin et. 
rafındaki sakinleri korkutmak için 
yapılır. 

Tesadüfi yahut ferdi hayaletler ise, 
daha derli toplu olup insan düşünce 
ve fikirlerini yoracak kabiliyette bi • 
rcr esrardırlar. 

Daha çok ferdi düşünen şahıslarda 
görülür, fenni, bu komplike hadisele
ri aydınlatamamıştır. 

Efsanevi hayaletlere gelince, bu da, 
tesadüfi, ferdi ve telepatik hayaletten 
daha az esrarlı değildir. Bunlara ek • 
seriya, münzevi ve eski bir şatoda, ya
hut tenha bir yerde ve dalgın bir za
manıdızda görünürler. Yalnız eğer si
ze eski bir yeri göstererek burada bir 
hayal vardır derlerse, muhakkak sizin 
aklınız oraya saplanır ve dalına o ha
yaleti beklersiniz. 

Bu vaziyet karşısında hlıılerimizin 

ne çabuk görünüşlere kapıldığını an
lıyoruz! Eğer bir gün, günlük gazete
lerde mevcut olduğu söylenen hayale
tin göründüğü yazılırsa, kaç hasta ve 
sinirlerine mağlfıp ada.mm oraya ko
şarak bu hayaleti görmeğe çaJışaca. -
ğmı bir tasavvur ediniz. 

Tarihte pek meşhur olan efsanevi 
bir hayal vardır ki birçok defalar Al
man prenslerini adnn adım takip et
miştir. Vaka 1300 senesinde ol.mu.~ ve 
ismini de beyaz kadın koynıuşlardır. 

Hayal aynen prenslerin ailesine 1 
mensup olan, Kontes Kunegoudo Orla.· 
munde'nin yüzüne benziyordu. Sağlı
ğında iki çocukla dul kalmca, Norin
berg'de Alberto il Bello ile sıkr müna
sebet peyda etmiş ve bu adam Konte
se ancak "dört kıskanç göz kapandık
tan sonra seni alacağım,, diyerek söz 
vermişti. 

Kadın Alberto'yu ~ok sevdiğinden 

bu krskanç dört gözün iki çocuğunun 
gözleri sanarak onları insafsızca. öl -
dürmüştü. 

hrra bir man~tıra tevbe istiğfar et· 
mek üzere çekiJmiş ve orada ölmüştü. 

İşte Nurenbergdeki bu cinayetten 
sonra, Hohenzollern'in akrabaların -
dan olan beyaz kadın bütün aile efra
dına görünmeğe başlamıştı. Bu doğru 
mu idi? Hayır! Aile efradı bu kor
kunç cinayetin teessilrii altında kal
mış, yahut da sinir cihetinden hasta. 
kimseler olmuşlardı. 

Kontes Orlemun'denin ölümünden 
üç asır geçtiği halde bir gün, çok kuv
vetli ve gürbüz 'bir kıral olan Carlo 
şatosunda Beyaz kadmm hayaleti ile 
apansızm karşılaşmıştı. 

Fakat, cesur kral hiç ses çıkarm&
dan bir yere saklanarak bir kere da· 
ha gelmesini beklemişti. Birdenbire 
kadm.m uzun endamı ve dimdik ve te
bessümler saçarak geldiğini görmiil • 
tü. Orada. bekliyerek kendisine yakla
şınca., boğazından sıktığı gibi pence
reden aşağıya fırlatmı§tı. !ta.yal dllf. 
tüğü yerden kıyamet ve feryatlar ko. 
parıyordu. 

Hizmetçiler aşağı inince bunun, 
kendi teşrifat nazırı olup hususi mak .. 
satlar için kralı korkutmağa te§ebbfuı 
ettiği anlaşıldı. · 

Bu vakadan bir asır sonra, Hohen
zoller ailesinden bir prens daha Beyaz 
kadının hayaleti ile karşılaşmış, fakat 
merdivenlerin elli metre aşağısında o. 
lan hayal birdenbire yok o1muştur4 
Bunun da daha açıkgöz bir teşrifat 
nazırı olmadığı ne malfundtll'? 

Böyle bir vaka daha 1900 yıllarmda. 
Pariste im,... 

-- ~~~j- ........ .uı.w JU;Q JteZl-

disi için lüks salona benziyen sUslü 
bir mezar yaptırmıştı. Mezarın orta
sında camdan yuvarlak bir sandık bu
lunuyordu. Öldüğü vakit mumyalana
rak onun içerisine konulmasmı vasi • 
yet edecekti. Öldükten sonra her kim 
çescdile beraber gece gündüz bir ese
ne kalacak olursa, ona yirmi bin lngi. 
liz lirası vadediyordu. 
Bu orijinal fikirli kadm ölünce birçok; 
para 3.şıkları mezarı beklemek üzere 
müracaat etmişlerdi. tık müracaat et
miş olan bir ressamdı. !çerisinde dört 
mum ya.nan mezara (senesini) doldur
mak üzere kapanmıştı. Fakat, ertesi 
günün sabahı ressamı bayılmış bir va
ziyette hastahaneye götürdüler. Mum. 
lar sönmUş, ve her eşya. konulmuş ol .. 
duğu gibi yerli yerinde duruyordu. 
Ressam kendine gelince arkasını ölü· 
ye dönmüş oturduğu bir stta başını 
çevirince, mumyalanmış gözlerin kr • 
mıldadıklarını görür gibi olduğunu 
söylemiş ve mumları söndürmeğe te
§ebbüs ederken iskemlesine çarparak, 
korkudan bayıldığım itiraf etmiştir. 

Hiç şüphe yok ki, diğer gençler de 
bu mezarı beklemeğe teşebbüs et. 
mişlercU. Fakat, hislerinin bozukluğu 
onları ancak bir gece bckletebilmiştir. 

Onlar da salonda bazı canlılık hare
ketleri gördükleri itiraf ediyorlardı, 

lşte bütün bunlar hislerimizin za.fiy&
tinden ileri gelmektedir. Bugünkü 
dinç ve psikoloji fenni insan 
dimağını bu esrarlardan kurtarmağa. 
maalesef hfila muvaffak olamadı. 

YILBAŞI SABAHI 

Halbuki adamcağız, bu dört gözU 
kendi anne ve babasına atfetmişti. 

Sevdiği ile evlenmek için onların ölü
münü bekliY.ordu. Katil Kontes BHA-

Sar1ıoş - Diln gece acaba 1ıe ~ 

tım. le\ beni 'hap).!~ ~ 



- 11 saniyede 100 metre koşuyo
rum diye güveniyorsun ... Bc~ı gençli· 
ğimde 11 saniye değil, saatlerce ko· 
§abilirdim ... 

Kahvede oturan mÜ§teril.!tden biri, 
başka bir mlişterinin, üstünd~ o gii • 
nOn gazetesi duran bir isk-!.ulcde o • 
turduğunun farkına varmıştı. Yarım 

saattir orada oturan bu bap:a müşteri, 
yerinden pek çabuk kalka1.:ağa benze
miyordu. Halbuki, ötekisi de f,azete o
hımak istiyordu. 

Bir, iki sabretti; sonra dayanamadı: 
- Afhdersiniz, sizden bir şey sora· 

bilir miyim? 
- Hay hay! buyurun? 
- Demindenberi ilzcrine oturduğu • 

nuz gazeteyi okuyor musunuz? Eğer 

okuiı:ııyorsanız, milsaade ediniz de bir 
göz gezdireyim 1 

Kırmızı Fener! ? 
Yaılıca bir kadın, göğsüne yakuttan 

irl bir broş takmıştı. ~llçük yeğeni, bak
tı; 'bu kırmızı mücevher panıtrsı kendisi• 
ne babasının otomobili gerisinJc, plika 
ününde gct.:ccleri yanan ve numarayı ay .. 
dıillatan laplı::ırmızı .feneri hatırlattı. 

Bir mUddct daha dU§iindükten sonra, 
tc.yzesinin dizlerine sokuldu: 

- Teyze! 
- Söyle. ~ocuğuml 
- Babamın otomobilinin feneri arka· 

da da, sen fenerini neden böyle önüne 
takıyorsun? r 

o 

Emsali Görülmemiş! 
Bir · çocuk çocuklar müsameresine git

~ti. BUYüklerln seyirci oldukları bir mü
samereye ... 
Akşam eve döndüğü znman, babası sor

du: 
- Ey, nnlat bakalım. Orada uslu dur -

dun mu bari? 
Çocuk sırıttı, başını salladı: 
-Elbette! Bir koca. knn, yanındakile

re beni gasterdi de, "ben şimdiye kadar 
bunun gibi çocuk görmedim!,. dedi?!. 

o 

Bir Doktorumuz Dalak 
Yapıyor! 

Dünynnın en marur doktor ve mu .. 
harrirlerindr:n Aleksi Knrel. şimdi 

tnmamiylo insandan halt bulunan 
Fransız adalarının lıirlnde sun'! bir 
kalp yapmakla meşguldür. Bizim 
meşhur doktorlarımızdan Xecaettin 
Atasagon ile Ahmet Asını ünür Hn
yırsızadaya çekilerek ornda kuraca
ğı bir 10.boratuvardn sun'i dalak ve 
paça yapmaya başlaya~ktir. 

1 

.___ ..__ 

- '!'ele/ ondan istiyorlar, bay. 

SAKALL<\.RI 

Bir lskoçyalr, 
gençliğinde Ameri· 
kay& hicret etmi~ .. 
tL Otuz seno sonra 
Jı.koçyııya döndü. 
Oradaki iki karde· 
şlnc, kendi~lnl kar· 
§ılamalım için yaz .. 
o:U,tı. Dönünce, u .. 
zun !'!akalh lld kl,i· 
le kar6Jl~tT, kar• 
de~lcrbl adeti ta• 
nıyamadı. 

- Neden sakal 
uzattınız böylef 

Sakallı kardc, .. 
Ierden birJ, ıöyle 

dedi: • 
_Buradan A• 

merlkaya giderken 
tıra§ bıçıığmı be· 
rabcrlnde götür· 
düğünü qnuttun , 
ma Donaldf 

lskoçyalılarm lıa

sJsllğf, · bUtUn dön· 
)'M"' .mcşhlll'dur ı f. 

JKtz 
ÇOCUK.Lı\R 

Hava blr p~rı:a · 
açmca parka giden ' 
bir 1'adm; orada' 
hava ahrken, biri· 
blrJerhıe tıpkı tıp. 

ıWnna benZlyen ı
Jd ktlçWı: kız gö· 
tünce, ara.5tırdı: 

- Siz ikizsiniz 

, 
' 

ilkbanara atlayış I? 

' 

değil 

. - Hayır, lldz 

. değiliz! 
- Fakat blrlbl .. 

rinlze o kadar tıp. 
. lil tıpkısına benzi· 
yorsun~ kil Ayni 
yaştasınız her hal· 
de! 

- Evet, lk1m1z 
bir gUnde dünyaya 
geldlkl 

- O halde lkh· 
tıln!z l~te? 

- Hayır, biz u .. 
çilzden geri kaJa .. 

nızl 

GARANT1SI 

YOK? 

Bir kadmm imi• 
le evlenmeğe 15· 
tekli erkek, kızın 

, anııcslııe nöyle söy· 
llyordu: 

1 - Bana Jmmm 
tam bir emniyetle 
yercbUlrshı.lz. Eğer 

gUnUıı hlrlndo fa· 
l'aZa bir kazaya uğ· 
nyacak oluverir
sem, hayatım klil· 
llyctll bir bedelle 

• slgortahchr t 

1 Krzm amıc5J, ba
• ~ı salhyarak: 
• - Bunların hep
. •I lyt, gUzcl, ama 
günün hl.rinde b~ 
kazaya uğrıyacap• 
nm kim garanti 
cder!f 

Senin aşkın, benim aşxım ! 
1 

Senin asimi, benim a~kmt ... Bütün banlar birer hülya, Uyan ey nazlım uykundan, uyan artık, o dem geçti, 
Bu yıpran.mı,, bayat yoldan bab:ım geçti, dedem geçti, 
Uç ay önce, bana senden acalp bir ı-item geçti. 

l'ıluhabbetler, gönilllcrde muvakkat hep birer rUyal 
llatırlanm: t)'ç ay önce sed~,tfk biraz, gQya .... 
Muhabbetler, gönUllcrdo muvakkat hep birer rüyat Muhabbetler, gönüllerde mm11kkat hep birer rüya! 

AŞIK GARİP 

ben münekkit değilim 
Yazım: NURULLAH ATAÇ 

Bana herkes milnekkit diyor. Bu, 
belki de bir ırır olsun! diyedir. Fa
kat, ben mUnekkit değlllm ve asla 
bir münekkit olamıyacağım da ... E
ğer herkesin dediği gibi ben bir mu
nekklt olsaydım; bilir misiniz ki, A
lemin yazdıklarından, çlzdiklerlnden 
önce, neleri tenkit ederdim? Tabit 
bilmezsiniz değil mı? Öyle ise durun 
da bunları size birer birer ben söy
leyeyim: 

MeseHI. şu gökyüzU ile aenlztn kar
şılıklı mavililClerl, hayatta benim en 
sinirlendiğim bir şeyair. A mübarek-
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ler, madem kl biriniz mavidir, biri
niz no icln turuncl, yaTıut Yişne çU
rUğll değllslnlz? !nsnn bakıyor: yu .. 
karısı mavi, aşağısı mavi.. Yani delt 
kızın çeyizi gibi, ikisi de bir örnek! 

Sonra. gelelim şu güneşle aya: O 
da yusyuvarlak, o da ... Sanki bunla
rın biri yuvarlak, biri de yumurta 
blçlmlnde beyzi, yahut mahrut! olsa 
kıyamet mi kopardı? Ama diyeceksi
niz ki senin, üzerinde dolaştığın dUn
ya da yuvarlak. .• DUnya yuvarlak o
labilir. çilnkU dünya dönilyor. Teker
leğin bile dönmesi için mutıa.ka yu
varlak olması Ia.zımdır; siz, hiç dört 
köşo tekerlek gördilnüz mu? 

