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NiSAN ıeaa 

YIL: m-a 
5•rı: 7•••-ta7 lSTANB'Cm - i\nbr& Caddell 

Posta kutusu: 46 (latnnbul) ••• ••• 
Telgraf adresi: Kuruiı--. lsWı'tiul 
~elef. 21413 (Yazı) 24370 (idare) 

FeDAk.etnn fecô lbDDAlfilÇOSlYI 
36 kOy tamamen, 18 kOy kısmen harap 
Dün 1Jalniz Çiçekdafında 8(Jf!. ev qıkı(dı, vatanda1la_r öldü 

Her sarsıntıda 
Yas içinde evıer vıkıııvor ... 

bayram Köylüler dehşet 
BagUn 23 Nisandır. 23 Nisan BUşt1k 

MlUet Meclisinin Aııkarada topludljl 

ilk &ündür; Ttlrk mllletlnbı 7eD1dea 
tarih dtlnyasma doğduğu gb olmak 

dolaJialyle ayni umanda ~ bal'· 
ramıdır. Fakat dalma olduğu gibi rtırk 
mUlet.l 23 Nisan bayramını 1mtı.mak 
için hazırlanırken bu aene orta Aaa
doluda bilhassa Kıqehir ,11A1etlDI 
sanan bir zchele fel&kctl Ue brD•· 
la§tı. 200 den fazla yurtta§ zelzelenin 

!1!!'~111..t. . .ıı.. ocaklar altoıa eaalı eanb gö

.-ımwau blr o kadar atlf1111 da ain" ve
surctte ,....ıandı. Bundan 

l.llP.•hml~cre göre sayılan on bet 
Mlrlll pnbl bin arasmda olan blr 

itıtıesl açıkta kaldı. Huliea bu 
111111811 U Nlull yas içinde bir baJ· 

····oıdu. ltfüat halde zelzele f clakctinln .... ~~~ 
......... &Jal ...... lılr-Jelelll 

·~· Şu itibarla on eeldz seae cv
veı Allkarada Atattlrk'lln etrafmda 
fılplaıaui BUyUk Hlllet Meclisi btltlln 

~_.·-:..k m'tııetınln l arbğma ıdlihlı orda· 
.~~~ı.cıo kaadeden blr ifet llo 

.?alt~Maflhrı bulunuyordu. Banallla be
-...~~.TUrk mllletinla birlik kuvveti 

otııiıf6dndo bu iletin önüne geçllmlf
tlr. Bu;Unkü Orta Anadolu zelzelesi-
nin t.ahrlbatr ise, ne kadar bliytlk o
luna olsun, yine malıdut ve geçlcl 
blr tabiat ileti, bir zelzele fel&ketl· 
dlr. ŞUphesb ölüm zararJannı tclafı 

etmeğe lınkin yok ise de büttın mll
leU tehdit eden Metler karfWPda 
mucizeler yaratan mllU blrllk ve yar· 
clml hlslerl bagilnldl mahdut \ 'O geçi· 
d feliket sahnealnl yakın blr zaman· 
da ylno eakl mcsat hallDe geUreblllr. 

içinde ... 
sır kayadan kan 
renQinde sular 
akmaya başladı 

Ankara muhabirimi
zin verdiği en son ve 

en doğru talsllAt 
Ankara 22 (Telefonla) - Kırşe

hir merkezine ve kazalarma batlı 
mıntakalarda her gtın tekrar eden 
zelzeleye alt buraya elem verici ha
berler gelmektedir. 

BugO.n Köıker mmtakasmdan Cl-

Harap olan K6§ker 

çekdağı kazasına ballı köyl•rde bll
yük zararlar veren sarsıntılar ol
muştur. Fakat bütün bu zararlar 
maddi sahada kalmaktadır. 

Bugtlnkll insan zartatı onu ıec
memektedir. BUtUn köyltller kırlara 
çekilmişlerdir. Yağmura ve soğuğa 
raimen köylerine girmemektedirler. 

cıcekdatında bugün 800 ev yıkıl
mıştır. DOrt gllnlük zelzele sonunda 

Köşker nahiyesinde bir kayanın ic;ln 
den kan renginde ve bel kalınlığın
da bir kaynar su akmaya başlamış. 
tır. Köyltller dehşet lc;lndedlr. 

Bazı gazetelerin yazdıktan gibi 
yıkılan evldr on binlerce deilldlr. 

Ankarada 22 (Telefonla) - Bu 
glln saat 12 de Ankarada hafif bir 
zelzele daha oldu. Uç saniye sUrdll. 

Elektrik şirketinin va 
ridat ve masrafların 

vaziyet edildi 
Yeni Sovyet sefirinin oeyanatı 

- ~ itan - -- ·i&LE- - - - - - ~ ~ -
Karşılıklı menf aatlerı 

''Türk Sovyet dostluğunun 
inkişafını amir bulunduğu 

kanaatindeylm,, 
(YCINI fl~ amıııfıllillU' 

Onan için bugln 23 Nisan bayramı• 
m kutlamanm en iyi tarzı ba glzel 
.. pamm bir IDUIUI da mllJI ftl'b• 

jmımn herhangi bir parçasına am 0-

labllecek tehlikelere, f.fetlere brp 

,.ntnna kopıak demek olclaiaım dil· 
ıtınmek ve bu maksatla feliketzede
lerba lmdadma kopn hWdbnet De Ki· 
alay tet1dlltma elden geldljl kadar 
J'&l'dım etmcie çalıpıakhr. 

yıkılan evlerin sayısı 2800 zil geç. ---
mittir. • ••••••••••••••••• 

(Sona Sa. tJ sa. 1) 

ASIM US 
Bugllnkll mnteaddit sarsıntılar ne. 

tlceslnde yerden sular fışkırmıştır. 

Başvekil ve Hariciye 
vekili bugün geliyorlar 

Pazartesi akşamı lıu1usi tirenle 
Atinaya hareket edeceklerdir 

Ankara, 22 (Telefonla) - Bqvekll 1 cumhur bqyaverl ve h~ kalem mU • 
CeW Bayar ve Hariciye Vekru RllftU A· dUrU, ecnebi bllyllk elçileri ve orta ve 
ras bu ak~am saat 19'u 15 d:ıkika geçe daha pek çok zevat başvekil ve hariciye 
hw.-usi tirenle Iatanbula hareket etmit· vekilini tegyi etmi3lerdir. 
lerdir. Hariciye umum mUdUrlerinden Meh -

Başvekil ve Hariciye vekilimiz lstan- met Cevat Açıkalm, Bqvekllet hwıuai 
bulda Ud gün kalacak ve pazartesi ak - kalem mildUrU Baki Sedes, Hariciye hu-
§&1111 husuııl tirenle At!Mya hareket c- susi kalem mlldUrU Refik Amir Kocamaz, 
deceklerdfr. ve ajanı umum mUdllril Muvaffak Me -

Bugttn iki ilAve veriyoruz 
Birinci ilôıJemis 23 Nüan 

baYTamı müncuebetile çocuk 
mevzııuna tahaia edilmiftir. 

Oç renkli bir kapak içinde 
çocuk hayatına ait muhtelif 
yazı ve hikayelerle beraber 
güzel resimler. 

ikinci ilavemiz 
--~~----

Eli tabancah kaz 
Bu heyecanlı polia hikaye

sinin devamını yarınki gae
temizde takip edecelıainiz. 

Ayrıca 

iki yıldız biribirini anyor. 

Büyük eğlenceli miiaabaka· 
mız da bugün ba,ladı 

o 
Otuz beş gO.n devam edecek olan 

mUsabakamızda her gtln verdlflmlz 
parçalan toplamayı ihmal etmeyi
niz. Bunlan otuz beş gtln nihayetin 
de yanyana getlrdl#fnlz takdirde çok 
yakından tanıdıfmız iki meşhur 
yıldızla karşılaşacakl!Dlı. 

Re91mlerl en dolra tekilde ek. 
U7eıı oJmTacularmma mtlkAfat vc-
rlyoras. ... 

Iıtaayonda B. M. Meclisi reisi AbdUI. nemencloğlu BasveklllD maiYeUnc!e bu· 
halik Renc!a, blltUn Vekiller, IUyuetl - IunacaklardJr. • ••••••••••••••••••••••••••••• 



Aşk bu 1 
Bütün Gece Kırlan 

Yazan' Kadlrcan Kaflı Dolatan iki Genç 

unee. iy1ce yükselmişti Katiz- Sabahleyin Taksimde 
~ ••• •• polisler tarafından 

••• Hep bir yerde toplandı! 
P'ranlaıım ee • ı manın altında borular ottu, posta edildi 

davullar ça ındı • Earaatımrllkte oturan Huan ı.. 
atncl• blrbıla H ,..uadatt ima raı

- Tala ~uz! itte brlllm- ma, bir aeııe kadar enel H~ adın-llaYllerta botuı ...... .. blkttl 
..,_ Muta ,erde lıacaldarmm tıatlla-

* pil doinı ~ret bitil' hlllıle 
fJrladl. Yelf.llerin boful _,. dtlftU 

kanımdan Jran bopndı. Soe lılr kuv
.Ue doiruldu. yeıılden tap11tııar. Yer-

" hayftnlarm birçok )'ederi bil 
eydi. 

('ok seçmeden mavilerin boPm bir 
t daba buldu: DUpnanmm lraburp

.,.._ IUld bir tlft ıaacer ..,.. 
semtUdD. )'8re MrUdl. 

Pnı11no1ann mcm " tUaktln 18181z-
lral'll V enetolarm allat ve 11ev1DG

Jerl blpodscımu dold;ınap tapyordu. Ma-

•• ..... pblanm. s1lıl genç ve atı
dllvenlıa D.ltUııe atıldı 

- Mlkrula " QOCUkJan utar cetlrdl-
1 

llldaro bB)'le Wırdr. JılrGot ldtl de: 

- Dolna IG)'ilyw! 
- Ular ptlrdllerl 

--~ o .... bplardan lılrlala llert*4eld 
bpık ........... kwrmdaa 
l* lpJe ,. ... ,. ... blkb. aa.. 

....... cblan flrbJu. ,..... .. 
....... '* ........... KapU indi. 

A._,.r brlQl IU'ltı. 
.A8laa llmdt btru çeklapDdL ~ 

mw.mın llOrpe butlarmı >'Verek gide~ 
~ l'akat boja omua yoluna 
iki farat uumda dalla lrorlnmt 

botapna hql•dı. MIUl ldlkremelerl
...... billlrmelelt ..,.,...; lldıll
.. kQruldu'I J:a'fllda i,utp mQnba. 

clll1ordu. 

-\"D
AMB& YAIUŞL 

....... ~: 
IUıtılJ 

O,.llterlsf 

- , .... ,,, mıert lltertsl 
dram O)'llUdı. Once CIUll ldalu 

..,. leYIDctea ocıtta. Çbldl clnm
derebe7t, bnllyle '* Jatakta ,.. 

Ulellnl ıerçetten lagekledl o 
........ ceklllrt8D ... Jrale 

pdrdl: 

• de -- llblllalal .. de benim 
,attmmt dejll 1111 t 
.... .,.. JOrldlL 
1111EJD bir balda dls QBkerü el

...... koCa1a dolrı- aatarü 

da... N..a olur da tanım•mamf da 18 Jaflllda bir OOCUkla tADlllBıt. 
- BrlıltolaD J1aet1 llzerbme o1811a Jd MTltmele bqlaalflardn'. 

tammıyoruz. Onunla yatmadık. Bir sen~denbert blıiblrlerlnl od-
Derebeyt köpUrdU: gJDC& ıeven lkt CoCUk bu atklanDlll 
_ J'atmadmm ha? Tatmactmn. 8118 böyle devam ecleme1ece11DI dtlflne

ml! ilumı)rormn. l'üat bir slln pllp iN ret, enelkl ôeam eYda Upıata 
karar Termitler, l'ataa maden atı-= ==. ~ Çlnktl fttı kllıdmı alarak Sabrlnln Ferlk&-

Kadm klntıyordu. Jtlndekl atabe181nln evine 7ol&Jllllıt
tıl'. 

Darebe>'l yerla'e lrapemn kmetere Fakat Sabri atabeJwlnl nde lnıllıi-
hlO bakımıdı bile " •haeafD tatMIDcle mamq. aokakta talan iki ~k din 
duran ceııttıara emretU: • ge~ekl dehoetll ıotukta, dal tepe do-

- Bunların hepelnl um! Am1 adalet laımıtlardır. NU1&7et aab&Jlleylıı 8C 
budurl Suçluyu 8UÇU Jtlemeden enel ·ye rorıun bir halde Tablme dotru 
cealuuhrmalı! gelirlerken pollıler tarafından ,... 