şimdi do gelelim gece ile gündUz 
meselesine: 

Durmadan biribirinl kovalayan bu 
iki ahbap çavuştan biri karanlık, bi
ri aydınlık, yani biri siyah ırka men· 
sup, biri beyaz ırka! Fakat bu ezelt 
kovalamaca oyununda hangisi önde, 
hangisi arkada, yani kim kaçıyor, 

kim kovatayor? 

lursanız gUndUz, Habeşlilere sorar .. 
sanız geco olacak! Onun, dünyaya 
gUndüz veya gece gelmiş olması bir 
şey değll, biz gelelim şimdi asıl can 
alacak bir başka meseleye: 

Dilnyamn dörtte Uçü deniz, dörtte 
biri toprakmış ... Amenna, buna ben 
do inandım farzedinlz! Şu halde, bu 
maymunlarda, ne kurtlarda, ne ko
yunlarda, ne tavuklarda, ne nslan
yunlardn, ne tavukıarda, ne aslan· 
l arda, ne ceylO.nlard::ı., ne kuşlarda, 
ne de böceklerde ... DUnynnın dörtte 
Ucü deniz olduE;"Una göre ekseriyette 
balıklardadır. Bereket versin ki ba
lıklar zekA cihetiyle aşağılık mah
lfıklardır. Eğer balıklardaki zeka. bi
raz fazla olsa ve her balık hiç değil
se bir tilkinin yansı kadar dUşline

bilseydl. .. Evet ama, no olurdu sanki 
her balık bu kadar düşUnebllseydi? 
Ne olacak, bu son gUnlerde oldu~'"ll 
gibi palamutlar, hamsiler, çinekop
lar, ateş sardalynları tablalarda bu 
kadar kepaze olmnzlnrdr! 

Temize ccken 
Osman Cemal u:ayg1lı 

o 
AŞK VE iFLAS 

Koca, yorgun, argın e\'.lne döndü. Bit· 
kin haldeydi. Gözlerini knn ms dikerek, 

iç.ini çekti. 
- Sevgili ~ocuk, dedi, sana milthicı bir 

lıaber; ben mas ettim! 
Kansı bir durdu. Düşilndü, sonra elle

rini §o.kakta.rma götürerek, §U mukabe
lede bulunda: 

- Gelemez, m'i.ilıinı bir işi 11.:armtş, mesleğine ait derin tetebbu la me.J.gul, 

Gramerde gündüzün mUsbet, gece
nin menfi olduı'.;una göre gece kaçı
yor, gündilz kovalayor demektir. Şu 
halde beynz gündilzUn, siyah gPceyl 
kıyamete kadar tutamıyacağmn. ben 
knlıbımı bnsarTrn. Unutulmasın ki 
cihanın tutulmaz koşu şampiyonu 

beyaz değil, simsiyah bir zencidir, 
ynnl Ovens! Du işte asıl merak edl· 
lccek cihet neresi bilir misiniz? A
dem babamız, cennette gözlerin! aç
tığı dakikada ilk defa gUndUzU mU 
gördU, yoksa geceyi mt? Yani sizin 
anlayncnğmız codcll cmccdlmiz Day 
.Adem gündüz mü dünyaya geldi, yok
sa gece mi'? !talynnlara soracak o-

- Aman yn Rnbbl! Demek, kf ben 
senlnlo sa<lccc aşk ylizündcn c\•lcnml-
§im!!!? ... 

Tayyareci kadın - Bütün yo'lculıı
ğum rahat geçti. Yalnız dümen biraz 
zorluk gösterc!i. •• 

- Benim de bütün yalnızlığım ra.. 
hat geçti. Fakat 'bak1<nl veresiye ver• 
mekte biraz zorluk çıkardı •.• 

" 

Valkoncıa güneş 
tutunacak ı 

Profesyonel diye Istanbuldald fede • 
re klllplere almımyan ve elmdllik mu• 
vakkaten gayri federe Şfııll klllbUnde 
oynamakta olan Izmlrll Vahabm Uzerin .. 
deki profesyonellik knldmlarak kendi .. 
sinin yakında GUneıt klUbUne gireceğini 
sevinçle duyuyoruz. 

Desenize ki yakında GUneıt tutulacakı 

o 

ıknsnde aynn şe\I 
iki ahbap, sohbet ediyorlar. Kadın .. 

la.rdan bahis açılıyor. Kadmlar serbest 
b:ırakılmalt mı, bırakllmamalı mı? He~ 
hususta istedikleri gıöi barelr:.ct etsin~ 
ler mi, etmesinler mi? 

Sohbet edenlerden biri beklrdı, bid 
evlil Evli olan, beUra şöyle dedi: 

- Eğer iyi ilir kadınla evıenıı:dJ bu
lunursan, onu kcyfincce harekete bıraka 
bilirsin.. Eğer kadm :fena bir kadmsa,., 
o da cam ne istene onu yapar zaten 1 

Ustura SekselC 
OynayormU§! 

Gyet çopur bir adam, kendisin! 
traş eden berber kalfası Mehmeda 
çıkıştı: 

- Oğlum, usturan yUznmde Adeta 
seksek oynayor! 

Kalfa şu cevabı verdi: 
- Ne yapayım bayım, sizin yUzu~ 

nUz tstaııbulun arka. sokaklarına. 

benezyort 
o 

Bu Seneki F eıtivalde 
Maç Da Yapılacak! 

Belediye Festival Tertip heyetin" 
den: 

Bu senekt 1938 festivali için heye. 
timiz programa bir de futbol maçı f,,. 
ll\.ve etmiştir. Taksim stadında yapı• 
lacak Qlan festival maçı için heye1: 
bir taraflı olarnk şu kadroyu tanzim 
etmiştir: 

CUce Slmon 
Razım Vasfi 

N'aşit Kavuklu Ali DilmbUllU !small 
Muammer Sait Halide Yaşar 

Doktor Hafız Cemal 

Hazırladığımı zişbu takıma karşı 

bize on bir klşlllk mukabil bir takım. 
daha ldzımdır. Futbol meraklıların• 
dan olup da bu ikinci takıma girmek 
isteyenler beeldiye tızasmdan BaY, 
Sem.mi lzzet'e gelip şimdiden isim 
ve adreslerini kaydettirmelidfrler. 

_ Bu yepyeni pardesünün altın<14 
'!ftrlı1c pırtık pcıntalon lıi.ç iyi gitmiycrr. 

- Hakkın var anıtı, lol::anta vcstiye
ritıdc pmıtciloın btrakan olmlYO?: ki •• 



AS R 1 N 
COCUKLARI 

;m:ı: 

Yazan: 

Ferenç Körmendi 

--- 1 

r,~~te~:.:~a~:v~i -il~ 
Apartıman do- • 

Çeviren: 

Vahdet GUltekin ıandırarak seva- A k ş eh ı r d· e 
hat yapan t07 

-·ou -
SAF HAVAT 

Babaları: nnn, yalan! Veliaht değil, koca kraU
- Scnlen ve benlen beraber mi? di- çeler, impern.tori!:eler öldürüldil de ne 

ye tekrar etti. Ya benim tedavim ne oldu 1 Katilleri asarlar, olur biter 1 
olacak? biliyorsun ki, yavrum, benim Sırbistanda krallık mı isUyorlannt§? 
Gastein'e gitmem ıazım yine. Niha.- Gülünç §ey! Askerler yok mu bu yılan 
yet, nihayet sizi oraya kadar götürür, devleti dağıtmağal Dilnya siyasetinde 
birkaç gün kalabilirim, f a.zla değil. karışıklıklar mı çıkacakinı§? bir anar-

Klara annenin o kıpkırmızı olan biyacı meselesinden harp çıkaracak 
yüzü birdenbire sarardı. Sonra tekrar kadar akılsız değil ya bütUn dUnya ! 
eski halini aldı. Aylarda.nberi hazırlan- Avrupada Jıarp mı olacakınıg? Allalı
dığı harbi kazanmıgtıl Hem de hiç ı Allalı! Böy:le §eyler de nasıl aklıiıııa 
çarpışmadan! Hatta hiç harp bile et- geliyor, şaşılacak şey doğrusu ?l Av· 
menıJşti ... ·Demek sahi ha? Her eey rupa biltUn bu domuz Sırpları yatıştı
hallolmuştu demek artık? Sevincin _ rır, her §ey kapanır gider. 
den ağlamak mı l!zJm, gillmek mi, bil- Babıı:sına kalsa o da Klara annenin 
miyordu. Çocukların babalarına te • bu dü§Uncelerinl doğru bulurdu ama, 
~kkürUnU ifade etmek istiyordu, elle- gauteler vardı ortada.. Klara anne de, 
rini tutup öpmek istiyordu; arzusunu adet hilifına olarak, §imdi bUtUn ga
böyle çabucak kabul ettiği için değil ıeteleri büyük bir dikkatle ve sinirli 
sade. her eey için .. umumiyetle her §CY sinirli okuyordu. Gazeteler hiç de ka
fçfn, ona temin ettiği hayat için. tiller cezasını buldu, dünyada yine es· 

Fakat kendini tuttu o nazik dakika- ki sulh ve silkfınuna kavugtu diye yaz.. 
da dalıa sonraki mmanlan ve istikbal mıyorlardı. Dört gUn oldu ... bir hafta 
için beslediği emelleri düşünerek, yaı. oldu .. gazeteler, 'her yaz ölil gibi iHlli
mz: larla dolu olduğt.ı halde, §imdi mUhim 

- Çok iyf olur, cJcim, dedi. Faknt siyasiğ m'Uzakerelerden bahsedip du
hiç olmazsa Gastein'e gitmeden evvel ruyoı'lar. 
benlen beraber iki hafta geçirmelisin. Klara anne sabırsızlanıyor art.ık. 
Sonra, ağu8toeuıı ortasma doğru da Gauteleri okuınıyor Her gün babaları 
gelip bizi alırsın, değil mi? kulübe gidiyor ve surab bir karıg, ge-

Fakat bu so:ı söylediği aklına bir- liyor. Sonra anlatıyor, anlatıyor. Ama 
denbire gelen ikinci derecede bir fikir- ne anlatıyor? Bizi alakadar etmez. Bi
di; tamamile ikinci derecede bir sual. ı.i al!kadar eden Klara annenin dedik
Zaten, asıl arzusunu kabul ettirdikten lerf. Asıl mesele eu: Babaları ortaya 
sonra artık her şey ehemmiyetsiz ka- tehlikeli olarak ne antsa, ne ip.ret et
lryordu onun ya.nmda.. Paula'nm ne ae, neye itiraz etse, Klara a.nne ona 
yapacağı da UçUncü derecede bir şey- karşı yUz mi!U gey buluyor, daha ol: 
di. Bu huauau Klara anne zaten daha mu.sa, en son söylediği bir f'!IY var, 
evvel dtl§UnmUştU. Ga.yet tatlı bir ees- onu aöylliyor: 
le: - Ama, clclm, diyor, ben o kadar 

- Paula geçen sene Papa'yı çok istiyorum kil Ben o kadar tahayyul 
sevmigtl, dedi. Annem qe yine !;Ok ettim ..klubu.nul 

1 Mühim olanı ve kaUğ olanı asxı pu memnun o ur ... 
Fakat Paula şiddetle itiraz ederek işte. Dünyanın bin bir köşesinden yUk

olmaz dedi. Belki onun bu itirazı, ge- selen sesler isterse fntma. koparsın, 
rek bu fikrin pek adaletsizce bir §ey diğer binbir köşesindekiler de kara 
olacağı dUşüncesi ile, babası tamamile bulutları yırtmağa çalışsınla!· Onla • 
Paula'dan yana çıktı ve Papa'da bir nn ehemmiyeti yok bizce. 
yaz geçirmi§ olmayı kendisine k!f i Hakikaten de öyle oldu; eYvelce 
buldu. düşündükleri gibi. Hegedüs'ler Oısten

- Biilen beraber o da Ostende'ye 
gelse? dedi. 

Bu sual, karar demekti. Klara an- 1 

ne: 
- Olur, dedi, niçin olmasm? 
Böyle dedi, çünkü Ostende'ye git

melerine mani olacak hiç bir ıey mah· 
sur çıkmamasına çalışıyordu. Ostende 
meselesinde zafer ku.andı ya, Paula 
yazı nerede geçirirse geçirsin, umu
runda değildi. Gelsin onlan beraber, 
ne çıkar! 

O dakikadan sonra Klara anne yal
nız Ostende ve orada geçireceği •'o gü
z.el yaz,, için yaşıyordu. Oste:;ıde'~e 
giyeceklerini hazırladı ve kendisile be· 
raber geleceklerin de kendi şerefile 
mütenasip olmasına dikkat etti. Her
ıey tamamdı, her şey 18.zmı olduğu 
tekilde hazırlanmı§tı. 

de'ye gittiler. 
Babalan oraya gider gitmez tanı· 

dık buldu. Bunların ilki Baron Hart. 
lein idi. Onunla Vf yanada talebe lken 
arkadaşmışlar; Hartlein şimdi Avus
turyanın bilmem hangi nezaretinde 
daire şefi imi&. Adam bilyUk bir ne
zaketle Klara annenin elini öptü. eski 
arkadaşmm genç ve çok güzel karısını 
tammıv olmakla. mesut bulunduğumı 
söyledi. (Arkası t:ar) 

SA l'ILIK EV 
Kasmıpaşada BilyUkcami kaI1JBD1da 

Nova sokağında beu numaralı ev aatı
lıkttr. Içl tamamen yağlı boya olan bu 

evde Uc; katta yedi oda ve her katm ay
n hal!!ı ve geni§ sofası, kUerf, arkada 
bahçesi, tulumba suyu ve elektrik tesi
satı vardır. Ahgap fakat yenidir. G<Snnek 
lstiyenlortn içindekilere murıı~natr, 

sabıka it 
Şahitler Halit Pa§anın 

Böyle Bir Oğlu Olmadığını 
Söyledi 

Birçok dolandırıcılık suçlarından 
sabıkası bulunan Ahmet Rifat adında 
birisi, kendisini Halit P~ oğlu 
tanıtarak eski Ayasofya camii hatibi 
Namıinin karısı 60 Y&.§ında Şeiüe 
Kamerin veklletini almağa muvaffak 
olniuş, sonra mı vekaletten 18tlfade e
derek, mulga ikinci Not.etlikte sahte 
bir senet tanzimi ile Şerüe KameriD 
Tophanedeki "Hayırlı,, 8.dmdaki a • 
partmanmı Ustüne çevtiıni§, kendlslnl 
de kiracı olarak göStermi§tir. 