Yağlı ipler boymılara seçti ve llOleler tal!Lnmıııar, cOrmtl meıbut mahte
blrer ikiler sahnenin kenanııdakl dlrek- meslne nrllmltlerdlr. 
lore uıJdılar. Sabri birinci ul179 eeaa mahte-

Seldl çift ayak 1Vd• kellUp te Mkts meslnde aorgun monun4a teyJdf 
dJl dJpn fırladılı IUllUl hipodrom 191& olunmuttur. 
Hllerlyle ve alJallui1le cmlıyarda. Küp ICapaimı Komtman1Dl 

(Dokm kile) Nlll alim W *9 BaflDA 1-..IL..1~ 
... olua ft ....... ptlrlJea dalla s-- UIUU1ll 
.. ...._ ıar IR•• JliPIDdm4lle Oalatada oturu fttrbe a4m4a 
sa pmatlJalrm illa ,.., .. ,. putak l»lr tadm blDpn Raace,. .... ftr 

lltalf. iki bclm dencla t.epecl• '* lıulait& BaDaa bl1lk lılr IEmll .... bllaprlartea, bir ara &ralarmcla 
dldm Vtnetolara 19P"lttl. Olk&ll bir kayP IOD11ada Hatlae kip 

PrlllDolann _...,,.., .,. 99 ..,_ tapatmı kaptılı llbl ftkrl,_.. ba-
maa 01malan ....._ .......-. T.- flD& lndlrmlftlr. ıuoıa kaclıa pta-
u.o& luamrttır. 
dakl~= .. : Bir Yahudi Arlcadqmı 
köprllao bldlrddl. Bıçakla Yaraladı 

Balk aıumda bllJtlk 1ı1r ..-o ft be- labatq adnula bir Yala11dl ıeacl 
,_a nrdL 1mpuator ~ı enelld da Tankpuarmda tunda
gllnktl ........ OJ1lllll 0 ftrl,yorda. ncı Haçltln dtlttAnmda oallf&ll ilk· 

Berkelbı atlderl koca m81damD ke- remi. aralamıda oıkan bir kaTp 1o
aarllrmdald bl78k b&*rla slm1ara il- nunda tunctaracı bıcall,ı. birçok 
elen 1WUtı JODarmm aimde'd bf*· 1erlertaden 79rala1arak kanlar loln-
lara çevrllmJttl. de yere ıermltUr • 

... 119ıııi3~illıili.M~~w-t ~ ba 

tı. Oau ardmdan fldndBI ıeldl. mtffu'.1'traı ıonra 1atalanarat bat 
Bqlra bir kapıdan arka arkaya tlç u- kında takibata bqlaıımqtrr. 

llD bota ~rlbldtl. D-t--
Kephr lalpmMli.. naaqa. Dayanamamıı 
Badejln la tarablald 1tf1f a.,.11 _. Olacak 

m samaııcla kalktı. Her birinden bet•r lltlld• Çamlıca rakı fabrtlrum4a 
omr 1Ue u1u, 1ı:apıu. ,.._., ..a oalJtan tem memuru Ramdlalıı ara
" kart çıktı. AiD' .pı __.. flD• q. buındalı sabıkalı Htlaamettla aclm
laklarmı Çll'pU'ak bortumlanm aaHadtlar. da blri81 bir kiloluk l'ÜI ç&lmzt. k• 
BoPl•r bqlannı iterek an ayaklarlyle oarken Jatalanmıttır. 
,.seı1 ... ledller. BbametUn ralr171 lcm•k lol• aı-

Ortaldl birden karlltL Rcmurtuıar, chtnn IOJlemlf, cirmi m ... at aala-
temf'ldne •ertlmltttr. 

tukremeler, hlrJaYJllar ve ulumalar or- Bir Sat.kalıma yeni I..! 
tahtı pnlattı. Kurtlarm ~ bir bamled• at-
paıplaadı; lkllll bou'k• laeDdete 111- S.lıremlnlncle 8ar&711197cluanada '' 

nnmarall Zekerl1uam clftkbma ... 
varlaaddar " ublanDdaa atıııaD iki bıkalıJarclua terUtot fUuı, kilidi 
panterle botqtular. kırmak ıuret11ıe glrmlf. oaldılJ blr-
nııe-. llld emaua •tbJu kapla- ook eeyalan dlln, H kuruta aatar-

m bortumlle ~ Jlnal ecbm 6- kea 1atalanmqtır. 
teye fırlattı. Karm alllena bir ulan 6- ı---·---------
teklnm. ~ altnada eaa yerdi. Bota- ra " relelerbd r'•••la lroJaldalar. 
lar orta 1'ftde arkalanm lılıtblrlerlne Kanlı bir •ftllll alere blmlll lm-
ftl'IDlwler, kıpl•n••n. ul•"'aa b1dJl'lp mandea,.n lltıl )o1QDlanm dik tlltQor-
bktmp yere •tl)w'lardl, falrat tlçllnDn IU'dr. llllda 1rann1an im Mf• ablla-
de oanmh•tlın. emelerl bil içindeydi. nada dalla tc* 11111oıda. 
Ocıltller4ma lklll at panterle altalta Dit- l'üat ba IUdet 111ma llhmedl. Aala-
llste boj'ufurken llç8ııctl811 ftllerden bl- larm tlçl de hendek baanu plen o-
rbıbı mtma atlamıt. flmdlllk kendlalnl tuz kadar uluma ok rtmuru a1tmda 
turtarıqtı. l'akat buylaaaD m 19r1er1 kmua. baPa &11. B1ru IOD1'a c1a ı... 
w bir imla • .,.... ...... Q'a, .... leıt, oalann l1dllr4llJder'1 blrlltte .... 
ldnmlye ba11adL Bir kaplan mrtma atla- rtUdealp 16ttb'Wdtl. YabUI m ba kanb 

dı ve gorille bolu bolla l,'ldL Daba •vatta -ı lıaJa tek ba1ftn olarak •· 
gok 1811l'811 m bllldeklerden blrbıe ya- liırma dlDIJmdU. 
varlaııdı; acı çıllddarla, attar libl bay- lklter tekerlekli ft ~ at koplu 
kırmıya bqladı, Roma arabalarmm • eydaaa cıkm•• ıe-

Bofı\lardan evvell biri, IODl'a dlfer t- aDmıedL BlrlDbl llrUcM -~ dllerl· 
kllt kanlar içinde yere eerlldJ,ler.. ala llrGıctlll de )'8111 a&nlek lb'mJtler-
Şlmdl OD1arm etratmda ulan, kaplan ve dl. AJDI realdUI """*'•rm 8DIDdül 
puıer avpm daha tortımc bir bal ~ um tlb1er rtllsirdu •""11ocda. Dd-
IDJltl. al de r'nl*" " ıttrbtls delllruhlardL 

Meydamn her tarafı kan lçlnde)'dl. Blpoc!roman bqdddı lıaamaldarmc!a 
B1r sut kadar 80m'a bu kanb dekor b1JUlllll& ftl'dl; lmJluı, ldlW.la• ..ı-

lclnde bll9>k mtl Jatıyordu. Uc ulu o Jamyor: 
p~• valeleri, parlak vtıcutJan kc>cıımen - Zenoteam, safer fltl1orusf 
bil lekeleriyle dolu oldutu halde bola- - Bbl utandırma, Markla! 
lan rahat rahat )'iyorlardl. ll'UJD biri de Gibi l8ller mk mlı )'llbeUJarda. 
hendek boyunca bomurdana bomurdaaa Venetolarm al atlan ko18 kan 1'91111· 
geslal)'Or; aalanJarm yemekle m8fCU) o- al abettlrVordu; PrulDolann .......... 
lutJanndan llttlfade ederek onk•apnık 1cmpn t01UJ1a boyalml.JI llbl kir atlar 

için yol anyordu. ltofulmutta; be.,.a de- aert )'elelerlal Ta· 

AalanJar doydular. Bqlanm bldmb- kit vakit ~. k&pllk ~ 
tar. bnh dltiel'lnl g&stererek Ukredl- Jaı.11. 
ı., klkredller. 8cıma onmp otmap ,.. 

nup ll&hillerinde 
m.U bfr yer olan 
Kot DuUr .... 

-~---kllmll ........ ,. 
lada......,, .. . 
klllDlt balamı 
blrblrlerhıl bul • 
duklan bir ,.. 
haline pldl: 

Buglba Kat n... 
zllr'tk eül•fncUts kralı De .ti. tap. 
u. h&rlcl)19 namım J&Dyan& wya 
brp karpya g6rmek kabildir: ~ * DDw lmm ile .... JılAJ .. 
........ Uwtalanm l~
Eden de, ysmbqmaa karm oıauıu 
halde, pzeteslnl okuJor. 

»'atat ,.ım. deiiller: ır.kl lncUb 
BqvekDl Bülvtn de anda,- tül Bel
çika Baevekill Van Zee1and da orada; 
eski Romanya Jwidye namı T!tlllea
ku, daha eald lngllla bapeJdll Loyd 
Corc hep ord11'"r .• 

BunlaZ'daa .,.. • 
ta, ll&beburs Ar
t l dil t le r l n.. 
J e il l'rlna Yo
lllf ,. kaim da 
al gllDJerd9 Kot 
lullr'e plm•t1er-
11r .. 
Bolwlldaa blr
'3ftblre aynlan ve 
~yada dolqbk. 
aa eonra tekrar 

Holandaya dönmep karar veren 

ingiJiz - italyan 
an a$ması 

Neler ihtiva edlJ 
hclf•- ı..ı,.. ............. 

ihtiva ettJğinl 11'1 surette Mlllaa et • 
inek bbildlr: 
ı - 20 Khum•nl 1931 de ild dnw 

letkl ,....,,allld ID8llfat.tJerln mra. 
aak IGfD )'l.pılaıa .. centJw apw • 
men~ anJ1p1ıargm kut Nt'mdlrD • 
mm w •Nents, Km....._ • liltd 
Mrilra lwtDıle ftldr tlatlll: 

1 - Anblcanda ,. KnııMe•• 
ntıfa nımtakltan tlmrinde uJapa 
ve Arapça olarak lngWa .ıe,Jatatı ,. 
•tamın .,._. ,.. lllll'l1ltmm 
lreenmell; 

a 1"'9 lncU*'8 B'abettltama ltaıJım. 
tarafmdaıı fethfnl turmak lcfn bir 
hal llldf JıaJwk: İta.IJa 8Menm m. 
lama lelerine ,. Tana 161Unln lel'beet.. 
G8 ümuma IDmd o1mJ,acü (bu gS 
Mavi ~Wn bpatıdJr) ttaıJ&IUD ttaı. 
,. larkl AtıiJrumdül ,wıu.a kUlıt 
.. taal&JdltlerL ' -. ..,. ... ,,,,. ......... 
Jr1'mım: · 

1-Tn.blultül lta!Jan bn9tJtli. 
Din~; 
e-~~. 

klbwl lnmu-•Nfı IU'ta bltlı uJq. 
ma. ltaıyanm Dl Batear adaJarmc1a 
ne de 1l'uti. sera bullDIJll8dılmı .ıs,. 
lemeel. 

Prmm BlrA1wd da basla Kot DuUr- --------.... ~-
de dedikodu mevzuu oluyor_ Garsonlar 

Ct"'mlfet~ad 
GanonJar cemiyeti idare he,-tl'ı ... 

tlhabı dOa ,....tir. lıetb ~ 
KalQnıdur ki, Bolan~ VellahcU o

lan Prenııea Jullana'nm kocam Prens 
Benıhardm Bolandadan birdenbire u
•ktıflDllJlD!m eebeb4 kaynatam (ya.. 
Dl Holanda krallçeei) De aralarmda 
çıkan kavgachr. Kraliçe, Prenlln tar• 

evlemne~ ~ ~ bul~ıt
b. Prens Benıhard da, kardep lle be
raber, Bolandıdan dJpn çıkmqb. 

Bir mlkldet nereye gittllderl meg. 
bul kaldı. Niha19t ltaqada olduldan 
haber alındı. 8lmdl de, Boladı,. 
d&unek bere, l'ranMdan ~ 
l'atat tfmal mem1ebtleriııbı mtuk 
bavumdan evvel l'nn•nm cenap .. 

el ıtınfl antqmcütır. 

8anaer KrmnYel 

kmllebhiittepluimlr.egeJmltUr. 
Ameritab ..... ıanve .. ..,.. 

bat etmektecllr. AUanda lılr iDldM 
dunhıktaa -.ra tehrlmlse ıe!mll .. 
baradea Amıpqa lltmlltlr. 

lebrlmt8cle llaldllı mtlddette. knıM. 
ae AmGrlb _.......,__ otGmobDl 

tablla edllndttlr • 

~==-~ rKURUN 
lllftmU olu '* memele de VIDdllnr ABONB TARIPEsl 
Dnhl!Dm ılllliı Wfk IZ'm8lelidlr: • ,_ .. 1 11 ... 

t--n•- ••-• emııael 
EKi ~ kra- lrtnd• tlııındo 

b bir mlddlt A- -
9aatuı)ada Jra1 • AJlak H 1B &,.. 

1 Qlak - , •• 
dlktaD llOlll'& l'nn 1 a1ltk C71 ao • 
aya geldi ve Tu- Yatlık toe ıeoo • 
nuagid~ A-
merikaya .... ~ Tarlfeaınden Balkan 81rllli lef• •1d• 

ha 
e~· olaı tanq dlfllOr. Posta blrnttne 11r. 

ber Yerlldllt .,,.. ,. ........ ,. ,..... ............. 
halde on.dan bir .........tmr. 
yere &ynlmadL Aboae bJdlBI blldlnll mütap ft 
Tunuata DUJra ne ......., 1en1ınt. ._ ,. ........ ,... 
DOeesln ~CÜ • ...,. baabı ile ıolllma lcnltDI ldarw 

lan Htke bagthı Greta Gaı1ao ile • "-dl aımae alar. 
cam yer1epılf bulunuyor. Amerika da f'trit,,.111• .,_ ,_,. -.rhd""• 
artık eekl bayan Slmpeonu tekrar g6o il.URUN'• ·-,,.,,.,. 
receflnden llmldlnl teetı. ~ ya.. Ad,_ .._.. .. ,,.. lcNtt a ....... , 
lmıda dlnyaya bir çocuk pt1recelt 
ve bunun Amerfkada dotmumı iste • 
dili baklrmda da artık bir haber gel
miyor ... 

Vlndsar Dukumm Kot Dullrde bir 
katk alacalı buıUn kuvvetli b1r lhtl .. 
mil dahlJfnde gMJmekt.ellr. Battl, 
aıacaıı ~ sahibi ne puarbfa bl
ıe batlam-.. 

Deniz tlcar t mDdlrD 
hmlr ft ilenin Umuı1annda bir 

mtWdettmberl tet.WkJewle ltahmaa 
deab ticaret mlldtlrll lılOflt Necdet 
tebrlmla 41&ua8ttlll. B11J lflflt Neoo 
det tetldklerinin netlceelnl bir npor 
Ullnde buırlumt Jkdlat ftklletlor 
rGndermfttir. 

o 
Ecnebi Vaourlara Verilen 

Kömür 
latanbula ceıen d.:nebl vapurlarına 

aon blr hafta sarfında 4315 toe maden 
ldSmllrll ~. Banma naktm tifo 
tan 41471 ..... 4 

Diinlcü Hava 
TetUtb meteoroloji ı11aaıoı11111clu ali. 

nan IUl6niata dre; rurdun Karadenla 
.kıyılan Orta ft clııalıa Audola b&Jillerta. 
.. .......... IMnll ,....... dllee 
bllseı..lade ekMrlıllle llalulla llemlt. 
raa,lr _,.. Anadolu eeaup doluaada 
_...,. Jlllu ...... dilll' ~ • ..._ 
,.. ............... orta ... Yftl .... 
mlfllr. Din lllaüaldlı ba'fa eberlJelle ....................................... 
.. .,... Le metre imla ... lftb'. s.t 
H de ban laQtla 781,2 mlllıntn idi. 
............ rlkaell 14,f " - dlflk ete .. , -.u,m b7dolaamtlfbll'. 

o 
IS Yıl Eooel Bqiinı 

Amerlbd8 balaaa TtikJer aamaa. 
lana• 111,.,.... W1Je ebDelr tda laM 
toplamıtlar, NttYJ'Oltla lelllla bir Tiril 
taciri IO,OOO dolar 9Wllllwttr. 

MOhlm bir ıeteaı belll ollıcell ••alla 
ba paralarl8 orade blrcok ..,,.... 1a1aa 

alınacak. T8rlı annaalJe lelJ'la ollllld1llr.. 
tan IODN 1'aft ""19 AaJmaıa ...... .... 
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Si nem al ardan sonra 

Çocuk neşriyatının da kontro
lüne başlanacak 

Kültür Bakanlığı çocuk terbıye lılerl- ' 
le çok yakmdan meıgul olnuya be.ela -
mıııtır. Bunun ilk semereli neticesini si
nemalara kUçUk yaştaki çocuklarm alın
mama.siyle görUyonız. Bakanlık bundan 
başka diğer çocuk terbiyesiyle meegul 
olan mUcsseseleri \'e çocuk neıriyatmı 

:la sıkı bir kontrolden geçirmeğe başla
mıştır. Kontrol lıinl yapmak Uzere ba
kanlıkta bir komisyon çalışmaktadır. 

zümreye açılan mUcadele üzerinde gö
riiırlilecek, nizamnamede bu hususta 
bazı tadilat yapılması umumi heyete 

teklif olunacaktır. 