Usta dolandmcı, apartmıanı üstüne 
çevirdikten sonra, bej bin liraya ipo
tek ettirmig ve Şerife Kamerin Yuna
nlstanda bulunan dUkkfinlarmı sat
mak Utefe Yunanistana gitiniştir. 

Ahmet Rüat orada da birçok para 
tahsil ettikten sonra bir "Berlin • Pa.
ris - Londra,, seyahati yaparak, İngil
tere kralının ta.ç giyme mer&.aiminde 
bulunmu§tur. 

Diğer taraftan Ahmet Rifat Avru· 
pada gezedursun burada Şerife Ka• 
mer, dUetUğU 1aman tuzağın farkına 
varmış ve dolandmcı gell.t gelınea 
kendi sini yaktilatmıŞtir. 

Birinci Asliye ceza mahkemesi, dün, 
tam dört saat bu enteresan dolandırı
cılık davasınm b8kilmasma devam 
ederek birçok pbitler dinledi Ahmet 
Rifat mevkuf bulunuyordu. llk Pbit 
tUccar Suat Kara 08maıı iat. Şöyle i
fade verdi: 

- Bu ada.ni Halit Papnm oğlu de
ğildir; Halit P&.§a benim halamm oğ· 
lu olauğundan aiJesi efradını taıiınm· 
Mehmet ve Naci L~ki;.Qğlu ve 
Semine, Şems~daa&ffi kızı var-
dır. 

Şahidin sözlerine Ahmet Rifat: 
- Kara Osman üvey anne oğlu ol

ması doJayıslle yalan ~ylemeet mev· 
cuttur. Diye cevap vererek kabul et· 
medi. 

Bundan sonra Türk tsIAm Müzesi 
mUdUrU Abdülkadir ve Şerife Kanie
rin kitiplik ve apartmıan kapıcılığmı 
yapan Hasan Jiıılendi. Hasan: 
- Şerife Kamere Ahmet Rüatı, başka 
bir Rifat tamıtırdı. Ahmet Rifat bun
dan sonra sık sık gelip gitmeğe, Şeri· 
fe Kameriıı işlerini görmeğe baeladı. 
Bir gUn beraber çıkarlarken, ş&if e 
Kamere, nereye gittiklerini eordum. Ö
len kı~m için vek&let vermeğe gidi • 
yonız, dedi. Birkaç haf ta sonra Rif at 
Yunanfstana gitti, bir gtin evrakları 
tasnif ednrken elime beş bin liralık bir 
ipotek senedi geçti. Şerife Kamere: 

- Apartımanmı ipotek mi ettir -
din? dedim. Birden şaşırdı. Ağlama· 
~ başladı. Vaziyeti polise ha.her ver
dik. 

Bu hMiseden bir ay sonra Ahmet 
Rif at A vrupadan döndU. Eve geldi. 
Şerife Kamer sen benim apartımannnı Tam bu aırada, Avrupadakl yaz 

sessizliği içinde, iki tabanca sesi du
yuldu: Saraybosna suikasdi ! Bütün 

Silnya bir an nc!es almadı. Zavallı Arşi
dUkle kansına herkes acıyordu. Her· 
kes bundan hasıl olan hadiselerin va
hametini hissediyordu. Bütün dünya, 
sinirleri gergin bir halde, bundan son
ra, çıkacak hadiseleri bekliyordu. 

Uşak Gençler b·rliği galip 

Klara anne hadiselerin, planlarını 
altlist etmesinden korkuyordu, fakat 
dUşUndüklcrini her şeye karşı müda
faa için bUtün kuvveti ile hazır bulu
nuyordu. Temmuzun ilk günlerinde 
Ostende gitmeleri şüpheli görünüyor
du. Babaları, endişe ile, beklenilen 
tch)ikclerden bahsediyordu. Klara an
nenin biltUn ahbapları da Balf.lton'a, 
Tntra'ya gitmekten vazgeçmişlerdi. 

Fakat, bütUn b ınlara rağmen, Kla
ra anne kararından vazgeçmiyor, git· 
mekte ısrar ediyordu. Yazı Ostende'de 
geçirmek kararını vahşlğ bir insan gi
bi, müteassıp bir insan gibi şiddetle C. H. P. kopnsına alt Halkevi spor komltcefnce tanzim edilen fiküs
mUc!:üaa ediyordu· V:cliaht ölmüşse ne türe göre bir ve dört Nlsno tarihlerinde bnşlayan maçlarda Uşn.k Gcnc;ler 
olmuştu? Yerine başkası çoktan geç- Birliği Turan ldmanyurdu lle yaptığı karşılaşmada (7-0) hesabiyle ga
ti bile! Akla gelmiyen birtakım Mdi- llp gelmiştir. Uşak ldmanyurdu voıerbol sahasında da yeni blr varlık gös
leler mi çıkacakmıı bundan? Yok ca- l termeğe başlamıştır. 

Köylü ile yakından temas için 
köy katipleri yetiştirildi 

Akfeblr, (Kuııın) - Konyanm en gn. 
sel kaZaaı Akıeblrln merkez nüfusu 11, 
umuml nUfua '10 bindir. Bu bol nUfus
lu kazanm merkezinde halkın ekseml 
tlcarl lılerle uğraşır. Köyler çiftçi ve 
köylerinde hepsinde saWı lfade edecek 
aerpllmeler vatdır. Bİlh8S8& §fma.1 taraf

larmdaJd köylerde iktuıaden bariz ar -
tfeler lörUlllyot. 

Kaianm genç kaymakamı Mehmet Be
lek köy lflerlne, diğer işlerden bir par
ça daha ehemmiyetle el koYJ!luştur. Köy
lUyU lrpt etlllek, ona kazanma yollan -
nm nerede olduğunu göstermek, gibi 
noktatai'da CJddlyetle tevakkuf et -
mektedir. Köy lelerini takip et ._ 
mek Uıere köylll ile da1ın1 temaa halinde 
bulunacak olan vasıta, köy kltibidlr. Bu
nu aa n:ısara alan ilçebay burada kırk ki
eiınt bir "köy Jdtfp kursu,, açmış ve ktın1 
sonunda ıınav tertip etmJttir, Kırk ki
ıiden kazanan yirm.l iki geno bugün 
k8ylerde kltipUr. 

Ak§ehlr köy b'1rosuııda 3uurlu b1r ge.
lqma mll,ahede olunuyor. Rautt Yucal 
lsmlnde münevver bir genel bu btıronun 
bqmda ıet gördüm. Burada öğrenme -
nılıı. lhmiıelen bir nokta ftt: Aktehlr 
köylerlıie üt btltilıı JraJkmma davası 

ıeng ellerdedir. Köy davaaı denlqce 
mll§kill, fakat mllll vicdaıumm okııya -
calt ıevkli bit ça1ıvma alda gelir. Ancak 
bü Ç&lııma kudretli olursa fayda verir. 
Davanın ıeng ve yorulmaz allerde bu -
bmmam tiu faydayı bol bol temin eder. 
Atıehfrde Vaziyet böyledir. 

K6ylllıi0Ji libhatı f§ine de azamı ehem
inlyetbı earl'olunduğu Ak§ehirde eakia1 
gibi mnteneVvi hastalıklara t:eaadllf e -
dlünedl~ rP.snil kayıtlardan. pek iyi an
l~lmaktadır. Ak3ehirde bir belediye. 
blf lilikriıiiet;"b1r a1ay,ôlr sıbliJye mlıca-
dcle ve ik1 serbest doktor olmak Uzere 
altı tabip ile iki ecıahane vardır. 

KöylU için icabı halinde bUtUn bu sağ
lık adamlarından istifade edilmekte • 
dir. Tebarilz ettirmek isterim ki bu al
tı doktordan hepsi de k&ycUdllr. Han -
eıstne aorarsanır size köy durumu üze -
rinde heyecan bellrten ıeyler anlatır .. 
Oyle tahmin ediyorum ki A.qehirde tay
cUJUğUn bu derece taamm.Um etmie ol
ması, 1nUnevverlertıı klly mevzuu ile 
yakından &ılutanmuı, değerli kayma • 
kamm bu davayı muvaffakiyetle başara
cak kabiliyetinde olduğuna inanılmaam -
dan ve harcanan emeklerin boşa gitml -
yeceğtne kanaat hasıl olmasından doğu
yor. 

Alqehlr merkezinde partJ salonu lle 
sinema blnala.rmda muhtelif vesilelerle 
sık sılt toplantılar yapılıyor. Bu suretle 
aehrln sosyal vaziyetini istenen yüksek-

neye U.StUne çevirdin, diye sordu. Ri
fa.t korktu ve: 

- Aman iai büyütmeyin, ben para
nı öderim, dedi. Fakat polisler gelip 
kendisini yakaladılar. 

Bu §ahitten sonra, İzmir mUdd~l
umuıni muavinlerinden Halidin istina
be yollyle alman ifadesi okund~ Oku
nan ifadede şunlar yazılı idi: 

-Bu Ahmet Rf!at, vaktile Ödeaı!f
te badem yağı f abrlkatörU L\ıt!ln!n ka· 
rısmı dolandırmış, eınl~kini UstUne 
çevirmiştir. Şikiyet Urerine yakala
nıp mahkfuu olmu§ ve bu mahkum!. 
yetini lzmlr hapishanesinde geçirmiş
tir. Aaıl adı Mevlid oğlu Mevliddlr. 
Sonradan kendisini Halit Paea zade 
diye banıtmağa baf:lanuştır. 

Ahmet Rifat bu ifadeye glddetle iti
raz etti: 

- Bu adanı 20 serı.c evvel komiser 
idi; o zamandca;ı kendisi ile kavgalı
yız. Hattl ben aleyhine bir dava da 
açmı§tım, dedi. . 

Konya polisinden gelen tezkerede 
isv, Ahmet Rifa.tın Konya.da mühürcü 
Arap Salih olmadığı, bu adamm Gü
müşsuyıı hastahanesinde öldüğünü 

akrabalarının söyledikleri yazılı idi. 
Bundan sonra müddeiumumi bazı 

isteklerde bulundu. Mahkeme de bun
ları kabul ederek muhakemefi bqka 
bir güne bırak~ · 

llğe çıkaracaktır. Ancak bunun sadece 
merkeze inhisar ettlrilmfyerek daha ı:l
yade köylüye teşmil edildiğ\nl kaydet .. 
meden geçmfyellm. Köyltlsllz toplantı .. 
nm yaptlnıış olduğu günler çok enderdir. 

Bir tek beşlblr yerde 
Jçin 

e:r kadın tırnak
la boğazlandı 
Van, (Hu'!ust) - Şehrfm.tzde tUyler 

ürpertici bir facia olmuı, bir kadın boy
nundaki bevibirlikler yüzUnden boğaz ._ 
lanarak öMl\rillmtl§tUr. Hadise gudur: 
Şehrin mn.nıf tüccarlarmdan B. Kara 
Sllleynıanın refikası Bayan Rukiye evin
deki kilerde boğazlanmıa bir halde bulun
muştur. Bu facia kar§ısmda zabıta der • 
hal harekete geçmiu ve katili bulmağa 

muvaffak olm111tur. Tahkikata göre, fa
cia §Öyle olm111tur. B. SUieymaıım ikJ ıe-• 
ne evvel yarımda çalışan Hlllleyin admda 
bir adaııı, Ç8.1'3Jdakl csnata borçlanm11tır. 
HA.dfBeden iki gUn evvel alacaklılar HU .. 
ıeyinln etrafını sarmışlar, paralarını Is -
te~Ierdi.r. Hüseyin de: 

- Yarm paranızı ıctiriıim! demli. 
Htlseyhı, buradan Ud sene evvel çal.J§tığı 
B. SUJeymanm evine gttmltt.1r. Bu esna
da Bayan Rukiye kilerde il gartlyormut. 
HU.eyin birdenbire kadmm boğuma u,. 

ıılmll ve kadm.ı tmıaklariyle sıka lıka 

boğmuştur, HU.eyin ltadmı aldUrdtlkten 
sonra boynundaki beşibirliği a~. ve 
soğukkanlıhkla çareıya gibniBtir. Burada 
beglbirliğJ_~ liraya bozdurm ve ikl 
çuval şek~ KoTon § na ıyesine 
gitmiştir. Katil biraz sonra yakaJanmıe 
ve cUrmünU itiraf etmiştir. 

Taşova tütünleri 
Geçen seneye naza
ran piyasada dUşUk

lftk var 
Erbaa (Kurun) - Cihan tutüncU

cUlUğUnde her harmana girişi dolayı
sile busust bir ehemmiyeti olan Ta-

şova tütünlerinin satışlan devam et, 
mektedir. Bugüne kadar 1300 ekici 
6500 denk tütün deran.ber etmi§ ve 
bir kuruştan 111 kııııı§a kadar muh
telif fiatiarla satıs görmüştür; bu
nunla beraber geçen ve dalıa evvelki 
senelere namran piyasada %30 nls
betinde bir dtlşUklUk mevcuttur. Hal
buki bugün ekici elindeki mahsulUn 
en aşağı bir hesapla maliyet fiatı o
tuz kuruştur. Satılan tutünlcrdeki va· 
sat! kaime 25-30 arasmdadırki bu va 
ı.iyet zürraı tatmin etmekten bittabi 
uzaktır. Taşovanm yUksek kalite 
malısüllerlnl yetiştiren yaka. köyleri 
piyasaların bu düşüklüğü yüzünden 
piyasaya mal getirememektedirler. 
Yukandaki rakamlara göre geride 
dokuz bin ekici vardır; deranbar so. 
nuna üç ay gibi kısa bir müddet kal
mııtır. Halbuki ğeçen sene Mart so
nunda 2!500 ekici masulUnü deranbar 
etmiş ve çok eyl fiatlarla satmı§ bu
lunuyordu. Alıcılar çoktu, şimdi ise 
başta inhisarlar olmak ilzere Au!tro
TUrk §irketl ve Osman Mı:rza oğlu 
firmasile bir kaç yerli alıcıdan iba
rettir. Bu gidişle de ba§ka alıcılar 
geleceğe benzemiyor. Tokat, Niksar 
mıntakalarında da derabar b&Jlamış
tır. Buralarda da yukardaki adlan 
yazılı alıcılar mübayas. yapmaktadır. 