Karşılıklı menfaatlerin 
"Türk Sovyet dostluğunun 
inkişafını amir buluodugu 

kanaatindeyım,, 

Bu çalt§tlla neticesinde bUtUn çocuk 
terbiye i§lerl organize edilmiı olacak • 
tır. 

UnJTersite Talchctıd Dön Geziye 
Çıktı 

Universlte talebesinden 500 kl.§ilik bir 
kafile diln )1rmi Uç niımn bayramı müna
sebetiyle lmılte bir gezinti tertip etmiıı
lerdir. Gezinti pazar gUnU akıaamma ka
dar sUrecektir. Talebe, lmıittc kAğlt 

fabrikası ve köylerl gezecektir. 

Belediye İ§leri: 

Belediyenin F evkalide Büt· 
çeaine Konulan T ahsiaat 
Belediyenin 938 senesi fevkalade bilt-

çesine bazı iııler için eu tahsiı'lat kon -
mugtur: 

325 Bin lira yol işlerine, 35 bin Ura 
köprülere, 44 bin lira harita tab'iyesine 
ı-e pllnm tanzim iıJlne, 110 bin lira ia -
limli.ke 70 bin lira kanalizasron 200 bin 
lira konser\'aluvar, 30 bin lira mezarlık 
Şlcrlne ayrılmıştır. 

Sokak Levhaları 
Sokak levhalarının ve numaralannm 

eocuklar tarafından atılan ta§larla bo -
ıutduğu görUlmUe, bunların yenilenme
sine karar verilmi§lir. Bu İ§ için de büt -

ceye tahsisat konmuııtur. 
Hazlrnndan sonra lovhalann kırık ve 

ok nmaz bir hll.le gelenlerin yenilenme
alne başlanacaktır. 

Margarin Talimatnamesi 
Margarin talimatnamesi eehir mccli • 

sinin BnUmUzdeki toplantılarından birin
de mUzakero edilecektir. 

Şehtr meclisinden ııeçilen bir komis -
yon uzun mUddettenberl bu tşi tetkik e~ 
ı-JJyordu. 

Eminönü • Eyüp Yolu 
EminönU - Eyiip yolunun açılmasına 

bu sene zarfında başlanacaktır. Bunun 
için bUtçeye konacak tahsisat ile yolun 
~erestccllerdcki Hale kadar otan kısmı 
açılacaktır. Bu lııe Eminönü meydanının 
açılmasını müteakip baıılanacaktır. 

El Arabaları Ne Tipte 
Olacak 

Belediye daimi encümeni el arabaları-
nm ne tipto olacağını tetkik ediyordu. 
Arabalar hakkında blr karar verilmesi 
11ehir meclisine bırakılmıştır. Meclisin 
yakında bu hwıwıta bir karar vermesi 
muhtemeldir. 

--c>---

1 ktıaadi M aha/ilde~ 

Halk Banka.lan Ve 
Halk Sandıkları 

Memleketimizdeki b:ittin küçük aanat 
karlan ve küçük it sahiplerini himaye 
edecek olan halk bankaları ve halk ıs.an
dıklarının teşkiline dair kanun mevkii 
tatbike konulmak üzeredir. Bu kanuna 
göre; halk bankaları ve halk sandıkla
rının sermayeleri, bu müeueıelerin ilk 
tesislerinde sermayeye iştirak etmek 
üzere hazint4.:e yapılacak i§tirak listesi, 
hazinede mevcut tahvillerin satı§t ile 
temin olunacaktır. 

Bu tahvillerin kıymeti 200.000 lirayı 
bulmaktadır. Kanun bütün küçük sa
natldrlan himaye edeceğinden biran 
evvel tatbik mevkiine konulmasr bek
lenmektedir. 

Komisyoncular BirJiğinin 
Senelik Kongresi 

ÖDJ.milzdcki Pazartesi günü İstan
bul komiyonculan birliği senelik kon
gresini yapacaktır. 

Bu münasebetle .dün idare heyetin
den bUtün azalara bir davetiye gönde
rilmi§tir. Komisyoncular birlifinin kon 
gresinde kanuni sıfatı olmadrğı halde 
komisyorf.:u sanatım alan mutavuaıt 

Bundan alınacak netice, Maliye ve· 
kaletine bildiril<.4.:cktir. 

Yeni idare heyeti intihabı da bu kon
grede yapılacaktır. Söylendiğine göre, 
1stanbulda ancak yüz otuz kişiyi geç
miyen kanuni hakkını haiz ve ehliyet
nameli komisyoncu olduğu halde 400· 
500 kadar mutavassıt bulunmaktadır. 

Zeytinyağı Piyasaaı 
Hararetlendi 

Zeytinyağ piyasasında yeniden hara
retli muameleler olmağa baştamııtır. 
Buna sebep: zeytinyağlı yemeklerin 
yapılmasının mevsim dolayısile artmrı 

olmasıdır. 
Muhtelif istihsal mıntakalanndan 

mahsul de mUtema.di §ekilde geldiği i
çin fazla taleplerin hepsine cevap ver
mek mümkün olmamaktadır. 

İstanbul piyasasında birinci yemek
lik yağlar toptan 43-44, ekstra ekstra 
yağlar: 45-46. İkinci yemeklik yağlar 
42-41; sabunluk 36-37 kuruı arasında 
muamele görmektedir. 

Urfa yağlan ise gene toptan olarak 
kilosu 100 kuru§a satılmaktadır. Hal
buki dört be§ gUn evvel ayni yağlar 
115 kuru§a satılmaktaydı. Fiatın düş
mesi piyasaya son bir kaç gün içinde 
mal gelmesinden ileri gelmiştir. Muva
ridat devam ettiğinden alakadarlar Ur
fa yağlarının daha bir miktar d:i§c'.:e
ğini tahmin etmektedirler. 
Diğer taraftan yeni yıl ihracat ha

zırhklanna ba~JanmıJ, Romanya, A· 
merika, Almanyaya bir miktar zeytin
yağ gönderilmiştir. Talepler biribi.rini 
takip ettiğinden ihracatın bu yıl bir 
hayli iyi otacağr umulmaktadır. Yeni 
zeytinyoı~ mahsulil henUz idrak edil
memi§ olmakla beraber geçen yıldan 
bir hayli stok mevcut olduğundan ta· 
leplerin hepsine birden ve §İmdiden 
cevap verilmesinin mümkün olal.;ağı 
sanılmaktadır. 

Y unanistandan Yumurta 
Siparişi Devam Ediyor 

Rum ortodokslannın paskalye bay· 
r~mları başlamıı olduğundan yumurta 
pıyaaasında hararetli muameleler olma. 
ğa baılamıştır. Bilhassa kıııl renkte 
boyanmış pişmi§ yumurtaların satışı 
!imdiye kadar nadiren görülmüş bir 
hararetle satılmaktadır. 

Paskalye haftası mUnasebetilc Yuna
nistandan mühim bir firma 400 sandık 
yumurta istemiştir. Elde hazırlanmış 
l 000 kadar sandık olduğun.dan bunun 
4oo sandığı derhal gönderilmi§tir. 

Buğday Piyasası 
D:in zahire borsaaında ziraat ban

kası taraf mdan 5.28 paradan 90 vagon 
yumup.le, 5.20 paradan 60 vagon sert 
buğday aatılmııtır. 

Piyasa çok istekli olduğundan ban· 
kanın piyasaya arzettiği bütün mallar 
satılmaktadır. Bundan ba~ka tüccar 
malı olarak da dün 6,4-6,6 paradan 2 
vagon buğday satılmıştır. 

'-<>--

Gümrüklerde: 

On Beş Günde 
Gümrüklerden 

ihraç Edilen Mal 
Bu nyın blrinc-1 ve ikinci haftasın· 

da Tstanbul gUınrUklerlndcn yahııneı 
memlnketlerc mühim miktarda muh
telit mallnr ihraç ~dilmlşUr. Bu ara
da Ttalynya l 7444. Fransaya l 77939. 
Çckoslovakyaya 2784 n. lnglltE'rC':re 
944;:4, Almnnyayıı. 618G8, Mısıra 

62b68. Polonyuyn 54!ı:rn. Amcrlkaytt 
22600, Belçlknya 18066. Bulı;-arJstn
na 6940, Yunnnlstnnn ı 2237. Roman 
yaya l 6296. Hollnndaya 3~04. J .. it
''anyaya l031. Surlycye 91 ı. Dani
markaya 443, f8'•eçe 4918, Rusyaya 
78187, liralık mal gönderilmiştir. Bu 
mallnr arasında bJlhassa başta tUtiln 1 
tırtık, yapalr, zeytin, zeytinyağı yu. 

Ankara, 22 (A.A.) - Yeni Sovyet 
bilyük elçisi Bay Terentiev a.ıağrda.ki 
beyanatının Türk matbuatm& ibli.ğını 
Anadolu ajansından rica etmişlerdir: 

Sovyetler Birliği bükfunetini dost 
Türkiyede temsil etmek gibi §erefli ve 
o nisbette de mesuliyetli bir vazifeyi 
bana tevdi etmiş olmasından dolayı 

duyduğum derin ve samJmt aevinci 
Türk matbuatı vasıtasile ifade etmek 
f ıraatmı bulduğumdan dolayı pek zi. 
yade memnwıwn. 

Bundan önce de bu çok misafirper
ver memlekette bulunmuştum. Birkaç 
sene evvel güzel memleketinizde yaşa
mış, çalışmış ve en iyi hatıralarla ay
nlmı§trm. 

Şimdi Sovyetler Birliğinin bUyUk 
elçisi sıf atile büyük bir memnuniyetle 
geliyorum, hususile Jd iki memleketi
mizin karşılıklt menf aaUerlnin, ana • 
ne,1 Sovyet - Türk dostluğunun ileri
de takviye ve inkişafını amir bulun
duğu kanaatindeyim. 

Türk devlet adamlarile ve bilhassa 
Başvekil Ekselans Celal Bayar ve ha
riciye Vekili Ekselans Tevfik Rilştil 
Arasla yaptığnn ilk temaslar, millet
lerimiz ve hil.kO.ınetlerim.iz a.rasmda. 
mevcut çözülmez doetluğun istikrar 
ve kuvvetini tebarüz ettirmiştir. 

Filhakika, Sovyet • Türk mUnase
batı geçici mUIA.ha.zalara veya siyasi 
mütalealara değil, karşılıklı hakiki 
menfaat, müteka;bil anlayışa ve müş
terek sulh emeline sağlam bir tanıda 
istinat eylemektedir. 

İki memleketimiz arasmdaki dost • 
luk, gerek kahraman Sovyet milletle
rinin gerek kahraman Türk milletinin 
ecnebi müdahaledlerin suikastlerine 
karşı istiklallerini silahla müdafaa ~~ 
meye mecbur bulunduklan o kahra 
manlık devresin.de başlamı§t.ır. 

Bu dostluk, bir taraftan Rus çarlık 
siyasetine kati olarak nihayet veren 
ve her milletin tam bir siyaset, eko
nomi ve kültür istiklM ve inkişaf hak
kına. hürmet ve riayete müstenit 
prensipleri, Lenin ve Stalin prensiple
rini, ilin eden büyük sosyalist Teşri
nievvel ihtilfılinden, ve diğer taraftan 
da Türkiyede sultanların imparator -
luğu yerine muzaffer milli kurtuluş 
hareketinin neticesi olarak bihakkın 
milli hakimiyete dayanan iktidar, ba
şında Tilrk milletinin eefi Atatürk 
bulunan Türkiye Büyilk Millet Mecli
si tarafından deruhte edilen yeni bir 
devlet kurulduktan sonra mümkün ol
muştur. 

1921 de akdolunan Moskova mu
ahedesi, Sovyet -Türk dostluğunu res
men teyit etmi§tir. o dostluk ki, yu
karda söylediğim gibi, temeli daha ev· 
vel atılmı§ ve yalnız siya.set adamları
nın vicdanında değil iki komşu mem
leket halk kütlelerinin de ruhunda 
kök salmı§tır. 

1925 muahedesinin mUhim bir mev
ki aldığı bir seri mütevali muahede
ler, iki devlet arasındaki politik mü
nasebetleri genişletmiş ve kuvvetlen
dirmiştir. İki memleket arasındaki bu 
temas. hilkumetlcrimtzin umumt ban
şm muhafazası için birden fazla defa 
yanyana mücadeleye mecbur kaldığı 
enternasyonal politikada büyük bir 
rol oynamıştır. 

Keza bu temas enternasyonal kon
f eraıı.'3lardn ve Milletler Cemiyetinde, 
cnternıu;yonal meselelerin hak ve mu
ahe<lc!crclcn mütc\'ellit taahhütlere ri
ayet esasına müstenit bütün bir sıra 
pasifık tc~cbbüslerin muvaffakiyetini 
de temin eylemiştir. 

Halen, mUnhasıran gergin olan en
ternasyonal bir vaziyet içinde, bu dos
tane Sovyet - Ti.irk teması. kollektif 
emniyet csasna müstenit taksim ka-

bul etmez barışın teminine yarayan 
mUhiın bir funil olarak daha mUcsslr 
bir rol oynayabilecektir. 

Türk • Sovyet dostluğunun bundan 
sonra.ki takviyesinin ve tahkim etmek 
suretile, ileri insanlığın mütearrız 
kuvvetlerin milletler arasında yeni 
bir kanlı kit.al çıkarmak hususundaki 
cinat teşebbüslerine kar§I olan müca
delesinde kıymetli bir amil olacağına 
asla §ilphe yoktur. 

Sovyetler Birliği ile Türkiye ara • 
sındaki münasebetleri bUyük bir 
memnuniyetle görüyor ve tesbit edi
yorum ki, ekonomi, ticaret ve kültür 
sahalarında da müterakki bir §Ckilde 
lnki§&f etmektedir. 

Sovyet endüstrisinin ve teknisiyen
lerinin Kayseri ve Nazillideki büyük 
dol~a fabrikalarının inşasına işti -
rakleri, ekonomi mUnasebetlerimiTJ 
yeni bir tecrUbe ve ezcUmle endil.stri
yel teşrikimesai tccıiibesile r.enginleş
tirmlştir. • 

Geçen sene aktedilen ticaret mua
hedesi ve ödeme anla§IllasI, iki mem
leket arasmdaki ticaret mUbadeleleıi
nin normal yürUmeel ve mütevall in
ki§afI için icap eden bütün unsurları 
vermektedir. 