Tütün, Ta.şovalılarm can damarı. 
dır. Tütiin para etmezse zUrra neşe
si.7.dit, kederlidir; çünkU, bankaya, be
lediyeye, husust muhasebeye, tüccara, 
bakkala. olan borcunu ödemeyi düşü.: 
nUr. Tütününü satamıya.n "Taşovalr, 
sudan çıkm13 bir balığa benzer, boca
lar ve ~lür11 

... 



Robert Selden Sok nn&fn bir~ 
blı olup, mun nmandanberi Ktıba 

~durnda yerlepniftf. Gqeai, adama 
tarihi ibideleri hakkında bir ner 
meydana getinneıkti. EHrin an a6216-
nü bitirdikten sonra, otomobile atlaya.. 

1 

rak Avana viliyetinde Almendaruda-
ki kötküne psiyordu. 937 senesinin 
niun ayı olmutna rqmen, gUneı ha
rareti ile Küba adası sakinlerini de o 
gün Jruıp kavuruyor n Selden otomo
bilin içerisine iyice yulanmıı piposunu 
sonsuu bir keyif ile içiyordu. 1çtiii 
tütün de mı memleketlerden getirilen 
Virjni ilmindeki fevkallde güzel ko
kulu bir tütilnda. Selden seyahat eana
aında konuf1113yr çok seven bir adam
dı. 

Oturduğu yerde, piposunu ağ.ıındaa 
çıkarttı; otomobili idare eden Çinli
toförlin omuzuna piposu ile vurarak: 

- Mildred bilmem hiç mıeıU ettin 
mi? Kübarun en güzel lbidni hangisi
dir? Birçok insanlar böyle terleri me
rak edip öğrenmezler • .Me1ıell. Londra
nm methur bir kuleli vardır. Fakat, hiç 
bir 1ngilizin aklma burunu bir kere· 
\:ik olaun dyaret aklına bile celmeı, 
batta, bilmem biliyor mmun? Bizim 
Nwyork limanımudald (Hürriyet) lbi 
clesini bile daha birçok Nevyorklularm 
FilAdelifya mUHlinde Aklanan bir 
Abide nnnettikleri gibi.. 

Selden, toförlln cevap vermediğini 

cörUnceı: 
- ~ydi. <Syle ite çek Kübaya 1 Fa

kat, bana söyle. !Whanm en mefhur 
olan feyl nedir? diyerek tıekrar sordu. 
90flSr: 

- Daikiri kokteyi dedi. En meflıur 
olan f9Yl odur. 1 

Selden gülerek: 
- Belki, hakkın var diye mukabele 

etti; likln Nevyorkta Daikiri gibi, bir 
Iraç çqit kokteyl nr biliyor mumun? 
Tam bin çeıit. Hele biru Bolivudcİa· 
yahut Brookyne doğru uzanacak olJr· 
un taımr ve parmaklannı nınram· 
Küba da Dajoe de içetıeğiınb koktey 
in oııLmn yanında ltfır deftcede kal· 
cbjuu görünlin .. 

Bu sözler, hiç ıupıı.is Çinli ıoförün 
canını nktyordu. 

- Nereye~ emrediyorau· 
nas?. 

- Hiç JÜphc yok ki, Daojeye ! 
~s sonra, Robert Selden (Joe il' 

Bevone) banmn 8nllnde ldi. 
içeri de, bir &i1n evvel otomobil ile 

ıelmit bir 1Jllccarla, Mlainidm lmauai 
tayyaresi ile relmit difer bir tUccar 
balkonun önUndeld yüksek iıke!DMlere 
oturmuı bira içiyorlardı. Selden saati
ne bakın.:a, öllıeye pek u uman ka1-
1Dlf olduiu ıörerek biraz içerisinin ka
labalıklaımuını bekledi. Zira,, bann 
yaJunlannda Plua oteli vardı; buradan 
bara yemek yemeğe ıelcoolc turistler 
olsa gerekti .. 

BiR ÇiFT GOZEL GOZLO KIZ 
]oe ban çok temiz bir yerdi. içeri 

&irince insan birdenbire anteseptik 
sabun kokuları ile kartılqıyordu. lki 
tilccar bili içiyorlardı. Salonun bir kö. 
tesinde otunnUf olan Book Makıen, 
yanma oturmuı olan rU.ıel bir İlpanyol 
Jumu görmeme.ılife ıelerek, Coco - Co
Ja denilen bir nevi Kllıba oyuncafı Ue 
oynuyordu. Bu güzel ku henüz on se
Jrinnden f ula delildi. Hatta, cUzel 
gözleri ile meıhur olan bir memlekette 
bile 0J11, gö2e bata:ak kadar güzel 
cö.ıleri vardı. Bu bir çift siyah gCSJ:'lin 
ahibinin ismi de Eatrella imit- Çocuk 
oldufu halde yıllardanberi malek u
bibl olmut bir kadm tavnm tqıyordu. l 
Adeta Jd:ir dofmuı bir çocufun baJnmk 
ne demek olduğunu bilmediği gibi, bu 
da faziletin ve utanmanın ne demek ol
dufunu bilmiyordu. 

Selden, h.ec yeri ıirip çıktığı gibi, 
buraya da ppkuu ve cUrWtü ile cir· 
mitti. Ufacık gözlerini içeriye gesdi
rince, orada Etraıla ile birkaç Ameri
kan Bookmakermıin bulunduklanm 
ltirm~ o da bir yilbelc iskemleye tır· 
ınanarak bankonun bapna oturmuıtu. 
Sonra bar sahibine d<Snerek: 

- Merhaba Pete r Ne var ne yok? 
Hayat nasıl geçiyor? dedi.. Fakat, bir 
ıeJAm teatisini takip eden gö.ılerde ol
ıı.attu. Bar sahibi bir Amerikan olup 
epey .ıaamndanberi Kübada yerlepyor
du. Pete, Seldene }'Ülatarak : 

- Ne emrediyonun.? 
- Bir siyah kahve r. 
Bar sahibinin önüne u.ıattıiı büyük 

fincam yan yarıya tekerle doldurup, 
lcahvetini de koydu. Çok tekerli jçmek 
Küba adasında oturanlann bir adeti 
idi. Sonra: 

- l>emü yeni bir teY yok bal de-
41. ~ bitinnitti. Bardan sıka-

Doktor cJerhal ob
Jektlft ~e' lrerek 
•tef ediyor. 

Beynelmilel zabıta gıllıklarında 

eşi görülmemiş bir vaka 

Fotoğraf maki
nesine yerleşti-
rilen tabanca 

mitti. Kübada bulunduiu müddetçe r 
rak otomobiline yaktaıınca, Çinlit §O- kendisine .dilf!IWllar peyda edecek bir 
föriln, seddi Çin duvarlan gibi dim harekette de bulunmamııtı. Yalnız bil· 
dik otomobilde oturduğunu gördü. diği bir ıey vardı. Avana yübek coğ-
Şimale doğru, yerli puanna doğru rafya enıtitilaü profesörlerinden Paro-
çekmeaini emretti. Orada bir dllkkinm da ayni zamanda polia ajanlığı da ya
vitrinini iyb tıetWk ettikten eonra. parak, inlallp ve lbtiW yapmak iltl
içeriye cir.di. Arkamdmı, bardaki Book yenlere karp milcadeleye geçmif bulu-
makenlerden biri ile onu takip etmi! nuyordu. Kendi tencline: 
n dtıkkt.na glrmitti• Selden bunu P. _ Eğer, hakikaten böyle ile, 3lüın 
rüncc tanmuıtı. cezasını bak etmi , dedi. Fakat, bir-

- Joe ne var ne yöi?~-~~-~~~-"'denbire aklını bir ıey ~ Dot-
Genç Amerikalı cnap verdi: tor Mundeao birçok defalar brp kar-
- Dün akpm, Plomeroa cemiyeti pya tenis oynamıı olduğu çok iyi bir 

ualan burada toplanarak Parodesin da.tu olup, eüzel, yalap!dı ve iyi ~ 
öldUrillmetine karar verdiler.. nt.:i idi ? 

Selden: Yalnız yeni rejimin müıthi! aleyh· 
- E. Bundan bana ne?.. tarlanndan bir lspanyol genci idL Şitn-
- Hiçbir teY bilmiyor rrt'.:sun? di· di Selden, meseleyi balletmeğe çalıp· 

yerele ıenç delikanlı omu.ılanm ıilkti. yordu. ıomene'ler cemiyeti (Batakha-
Ve mınldamr bir tekilde; neler klübü) ibtiWcilerin toplantı yer· 

- Barda gördüğünüz Estralla doktor leri idi. Azalannı da üniwnite talebe-
M undeonun en itimat ettiği arkada§· leri ile aristokratlar tetkil edip, py&-
rındandır. Hatta doktor karan bizzat leri yeni rejimin ada.mlamu ortadan 
tatbik edeceği:ıi s8yledi. Onun geçen yok etmekti. Plomeroaun manası yalnız 
ıene öldilrUJen iki kardepnin katili batakhane demek değil, fakat, Jnırıun 
profes& Parodea imit? Tesbit etmi~.. aatıcıaı manaaına ela geliyordu. DUtU-

Selden,, bu sözler kendisine söylen· nüyor Parodcs ile Plomeroalarm kor-
miyormuı gibi, mütemadiyen vitrindeki kunç vakalan ile karfılaf1118mağa gay· 
zincire bakıyordu. ret ediyordu. 
. - Aferin Joe. Beni ikaz ettin. Ho- A.ı .anra, Selden Melcondaki doktor 
ıuma gittin. Haydi timdi git, dedi. V,. Mundeonun muayenehanesinin merdi-
on bir aantim mukabilinde zinciri satın venlerini çıkıyordu. Muayenehaneye 
aldıktan sonra, otıoınobiline dönerek: yaklqınca, içeri.den bir kalabalığın ko-

- 290 numaraya Mel:ona çek 1 em· nuftuğu Küba lehçesi kulaklanna gel· 
rini verdi. Zaten IOfCSr ınarp da aç- di. tçeri giriıt:e, doktor sarı çehresini 
mıttı· Yolda giderken Robert Selden kaldırarak baktı. Ve sonra güldü. Ya-
nazik bir mesele brpamda bulunduğu- nmdaki hempre ve asistan omuz ve ko-
nu anlıyordu. Halbuki, kıencliai Küba tunu sarıyordu. Selden bu vuiyetle 
adasına ancak ilmi bir tetkik için gel- kartılaıınca: 

- Ne o, doktorum? dedi. Kendinizi 
mi tedavi ediyornaud Hiylı. ôl&? 
Yokla, birili mi bıçakladı?. 

- Hacıeo parkmm k6faini Javnlır· 
ken bir kurtun yağmuruna tutuldum.. 
Bu da yetifmiyormq p, bb: de oto
mobil çarparak ~ti .• 

- Çok garip 1 Bu ite cüret etmit 
olanlan tanıyamadınız mı? 

Doktor genit omu.ılannı silktikten 
eonra, asistanına doğru kolunu usat
tı. Şırınga lleti eline girerken afzında
ki sigarasını çekti: 

- Tam on 'beı kurıun çıkardık. Şü
kür ki, ] ohn Hapption pepnde koftu· 
ğum vakit kurıun yemeğe ahfımpm da 
o kadar acı duymuyorum. Yalrua bir 
ıırmgaya ihtiyaç duydum.. 

Ceketini ağır ağır giydi. Ve Seldene 
dönerek: 

- Sizden de bir 11nnga ricumda 
bulunacağım .• 

Seldm afallamıfb. ÇUnkU, ne bir 
doktordu, ne de bir asi8tln r 

Doktor Mundeo gUlerek: 
- Bugün lizinle Nuovo Tierra ote· 

linc giderek, orada birer fİfe Cliquot 
açtırarak içelim.. Selden; 

- Çılgınlık yapmanın zamanı mı sa
nıyorsunuz? di~ atıldı. 

insan ayaklarından uzak bir ada 

Robensonun romantik adası 400 yaşında 
Rob:msonun romantik &daamm bu· 

gUnJerde dört yüzüncü yıl dönümü 
kutıuıanacağı bu haber birçok küme· 
ler tarafından çacukluk çağlarının 
mesut hatıralarını uyandıracak bir 
top aesi gibi ititilecektir. 

Hakikaten Danyal Dikav'ya ölmez 
romanını ilham eden büyük Ok • 
yanuataki Huan Fernandet adalar kii· 
meıi 400 ııene evvel ketfedilmiı ve o 
mmtakada fevkalade hldiaeler cere • 
yan etmiıti. Şiındi Şill htlkflmeti bu 
yıl dönümü dolayuıiyle tıç adadan en 
bllyUğUne bu hatırayı ihya eder ıu .. 
rette levhalar uılmaama karar ver
miştir. 

ADA NASIL KqFEDİIDİ? 
1538 aenesi yumm aıcak bir günü 

idi. Bu meçhul ada oglln kaptan Huan 
Femandet'in anine çıkmıftı. Zamanm 
llpu,a ~ _,. mlUılli 

evlAdı bulunan kaptan emin sahilleri 
bırakıp meçhul denizlerde dolqı -
yordu. 
Karanın 350 bahri mil uzağında 

mız ve bakir bir cennete tesadüf etti. 
Sanki Okyanuslar içinde ansızm dağ· 
lan, ormanlan, gölleri ve çaylariyle 
hayal! bir güz.ellik &neden bir yer 
peyda oluver.mitti... Gözlerinin önün. 
de tereuiim eden bu güz.el manura 
Kaptan Huan'ı cezbetti. Sihirinden 
kurtulamadı; denizleri terketti; ailesi· 
le birlikte buraya yerletiP bir müddet 
hakiki bir si1kb içinde )'8llLdı. 