Sarsılmaz ve vefalı Tilrk - Sovyet 
dostluğunun bundan sonraki ~a • 
fından tamamen emin olarak, barı§m 
muhafazası ve iki milletin terakkisi 
için emin bir zaman olan bu maksada 
eriısmeye bütün kuvvetimle çalışaca. 
ğım. 

Bu yolda yalnız Türkiye Cumhuri
yeti hWrllmetinin değil, aynı zaman
da Tilrkiye efkarı umumiyeslnin ve 
keza t.eşrikamesa.isini fevkalade tak • 
dir ettiğim Türk matbuatmm devamlı 
nıUzaheretini bulacağıma kaniim,.., 

Zonguldalc Haı·cı Kurumunun sa· 
tışa çıkar<lığı madeni ve renkli
tal•vim,. 

Zonguldak hava 
kurumu 

Çok gUzel ve madeni 
bir tak vlm yaptı 

Zonguldak (Hususi) - Her vesile 
ile kurumun gelirini çoğaltmak için 
çalışan hava kurumunun Zonguldak 
şubesi bu kere de güzel bir takvim 
vücude getirmiştir. Bu takvim ma
denidir. Her za.İnan kullanılabilecek 
bir surette tertip edilmiş ve zarif bir 
~kilde bastırılmıştır. üzerinde renk
li ve nefis bir tablo vardır. Tablo mil
li bayrak ve AtatUrkün resi.mlcıile 
süslüdür. Altında Türkiye haritası 

ve üzerinde bir çelik kanat görlln
rn u rta av dPrisl, nohut, bnlmumu, mektedir. 
vnrdır. Hıı rakamlardan da anlaşıl- Tablonun çcrc;}C\'esinde vilayetleri
dığın:ı söre; Nisan ayı iı;erlslnde en mizin isimleri okunmakta. ve tablo tl
fazla memleketimizden mal alan dev zerindeki müteharrik kapak çevrllin
letıer arasında Çekoslovakya, Al- ce o vllftyete ait coğra!t ve iktisadi 
manya, Rusya ve Fransa gelmekte- lüzumlu bilgiler göze ça.rJ>.!llaktadır. 
dir. ' Takvim iki ta.rafmda :tatUrkün 

Arada bir: 

Türk- insan 
Yazan: Nurettin Artam 

"Herhangi bir dostunuza 
nuz: 

- Sen her feTden CTVel Türk 
mOydUn, insan mı? 

Vereceği cevap, lcleoloJlsini tayin 
etmenize yarar. 

Faknt hu sorgu abestir. 
Çilnkli cc>rnhınr mutı:ık ve mUcerret 

bir prensip değil, hayati zaruretler 
tayin eder.,, 

Yuknrıki satırlar dostum Peyami 
Safnnm geçenlerde çıkan bir fıkra. 
smdnn almmıştır. 
Eğer bir takım mefhumları, bugU. 

ne kadar kullanıldıkları şekllde ve 
manada alırsanız, eski hayatın ve 
<'Ski kitabın yaptığı tasnltlerln te
siri altında kalarak, bunları kati 
olarak birbirinden ayrı görmek yo
luna saparsınız. 

IA'ıktn devırrorle, muhitlerle ve 
lnkılAplarla mefhumların mana de
ğiştirdiği hesaba katılınca varılacak 
netice bUsbUUln başka olabllir. 

Bir takım kelimeleri, nazart ola
rak, önler.ine rakamlar koymakla. 
blrlblrlnden ayırabilirsiniz. LAkin 
hayatta ve tatbikatta. veyahut şöy
lo diyelim. bir rejimin husus! haya
tında, husost tatbikatında onları 

bir bllttln görmek zarureti vardır. 
Mcselfı Kemalistsiniz. Size Kema... 

Ilzmln f deolojl bayrağında altı tane 
ok bulunduğunu hatırlatarak sor
salar: 

- Her şoyden evvel l!lk misiniz, 
yoksa. devletçi mlslnlz? 
Vakıa bu oklar sıralandığı zaman 

Ulkliğln ön Un de ( 5), devletçlllğln 

ön Un de de ( 4) rakamları vardır. Fa.
kat siz, ne daha. lSnee ıa.tk, sonra 
devletclsinlz, ne de önce devletçi, 
sonra Hılk. Her şeyden önce, hem 
o akideyi beslersiniz, hem de ötokt .. 
nf. 

ldeoloJi bııyrağımızdakl altı ok, 
mfllt bayrağımızdaki ayla yıldız gi
bidir. önco ay, sonra yıldız, yahut 
önce yıldız, sonra ay dlyemlycceğf. 
nlz gibi altı umdeye de öncelik, son
ralık izafe edemezsiniz. Ayni an ve 
zaman fcinde hepsi birden. 

BUyOk Şefin direktiflerinin ve Par. 
ti programının telkin ettiği ruh T"e 
manada Tilrkiyeye barışçı ve ınsa. 
niyetçi bir milliyet getlrmtştır: 

"Türk milleti, insaniyet ailesinin bir 
uzvudur.,, Onun ıctn • dünyanın ce· 
şlt çeşit telA.kkileri ne olursa olsun • 
Tilrk ve insan da Parti bayrağında
ki a.ıtı ok, mmt bayraktaki nylı 

yıldız glbl bir tektir. 

Osmanlı mnnevverl, yUzde btlmem 
knç eksiği He "'Tanzimatçı,. yahut 
"İttihatçı,. olablllrdt. Kemallst Türk 
mtınevverlnln ruhu, imanı ve bağlı
lığı ise, toprağı gibi, bir btıuın olmak 
gerektir. 

Nn:rettln Artanı 

Evlenme 
Bay Rifat Barlasın kızı Bayan Ve

ca.hat ile Bay doktor lsf endiyar Esa1 
Kadasterin evlenme töreni dün akıam 
Tokatlıyan salonlarında yapılmııtır. 

Bay İsfendiyar Esat Kadaster, T~ 
irf anma bUyük hizmeti geçmiı ?.lııh· 
mud Esadm ayni feyizli yolda yUıil

ycn oğludur. 
Törenin evvelki akşam yapıldığına 

dair dilnkü gazetemizde çrlıcan havadi .. 
ten dolayı ö2.1llr dileriz . 

guldak vilayeti ve Türk ocakçılığı 
hakkında iki vecizesi yazılıdır. Tak
vim hava kurumu menfaatine 150 
kuru~ satılmaktadır. Şimdiye kadar 
memleketimiule bir eşi henüz ne§I'e
dilmeml§ denecek kadar üstün bir 
mükemmeliyet ve nefasetle yapılmıı 
ve basılmıg olan takvimden herkesin 
bir tane edinmesi, her zaman gözll 
önUnde bulunacak ltizumlu bilgiler 
bakımından faydalı olduğu gibi aym 
zamanda. mllll mlldafaa hizmetine 
yeni bir yardım için fırsat vermekte
dir. 

Hava kunıınu hlzDletlerinde genli 
ve başarılı çaışnaıan ile kendini ta
nıtan Zonguldak fUbes1n1n bu yeni e. 
serini takdir ve bllha,..a IUbenin d&ı 
ğerll bqkam .Ahmet Gftrell bu nıu.ı 
vaffakıyetfnden dolaYJ tebıik etnıeıc 
got ,,... oı.r .. 
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Arkalarından soluk soluğa gelen eu 
koca altın köstekli ihtiyar adam da 
onlan öyle htzlı hızlı giderken gören 
herke!l gibi her halde: ''Bu genç, gU
~ k:ı.drnm kendisinden pek az küçilk 
olan bu delikanlı nesi acaba?., diye 
dUşilnUyordur. "KUçUk çocuk gibl gi
yinmiş bu çocuk, yüzü de k1lçtlk gö
rUnUyor. Kadın onunla çok içli dışlı 
konu§Uyor. Acaba kardeşleri mi? yok
sa. sevi~n bir çift mi? Kim bunlar 
böyle ha! anladım: kardeş bunlar!,, 

O altın köstekli adam her halde böy
le dUfJUnUyordur, çllnkU, ikisi otelin 
qafısmdaki bUyilk Hall'ine girer gir
mez, siyahlar giyinm~. ayağında be -
yaz getirler, başında kill rengi bir şap
h, saçlan ağannı& §Ik bir adam, o
turduğu kanapeden kalkıyor ve hemen 
oıılara doğru ilerliyor. Altın köstekli 
adam, bu eık bayın, kadmm elini öp
~IUnU, çocuğun da arkasını okşadığı
~ g&iince: 

~ "Ne merasimperver baba!,. diyor -
jlur her halde. "Yoksa babalan değil 
~ !.,_ eonra, hep beraber çıkıp gittik
;ıerını görünce: 'Kim bilir! diye dll§ü. 
l!ntlyordur hepsi son derece 3ık giyin
E_'!- Hareketlerine bakılırsa. her halde 
·~kiğ Avrupalı olacaklar!., 

) Kla.ra anne beş çayında Cafe des 
(bgla.is'de bulunmak ~tiyordu. Çiln
tn Ostende'de ne kadar eık, kibar ve 
~li insan varsa, 80ill'8. bütün genç
~ hep o saatte oraya geliyorlardı. 
R'.ınnızr salonda o ağır tavırlı İngil~ 
lere, oık Fransızlara, insana soğuk so
luk bakan cenuplu Alman kadm.larma 
rutlanıyordu; beyaz salonda ise dan
ledi.liyordu. Ne güzel ,eydi o eık ve 
biraz kamburca. Baron Hartleln ile 
da.nsederek salonu üç kere dönmek, 
llOnra o zamanlar moda. olmağa başlr
yan yeni Fransız ve İngiliz dans ha -
ftlannı dinlemeli! 

Klara annenin ahbaplarının teşkil 
ettiği küçük takım kırmızr salonda 
ki>§edeki bir masayı i§Pl ediyordu: 
O köşeden, bey:ız salonda dansedenle
rl görmek kabildi. Her şoyi bilen ve
ya bildiğini iddia eden Baron da dan
leden çiftler hakkında alaylı ve gUJ
imrücü şeyler söylüyordu. 
~ara anne Hartlein'in gayet cid -

.aJi bir tavırla söylediği bu gilldilrUcU 
1eöz1arden büyük bir zevk alıyordu ve 
~un için Barona mUte§ekkirdf. Bu 
:tık. neeeli, her şeyi bilen kibar adam 
~aıun içfn Ostende'nin ayrılmaz bir 
parçası idi. Baron Hartıein daha gU
~ ve tilrlll türlü manaya gelen SÖ7.
\n- de söylüyordu. Bunlar öyle söz _ 

işaretler: 

lerdi ki, Paula - eğer orda olup da 
lan işitiyol'l!a - maDABmı Y&rl anlar 
gibi oluyordu. Esasen, on bet yaıma. 
gelmiş olan bir çocuktan saklanacak 
bir teY yok ki artık. Mektepte arka.-
daşlarlle daha açık oeylerden bahsedi-
yorlar onlar. 

Evet, Baron Hartlein Ostendeııin, 

eıklığm kibarlığın. Klara annenin ay
nlmaz bir parçası. Hele Klara anne
nin gözlerinin içine uzun uzun öyle 
bakıyor ki! Denize banyoya gittikleri 
zaman onlarla beraber, yemeğe de da
ima onların masasında, bU.tUn gUn on
larla beraber; bar.an alqam yemeğin
den sonra onlarla beraber gezmeye de 
çıkıyor. 

Baza..n yanlarına Bay Cocua'u de, 
Doktor Axberg'i de alıyorlar ama, 
pek nadiren; ekacriya onlar buluna
mıyor. 

Paula, Klara annenin be.basile hiç 
d&naetmediğinl hatırlıyor. Evet, ba -
bası dansetnıcı:. Sonra, Baron Paulaı
ya diyor ki, genç bir çocuiuıı yeri kız
ların yanıdır, diyor, amıesinin eteği.. 
nin dibi değildir diyor ... Sonra, :sa,. 
ron ona resimli gazeteler getiriyor, 
Paula onlara bakıyor ama, yine Udai
nin ne konuştuklarını dinliyor. 

Oetende'nin önce hiçbir huıusiğ 
kıymeti yok. Deıılz gU.zel ama. geçen 
sene gittikleri Karntnerseeede de de
niz güz.eldi. Sonra, bura.da insan lst&
diği yere gidemiyor. Gidip yablacak 
bir yer yok. Hep bu maymun gibi el
biseler giyilecek. Deniz.. evet, deniz 
var ama, tııa.ktan bakmak için. Hep 
böyle uz.aktan mı bakacağız? dağdaki 
bir keçiyoluna tırmanmak, atlayıp 

sıçramak, usaktakl dağlara doğru 
k ..... k, 1'lhayel Cll'llMUUa bittli1, su.. 
zel, YOJU otların veya kayaların ~la,.. 
dığr yere gelmek ve oradan uzaktaki 
vadileri seyretmek ne iyi olur! Sabah
lan den.ir.e giriyoruz ama, öğleden 
sonra bUtUn vaktimiz o canaıkıcı kah
vede veya gazinoda çalgı dinlemekle 
geçiyor ..• 

Aman Allahmı! Hele eu Baronun 
konuemaaı! Bu maymun herif h1r de 
babamın arkadqı imle ha? Bay Co
cua hadi biraz neyse; zeki bir adam o; 
meraklı ıeylerden bahsediyor. Ama o 
bizlen pek seyrek geliyor, geldiği za. 
man da öyle az konuşuyor ki! 

Oturdukla.n yeroe parayı Baron ve
riyor ve aonra kalkıp gazinonun bah
çeşinde dolaşnafl. çıkıyorlar. Burda 
hiç olmuaa birkaç fnaan yllzU göril
yoruz; sonra aağma 1<>hına baka ba
ka biraz eğleniyor lnaan. O, deniz kt
ymmda gördüğUmUs Lonette de var 

( A r1oaat t1ar) 

Zelzele karşısında 
Toprak olan 200 insan 

Yanm dakika eüren blr zelzele, Orta 
:&.doluyu kuvvetli blr çift kolan bir clut 
aPeını sanması gibi ıaannıJ!tır. Koca 
i1ailar birer ağaç da.lr gibi csnemlı, top
rak kmuldanm~, insanlar )'11\-alanndan 
ttrldltUJmttı kuşlar gibi hayretlo ,.e hU· 
sinle altlanntlan kayıp gldecekmlt hla· 
lbıl veren toprak UstUndo btlzWmU,ıer
dlr. 

Harlkullde bir k11dretle ,.e görilnmcz 
eDerlyle Arzı bir topaç gibi ~iren zel
sele tehirlerde bacalara, ve donrJann 
Jatb taraflarma maaaııat oldu. Yanmıı 
dpranm kUlilnU ıllkcr gibi bacalan toz 
lıallne koydu. Bazı cloYarlar korkudan 
ptlryan dudaklar gibi aynldı. 