Fakat birkaç 8eDıe sonra aiyaal se
bepler dolayuılyle ikamet ettiği ma -
halli değietirmek mecburiyetinde kal
dı. Bu adalarda otardufmıun hatıruı 
olmak UJıe,re gemilerini bırakıp a&Wfo 
llW§tu. Zamanla bu bGIJer' vahllleltl
ı.-. Çolaldılv. drlllll' felld1 ettaer. 

Bu bal daha sonralan İngiliz bahri -
yelisi Aleksandr Selkirk'in iıine çok 
yaradı. Malflm olduğu ilzere bu lngi. 
liz denizciainden Robenson meydana 
çıktı. 

Ayni 7.3.Jllanda yeni dünya sahilleri
ni uzun seneler kuıp kavuran korsan
lar yiyecekleri için tabii bir depo ol· 
mağa elverişli buldukları bu adayı 
f evkali.de beğenmekte idiler. AdayJ 
ilk keşfeden kaptanın hareketinden 
sonra bu metrilk cennetin yeglne sl
yaretçileri artık yalım konanlar bu
lmıuyordu. Bu toplu adalar ancak lld 
uır sonra tarihi ehemmiyeUerlnl ik
tlaap edebi1miflerdir. 

O zamanlarda bir İngiliz yelkeıılia! 
Mua Ticrra'ya plmlftl. Tayfumdan 
Aleksandr Selkirk yelkenli kaptanma 
isyan etmiı o da hlddet1eDerek ba 

(Boa: tD --~ 

1er ,....... Robert bastın deU -
iç«ejb. Her l1d fotofraf makinemi 
de yanıma alacaizm. 

Aliatana dıinerek: 
- Leicontu makinemi bana verinfs. 

Bunu da Robert siz otomobile kadar 
lütfen tapynu.ı .. Adiyo Karlos. Bucün 
siyaret kabulil yok.. Robert 1enin 
otomobilinin yanında nu? Benim kili 
kurıunlarla delik detik oldu .. 

' KAŞLA GÖZ ARASINDA tKt 
EL SiLAH 

Yirmi dakika sonra iki dost yanyana 
otelin taraçasında oturuyorlardı. Binbb: 
renkli tente ~ilbayı 'kasıp kavuran 
günepn altında oturanları koruyordu. 
Doktor Mundeo makinesi ile laviçreli 
garsonun, piyankd.:ulann, turistlerin, 
Joe barının önünde duran kalabalıpn 

resimlerini alıyordu. Bir parça yemek 
yemit ve bir hayli Cliquot de içmi1ltr• 
di. Selden hayatında ilk dda burUn 
lakırdı rekorunu kmnağa çıkmııa ben
ziyordu. 

Doktor mütemadiyen konuıuyoraa da 
dilinin altında bir 11=yler ceveliyordu. 
Bquu kapıya doğru çevirip bakınca 

Eatrallarun yakmlannda bir muada 
oturduğunu gördU. Şüpheli bUabGdln 

arttıö slra. AYUa da Eatralla'Jar do.t
aus böyle yerlerde oturamulardı. Mu
b•k'ak birisi tarafından ı5ııderilmlftL 
Selden: 

- XUl'f1Dllan kimin attıfnu sannettl
,oramı? dedi.. 

Doktor gillerek saatine baktı ve al
çak bir aeale: 

- Kardqlerimi öldilrmlit olan bk 
adam! diye cevap verdi. 

Bu sözleri ititeıı Eetralla dudakları· 
na gönderdiii bira mesaini. heyeanJa 
yere dUfO.rdü. Oturduğu yer 1rapqmı 
yalmılarmda idi. Ve mütemadiyen, dok
tora ipret ediyordu. Tam bu esnada 
parkın kenannda Javn1arak koyu renk
li bir taksi otelin önilnde durakladı. 

Doktorun gCS.U objektifte idi. Selden 
tekrar: 

- Parodesten mi ıüphe drliyol"IU
nuz? diye 90l'du. 

- E.et.. 
Tam bu arada ild kiti otelden çıktı

lar; tabiye doizu yilrlldmer. Dok
tor: 

- itte tam keııGileri. 4iedi;. hıma • 
ne samandanbed bir enstantanelerini 
almak latiyordum, diyerek objektifi 
onlardan tarafa çevirdi. Parodea, dok
torun l'elim aldıfmm farkına ftl'lllca 
heemn tabanc:uma aanimıt otomobilin 
kapıunı aiper yapmak istemiıti. Fuat 
polisler yetiterek tabancumı almağa 

muvaffak olmuprdı. 
Doktor Mundeo, Seldene dönerek: 
- Kllbada acelıe ile tqebblla etme

yiniz? dedi; abi takdirde arbnudan 
mtıtlüt bir kurfun yeniniz ve ba .az. 
ter arurnda ild el ıilih atılmqtı. Bu 
harclret o kadar ant olmuıta ki, Selden 
ancak polfalerin doktor Mundeoyi sar• 
dıklarmı prdqfl ftltit iJbı farkına va
rabilmifti. Derhal ~ğa karar ftl'
di. Mualann arasmdan ~iken, E.
trallaya: 

- Beni takip edinist Oedi. 
Uç dakika IOllta otomobilde idiler. 

Çinli ıoför kendilerini Melcqna dotnz 
&titilriiyordu. Selden genç lan: 

- Tehlikeli bir sahneden sis ft ben 
11.:U. kurtulduk dedi. 

Likiıı Eatralla koca hf ıısıleri ile 
Seldene nefretle balayordu: 

- Siz teblilı:eli bir anda arkadqla-

l 
nnıza bayle bnett.e mi bulununwıml 
dedi. 

Selden tel1fla, doktor Mundeou'nun 
Leicontu fotoğraf makinealai 4e ~ 
berine atmııtı. Objektifi açınca, eline 
bot iki kurıun kovanı kayarak düıtlL 
B1ru daha dikkatlice bakınca ild kur• 
fWU1 nosaıı olan bir prıura rastladL 
Eatrella birdenbire: 

- A1Jahım diyerek bağırdı. Fotoğraf 
makinesinin içerisine bir tabanca yer
le1tirilmi1ti ha? .. 

Md.:ona doğru hızla cidiyorlardı. 
Selden ıoföre: 

- Deniz kenarındaki parmakJıklara 
yanq 1 diye emir verdi. Tam kenara 
reldikleri vakit, Selden lnU)un Jı:ovan
lanm, prjuru ve makineyi deniae fır
lattı. Ve: 

- Tann kimseyi bayle Jnarnubkla
ra ve köttı yollara ll"f'ketmelia diyor
du. Doktor Mundoo rüibbd Leicon
tu fotoğraf IDl'Jrlr=lnla f$erislae ~ 
lcttirtmit olduiu tab,,,,.. U. alc!tir
milttO. Fakat. alıda Jsatle Mbep olan 
aiWu eJe ,._ ..... Selden arb-
dap cloktar .....,._ hayatım bu 

~---im:-. bal idi. 



Belediye 
Otobüs işletmesini 
kendı eline ahyor 

Dün Şehir meclisinden yarım 
milyon lirahk sa~ahiyet istendi 
~ehir Meclisi düıı saat on beşte bi

rinci reis vekili Bay Necip Serden 
~çtinin başkanlığında toplanmıştır. 

Maa§ı fil.:rete çevrilmiş olan Maarif 
müdürlüğü &ağlık müfettişi hakkında

ki teklif bütçe eno:imeninc havale edil
nUJ, Usküdarla Kadıköy arasında ve 
aemiryolu üzerinde kurulae&k fevkani 
~öprU masrafına belediyenin sureti 
iştirakine dair bütçe encümeninin maz
batası okunmuştur. Bu mazbatada 
f(>yle deniyordu: 

''- Gerek seyrüsefer: vasıtalarının ve 
gerek yaya giden halkın her gün du· 
çar olduğu müşkülat gözö:ıande tutu· 
lacak olursa Haydarpaşa gannda Üs
küdar ile Kadıköy arasında demiryol 

:üRrindeki geçit mahallinde fevkac: b:r 
köprü in§a5Inın hakikaten bilyük bir 
ihtiyaca cevap vereceği şüphesizdir. 

Esasen İstanbul belediyesinde de bu 
ihtiyaç aeneler4~ evvel tesbit edilerek 
ihtiyar edilecek masarife yarı yarıya 

iftirak edilccc~i Anadolu-Bağdat De
miryollanna bit.dirilmi§ ve hatta üç se· 
ne sıra ile büt~eye bu husus için ellişer 
bin lira tahsisat konulduğu bittetkik 

anlaplmııtır. Ancttk yapılmakta olan 
'lltatxrk köpt'JsUnün külliyetli bir 
mabliğ ihtiyarına mütevakkıf olan 

iıfaatın ikmali ve çok mühim ve ya
pılması pek zaruri ve mübrem diğer 
inpat dolayısiJe 938 maU yılı bütçe

sinde araştırmalara rağmen tahsiMt 
ayırmağa imkan hasıl olmamıştır. İm· 
kin müsait olabiJe'.:eği dil§ünülen 939 
senesi bütçesinden itibaren 4 yUz bin 
li.raya :kadar yapılacağı Dcmiryolhı.n 

· t.r.tadUriyetinin 'fş'arından anlaşrJan in· 
p.at masrafının üçte biri derecesinde 
kt miktara baliğ oluncaya kadar her 
sene belediye bUtçeslne ellişer bin lira 

k'onmasr ve bu hususun 938 bütçe ka· 
rarnamcıinc b1r madde ilavesi ile teah
hüdc girişnmck üzere salahiyet veril
ınesi yolundaki makaının teklifi encü
menimizcede muvafık görülmekle tas· 
vı"bi yüksek meclisinize arzolunur.,, 

Erf.:iimenin bu maıbatası kabul olun 
muı. afiıaj talimatnamesine gcçilmi§, 
bir iki maddesi mJsteına talimatname 
heyet umumlyeııi itibarile tasdik oJun
nnııtar. Bu bir iki ınadde mülkiye cn
ilhne.niıtde tekrar tetkik olunduktan 
~ heyeti umumycye gönderilecek· 
llr. 

Yatt okulları pansiyonu hakkında
ki talimatname mUildye encümenine 
İ&\dcrilmiıtir. :Beled1ye zabıtası tali-

matnamesinin müzakeresine geçmeden 
evvel reit, makamdan gelen iki tezke
~enin· ruznameye alınarak okunması
nı teklif etmiı, kabul olunmuştur. ilk 
&kunan tezkere mecli şöyle idi: 

daimi encümen karannın tasdiki istc.
niyoxdu. Bu da kabul cuilmiftir. 

Celseye on dakika ara vcnlmiı, iki.~
ci celsede belediye rabıtası talimatna
mesindeki kahvehaneler hakkındaki 

hüko:imler okunmuş, kabul cdilmi~tir. 
Mc•.:Jis Pazartesi günü toplanacatır. 

Belediyeye Müracaat 
Eden Firmalar 

Dün yaptığımız tahkikata göre, ba
zı firmalar belediyeye müracaat ede
rek otobüs satmak tekJifin.de bulun· 
muşlardır. Amerikan firmalannın mü· 
racaat etmek üzere bulundukları ha· 
her alınmı!.tır. Belediyenin getireceği 

bir otobüs, on, on beş bin lira değerin
de, bil~ln emniyet ve istirahat tert~
tını haiz olacaktır. 

Yarım milyon liranın ne tekilde u 
nereden temin cdild.:cfi hakkında he
nüz bir karar verilmemiıtir. 

Robensonun 
adası 

(9 uncu aayı/adan deuam) 

genç tayf ayı oturulmıyan adaya bıra. 
kıp gitmigti. 

Kadere teelim edilen Selkirk yalnız. 
lığın ve her ıeyden mahrum bulunma• 
nm tesiri altında ~ayanı hayret bir 
mukavemet ve zeka göstererek bir 
müddet sonra adanın hakikl kralı ol
..tll\1.lbı. 

Oradaki Jceçilerl dağları, dereleri 

aşan bu bahriyeli yavas yavaş tıpkı 
vahşi ke~i gibi koşmağı, zıplamayı 
öğrenmigti. 

Selkrik tam beş seno burada kal -
mıştı. Nihayet bir gün bir İngiliz ge. 
misi oradan gc;erkcn ada.da. bir insan 
bulunduğunun fr.rkma. varını~ ve bu 
insanı alıp memleketine ğetirmişti. 

Burada Selkrik konu§mağı bile u -
nutmuştu. Memleketi b\4lunan İskoç.. 

yanın bir köyünde fakir ve metruk ya

şadığı gilnlcr ıszız adayı hiç unutma. 

mı§ ve öteceği zaman gür.el adaya 
k&.!'§ı !'}iddetli bir daus!ılaya tutulmuş
tu. 

İ§te bu bahriyelinin macerası o za. 
manm pek sönük bir muharriri bulu
nan Danyal Difonya dünyanın en ma-

ruf Ye hakiki romanını ibda. ettirmf ıtır. 
Robenson a.duınm talihi dah& eonra. 
ki asırlarda pek karıeık reçmişür. 

Bir aralık hatta mahkO.mla.nn mtıs. 
temlekesi halini a.Imı&tT. Sonra. tekraı 

gayrimeskün olmu.stur. 19 uncu ıuırrds 
balina a vctlan bu adalara yana.şınağa 
başlamıştır. Buradan taze ~t ve su te
darik cdiyorlnrdı. 

c Yeni Neşriyat ) 
Almanca Yardımcı Kitap 
Orta mekteplerle .liselerde takip 

edilmekte olan "Metod Alge .. den 
talebenin lAyıkiyle istifade edebil
mesi itin Alman lisesi muallimlerin
den Zeki Cemal tarafından hazırlan
mış olan ''M.etod Alge Ue almanca 
ötrenenlere yardımcı kitap" isimli 
eser neşredilmiştir. Bay Zekl Cema
lln uıun Y?llardanberi lisan mnallim
llll lle elde ettiği tecrübeye istina. .. 
den :razdrğı bu eser aynl zamanda 
almancayı doğru ve pll.rUssllz okuma
ğ(, konuşmağı kolaylıkla temin etU-
11 gibi Alman gramer!nin 1lelllfi'aş
h kaidelerini de bol misallerle öğret
mektedir. Mektep talebesine 'Ye al· 
manca öğrenmek isteyenlere bu ese
ri taYsiye ederiz. Fiyatı (50) kuruş
tur. Teni yeri (Kanaat Kütüphane
si) dlr. 

Arkitekt 
Hu aylık derginin 85 inci sayısı intişar 

etmiştir. Bu sayı ile ARKlTEKT S inci iu
lişar yılına girmektedir. 

Jçindc: :Oriınar .Seyfi Arkanın Bclcdiyc
Jcr Bankası, Mimar Halidin bir viUısı, Mi
mar Münevver ve Umar Abidinin Bursa 
Jfolkcn ile miihendis Vağnerin şehir in
şası ne demektir? Muhcnclis Yeyselin yol 
meselesi ile piyasa ceh·cli, ba~\;a memle
ketlerde ıı.imarl faaliyeUerde• b:ıhsetmck
tcdir. MJmarJara, mühendislere, Nafialnra 
ve Bclctliyelerc tm·siyc olunur. 

Osküdur Sulh 1'iaci /lukuk llakimliğln

den: 
Nedime ile Mclihanın şayıan ve müşte

reken mutasıırrıt oldukları Üs'küdarda 
Dürbali mahallesinde Orta sokakta 28 nu~ 
maralı maa bahçe bir bap hanenin izalci 
şuyu suretiyle .satılarak parayn çevrilme
'Sine moiıkenıece kanır vcrilrufştir. 

1 - lşbu tıane; cini döşeli ufak bir ant
re ve lıeş oda ve bir yemek odası, iki sofa, 
bir guı;ülhanc ve iki hclA, bir kırmı7.l çi
ni döşeli ınatbah ve 6 meyva a{laçlı 7 /15 
ebaıhnda bir bahçeyi ve bahçede bir L.-u
yuyu muhtevi bodrum katiyle benıber üç 
katlan ıha.ret nh~o;> ve tamire muhtaç olup 
yeminli üç ehJlvukuf tarafından tam::ımrna 
(360) sekiz J'{lz aHmış lira kıymet takdir 
edilmiştir. 

2 - SatıJ bedeli peşindir. Müzayedeye 
iştirak etmek isteyenler kıymeti muham
minenin yüzuc :redi bııtuğu nisbetinde 
pey akçesi vermeleri lAzımdır. Rüsumu 
telU\l!:ı.·e ve 1·irnıi ııcnelik evknr tnvh: Le
<JCli mlfşh:rf)·c ''c: ıırmrrınnl!ynrnnar-ır-
Jeıniş Te işleytcek bina vergisi, belediye 
rüsumu ve e"kaC karesi m:ıl sııhiplerine 
aittir. 

3 - Snhş 23 - 5 - 938 tarihine müsadif 
paı:ırtesi gGnü saat 14 den 16 ya kadar 
Ülküdar Sulh Hukuk mahkemesinde yapı .. 
lncalmr. Kıymeti muhamrninenin yüzde 
yetmls beşini bulmadığı takdirde en cok 
arhrıının teahhadil haki kalmak şarlllc 
mllra:t·ecıe oıı beş ı;Qn temdit olunarak 7 -
fi - 938 ıarlHnr. nıi.ısndlt aalı gilni\ sruıt 1" 
den rn ya karlar mfizayedcye devı.ııu olu
narak en çok artırana ilıalei katiycst ya
pılacaktır. lhale parasının azamı beş gün 
zarrında mahkeme \•emesine yatınlması 

şarttır. Akıl takdirde ihale boıulıırıık bun
dan hasıl olacak zarar ve ziran ve !ark 
ve fal:ı: ve masraf ontLın bita hüküm ıaz. 

mln elllrlleccktlr. 
4 - İşbu ga1·r1 menkul Ozcrlnde tapuca 

mUsecccl Te gayri mOseccel hak sahibi 
oldtıklArını icldia edenler varsa larihl ilAn
dan itibaren yirmi ıuo uırfında C\"rakı 
müı;bileleri:)'IC birlikte mnhkemeyc müra
c:ıntları Jiızımdır. Aksi halde tapuca sayri 
milseccel hak sahipleri s:ılıf parasının pay 
laşm:ısından lurlç turnlacaklardır. 
< ~ - Daha fıııla malQmat almak iste~·en
lcr mahkemenin oaııı numaralı satı, dos-
yasına ve satış memuru olnn mahkeme baş 
kdtibine müracaat edebilirler. Talip olau
ların &:ılış glıoü muayyen saatle üskildar 
Sıılh Hukuk mahkemesi kaleminde h:ızır 
bulunmııları llizumu ilfın olunur. 

( (2:1325) 

"- Şehir dahilinde iıliyeh otobüs
?ar aıiç bir vılclt feruıt ve emniyet nok· 
tasından elverişli de~ildir. Eskimiı ve 
~lerlnl Umamlarıuş olduklarından 
!bunl&nıı tecdidine lilıum vardır. Hal
lan hayatı noktaııındart bu iıi otob:.tı 

0

Abiplerine bırakmak doğru ola.mu. 
·g37 tarih ve 2S71 numaralı kanun ile 

belediyeye verilen otobüs işletme ia:ti· 
yazım kullanmak ve bu ite 30 - 40 oto 
bilıle bajlam.ık azmindeyiz. 

Bugün orada çiftçi ve çobanlardan • 
ibaret bulunan 70 insan yaşamakta. .. 1 Gizli pamuk 

harbi 

' Sipariş edi1ip gelecek otobüsler em
niyet, istirahat temin edecek şekilde 

~n modern nakil vasıtaları olacaktır. 
Bu işe başlamak için 500.000 liraya ih
tiyaç vardır. Otobüs iıletmek rantabl 
bir iı olduğundan otobüsler be~ senede 
kendilerini amortise edeceklerdir. Bu 
itı"barla lazım gelen salahiyetin veril
mesini rica ediyorum . ., 

Bu tukcre okunduktan sonra reia 
bunun büt~e ve iktiaat ~ncümenlerine 
eönderilmesini teklif etmiş. kabul o
lunmuştur. 

lkinci tezktre ile de işleri biten Sa· 
nyer w Bettk.taı arazi tahrir komis· 
~nlanıım Fatih tmrtt&kuında çalıflU\ -...1\'lM yardnn ~tmeleri hlkklnda 

dır. Huan Fernandet adalan dUnya • 
nın bugünkü hldiselerinc yabancı kal
makta devam ediyorlar. 

111 
ÇOCUKLARI N1Z İÇİN 
En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 

• 

• Çocuk J<:sll'gcme K anununun 
,-aktlle bir aile 1tUtUpbanes1 ola. 
rn.k hastıl'dı~ı lkJzl~r fierislnde 
duyc1ağnnuz bu eksikliği bu ıtı
zol vo rcsJmll bftytlk htkA7e k.Jta
bt IJo doMnnılmuş bnluyornz. 

• KültUr bakanlıtı eıerl tetkik 
etmiş, Uk okul catındakt coeuk
lar için faydalı eser olduKunu taa
dlk etmiştir. 

Ankara caddesinde Vakit Kitap 
ovlnde arayınız: Fiatı 60 kuruş; 

potta ıcın 4 kurut lllve ediniz. 

Değerli milterc!m bay Ha mdl 
Varoğlunun Antuan Ztşkadan di
limize ç<n1rdiği bu eser ~ugUnkU 
dünya hadiselerinin kaynakları

na. varabilmek fcln okunması şart 
olan başlıca kitaplardan biridir. 
DUn ve Yarın tercUrue kQUlyatın. 
dan 65 incisi olarak çıktı. Her ki 
tarıcırla. hulunur. -

Afişaj 
talimatnamesi 

Davetiye şekli verilmek istenen 
ilanlarda afiş hükmüne tabi 
Afipj talimatnamesi dün tehir mec -

!isinde kabul edilmfıtir. Ilin Te af"J§ f§i

ne yeni bir istillaınet ve ıekil veren bu 
talimatnamenin mOhlm maddelerini ya
zıyoruz: 

Belediye hududu içinde illn ve af'ıt 
tClflhir ve tevzi edilmek behemehal afi
ıaj ticretinl vermek suretiyle belediye
den ruhsat almağa mütevakkıftır. Resim, 
sekil, yazı. ifade, renk Te talik m&hal
leri itibariyle mım his ve zevltlere ve 
ııchrin umumi manzarasına uygun olnu -
Yi-n ilin ve afi~erin telhirmc belediye 
müsaade etmiycceği gibi bu kabil nan 
ve afişler teşhir olunduğu takdirde der
hal men'ilo mütecasirleri hakkında der
hal takibat yapacak ve bunların kaçak 
teşhir edildiği milddetçe üç misli ücret 
alınacaktır. Ruhsat alınmadan tC§hir ve
ya tovıi olunan afifler ve flaruar bilaka
yıd ve eart lllCnolunur. 

Yazr, resim, sekil ve ışıkla yapılacak 
her· nevi ilan ve afi§leı- he.zırlanmadan 

evvel mutlaka belediyenin müsaadesi a
Jmacaktrr. 

Herhangi bir illn va afiş için ruhsat 
almak üzere mtiracaat vulmunda. o ilan 
ve afişin evsaf ve ehi.dile ne kadar müd
det nerelerde teehtr. tevzi ...eya. tl'.?sis 
edileceği bildirilecektir. 

lllil\ ve afişler dört grupa ajnlmre -
tır: 

A - Icrayı sanat ve ticaret edilen 
dUkk!n ve mUesseselerin cephelerinde 
yapılacak afi§ ve ilanlar. 

B - Belediyenin muhtelif mevkilerde 
yapttrdığı ve yaptıracağı tesisat Uzerine 
teahir edilen aflş ve Ulnlar. 

C - Bunun haricinde umumi yerleı:de 
yapılan ııfişaj. 

v - Era"'on_.,.tc .... m- eMen ·eya:ınsan ve 
nakil vasrtalarlyle ıeyyar bir aekilde 
teohir edilen müteferrik ilin ve afişler. 

El ll!nları bruıan matbaalarm bunlan 
kimin için ve ne miktar ooıtıklarmı he
men en yakm belediye şubesine bildir
meğe mecburdurlar. Aksi halde talimatı 
belediyeye muhalif hareket edenler 
hakkındaki takibata tAbi tutulurlar. 

Sırf mükellefiyetten kurtulmak f~ 
davetiye eekli verilmek istenilen el i -
!anları da afi§aj hUkilmlcrlne tAbldlr. 

icrayı {lanat ve ticaret edilen yerlerin 
cephelerindeki ilfın ve afişlerin bir met
re murabbnınn kadar olanlarından metre 
murabbaından 1 lira, fazlasından küsurat 
metroya ibliğ suretiyle metro murab
baında.n bir lira alınır. 

Bu Ucret seneliktir. Sene kilauratı se
ne a.ddodilir. 

Bunların elektrikle yapılanlan dahi 
ayui Ucrete tabidir. 

Bugün mevcut olan, atlyen ana cad
delerde yapıl&cak otan tesisatta. te§hir 
edılecek afl~ler: 

Ana. caddelerde yapılacak olan tcsi • 
salta tehir cdllecek a!l3 ve ilanlar. 

Metre murabbaı ha.!tada yirmi kuruş. 
Muhtelü ve kesirli ebaddakl afişler 

sureti umumlyedo yine metre murabbaı 
yirmi kuruş tizcrinden hesaplanacaktır. 

Para kcari zuhur ederse kuruşa iblfığ 
edilecektir. On bes gUnlUk, aylık ve se
nelik miktarlar da bu nisbct üzerinden 
hesap edilecektir. 

Günlük hesap yoktur. Asaart Ucret bit 
haftalıktır. 

Bu ücretler ana caddelerdeki tesisat 
iı:tn olup hunun haricindeki te!isatta teı:ı
hir edilecek aflşltr, 

Metre muı;abbaı haftada 10 kuru!i. 

Köprillerdcki tesisatta te;:ıhir edlla • 
cek ilen vo atiaicrln beheri ayda blr U
ra. Ucreto tlbfdfr. Bfr a}1rktan eksik tes
hir Ucrctl almmaz. 

Be§inci maddenin C fıkrasındaki ilan
lar: 

0,65 - 100 ebadında olanlar tanesi 3 ku
ruıı. 100 - 130 ebadında olanlar tnnesi 
5 kurut. 100 - 195 ebadmda olanlar ta
nesi 1 kurug • 

Yeellkliy, Bakırköy, Adalar, Anadolu 
ciheti Bebekten itibaren Boğaziçi tara • 
fma tamu arzu o1'1han afiller esas flc .. 

ret tlıerine yüzde 30 zamma tabidir. Bu 
gibi a!i§Ierin bir kaza dahilinde asgari 
50 tane te§hirl şarttll'. Te§hir fçm daha 
ıız afiş getirilirse 50 tnnenln ücreti alı
nır. 

Ucret yermek ve ruhsat alarak mU
hUrletmek için asgari 500 tane el illıu 
getirilecektir. Daha az adetteki ilanlar
dan da 500 taneııln ücreti almacakt.ır. 

Bu el 118.nlarmm ancak ücreU "Verildik· 
ten, Uzerleri Belediye Afip.j tuhelhıce 
mühUrlendikten sonra eahabı ta.ra.fmdan 
tevzii serbesttir. Eahabı ilblarm Bele
diyenin afi~j vesaJti ile tevsi.ini dilene 
bir misli fazla Ucret verme.ı lbrm.d:ı:r. 

Matem ilanları ücrete tAbi değildir. 
Ancak asılacakları yerler için izin alm
ması ~rttır. 

!crayr sanat ve ticaret edilen malıaJ. 
lerden ve belediye temsatmdan pyrt u
mumun görebileceği yerlerde belediye
den izin almak eartiyle eehabı taıatm -
dan konulacak afiş ve ilanların metre mu
rabbama senede 300 kunıı alınır. Seııe
likten aşağı müddet için de senelik tic-
ret alınır. Elektrikliler de ayni ücrete 
t!bidir. Sinema, tiyatro ve sair tem•ıa 
yerlerinin harict kwmlarmd& t~hir edi
len kAğrt, fotoğraf ve mukavva llinlaı: 
i.sgıtl ettiği aabanm metre murabbaı ilZ&t 
rin~en yirmi kuruş ücrete tlbtdir. :Su 
ilinlarm elektrikle aydınlatılması Ucre .. 
te tesir etmez. Ancak ka.bartma. gek:llde 
mücessem illn ynpılrrsa ayrıca ru llra 
Ucret nlmır. Bu Ucrctler teşhir edilen 
illnlılr deği~tikçe her yeni ilAn için ay -
rıca nlınır. 