Fakat step köyleri topraktan ancak 
Mr buruk metre kadar )ilkselmlştL KU
._ kll bir pencere camı, •laklığl dal
ma muhafaza eden bir Cf(k, tabsı 

btbcle toprağı Jıa\'al&nclıran izbe bir 
el• ~. Onun minimini ttlmseif aer
lıal bynıyaa, al11lc!ıyan, )'8rlyen topra .. ,. ........ 

YAZAN: Sadri Ertem 
Yaron dakikada toprak olan köy C\1 

kim bilir toprağm bçmcı ayanJJe, insan 
ln.admm katmer hamlcslnln Uade61ycll. 
Toprakla insanın mtk:adclcs1 ıtepte ol -
doiu kadar hl~ bir yerde kahramanra 
o~tır. Bo cidalin nıho 5adece •es· 
siz. kıraç bir tabiatla nanrlı insan elinin 
kavgası clclUdlr. Bu kavgada lsl tabiat~ 
\'Crlmslz lkllm bir mtttterurtlr. 

Bu iki harlkullde kudretbı karıısmda 
insan bu toprap sevgi Ue baihdır. Onu 
ba toprala takan zlaclr Promctcnlnklnclcn 
dalla az mu1an1m delfldlr. lnsan ru
hunun kendi kendini zlnclro \"llrduğu ye
rin tek adı: Toprak aevglalcllr. 

Step luanmı topraktan ''olkan bile 
A)'ll'8mam19trr. Tarihin uzak devirlerin
de bUe, bu toprakta lnsanm kıraç tabi· 

ntla mlicaclcleslnl anlatan destanın Jlk 
parçası volkanla dö\~Cn Arzın dlnamb:· 
mlne her 3cyc rağmeu gem takmak isti· 
yen ıtcp lnaanmdan bahaecler. 

IADBt ERTEK 

, 

Eski 

Çok kıymetli 
bir heykel 

Çocuk haftası bugün 
başladı 

Yardım birlikleri yoksul çocuk
lar için eğlenceldr tertib ediyor 

Bugün 23 Niaan milli blldmlyet bay
ramı ve çocuk haftaamm ilk gilnUdUr. Bu 
münasebetle eehrimlz Çocuk Eeir~eme 
ve yoksul çocuklara yardım birlikleri 
muhtelit eğlenceler hazırlanıl§l&rdır. 
Yapılan programa göre &yurt Cum

huriyet meydanındaki meralimde, ıeblr 
· bandosu tara.fmdan iatlkW ve çocuk 

martları çalınacak ve latanbul yoksul 
çocuklarma yardım birliği, Çocuk Eair -
geme Kurumu ve Kızılay gençlik teıkl
lltı tarafından b!Nr söylev "erilecek -
tir. 

Cumhuriyet Hallı Partili, Belediye, 
ilkokul yoksul çocuklarına yardım birli
ği ve çocuk esirgeme k'Jrumu, Kııılay 
gençlik te1kil&.t1 tarafmdan Tabmı Cum
huriyet lbldcalne çelenkler konulacak -
ur. 

Dkokullarda talebe ıUılediklerl okul 
bfnalannda ve ıımıfJard& topla.nacaklar 
sade blr programla çocuk ha.ftaamm bq
lamasmı kutlayacaklardır. 

Bundan baıka EyUp, Beyoflu, KadJ • 
köy, UskUdar kazahırmda da buıün için 
)ine saat 1 t de bqlamak üzere birer 
tören hazırlanmııtır. 

GlydlrUea Çoeaklar 

Dn gerek yoksul çocukları himaye blr
Uğl, gerekse çocuk esirgeme ve Kmlay 
kurumlan tarafından eehrln muhtelif 
ıemtıerlndeki ilkokullarda okuyan fa -
kir ve yoksul çocuklara saat 14 de elbi
se ayakkabı ve saire eıya dağıt.ılımftJr. 

Bütün gözler 
Cenevre ye 
çevriliyor 

Kıymeti ancak bu
gün keşfedlleblldl 

23 Nisan çocuk bayramı USrenl kaza
larda ve nahiyelerde Cumhurlyet mey • 
danlarmda eaat tam 11 de bqhyacak -
trr. 

Cenevre, 22 (A.A.) - !4illeUer Ce • 
miyetinin gelecek içtima devresinde 
dünyada bütün g!5sler Cenevreye d&ıe
cektir. Cemiyet bu devre esnasında bey
nelmilel styaset1 alltadar eden bqbca 
meseleleri tetkik edecektir. Bu meM • 
lele .. ıunlardır: 

1 - Çln1n mtlracaatı, 

ltalya.da eski Yunan sanatma llit 
kıymetli bir heykel bulunmu§tur. Bu 
heykelin kimin eseri olduğu katiyetle 
bilinmemekle beraber en bUyilk Yu
nan heykeltra.şlarından Praksitel'in 
eseri olduğu zannediliyor. Çünkü, bU
tUn eski eser mUteha.ssıslan ve sanat 
Alimleri bu mükemmeliyette bir ese -
rin ancak Praksitel tarafmdan yapı· 
lacağı fikrinde ittifak ediyorlar. 

Heykel eski Yunanlılarm earap 111-
hı olan &kfus'Un heykelidir ve bunu 
genç bir erkek eeJclinde göetermekte
dir. Kollan ve dizlerinden apğısı kJ. 
nk olan heylW çok ~l b~ tekilde 
yontulmuştur. 

Bu heykelin bulunması da ba§lt ba
§ma biı hikftye f.etkil etmektedir: 

Genç Baküs heykeli 1824 te Ka -
ra.kala'daki kaplıcalarda bir arkeoloğ 
tarafından bulunrnll§tur. Alim bunu 
alıyor ve kendisindeki diğer heykeller 
a.ruma koyuyor. 

Heykeli bulan adam 1831 de öldtı
ğU ~an, ondaki büttin eserler gibi 
bu da bir mil7.eye kaldırılıyor. Sanat 
eserleri olarak seyrediliyor. Fakat 
kiımenin aklına, bu heykellerin kimin 
ve hangi devrin eseri olduğunu tet
kik etmek gelmiyor. ÇUnkü, hepal or
ta kıymette eaerlerdlr ve herkes, öm· 
rUnUn birçok senelerini böyle kıymet.
siz eserleri arayıp bulmağa çallfllUI 
olan arkeoloğa acıyor. 

Fakat, bugUn nihayet, kıymetten 

a.nlıyan bir aa.nat filimi, diğer Juymet

lliz mermer parçalan araama ya.nlıı -
lıkla kanşmıı olan bu heykeli bulup 
çıkanyor ve blltUn dUnyaya illn edi
yor. 

Genç Baküs heykeli şimdi Roma
daki en büyük müreye kaldırılacak -
tır. 

Bir Adaya Giden tik K dın 
# 1 

Hind Okyanur.ı 

ortasındaki kUç\lk 
bir adada balık avı
na giden bir heyet
le beraber, oraya 
ilk defa olarak iki 
kadının ayak baıa. 
cağı yazılmıftı. Bu 

j kadmlardan birhı1 
j burada gemlci kıya
) fetl Ue vapura Ur-
~ manrrken gClrllyo-

ruz. 

Küçük Antantın Toplantısı 
Bükreş, 22 (A.A.) - "Kurentul., ga

zetesinin blldlrdlğine göre, kUçUk Antant 
konteranSl 4 mayısta Slnalada toplana-

cak, konferans 6 mayısa kadar devam 
edecek ve bunu mUteakip BB. Komnen, 

Stoyadinoviç ve Krofta birlikte Cenevre
ye gideceklerdir. 

Yine, ilkokulların lklncl dovre t.aıe -
beleri bugün Cumhuriyet meydanıııda 

geçtt reıimleri yapacaklardır. 

htanbul Kumandanhğmm vereceği bir 
uçak, aaat tam on birde lııtanbul tızerln
de bir uçue yaparak gocuklara alt veci
zeler atacaktır. 

Yine bugünden itibaren çocuk haft.ut 
lçerialnde btıtUn einemalar hergQn bir 
seans paraıws olarak ve diğerlerinde de 
az bir iJcreUe çocuk terbiyesine uygun 
filmler g6stereceklerdir. 

Emlnhl Karumm Prognını 

~Dil kazaaınııı huırladJiı PJ'9P•• 
ma gOre Wrene tatDtlll marvlyle başla-
nacak ,.e daha sonra ıebir bandosu ta
ra!mdan muhtellf çocuk prkllan çalı -
nacaktır. Burada Halkevi Bqkanı Aılh 
Srm Levent bir ıılSylev verecek ve tem
sil kolu da (Kah~) piyeainl tem • 
stt edecektir. Gece Glhane parkı 

methalindekl temsil salonunda (Yalnız 
blr telime) piyeat oynanacaktır. 

f.'atllı Kuumda 

Burada törene saat 11 de bqlanacak
trr. BtıtUn civar okul talebeleri ll'atth 
parkı etratmda toplanacaJı:lardır. Çocuk
lara bir söylev verilecek ve birçok okul 
talebesi de pir okuyacaktır. 

Fener Nahlyealnde 

Bu kazadaki okullarm ekıeriltnde bu
giln talebelere temail verilecektir. Yine 
Uçe içerlelnde bir kutlama töreni yapJ -
lacaktır. 

Betlktat Kaut111cJa 

B!!§lktaf ilçesi dahilinde bulunan Gala
tasaray ilk kısmı (1) numaralı yatı vo 
Dumlupınar tehir yatı okullarlyle, dl -
fer ilkokul aabah 10.30 da Betlktae On 
dokuzuncu okulda blrteıerek toplu bir 
halde parti kurağı meydanma gelecek -
ler, kendilerine tahata edilen yerleri a-
1-caklardrr. 

Saat U de Bc~tae Uçebayı C. H. 
P. Beıllı:tq tlçeıi y!SnetJm kunılu Baıı -
kan ve Uyelerl ha.lkevt yönettm kurulu 
"':9.şkan ve üyeleri ve dlfer kurullar o

kullar ve halk tabakuJ huzurunda partl 
halkevl ve hayır cf!mlyetlerl adına bir 
arkadq halk adma bir 6ğretmen ve ço
cuklar adma da talebe tarafından Hikl
miyeU MUllya ve Çocuk Bayr&mJnı can
landıracak birer sı5ytev verilecektir. Me
rufme 1.ıiklll ve çocuk mal'Jl ile b1f -
lanacat ve Onuncu yıl mt.rfl ne nihayet 
verilecektir. 

23 Nlaan Cumartesi günU Ue bUtUn 
hafta. içinde okul çocuklarına ıma ne 
hallıevi glSsterlt grupu tarafmdan okul 
temsilleri g5ııterllecektfr. 

23 Nisan cumartesi ve 27 nisan ~r • 
"amba günleri akpmlan Halkevinde bi
ri Hlldmiyetl Mllllye diğeri gocuk mev -
zuu CADlandıracak iki konferana Halke
vi uluaal milzlk heyeti tara.fmdan birer 
konser nrllecek ve halk3\i g&rterlt 
srupu ta.rafmdaıı ulwıal temliller pte
rtlecektlr. 

2 - Habeşistan meselesi, 
3 - Anıl us neticesinde A vuaturya 

mnıtecllerinln vutyeti, 
• - Cemiyetin mukavelesini deği§tlr

mek üzere şm ta.ra.fmdaıı vukubulan tek
lif. 

Halle Sellsfyenin Cemiyetin mUza • 
kerelerinde milmeasll bulundurmak bak
landaki talebinin pek nazik bir vasiyet 
ihdas ettiği beyan edilmektedir. 
Bazı siyasi mUph1tler nllıtbin davran• 

makta ve Meclis azaamdan birkac kifl -
nJn "Habeşlatan mevcut olmadığı için. 
Haile Sel&aiyenln mUmeaslllerinin içti -
madabul~~~ 
mU§kilatı bertaraf edeceklerini Umlt et-
mektedirler. 

Buna mukabil diğer bui mOpbltler 
de bedbin davranmaktadırlar. Bunlar bu 
yolda pervasızca ileri ıllıillecelıt bir Jddi
anm muhtelif memleketlerin mlbneaatı
lerlnln itirazlarını eelbetmeıinden kork
makta ve Habegistan milmeaslllerlnln 
Habe§ialanm mülıim bir kısmmm hlll 1· 
talyanlara mukavemet etmekte olduğu • 
nu slSyıtyerek Habeıistana. Mr tahkik 
heyeti gönderilmesini latlyeceklerlnl 
tahmin eylemektedlrJer. 

Franaa Hariciye Nazırının 
Beyanab 

Belgrat, ;ı2 (A.A.) - Pravda gueteel 
!tıreti mahausada Parile gönderdiği mu
habirine Jorj Bone tarafmdan yapılan 
bayanatı ne,retnıektedtr. 

Bone eıcUmle demfetJr ki: 
- Fransa Twıa memleketleriyle &. 

tane nıUnascbetJer idame etmekte ve bu 
mUnasebetleri idame ve inkiıa.f ettir • 
mek ietemektedir. Hepimizin daimi en • 
di§csi olan ıulhüıı idameısl lçin aiyuı 1&

hada yapılacak her tUrlU hareketin eko
nomik mübadeleyi fazlalqtmnak 11ure • 
tiyle takviye edllmeal li:Jmgelcllği kana
atindeyim. Bunun içindir ın i'ranM hU· 
kCımetl orta Avrupaıını llrtısadl ln.ldM • 
fmı teahll etmeğe matuf her t11rlt1 PY• 
retleri tf .. 'fVik etmeğe hazırdır. 

Bone, netice olarak. Franaa ile Y11 • 
ıoalavyayı birleıtiren bağlarm l&ğJam • 
lığını tebarila ettimılgtir. • 

Haile Seli.ıiyeye Maq 
Bağlanacak 

Parls, 22 (A.A.) - Figaro pzeteal • 
n1n Londra muhablrl bUdfrlyor: 

1ngiltere hWdunetl, Haile Selaateye 
bir maaı bailanmaımıı vy bu maaem ve
rilmesine Milletler Cemlyetl azaemm ı,
tirak etmesini talep etmek n!yetlndec!lr. 
Sabık imparator, lngiltereye pldiği za
man satm aldığı evini BOA samanlarda 
satmak mecburiyetinde kalmıtlD'. Ve 
bu&iln aefalete yakın bir vaziyete dQf • 
mll§ttlr. Bu teklif, önUmUzdeJd hafta, Jn
gillz ve Franam nurrlan arumda da mtı
zakere mevzuu t9f)dl eyllyecettlr. 

B. Avenolun. ~nilmn.zdeld ~ba 

gbQ Londraya çainlmumm lebe'ble. 

r1Dd8D I* tuell - ltadar. 



Yazan: Kurl Ştromayer Tefrike Numarası: • 

Fransada yeni bir cinayet 
Evi ateşe veren hizmetçi kız 

"ihtiyar kadını da ben öldürdüm!,, diyor 

Kulübeye karşı?! 
Fransada, Nansi eehrinde, çalıştığı I çantamı aldım, ''Allahaısmarladık,, 1 blr fincan suya Jkl damla koyardım. 

evi ateşe verip çıkan, 20 y~ında genç dedim ve çıktım. Bizim eve gider git- Bir akşam kızdım, bUtün şl§eyi bir • 
bir hizmetçi kız, karakola kendisini mez içim içime sığmadı: Acaba ne ol- den boşalttım. Ertesi gün de ihtiyar 
teslim etmiş ve isticvabı esnasında, dul diye merak ediyordum. Tekrar kadın öldil. 

Umumf harp esnasında, o za. \ 
o;nan Almanyaya, ıtmdl Lthiata
na ali olan garbf Pruıuanın or
ta kumında Tuhtl ve Konltı ara
ıındakl "Devı'lsı'l,, ormanlarda 
(Jabanlltr tüumiı. türlü suçlar 
Pılluorlar. 1888 tevcllütli1 r:ıe 
Çerak civarında Putklll bir aı. 
ktr olan Forndakl 4 üncü müş,. 
tahktm mevki efradından Frantı 
Klaynşmldl, bunların tn a:ılııı
dtr. 1916 senesi 14 ağustosunda 
i:in11 iken Sarlotten zıadlsindt 
bir korucu öldiirtn bu adam, 
kendisinden şüplıtltnlldiğini ö~
unlncc, ordudan karmıştır. Rıın 
dan ıonra da gasp, cinayet türlü 
ıaçlar işliytn bu azılı 11abanf 
lıaydııl, Tuhtl ovasındaki bir kil. 
lübedc kara kedisi ve keçisilt 
11aşayan ve büyücü olduğu şayi 

olan ihtiyar bir kadının kulilbt
alnde kadınla arasında gcçuı bir 
konuşmayı müteakip, oradan ka
çıp gilliklen ıonra, dışarıdan 

biri sesleniyor: 
- Orada kalilbede var mı klm. 

ıt1 

lhtiyar Josef a, iki geyik budunu 
kaynar sudan çıkarıyor ve Uzerinde 
yattığı kerevetin altına fırlatıyor. 

Sonra dr~anya çıkarak, acaip akisll 
yüksek bir sesle cevap veriyor: 

- Evet, kuIUbede bir kimse ,·ar! 
Öteki ayni ses, ormandan blr emir

le aksediyor: 
- İçerisini boşalt; orada canlı olan 

ne varsa, al ve otuz adnn yan tarafa 
yllrll! 

Kaem, kulübeye giriyor, kediyi ko
luna alıp kucaklıyor, keçiyi boynuzun
dan yakalıyor. Sonra, kulübeden otuz 
admı beriye doğı'u yUrUycrek, çalı çır
pı ara.sma yerleoiyor. 

Amirce bir erkek ıeei, aonıyor: 

- Kulilbe boşaldı mı? 
İhtiyar kadınm sesi çmlıyor: 
- BO§hırl 

Aradan bir saniye geçince, bir yığın 
kureun salosu, etrafı partıdıyla kap. 
lıyor. Kullibeye bir kU?'§UD yağmuru. 
dur yağdmhyor. Kapı, gUrilltüyle ku
lübenin önUne dU§Uyor. Sonra artık 
sea, seda yok. Bir orman memurut 
tüfeğini elinde endahata ham vazl • 
yette ileriye doğru tutupt çalılıktan 
görUniiyor ve yavq yavq, artık ya.
n çök.mil§ ha.lde bulunan kulilbeye 
yaklqıyor. Bu memur, eşikten adını 

atıp içeriye ayak basıyor, altı tU.f ek de 
gerisinden ateşe hazır olarak uza.tıl • 
JUJJtır. Gelenler, korucular ve muh&· 
fıs avculardır. Bununla beraber, ate
ee hacet kalmıyor, lçeriainl araştıran 
memur dı§al'IY& dönerek, alda.Wmı§ 
olduğunu gösterir bir tavırla, bqını 
sallıyor: 

- Kulilbe, bo§tur! 
Bu memur, yere iğiliyor. Cebinden 
~p çıkardığı bir pertaV11zı yere tu
tarak, lrulUbenin önUndeki kumluk ye
rin muayyen bir kısmım gözlerinin ö
nünde bUyUlte bUyUlte gözden geçiri
yor. Sonra ihtiyar Joeefanın Uzerine 
yUrilycrek, tehdit edici bir tavurla. tü
feğini kaldırıyor: 

1 - Sen yataklık edip onu sakladm 
:Ve ikaz ettin! Derhal söyle, nereye 
gitti o? Eğer söylemez.sen, halin feııa 
olur! 

- Aman ya Rabbi, aman ya Ra~ 
bi! 

Kadm, korkudan bitkin bir halde 
<uzu.sın yere çökerek, ceketinin eteği
ni yaşaran gözlerine götUrilyor: 

- Ah Efendiciğim bana kimin gel
aiğinJ ben ne bilirim? Evet, yanımda 
bir erkek bulunuyordu. Yetil panWon 
giymJ§tl, suratı da bir kurdun suratı
na benziyordu. Fakat ben onu tanıyor 
JnJymı? Hayır, Joeefa anne, kendlstn
Cien hayvan •ilrillerini iyileştirmek f. 
çJn il!ç alan kimseleri bile tanımaz. 
J'oeefa anne; işte ilaç, fayduı dolru
l'l&cak; der '-e isim sormaz. Evet, E • 
fendiciğim, bu yabancı adamı benim 
de gözfun tutmadı. Onun için de ke.n
cllsini kovdum. Çalılıklar aruma gir
Cli. 1Jte aura.da W, Efendiciğim! 

Xadm, çalılığı işaret ediyor: 
- Fakat bilir miyim kim oldu~

zm! Rabbfm namına, Efendiciğim, ve 
llrabdde9 Joeefam berine kaaem ed&-

rim, ki bilmiyorum. Ben bu adamı ev
velce aala görmedim! 

Memur, biç cevap vermeden ba§mı 
ö~ ta.ra.f a çeviriyor. Arkada.şlannm 
yanma sokuluyor ve aralarında. bir 
müddet vaziyeti konuşuyorlar. Sonra 
gene yeşillikler arasına. karışıyorlar. 
İhtiyar kadın, tekrar kulübesine gi -
rerek, kerevet altındaki geyik_ budla
rmı Qekiyor, çekerken de kendı kendi-
ne kih kih gülüyor: _ Eıı, kısa günün kln olarak, iki 
geyik budu da., fena değil! Afiyetle 
ye, Josefa. anne! 

Dıea.rda. yavaş ya.va.o karanlık bas
tırıyor ve bu günün bu sırrını da yu-

tuyor. 
İhtiyar kadının hakkı vardll', bildi-

ği ve söylediği doğrudur. Berlinden 
bir cinayet masa.sı imiri, Tuhel ova
sına gelmiı;tir. Bunu hiç k~ bilmi
yor. Bu adam, 2 inci avcu taburu men
suplarından biriymiş Uniforma ~ • 
yor. Korkunç cinayetler, daha. başka 
tedbirleri de icap ettirmektedir. Pey
derpey 40 kumanda a.vcusu TUhel 
ovasına yollanıyor ve orada, katme 
çetesi tarafından en çok tecavüze uğ
rayan muhaf auı. mıntakalarma. tak
sim ediyorlar. Mmtakalar dahilinde 
eli silfilllı görülen her ~ahsm üzerine 
derhal ate§ açılması emri verilmiştir. 
BiltUn bu tedbirlere rağmen de Tuhel 
korusu bitişiğindeki Adliğ • Noykirg 
çiftliği kfillyası, katil Klaynşmidt ta
rafından vurulmuştur. Çiftlik kahya
sı, katili görerek kendisine seslenml1-
tl. Ya.bani de bunun tizerine siper al
dığı çalılıklar arasından kW'§Ull sıka. 
rak onu yere sermigti. 

Bilhassa bu V&k:a Uzerine, orman 
muhafaza. te~killtı, bUtün vasıtalara. 

baş vurularak kuvvetlendiriliyor. U -
kin, kriminalistik tahkikat, fevk&ade 
güçlilklerle karşılqıyor. Ko1:niler, hiç 
§ilphesiz istinat noktalarını tesbit ve 
terhin etmiıtir. Ka.lilln ayak izlerinin 
kalıbını aldrrdığından, iıinl derhal ta
nıyıp takip edebiliyor. Bu yabani, sık
tıfı kur§Ulllan da kendi yaptığından, 
l§lediği biltUn cinayetlerde Klaynş -
midtin fail olduğu a.nla3ıhyor. Saldı
rılan polia köpeklerlle izi araıtırılıyor. 
Araştmlıyonıa da, en bellenmig kö -
pekler bile neticeye varamıyorlar. 
Katille komiserin çarpı§tığı da olur, 
fakat bu da neticesiz! Gerçi Klayşmidt 
müsademede yaralanıyorsa da, azılı 
yabani haydut, buna raj'men kurtul • 
mak, emin yere kapağı atmak inık&.. 
nmı buluyor. 

Tahkikat SU'asmda en bUyUk ikl en
gel, haydudun muvaff aldyetlerine 
yardımcı rol oynıyor. Ah&li, Klay§ • 
mldUn hacaleU mucip feD,iğ auçlann
dan o kadar korkuyla aa.raılmı§tır ki, 
yabaninin kafasını getirecek olana ve
dedilen birkaç bin marklık mUklfat 
blle, kendilerini cezbederek harekete 
geçiremiyor. Bununla beraber, yaba • 
nllere ait illerde pek mUtehassıa olan 
komiser, eninde sonunda bu noktadan 
gUçlUğü bf r dereceye kadar gideriyor. 
D&ha zorluk gösteren vaziyet, Tuhel 
odasının "Devasa,, sahasında yabani 
bir suçluyu takip etmenin bir hududu 
olmamasından gcliyor. Katil, sabit bir 
kararglb kurmağı düştinmıyor bile. 

Bugün ormanda geceliyor, yarın 
Könlgsleruh yakınında gözliküyor, ö
b!lrgUn gene Şarlottentaldedir. 

(Devamı var) 

HlJRIJNa abone olu
nuz ve edininiz 

bir sene evvel yaptığı cinayeti de an- trene atladım ve eehre geldim. "Ben ölsün istememiştim. Maksa • 
latınıgtır. , •Yolda gördUğUm tamdık bir kadm dım ıstırap çektirmekti. Şimdi de 

Simon Pino ismindeki bu kız e()yle b~ evde yangın çıktığını ve yalnız madem o ıstırap çekmeden öldü, la~ 
anlatıyor: benim oda yandıktan sonra söndUrül- zmdan intikam alayım dedim ve evi 

•'&yandan bana bir gUnliik izin dUğünU s<syledi. ateşe verdim ... ,, ' 
vermesini istedim. Verdi. Hemen oda- ''Eve gitmeye cesaret edemedim ve Hizmetçi kwn klmd 

· ma gittim, çantamı hazırlamağa baş- geceyi otelde geçirdim.,, olduğu anlaşılmış ve amu an ed"?ru 
!adım. O sırada birdenbire aklıma es- Hizmetçi kızın bu hareketine her- mek üzere adli tıbba se karne ; • 
ti, lüzumsuz gazete k8.ğrtlarmr, bez halde bir sebep vardır düşüncesi ne v 

0 anmuş ur. 
parçalarını topladım, il.zerine gaz dök- komiser Simon'u daha sıkı isticvap e
tilin ve dolabın içine koyup bir kı'brit diyor. O znman hizmetçi kız: Nezleye karşı en iyi 

i!ft~, IUiç aloıam :ıkt1r çaktmı, ateşledim. - İntikam alma.k için, diyor. 
"Ondan sonra., şapkamı giydim, - Kimden? 

Bunu flöyllycn bir Amerikalı alim der
sek belkl yine bir Amerikan yalanı oldu
ğunu zanncdersinlı:. Fa.kat doktor Bock 
ismindeki bu adam, Amerikan doktorlan
nın yirmi ikinci kongresi olan geçen gUn
kU bir toplantıda bunu iddia etmiş \'6 

1100 meslekta§mın kar§nsmda raporu • 
nu okumuştur. 

Karneclnlo yeğeni 
kayboldu 

"Çelik Kral:,, diye tanınan m~ur 
milyarder Andriyu Kameci'nin kız 

kardeşinin oğlu Andriyu Huaytfild 
N evyorkta, esrarengiz bir surette kay
bolmuştur. 

İyi bir tayyarct·i olan Andriyu, ge
çen gün tayyaresine biniyor ve tayya
re ile on dakika mesafedeki bir yere 
gitmek Uzere havalanıyor. Fakat, ara
dan Uç gün g.:çtiği halde kendisinden 
bir haber alamıyorlar. Bunun üzerine, 
bütUn Amerikada tela§ başlıyor. 

Tayyarccinin bir kazaya uğramI§ ol
mak ihtimali pek az varit görülüyor. 
Yanına 45 teneke de benzin almı§ ol
masına göre, yolda benzini bitip yere 
inmeye mecbur olduğu da kabul edile
mez. 

En kuvvetli bir ihtimalle, Andrlyu 
Huaytfild'in haydutlann eline ge~ği
dir. Ya zenıin olan ailesinden para 
koparmak için ellerinde tutuyorlar: 
yahut da tayyarccintn onlara mukave
met etmeai Uzerlne öldUrmü1lerdir. 

BugUn on bir tayyare ve 1000 polis 
memuru kaybolan genci aramağ çık
mııtır. Diğer taraftan, Amerikada bu 
gibi hallerde bllyUk yardımı dokunan 
izci teıkllltı da ite koyulmuıtur ... 

o 

Gazeteniz kendi evi
nizde tabedllecek 
Gazetecilikte gayet bUyUk bir inlolAp 

yapacak yeni bir aıet keefedilmiftir. Bu 
Aletin tecrUbelerl Nevyorkta yapılm?§tır. 
Sehrln muhtell! elli yerine bu Aletlerden 
50 tane yerleatlrllmi§tir. Aletler, genia 
klğıt §eritler üzerine radyonun her sa
at verdiği havadisleri resimleriyle bir • 
likte yazıp çizmektedir. Radyo merke .. 
zinden verilen !otoğnülar dakikada Uç 
aanUmetre murabbaı bllyUklUğUnde bu 
ltlğıt oeritler Uzerine gayet sUratıe reı
medilmektedir. Alet sayesinde, çok ya .. 
km bir zamanda havadisleri radyodan 
dinlemcğe lilmm kalmıyaeaktır. Baoma
kaleler bile latediğlnlz yere yerleotlrf • 
lecck bu alet vuıtaalyle gözün\1%Ulı ~ 
nünde yazılacaktır. Daha doğru.su, böyle 
bir alet edinerek havadis almak üzere 
radyo merkezine havadLI aboneıi olan 
her okuyucu kendi evinde, yazıhanesinde 
gözünUn önUnde tabedllecek gazetesini 
okuyabllecektfr. Selda Amerikan radyo 
merk6ıl lletln fmtlyumı eatm 81ınıftır. 
Şimdiye kadar Nevyork eehrl içindeki 
bOyllk caddelerde meydana getirilen ~O 
radyo h~vadla mahalll 12~ eer dolara 
mal olmuştur, Aboneler faılalqtıkca fl· 
yntlar ucuzlıyacaktır. 