Otomobil veya kamyonlar Uzerine ya
zı veya resimle yapılan illnlardan metre 
munınoaı-uz.crınacn tıeueae--ırou KUNi 
ücret aimır. Senelikten noksan te.ı~ 
de senelik Ucrete tlbidlr. 

Müteferriki gUnlük ve eeyyar l1AnJar .. 
dan gtlnlUk olarak metre murabbamdu 
50 kul'Ui Ucret atmır. 

VeMlli nakliyenin herhangi bir yerine 
yap~tmlan ve 10 santimetre murabba .. 
mı geçmiycn resimli veya. yazılı matbu 
i!Anlar ilcretc tabir değildir. HtikfUnetçe 
tasdik edilen ,.e hUk(iznet veya belediye
lerden yardmı gôren hayrr mUessesele • 
rinin afiı;ı ve ilanlarından afiaaJ Ucreti 
almtnaz. Bunların belediye vesaiti ile 
yaptmlmak is~"nen afili ve ilanların -
dan }ıılnız mruırafı alınır. 

l~bu talimatnameye muhalif hareket 
edenlerin iliin ve af~lerinden tarifede 
tabi oldukları ücretin üç misli tahsil edi-

lir ve haklarmdn ayrıca belediye tali • 
m3.ttna riayet et.miycnler misilli takJbat 
yapılır. 

G ü nlük--

~~E.!0 1 
21 - ?\lsan - 938 :PCJ'tiembo 

Ojlo Nczriretı: 

Snal: 12.30 pl!kla Türk mU3ikifıl. 

12.50 Havadis. 13.05 plakla Trk musikifıl. 
13.30 Muhtelif pllk neşriyatı. 14 Son. 

Saat: 18.30 Konfera:M: 23 Nisan Ço
cuk haftası ve bayramı mtlnasebetfyle 
Çocuk esirgeme kurumu namına dok -
tor Salim Ahmet: (Çalışkan ve metrlİk 
çocuklar tarihine bir nazar ve çocuk hl• 
maycsl) 18,45 Şi§ll Halkevl gasterit ko
lu tarafından AbdUlhak HAmidin (Eşber) 
19.115 jjtakla. dans musikisi, 19.30 spor 
musahcbeleri: EE.srer Şeffk. 19.155 Bor
sa haberleri. 20 Sadi Hc.§ses vo arkadatı· 
lan tarafından Türk nlusikisi ve halk 
şarkıları. 20.4:S Hava raporu. 20.48 O • 
mer Rıza tarafından arapı,:a söylev. 21 

Radife ve arkadasları tarafından Tilrk 
musikisi ve halk §arkılan. (ıuat ayan). 
21.45 Orkestra: 1 - Fucik: Mal'§. 2 -
Biıet: Arlezyen. 3 - Pesse: ınnne. 

22.15 Ajans haberleri. 22.30 plakla so
lolar, opera vo operet parçalan. 22.50 
Son hn.bcrler ve crteal güniİl;l programı. 
23. Son. 



ÇAPRAZ 
•--- Ankaraao • ..w--.... ı Kelime bulmacası 

Yeni bulm•c:amrz 

Dün ve Yarın 
'fereOme Ktllllyatı 

1 ıncı seri 
m~~da~~ı~~~~~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sertnde mumele tllrenlerdJr. llabm-
lar .... 12 de kap8Dıt •tı• rı,.tJandır. 

1 
2 
8 

' 5 

123458789 

6 ı--ı.-..ı.J 

7 

8 ·--~--..~"-!--:-O_._ ..... 
9 

No. Xurllf 
ı Sato 100 
2 AUe ~emberl 100 
3 Ticaret, banka, bona Ta 
• Devlet ve llıtlW Ta 
s ao.yaUzm n 
6 Raa1ıı 1 Ta 

1 leç1 amıfı lht1Wl 60 
s u,uar eo 

1 9 tafabana 4olnı 100 
l O Raaiıı D '15 

(Ba seı1J1 Mrdea aJulua 1 llıJ SS 
kanat lknlD edilir, " 1 llıa il lmnl 

SOLDAN SAGAı pee1n aı....- b1am aJc1a 1 er llnı-
1 - Elbiseye yapılan il&ve. blr edat. du veresiJe bualullr.) 

2 - Bet kıtadan blriıt. 3 - Ağlıyan a ncl &eri 
çocufa verilir. bir nevi tahta. 4 - Ye- ı 

1 
Gorio Bab9 

mek, ne so''Uk ne sıcak. 5 - Bir gıda 1 
2 0 llUğtn patkolojlal 

maddeli, ak'm tensi. 6 - Mlnder, Ufle-1 !3 n:bahar selleri 
nerek ~ır. 7 - lfade, 8 - Cok W 1' Engerek dlll'Umtl 

100 

aöyllyen. yatmumızluk. 15 Ruln m 
YUKARDAN AŞAGI: l& Samfmf saadet 

1 - Çok yP.~U. 2 - Atı temizlemek.. E •- ...... 11• 
l 'l ata~wa a - Blr kellmeıılıı lfacleat ... ' - Bir 18 Ç4cuk dn,tırtenJer 80 

YBf, be:az. 5 - Bir nota, uıun terli. 19 İlim ve felsefe 30 
6 - Ağızla çıkarılan bir nevi lada, 7- 1 20 Cemtyetln ..nan 100 

lll1llÜ olnuyan. bir yqta olanlar. 9 - kClf'llf lknlD edlllr. ve t Ura to kmat 
lstanbulda bir vapur ldareai. petln altaarÜ blam ayc!a 1 er ftra· 

DONKU BILllECBNIN 
BALLJı::DlLMtŞ ŞEKLi 

SOLDAN SAGA: 

1 - Kalom, maç. 2 - lmece, &il. 
3 - Ar, ea.n. 4 - Asa, erik. 8 - YJI. 
6 - Kadm, ııt. 1 - Amak. 8 - 8ato, 
obur. 9 - Naz. 
~U&ARDAN AŞAGI: 

1 - Kira. kıt. 2 - Amasya ·~· 3 -
Le, aldat. 4 - Ebe, limon. 5 - llese. 
No. 6 - An, koz. 7 - llaDI, 8 -El, ur, 

9 - Şat. akar. 

dan ve~........,.) 

f 3 oncO Seri 

( 

21 HUkUmcJar aılllet f50 
22 Yeal Umf zlhntyet 76 

23 KomlDlım M 
( 24 Glllıta lktmadJ itleri eo 
5 ~ Cmnhartyet 50 
\ 26 Tcrctıme ıoo 
İ 21 Deltllller 75 
\ 28 LlokOD !O 
~ 29 Kapttalla:ai bubrans ~ 
i 30 Salambo ~ 

(Be Ml'lı' lılrdoa .... ..,. t lira it 
karat ikram ec1Ulr, " 1 .. 88 bnf ............... .,..1 ..... 

1ı---ÇEKLER---"" 
• Parla • ıız • Madrld 12 898' 
• N"'°" 0791HI • BerUa 111678 
• Mlllno tıs 0'798 • Vart0n 0158 
• BrObel 47018 • Budapeste S~ 
• Atla 86 7480 • Btlkret 106 8780 
• Ceneft"t 8 '422 • BellıHd 8' ~-
• Sotya fl848IO • Yotobamt 
• Am~tetdan t 62'0 • Sto•ho!nı 8 08 
• Praı 22 7988 • Londra 680 

Viyan. • Moıkova 28 7•71l 
lellkraalaP 

• 1933T.Bor1 18 Ilı • Ef1111nl istik. 
.. .. .. n S. Enunmt 9D 
.. •• 11 10 S. Brıuram 
Elektlfter verilmemiştir. 

Zahire Borsası 
te-•·••• 

Bulday )'Umuıık 
Bulday ıert 
Yulnf çuvallı 
Atpa Anadol 
CAvlı fçl 
iç fındık 

a 28 
6 20 
& 25 
' 10 

30-

----
37 -

Yapak Anadol 
Peynir beyaı taıt 
Peynir katar taze 
Kun<iuı derlıl 
Ya11ak 

36 25 
M-
32 37 
52 20 

38 38 

Tilki 

Gelen 
8uAday 300 
Arpa 161 
Mısır 75 
~lercimek 45 
Susam 10 
z. yaA 20 
Tiftik 10 

ıooo - ı300 -
900 - 1300 -
200 ~ 1375 ~ 

O iden 
Ton BuJday 330 Ton 

" lç fındık 20 " 
" Tiftik 17,1/4 " 

• 
" YıP8k 
" BuJrar 
.. Kepek 

3 
8 

ti 

,, 
• 
• 

latanbul Aıll111 Orlnol Halnılı Jltıltkla 
mısl,.den: 

Harize ıararından kocaaı, Ortü&Jdı De
rebo)-unda Jıleybaae aokalında il No. la 
evtfe mukim Kemal lleyblaı mahbmeml
ıln 931/217 No. la dolruı llt actall bo
tanma dansında ı lkllMtllba ml('bal ol
dolu Hlqdan M. 111J1t lttmlJt mıhU. 
mece Terilea bnn tnftba Ulma .,... 
t .. ı ııaretl lelaltl tcWdlll w mtddttl ,.._ 

AT1'11pa llattmcla tatmacalt odun '"odun k&mtlrlerlu 10.1-111 tarlldııd• 
ıubara ua llatta •tll"I tarifeler tatbik edlleoektlr. J'ula taflll&t itin 1s
tu10nlara mlraeaat eclllmell41r. (llst) (!181) 

Kabfll mllalıa "tflde n Kim. 14' de Jaat teurmı:ta teeltml .. rtb1• 
mi IOO kurut mallammen bedelle 1100 mi Balut aost ebUtme •nıt7ıe e • ı - 111 nma lbl aat ıo,ao cıa Btrteclde • ltl•tm• !Qumcla 1atm •· 
ımacattır. Ba ite strmet llterenlerln nizami ., .. ıtaıar1111 '" ~ T,I ıe.._ı. 
nat üoelerlll mlraaaatları lbrmdır. Gartnamelel' paruıs Olarak tomll-
1'0Ddan nrtlmıttecUr. UHI) 

llahammen be4ıU •too lira olup H • t • 1111 tarnllnde IOIJt eblltme 
IJ• Atlll aımaoaıı Kurun suetfflntn 11 • '. 1118 tarlllll •Mumda lntt
f&I' eden 1100 ktlo HJoe talap alt ekllltmenln, cGrtllen ttanm beri•• 
7apılama::racatı llb ol11nv. (tHT) 

Jandarma Genel Komatanbp Ankara 
Satınalma Komlıronandanı 

1 - Vuıf •• Graettne 117Pll Jetmlf Ura flJat tahmin edlln komple 
JOs ıub&J eter takımı tapalı 1&rf un11)1e t • 1 • Hl Juarteml lbl laat on. 
da ıatlll almaeaktrr. 

t - &artnamut param olarak almabUeoet .,lan ha ebllem.,. gsr.. 
mek t1te1enlerln Hl Urallk tembaat matbu• -n1a bata aetta1nuıt .,. 
1&rtname4e 7Ul1ı Tulkal&n metni teklif mı~ptanm belll 11a aaat 
dot111a tadar tomllJOD& nrml• olmalan. (H41) 

----··-~ _ _..__..,.._ ---·-- - " - -
, . ' . . , t , . • t I~ . 1. , rl i , .. , i J 1. i . ı I. • r , . 

·---·. --- . ·-· -- - --- ~~- - ---·--
~enellk muııummen kirası 120 llra olan ltumellbtaarında 88 numaralı 

Ha1mana mektebi 919 unut !ıt&111 IOD111l& tadar tlnJt& ftl'Umet bere 
açık artırmara tonulmuttur. ijattnamtll lnanm mldlrltlltll4• 1Ch1!1e1tt
llr. tstekll olanlar 9 liralık tık teminat mektup ve,.a makbu111 ite l-&·918 
pertembe ıtın111aat U de Dalmt Enctımende bulunmalıdırlar. (t.) ,(1270)' 

Ketlf be4ell UH Ura 75 kuruş olan Floryada 1apıtaod IPOI" Te et
Jence teliıatr acıt ebtltmeJ'e konulmuştur. Keşlf evraktlı prtaameat lt
T&mn mtl4tlrllllb4a ,erllebtllr. llteklller 3490 N. tı bllu4a yazdı Testta-
4&a b .. ta fen Jt1ırl mldorınıtnden alacaktan fen ıh1119t Tealbll1Je 91 
lira it t111'11f1Ut ilk teminat makbuz Tt1& mektublJI• beraber tT • • - 918 

oartamb• dili ıaat ı• de Daimi Enctııııende bulunmatıdıl'l&r. 
,(B.)' (2029)' 

Sebudebaşı 
TURAN Tl'f ATROSV 
llakkı Rupn arkadq
ıarı, tataabul Ar tly•t
rosu aan'alkArları bir
likte, Mlce - Pencer 
varyeteal, iki oyun _ 
hird'en (Kral Ödiip) :. 
5 perde. Mfiterclml: 

._ vet91Je lllrüıbr. 
4 Onca Sari 

31 Raabl iV 
Ull mld9 oenp ........ olhelle ....... --------------------------

IDfEMALARr 
Jpet : TebllkeU afk 
Melek: 8uakoama 

Recai Sinay 
Konya kaldhı Komedi 

ERTUGRUL SADi 
TEK TIY ATROSU 
EDİRNE 

Cumhuriyet 
Sinema•unda 

SUmer: Arım mal alan 
Saray: Çarm cuusu 
Sakarya: l'aJaa 1ea.bı Je1a. 

32 Metafizik fO 

aa tueıader eo 
M Kaclm ve aosyaUsm 100 
35 D&IDUÜll S 
16 Dinler tartht ın 

31 J'Uozoft ve llUUlt 40 
38 Etik& 100 
39 Rerakllt 2& 
40 RUhl mucbeler 75 

(Bu Mr1Jt birden alanlara ı lira • 
lnan11 ikram edlllr, ve t Uta 18 lnarut 

IM'lla alınarak kalanı a)'Cla 1 er Jlra. 

' 

dan VCMRlye brralnlD'.) 

1 
5 ıncı Beri 

41 DeprofUndls ~ 

j 42 Günün hukuki \'9 lQtlmaf 1S 
\ meHJeleıt 

--------..----- '3 Etlltu 

Sat 
12 
9.30 
s.so 

20 

12 
18.30 

8 
6.30 

- -

KALKACAK VAPURLAR 
1'apurun adı m11111 1101 

Ankara Karadeniz 
T•nar tnnıı 
Kocaeli Mudan>·• 
S11det R•ndınnı 

G~LECEK VAPURLAR 
Karadeniz Knradenb 
Kocaeli Mudanya 
IJırtın Arn.lı• 
Saadet Bandınna 

ü GlaU barpler 
45 DtnuUalll bayatı 
48 Metaftzlk Dedir 
47 Yeni adam 
18 frstyetba teelrlerl 
49 Pol1tlb fe!Hf ... 

76 
100 
2S 

~ Estettir ~ 

(8'1 1er1Jt birden .ıu1ua 1 lra 
~9 lrarat Duam eclOlr ... 1 llra 86 lra
nıtu petfn almarall blam •Jda 1 er 
llısdall .ertılfye -......) 

51 Einelt ı 100 1 
encı Seri 

------------- 52 Para 2& 

ti ... l sa Sear .co 
an M timi felMfe 40 

Beşiklaşta Akaretlerde 87 numaralı evle JUnn la 
88/2, 86/ 3 numaralı daireler aeık artır- - 5.'5 ca tm b&1ata T& 
ma suretiyle kiraya Terllme~l b .. «On aıa- ~ Demoaten ~ 
tıldığından lsteklilerln yirmi bef nisan rrt Çlçeron ı 
938 pozarte~i ırilnQ ı .. t on bet@ kadar Be- S8 H!pnotlzma. 100 
~iktaşta Akarfllerde 54 num•rada mQteveJ. inan 50 
li kaymakamlıRınıa mllraraat etmeleri 9 

(V.P. 2405) eo Yeni bdm 4' 
------------ (1111.....,. ................. t llra. 

Fatih Knumnkamlı{Jrndnn: _ Jmrat Omun eclllll'ı Ye ı lln 4 ....., 

1 • 5 - 938 tntll ıOnııne tesadüf etmekte ; petlll almarall kalam arda 1 • Dra-
oldu#undan Falih şuheslne men~up bedelli ctan vereAlye brralnht.) 
erot 30 - .. - !1311 ctımıırte~i ııünü ınkedi- ) 7 rcı •• 1 
leceklcriııden mc1kör RÜn ~:1hRhı ıınat 9 dA Vikont XfUm r 30 
fUb41de hazır bulunmaları ilAn olunur. ı1 61 un u 1l 

I e~ Enett n 100 

' 83 Uza 100 

l
••t&•a11in)111~m~n••,111;-•,•;11111~n-.aı"111••~····;·~·· a··-w·e ı~ : ~~:::~amut harbi : 

Röntken Mütdıuaııı lı Ankara ~ .. ~~c~ .!~r~~ Kitabevi 

conker IOkakta Aslaner apartıman 

kal ,OnO te • I • tll .,.......... llbal ..a 
ı O olarak taJln tdllmlftlr. 

M. lleyb Kem.Un mnldu ,an ft ...Ut 
: mohktmed• buır bulunman veıa blr , .. 

klll bani tondtrmttl lllnm• illa oı. 
nur. (V.P. 1404) 

HergQn öfleden 90ftl'3 saat 3 ten 71=: 

1 ye Dllr Belediye, Blnbirdfrek Nurf. ZA Yf 

No. ~10 UH No. ıu Relı tah•detnamemt 11:rt -=-•s a ettim. Yenblnl olocalım, esklılnln hllkml 
yoktur. (V,. t'°3), 

lstanbal Merkez Komatanlıiıadam 
lztntl 88 Tnm. 48 ToPÇ11 ata1 ba1tan iken t. Tim. 10 ToPOU &l&J b&y· 

tarJılma tqla edlı.a 8aJtU' ~. lrfaa .... ., • il" ma mlflıılll .. N• 
caat ıtmtll. (111) (ltff) 
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S.N URAll• 

\ 

25 f nce sigara 

20 Kalln sigara 

KURUŞ 

0 DAlMA 
TİRYAKİ 
İÇiYORUM,, 

' e Her Tiryak~ bunu 
söylüyor.Acaba neden? 

Çünki: 
e Tiryaki sigarası on .. 
ların uzun zamandan
beri bekledikleri si2a· 
radır. 

e Tiryakinin fıarman1 
her zaman aynı olduğu 
gibi içimi ve nefaset~ 
de hiç değişmez. 

Her zaman 

AYNI HARMANI 
AYNI İ Ç i M İ 
AYNI NEFASETİ 

,. 

TİRYAK/DE 

BULABİLİRSİNiZ! 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
16 14 ı 1938 vaziyeti 

AKTiF .... 
..... ..ıl ...... 17149944 

• • • 
• • • 

DüUcllılEI M•tıete .. J 

,.... ııruı: • • 
B&rtotııkt ............ , 

Aım ...a ld.locrat 9 054. 614. 
Altıma tallTW DlıG ........ •. . , 
-- dllvım. " borcla 
lllırfıılc b&ldyelat • • • • 

...... tall11Datı 
n.ütıt edilen nnJa utu,-e 
11ıqttzca. 

Kanunun 6 - 8 inci mad
ılıh IDO lnflkaıı Bu:1Do W. 
r.daa q,ld tedl)'&t. 

ae.eıtas cGr.cbmı 

muta. ltoaolan, • • • 

~-eti• ..... 
........ 'hllTll&t ehclamı 

JD-Uto edile eTraJa Dair. 

' lt11m9 IW'plıft oetıam .. 
JtuYDl.t ltfbaı1 bymetıe 

1 ~ eıdı&m ,.. tah'f11At 
&ııı n n 

Mim " clt.Ttr llze:ı1M 

24.122.768.181 
20.039.504-

L227.140.12 

375.789.83 

12.736.088.32 

10.821.06 

20.082.006.61 

158. 748.568 

14.455.059-

S.000.000-
43.819.509.65 

38. 766.491.58 

7.015.389.16 

53.859. -
8.641.054.23 

Lira PASiF 

1 . • ' , 
45.889.412.30 Adi YO tnk&llde. • , • • 2.105.172.40 

-1.516.007.70 
375.789.33 

32.828.865.!)9 

144.293.504 

46.819.509.Gi 

45.781.880.7· 

8.694.913.8!. 
4.500.000-

14. 708.604.6~ 

Bmull • • • • • • • 

red&YWdokS Banbotlar: 
Oenıhte edlltD •nala aa.kUJ'e 
Kaııanuu 1 n 1 lDCI aadd• 
ıertna te1'tlk&D tı.umo taratm. 
d&zı Yald.~ 

Deruhte edllm nraJıcJ ~ 
b&klyMI. • • • • 
lt&rfıbC1 tamamen altm olarü 
DA.Yet.en teda1'111• nzedD• 
Reeakont mukab1U ut.nı. W. 

ftsed. 

Tll.rtı Llruı Hndaatıı 

IMYla l'aalaltlldatıı ı 

Altına tahYlll ubD dl!Yizler 
rnter dllv1 ·• .. r ,.. alaca" 

158.748.563.-

U.455.059.-

144.293.504.-

19.000.000-

18.000.000.-

ı.2sı.ıs 

Sl.861.168.74 
ıdlrtn~ tı&k1yela1 ••••• _____ , 

lılahteUJ · --· - · - 1 .• _,. .. 

Lira 

15.000.000.-

6.621.180.10 

176.293.504-
15. 784.617.98 

31.862.S9l.87 

9'7.920.783.61 

Aile kayıdları yapılacak 
Istanbol Beledlyesloden: 

1680 say.ılı belediye kanunu mucibince İstanbul Umumi Mecli
si llzalığı için yapılacak seçimlerle fntihBbı mebusan kanununa teT· 
fJkan belediyece hazırlanacak intihap defterlerine esas olmak Uzere 
İstanbul Umnmt Meclisl her nahiyede, intihap defterleri kıIAvoz 
kartonları namı altında. aile kayıtlan tesisine karar vermlştlr. Umu
mi Meclis kararmm ta.tblldne şimdilik Beyoğlu kazasında b&fl&
nacaktır. Once Beyoğlu kazasının merkez nahiyesi mUdttrlttktt ve bun
dan sonra da bu kazadaki diğer nahiye mOdürlUkleri kendi mmta
kalarmda bulun.an ikamctgAlıl.ııra her aile jçJn birer sual varakası 
dağıtacaklnrdır. Aile reisleri, 6u varakaları oldıldan tarihten en 
~ok on gUn geçmeden okunaklı bir surette doldnrnp ikametgAhl&ra 
gönderilecek memurlara ve7a bağlı bulundukları n.ahl7e mttdUrllne 
la.de ve teslim edeceklerdir. Kendilerine imza mukabilinde tcsUm o
lunacak sual varakalarmm müddeti içinde ta.de ve teslim etme7en 
aile reisleri 1608 say.ılı belodlyelere mUtealllk ahkllmı cezaiye ka
nunu h'1ktlmlerlne göre ceznlandı:rtlacaklardır. 

Hem.şehrllerln belediye ve mebus seçimlerine iştirak gibi en bU· 
yUk hak1aimm fstlmaU hususunun kola7ca temini için beledl7eD1n 
ihti7nr ettiği kUlfetl gözönttne alarak bu işin tahtlkkukuna yardım 
etmeleri ha!':saten rica olunur. (2163) 

·----·--------------------------~ Yeni Kontr • Plak Ltd. Şirke' 
.{URU SİSTEM Fabrikasında 

~\ _,Hro~l.cl Kuru Sistemle 
~ LD&D '*9 yapılan KELEBEK marktı 

Koıtr - Plaklar 
Çarpılma, çatlama, kabarma ve salr 
glbl hlçblr arıza göstermez. 

Kontr • plAklar bu gibi arızalara 
karşı garanti ile satıhr. 

KIZIL, KAYIN, KARAAöAÇ'dan mamul 
Xontr - plAklar st.ok olarak her zaman mel'cnttur. 

SATIŞ YERLERi: 
tstanbulda: RUŞTU MURAT OGLU, Mahmutpaşa KUrkçU Han No. 

28 lSAK P1LAF1DlS, Galata, Mahmudiye caddesi No. 21. 
Ankara'da : VEHB! Kô0-Tfcarethanesf. 

tzmlrde : KARL HORNFELD 
İHSAN KAYIN ve NEJAD TEZOL, Kerestecllerıı 
YUSUF ve KADRi 1ŞMAN. 
ŞABAN MAHMUD KOKNER. 

Samsunda: GÖÇMEN OGLU KARDEŞLER. 

Umumt satış yer!: İstanbul, Sirkeci, MUhnrdarzade Han No. 3 

YENt KO~"'TR PLAK Ltd. Şirketi . Tel. 22401 ........................................ 
Tttrklye iş Bankası A. Ş. lstaobul 

şubesinden: 
Ulusal Eğemenlik Bayramı genel tatll gilnlerl kanununa tevfikan 22 

Nisan öğleden sonra başlayıp bir buçuk gün devam edeceğine göre o güne 
rastlnyan cuma günU saat 13 den lUbaren İstanbul, Beyoğlu, Galata eubele· 
rimtzle Beyazıt, Kadıköy ve UskUdar ajanslarımızın kapalı bulunduğunu 

değerli mUşterllerimlze saygılarla blldlrlriz . 

~KARAMÜRSEL Fabrikasının' 
Hayat Ucuzluğuna hizmeti 

Birinci sınıf hare ve dikiş ile 

ıS~~~~EMA24ve 27 nra 
Karamürsel fabrikasının memleketimizin her tarafında tanmm11 çok 

sağlam ve zarif yünlü kumaşlanndan çok mahir makastar tarafından itina 
ile dikilmekte olan • 

Ismarlama elbiseler 24 ve 27 lira 
üzerinden imal edilmektedir. Muamelemiz peıindir. 

'(Pek yakında ucuz hazır elbise dairemİ2 de açılacaktır,) 

( Sultanhamam ikinci Vakii hanı altında ) 

848.482.480.56: ====:.........--------------------843.482.480.56 . -----
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Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

1. nci keşide 11 Mayıs 938 dedir. 

Büyük ikramiye 40.000 Liradır. 

-Birincı sınıf Operatör - Satın al m• 
ı Jr. CAFhR Ti\VVAl1 

Komlsyonund•n: 
1 'mumJ cerrnhl ve sinir, dlmal estetik 

cerrahisi mOtehassısı 
Parls Tıb Faldlltesl S. asistanı, erkek. 
kndıa amellyaUan. dlmaA estetik 
"yfiz, meme, kano buruşukluğu Ye 

ııenclik ameliyatı". (Nasalye ve doğum 
miltehassısı.), 

·ıuayer.e sabahlan 
l( den ıo a kadar Meccan r ı . 
rıı:ttrdcn ıııonrn Or.rellldlr. Tel 44080 
Bf'\'o~lıı. Pnrmokk:ıpı, Rumell ban. 

ı - Bir metresine altmış kuruş fiat tahmin edilen (35.000) metreden 
( 45.000) metreye kadar (22.900) lira değerinde vasıt ve örneğine uygun 
yazlık elbiselik kumaş 3 - 5 - 938 salI günU saat onda. kapalı zarf usuıı .. 
ıo satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasrz komisyondan alınabilecek olan bu eksiltmeye 
girmek isteyenlerin (1717) lira ( 50) kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
banka mektubunu ve şartnamede yazılı vesikaları muhtevi teklif mektu .. 
bunu belll gUn saat dokuza kadar komisyonumuza vermiş olmaları. 

(1082) (2101)' 

Sahibi ASIM US 