AK~KANIN MEZABINA 
ÇELENK KONDU 

Ankara. 22 (Telefonla) -Ankara Hu· 
kult faklllteıi profeal>rlerindeıı merhum 
Yusuf Akçoranm ölüm yıldönümU mU -
nuebellyle bu,.tln talebeler taraf md&n 

mezarına çelenk kondu. 

- Ev sahibinin annesinden. 
- Kim bu kadm? 
- Geçen sene öldü. 
- Öldü mu? Ölmüş bir kadından 

mı intikam almak istedin? 

- Evet ... Neden öldü, nasıl öldU. o
nu da biliyorum. ÇünkU ben öldUr
dilm ! 

- Sen mi öldürdün? 
- Evet .. Zehirledim. Beni çok faz.. 

la kızdırıyordu. Hasta bir kadındı. 

Boyuna söyleniyordu. B::ı.na nasihatler 
veriyordu. Haklı idi tabii. Fakat kı:::r
yordum. Bıkmı§hm artık. Nihayet bir 
gUn karar verdim: 

"Her akşam ilaç içerdi. nacmı ben 

Doktor diyor ki: 

''Nezleye karşı alman ilaçlarm hiç bil 
tesiri yoktur. Hatta bazısı bil!kis arttı . 
nr. En iyi ilô.ç, bund:ın 2000 sene evve~ 
doktor Hipokratm tavsiye ettiği usul • 
dUr: yatağa girmeli, t rlemcli. ,, 

Doktor bu hususta 1667 tecrUbe yap • 
mıııtır. 

Veka etin yerinde bir kararı 

Elektrik şirketinin va· 
ridaf ve masraflarına 

vaziyet edildi 
Senelerdenberi teknik kaidelere mu

gayir bi.r halde çalıpn ve balkı muta .. 
zamr edecek~ mahiyette kararlar çıka

ran elektrik girketl, hUkfunetin teklif ve 
isteklerine de kaçamaklı cevaplar ver ~ 
diğinden Nafia Vekaleti şirketin varl • 
dat ve :mamlflaflarma nıiyet etmııs -
tir. 

Geçen ısene vekllet mühendislerinin 
yaptıkları tetkikler neticesinde 9ördük
lerl noksanlar, ılrket tarafından izah e
dilecek ikon buna hiç yanaıılmamı§, ay
rıca hUkUıneUe vlrket arasmda mtizs. -
kereler de gene şirket tarnfından inkı -
taa ujratılmı§tJ. 

Nafia veklleU, bu vulyetıer karıı -
smda ılrkeUn yapmağa mecbur olduğu 
f§leriıı tatbikini temin için bir heyet te§
kil etmiı ve heyet eehrimize gelerek 

Metro hanmdak.l dairede faaliyete ba~ • 
laDU§lir. 

Heyet Vekalet tefti§ dairesi reisi mU
hendis Şefik UrllnUn başkanlığında Is -
tanbul Nafia §irket ve müesseseleri l:.~ş
mUfettigi B. SUrurl Devrlmer, Vekrıtet 

hukuk mU§avir muavini B. Tahir, Velta • 
let muhasebe mUdür muavini B. Hü.snU, 

lst.a.nbul Nafia §irketler ve tnUesscse • 
ler komiseri mühendis, B. Şevki Manı;u
oğludan mUteııekkildir. 

Heyet 938 yılı varidat ve ma11raflnrmı 
tnmamlylo vaziyet etmiıı bulunmak ır. 

BiltUn hesaplar, heyetin tasdikinden e
çecek, liirket heyetin malumatı har ... ın. 
de hiç bir ıey yapamıyacaktır. Mührn .. 
dlsler, ıebekenln muhtelif kısanlannı 

yeniden cözden eeı;lrecekler ve faaliyet 
raporu her hafta munt.a.znman Vckalote 
bildirilecektir. 

Görüp düşündükçe: 

Feci resimler karşısında 
YAZAN: S.Gezgln 

Son zebcle faclasmm, yeni 1..-urban .. 
larla bir kat d&lıa acıl31tığım öğreniyo
ruz. Diln, ba acıyı yalnız kul&kt&n tat
mı§hk. llngUn, gazeteleri dolduran re-. 
almlero baka baka göılcrlmb.le de görü
yoruz. Bir felQkct böy'le ıu duygu mer
kednden g~rck tamaml&n1nca, yilrek
lenle bıraktığı ~ebirU tortu, dayanılmaz 
bir I~ ağrısı haline glrıyor. 

lloclklcrc döndü. Şlnıd1 bu kanlı harabe· 
lcr ü&tilnde b&har, hlr ;olln tabutunu 
donatan oyabn, krepleri, telleri andın· 
yor. 

i°a§lar allmdan yUı.ülcrck çıkanlmlf 
ıu yırtık yorgana sanlı ihtiyar, ae acı 
blr tablodorl Sakalını bu toprap emek 

\'ererek ağartıwıtı. En halJb blr ~· 
da )iDe bu topraktan yaman bir •llle 1e
di. 
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Rc51mlerde, köy diye adı gc~cn kar
ma kan~k kcrpt~ yığmlan ~·ar. Direkle
rini imdat lst1ycn kollar gibi h:n·aya kal
dırmış otan fok tük binalar da göze iliş· 
mesc, bu yıfınlarm, bir k.5y oldnğunu 

zllıln almıyacak. 

Gczetcler, yurdun bq ellhJan paıp· 
ama her yandan kophluğuıuı, ilk 7az. 
dımlaruı bafladığau yazıyorlar. DaldDye 
\ ' cklll, Mecliıt.e, b&dlleyl 'fe JıUtee et. 
rafmclakl todblJ' ~mberlnl anlattı. 

H erg ün bir fıkra : 
Daha iki glin önce, bn çatılar altında 

ihtiyarlar cJinlenJyor, genr.ler ~alıpyor, 
delikanlılarla gellnHk lmlar pkalapyor, 
~ocuklar crnldaıJtYorlardı. Ocaklamula 
yUksck ,.e ~('~ a1eder clalgalanan odalar, 
9el!k, g6sterl~lz bir aaadetle sıcaktı. 
Baharlar, köyden tehire iner. Bu 111 da 
~tçcldert, çimen Te filizleri, gtlı:cl •oku
la meıtemlerlyJe gelen bahan bu k6ylcr 

Türk baemı, U.teler açtılar. Jlallcm, b9 
aydınlık dcdım yolanh ~lbadea 
ıttpho etmiyorum. Şanda banda olnı• 
doğumuz urar, rakamlar!, '.be1kl tlildn 
yeldllılardır. Fakat 1"I, 1Mıt te.elUJerle 
kcndlmlzl a\'Ofmak ~ Mr tebeıt •Jda
maz. 

Kromvel'ln bir sözü 
Meşhur Kromvel bUyUk bir alay ile Loruiraya girerken yanmda bu-

lunanlarda.n biri: 
- Efendim, demiş. Şu gördUğtlnUz kalabalık hep sizin içindir. 
Kromvel derh&l cevap vermiş: 
- Eğer muvaffak olama.yıp idam edilmek U.rae ıetirilleydim yine 

aynı kalabalık bulunac&ktı. 

sevlllerek karşdnrrır.ııt .. ~· 
beyaz )'Ueın' 

l'aMI tılOeld< 

Hcrkee, ba felüette lılı' 'fl&7..ı.lbl ol
dafaııa bDmeH Te _. gGre claftNll!!aJI. 
drr. Vatan horca, her amllla her~rte 
kan ve para De lclemlr. r -



Zelzel~ devam ediyor 

(Üst yanı 1 incide) 
Kırşehirden gelen haberlere göre 

iasılnlarla devam ediyor. Kızılayın 

üç pnrtidc gönderdiği 300 c;p.dır zel
zelenin en şiddetll tahribat yaptığr 
mrntnkalaro. dağıtılmıştır. Açıkta 
kalan diğer kazazedeler için yeni
den çooır gönderlllyor • 

K6ylerde ölenler defnedilmekte
dir. Yarahlar Kırşehir hastahanesi
ne yatırılmışlardır. .Vaki olan her 
sarsıntıda yeniden birçok evler yı. 
kılmaktadır. 

Yıkılan evlerin sayısı henUz tes
blt edilememiştir. Yerde hasıl olan 
çatlal~lardan kızgın dumanlar çık

maktadır. Bazı yerlerde sıcak Bular 
aktığı görUlmllştUr. Halk bllyUk bir 
heyecan iclndedlr. .Yarın maden 
tetkik arama eımtitüsQ jeoloğtarm
dan bir heyet tetkiklerde bulunmak 
Uzero Kırşchirc gidecektir. • 

ırnşl<erde olan ikinci bir zelzelede 
yeniden 12 köy tamamen mahvol
muştur. BUtUn köylUlcr dış.arda yat
maktadır. Yalnız iki ölU bir yaralı 
vardır. 

Ankara 22 ·- Zekele Köşker na
hiyesinde kısa fasılalarla. cIAn. de-
Ynni etmektedir. · 

Nnhiyenhi merkezi Ue harap olan 
· bütün Icöylerlnde yıkılan ev sayısı 

2000 den fazladır. Fakat yapılan 
tahkikat bu rakamın çok nşacağını 
tahmin ettirmektedir. 

Kırşehir valiliğinden gelen maHl
mata göre, zelzelenin vllA.r.et için
de az cok tahribat yapmadığı kasa
ba ve köy kalmamıştır. 

DUne kadar Köşker nahiyesinin 6 
köyUnde lOG ~mı defncdllmlştlr. 0-
Ienıcrln ekserisi kadın ve cocuktur. 
4 kayıp vardır. Zelzele esnasında 

çö~en binalar altında kalarak yara
nanlardan 42 si Kırşehir hastahane.. 
sin!l yatırılmıştır. Nahiyenin geri 
kalan 16 köyündeki ölen ve yarala
nanların tesbltlne devam olunmakta 
dır. 16 köyde bulunan yaralıların 

tedavisi ile sıhht heyet meşgul ol. 
maktadır. 

Jiırşchlr Merkez KıJztt mm Kör
lerinde Ölenler 

Akşamki zelzelede~ Kırşehir mer
kez kazasının bazı köylerinde de ölll 
ve Y.aralı bulunduğu blldirllmekte
dir. Şimdiye kadar gelen mal<tmata 
göre, merkez lrnzasına. bağlı Araplı 
köylinde 1 ölil ve 1 yaratı, ~vanos 

knzasında bir füü tcsbtt edilmiştir. 
Bu köylerle dlğ~r civar köylerde de 
tahldkata devam olunmaktadır. 

Evvelki geceki zelzele Çorumda da 
saat 1 de !kl dakika fasıla. ne oı.. 

muştur. Bu zelzelenin de oldukça 
zarar yaptığı tahmin edllmektedlr. 

Şimdiye kadar esblt olunan "fazf
S'ete göre Sungurlu kazasına bağlı 
Coğul köyünde 3 samı:ı.nlık, bir a~ıl, 
bir oda yıkılmış, Tatlı knynnde de 
blr ev yıkılmış enkazı altında kalan 
'.Ahmet oğlu Süleyman ötmnş ve kar
Clcşi Ömer yfirah olarak enknz al
tındnn cıkarılmış ve kurtarılmıştır. 
J\ vcı k6yilnUn camit yıkılmıştır. 

Son dakika: 
Ankara 23 (Sabaha karşı telefon

la) - Gece yarısına doğru a1Akadar 
makamlara en son ve yeni gelen 
marnmatı bildiriyorum. 
Köşker mıntakasının 16 köyU hn.

rtç olarak Niğde, Ankara, Kayseri, 
Yozgat. Çorum ~e Kırşehir vUAyet
lC'rlnde 23GG ev yıkılmJştrr. 1~6 ölll 
"<' G9 ynrnlr Ynrdır. 

Yıkılan evler OdacıkköyUnde 10, 

.. 

PeıAketzedelere 
yardım ediniz 

Zelzele fellketine uğnyan yurt
daş}armın:m imdadma koısmak mak
sadile bir iane listesi açtığunw yaz
~tık. Sığmaksız kalanlara verilmek 
üzere teberrüde bulunacak hamiyet 
aahlblerlnin isimlerini bu sütunda 
neşredeceğiz. 

Okuyucularımızdan teberrUde bu
lunacaklar gerek mektubla ve gerek
se bizzat idarebanemizo gelerek isim
lerini kaydettlrebilirler. 

TeberrUde bulananlar K~. 

Kurunda çalr3anlar 2500 

Vakit Propaganda servisinden 
Ferdi Selek ~ 

Klişeci Artın Pakar 500 

Yekiln 3:500 

Bltlide 9, Boğaz viranda 70, Ömer 
uşat;ında. 66, Ayvalıda. 33, Demirll 
köyUnde 3 ev tamamen harap ol
muştur. Ayrıca Kaleucu köyUnde 
bir Ayvalıda. 2, Karaovada yedi ölU 
Te eucuncla bir yo.rnlı tesblt 
edllmlştiz:. • ,, 

Kırşehir vll~yetlnin Mucur kaza.; 
sı, içinde Kurugöl köyllnde 3 ev kıs
men, .MaçköyUnde beş ev tamamen, 
sekiz ev kısmen yıkılmıştır .. Mucur 
kazasında insan ve hayvan zayiatı 
yoktur. 
Köşker mıntakasında Akpınarkö

yUnde 65, Elldellkll ve. Ortaova köy 
Jerinde altı, Demircide 2, Karaoğlan 
da. S, Deveci obasında. 16, ltırşehlr 
me~kezlnde ise 17 yıkık ev tesbit 
edllmtştır. 

Bundan başka Akpınarda dört ~o
cuğun hAlA enkaz altında olduğu 

b lldlrlllyor. 
Yozgattan gelen malümnta göre, 

Maden kazasının hUkilmet konağı Ue 
posta binası müteaddit yerlerinden 
catınmış Boğazlayan, Murgon kaza
Jnrı ile Samanlı nahiyesine bağlı 

Yakuplu köyünde bazı evler yıkıl

mış, duvarlar cökmUştUr. 
TerzllerköyUnde 4, Arslan Sa.

hfpllköyUnde 40, Forkköyllnde 2 ev 
kısmen yıkılmıştır. Nüfusça. zayit 
yokttır. Buruncukta 21 ev tamamen 
10 ev kısmen yıkılmış, 93 nUfus 
açıkta kalmıştır. 

Alınan kısmı neticeye göre Köş
ker mmtakasında 22 köy, Çiçek ka. 
zasmda. 14 köy tamamen harap ol
muş, kısmen harap köylerin miktarı 
18 dlr. 
Nlğdeden gelen malQmata. g6re, 

:Aksaray kazasında bir cami ve beş 
evin duvarları yıkılmış, 23 nisan ve 
Snkarya. mektepleri hasara uğramış 
tır. 

Sıhhat VekAletl tarafından köyle
re gönderilen opera.tor ve doktorlar 
Kırşehro vasıl olmuşlardır. Ma.
halll hllk<tmet. ve belediye doktor
ları da kaza movkllnde çalışmakta
dırlar. 

• • • 
· lnus muha.biri Bay Cemal Kutay 
felfiltet yerini dolaşmaktadır. lntiba
la.rmı §Öyle anlatıyor: 

Akpmardan, elem ve acı Jçinde ay
nlıyorw:. Ölüm, her zaman belki bu 
kadar fel!ketli ve ezici değildir. Fa
kat, kendisine gösterilen bütiln emek
leri, bir anda unutan ta.biatin §Uursuz.. 
luğtı ile yok olan vatandaş ölUleri, bi-
7.C lüzum.'3UZ bir kaybın kalp tırmala
yıcı aza.buu verdi. Sakarya.da Türk ka-

nmm memleket kurtuluşu için olult 
gibi aktığmı gören jandarma kuman
danmm bile gözleri yaşlı idi. 

Saat 9,5 ... Drk, gtir.el bir ha.va var; 
birçok va.tandaşlarm yersiz yurtsuz 
kaldığmı düşündükçe güneş ve Brca.k 
gözUmüme mukadd~leşiyor. 

Dün gece biraz soğuk olın~ Duvar 
altında kalmak f el!ketin.den kurtul -
muş olan Akpma.rlı çocuklar boğuk 
'boğuk öksilrilyorlardı· 

~ Biz Akpına.rdan ayrılırken Kızıla -
ym ekmek dolu kamyonlarının yolda 
olduğu haberi geldi. Ya.km köylerden 
gelen yaralılar da. Akpmarda. toplan
mışlardı. Kamyon, geri dönerkan bun
ları Kır§Chir hastahanesine götüre -
cekti. 

Zelzelenin ~iddetli olduğu köyler .. 
den biri olan Eldelekliye doğnı gidi
yoruz. 

Yolda kUçUk çobaru çağrrdılC. Ken
disi Hacımusalı imi§. Hacmıusa., Köş. 
ker Nahiyesinin zarar gören köylerin
den biri ... Kilçü.k Dursun 50 • 60 ha.
nevi olan köy evlerinin hemen hemen 
hepsinin yıkıldığını söyledi. Kendi 
köylerinde mektep olmadığı için oku
duğu Sofulardaki mektepten dönerken 
her zaman geçtiği yolun ortasında bir 
yarık meydana geldiğini a.n1attr. 

Yolumuz Eldelekliye uğradığı za'. 
man Akpmarmkine benzer bir manza.. 
ra ile karşılaştık. Etraflarda.ki tepe -
lere birçok çadırlar kurulmuştu. Bu~ 
rada da dekor Akpma.nn aynıdır. 

ZELZELE UFKl OLDU 
Zelzelenin ufki olduğunu ve topra,.. 

ğın altındaki muazzam bir çöküntü 
dolayısile \'Ukua geldiğini anlatan hft.
diselere Eldeleklide rastladık. Ya • 
maçlara yapılmış ola.n 7 - 8 ev, yalnız 
duvarları çökmüş olduğu halde kur -
tulmuşlnrdr, fakat vadinin içinde olan
lar tamamile mahvolmuşlardr. 

Eldeleklide on kişi ölmU§tü. Ölen -
]erden 3 il kadm, 7 si çocuktu. Zelze
le, burada da aynı saatte olmuştu. 

Muhtar Hüseyin, köyün on ölü ile kur
tulmus olmıı.sınr, bugiln hıı.vanm gü. 
zclliğinde buluyordu: 

" - Bir haftaya yakm zamandan
beri yağmur yağıyordu. O gün hava 
güzeldi. Bahar güneşi almak için her
kes meydanlara çıkmı§tl. GündUz ol
duğundan erkekler de işlerinin b~
da idiler. Evlerde olanlarla duvarla.
rm dibinde oturanlar öldil. Ne yapa
lım, kader.,, diyordu. 

Eldeleklideki ölümlerin en hazini 
asker Mustafa oğlu İsmailin iki ço
cuğunun ölümüdür. İsmail • EJ3zığda 
olan 25 inci alay, ikinci taburun 7 in
ci bölüğünde askerlik hizmetini yap
maktadır. 

Zelzelede İsmailin iki çocuğu da öl
müş, karısı ba.şmda.n ağırca yaralan. 
mışt:Ir. İsmail de ya.!mda. terhis olup 
gelecekmi§- Başı sanlı olan karısr, bi
ze ağhya.rak içini yakan hicranı an
lattı: 

•• - Babaları askerden önümUzdeki 
ay tezkere alıp gelecekti. Çocuktan 
ona hasret gitti, o çocuklarına hasret 
kalacak.,, 

SICAK SU FIŞKIRIYOR 

Eldeleklinin yaylasx olan Demircide 
zclzelenin en orijinal hldiseleri ol -
muş. Burada yıkılan bir evin enkazı 
arasından sıcak su f ışkınnaya. başla
mış. Gece sabaha kadar a.kan su, sa
bahleyin ikinci bir hareketle kaybol
muş. 

Demircinin, kırk Uç evinden yirmi 
yedisini tamamen harap bir halde 
bulduk. Burada biri erkek, biri kız ço
cuğu olmak üzere iki yaralı vardı. Ço
cuklardan erkek olan yedi ya.şlarmda 
kadar Mahmudun kurtulu§u harikula
dedir. 

Mahmut, ilk sarsıntı olduğu zaman 
evlerinin önünde ve duvara. yakın bir 
yerde uyuyormuş. Zelzele evin duva. 
nnı üstüne yıkınca zavallı çocuk top
rak altında kalmış. Yalnız onun öl -
memesini istiyen kuvvet, bir de ilk 
sarsıntıda. onu kapının yanına kadar 
fırlatmış ve ufa.k bir aralıktan hava 
alarak kurtuluncaya kadar yaşamış. 

Onu, baygın bir halde ve kendinden 
geçmiş olarak toprağın altından çı -
karmışlar. Kilçük Mahmut, ölümle 
yüzyüze gelmiş ve ondan bir tesadlif
le kurtulmuş olmaktan habersiz, gü -
lcrck yüzümüze bakı:>:or, elindeki ek-

niünresSill erı Dost devıet 
tazi.yelerde bulunuyorlar 

Bllkreo, 22 (A.A.) - Romanya hll • 
k<tmetl, tC§ri!at umum mlldUrll orta elçi 
Grigoçayı Türkiye orta elçiliğine g~n -
dererek Kıroehir ze~lesinden dolayı 

te~ ve taziyelerin! blldirml§Ur. 
TUrkiye orta elçisi, dost ve müttefik 

memleket hUk<tmctinin bu derin alAka -
ımdan dolayı Cumhuriyet HUk<tmetinln 
teşekkUrlerlnl iblAğa memur edilıni~Ur. 

An.kara, 22 (A.A.) - Polonya bllyük 
elçisi bugün Hariciye Vekili l>oktor RUg
ttl Arnaı ziyaret ederek hilldimetinin 
Kıruehir fellketinden dolayı taziye -
lerinl beyan eylemli ve hariciye vekili de 
buna hararetle teaokkllr etmiştir. 

Ankara, 22 (A.A.) - !nglltere bUyUk 
elçisi Persi Loren, Klr§ehir zelzele8ln -
den dolayı Hariciye Vekiline ~l te -
essllrlerini bildiren mektubundan aynca 
Hariciye Vek!letine bir nota göndere -
rek bUyUJıc Britanya hlikilmellnln tazl • 
yelerinl btldirml§lir. 

Hariciye vekilimiz Cumhuriyet Hüku
metinin denn tc4ekkUrlerlnl beyan et -
mlatır. 

Ankara, 22 (A.A.) - Son yer depre
m! dolayısiyle lngiltere bUyUk elçisi Slr 
Persl Loren ile lç leleri Bakanı ve C. 
H. Partisi Genel Sekreteri B. ŞUkrU. Ka
ya araemda 8.flağıdaki telgraflar teati e
dilmi13Ur: 

BAY ŞUKRU KAYA 
Ankara ve Kırvehir clva.nndakl zelze

le tahribatı haberini bUyUk bir tat.trap 
duyarak öğrendim. Beklenmedik bir ıe-

mek dilimini i§tahe. ile yiyordu. J 
Demircide sıcak su çıkan yere ka

dar gittik. Parmağın dayanamıyaca.
ğı kadar sıcak ve biraz tuzluca olan 
bir su .• Gece, köylüyü korkuta.cak ka
dar çok ve fazla akan su, yava§ yavaş 
ar.almış... Şimdi hafif bir pınar gibi 
kaynıyor. Buranm biraz ilerisinde 
toprağın ikiye bölUndüğUnü ve ara -
smm koca bir yarık halinde açıldığını 
söylUyorlardI. BiT.e bunu anlatan köy
IU, içindeki endişeyi saklıya.madı: 
. •• - Düşün bir kere elendi, dedi ... 
Ya bu yarık, bizim köyün olduğu ycr
de ~ıleaydı ... ,, 

Daha. fenayı dü§ünerek f enanm te
sellisini yapmak bizim köylüye mah
sus olan bir iç kuvvetidir. 

DEVECİ KöYONDE 
294 erkek, 357 kadın olarak 651 nU

f uslu olan Devecide 15 ölU, sekiz yara
lı vardı. 

Bu köy hemen hemen Akpınar ka
dar mahvolmuş. Yolda, yerinden fır
layıp belki yirmi metre ötede topra
ğın içine amudi olarak gömUlen bir 
değirmen kanadı gördük. 

Devecide, bütün .zelzele mmtakası • 
nın aksine olarak zelzele gece olmu§ 
ve evlerin bir kısmı o zaman yıkılmış. 
Ölenler arasında büyilkler de vardı. 
Biz gittiğimiz ?.aman son cenaze kal
kıyordu. 

Devecide zelzelenin en bahtlı adamı 
olan ömer çavuşa rastladık. Ye§il bir 
tepeciğin üstüne kurduğu çadırda bi
zi güler yiizle karşıladı. Çadırm içinde 
irili ufaklı dokuz çocuk vardı. Küçük
lerden birkaçı uyuyordu. 

•• - Bunların hepsi sizin mi?,, diye 
sorduk. 

.. - Evet, dedi. Hepsi benim .. Alla
ha şilkilr hiç birinin burnu bile kana
madı. Zelzele olduğu saatte hepsi dı
şarıda. idi. Kurtuldular. Evim yıkıldı, 
malım mülküm mahvoldu ama ne zi. 
yanı var?,, 

Ömer çavuş, kendi bahtlıhğı ile, 
yavruları ölen diğer köylülerin baht
sızlığını hatırlatmamak için çocukla -
rını çadırdan pek sık çıkarmıyor •. 
Şu hissi salon adamlarının hepsinde 

bulamazsınız .• 
KÖŞKERDE 

Buradan Köşkere; zelzele mmtaka.
smın idari merkezine gideceğiz. Çün
hii Köşker, 7.elzelenin bilhassa şiddet
li olduğu ve zarıı.r verdiği yirmi kö -
yUn nahiye merkezidir. 
Köşkerde zelzele rnıntaka.sını dola

§an doktorlarla. buluştuk. Burada 16 
öIU, be§ yaralı var. 

Doktorlar, bütün köylerdeki ağır 
yaralıların toplanara.k'I\ırşehir hasta
hanesine götUrüldUklerinl söylediler. 
Yaralıların çoğu ezilme ve tazyikten 
olınuştur. Nahiye müd.UrlUğü binası 

esaslı olarak çatlamış .. Telefon maki
nesini bahçeye koymuşlar .. 

Kırşehir. durmadan haber istiyor. 
Xelef onun başında.ki jandarma neferi, 

kilde acı blr mateme maruz kalan felloı 
ketzedeler ile bunlarm ailelerine karei 
duyduğum. derin alAko.yı ek<Jcltmmnmı~ 
arzetmek isterim. / 

rcrey Loratn 

Slr Pcroy Lorabıe 

lnglltcre Btiyilk El~ 

lstanbul 1 
Memleketimiz ho.kkmda duyduğunuz= 

alAkadan dola~ derin teoekkürlerlmi ar-
zedcrim. 

ŞWall Kaya 
Ankara, 22 (A.A.) - :Kıroehlr zelze ~ 

lesl dolayıslyle Arnavutluk lıarlclye na• 
zın lle Doktor Rll§tü Aras arasında aen
ğldnkl telgrnflnr teati olunmuırtur: · 

Ek!!c.lans Rli§tU ~ 

llABtClYE VEKiLi 

Ankara , 
Kıreeblr mmtaknımıı hamp eden zel• 

zele f'elAkctl haberinden derin bir su • 
rette milteelllm olan Arnavut hUkfmıe • 
il felaketzedeler hakkında teessUrnnU ve 
dost memleketin uğradığı acıya fetlra .. 
kini ekselansınıza arzeder. 

Ekrem Llbohol"a 

Ekscliın Ekrem Bey Llbobova 

Tlnına 

Kırgehir zelzelesi mUll.88ebctlyle ek • 
ııeIAnsmron taziyelerini beyan etmek 
Uzere gönderildiği telgraftan fevkal~de 
mütehassis olarak en hararetli teeekldlr· 
!erimin knbulünU lica ederim. 

Dr. Bibtil Ams 

vaziyeti, önündeki notu, her sual so
rana okuyor. 

Son iki gündenbcri Köşkerden bU -
tün sorulanlar, hep zelr.eleye ait ha • 
berlerdir. Nahiye müdürü B. Nazmi, 
bize son gelen rakamlan verdi. O sa
ate kadar nahiyenin sekiz köyünden 
maIUınat gelmişti. 

Burada zelzeleye uğrayan saha hak
kında biraz daha tafsilat ve rakam a
labildik. Nahiyenin asıl tekasüf ettiği 
Kırşehırin iki nahiyesi olan Kaman, 
935 nüfus sayımına göre 9618 i erkek; 
11.104 il kadıp olmak ilzerc 20.722; 
Kl)şlter 4064 erkek, 4614 kadın olmak 
üzere 8.6i8 nüfusludur. Her iki nahi
yede 56 köy varclır. 

Doktorlardan biri şu izahatı verdi: 

• - Bu iki nahiyede tekft.sllf eden 
zelzelede köylerden asgari yarısı ziya.
na. uğramıştır. Burada ziyan iki ma. • 
na.dadır: evleri yıkılması ve insan ka
yıbı •.• Çok şükür ki insan kayıbı bü
tün köylerde değildir .. ,, 

Doktor bire birazı zelzcleye fakat 
büyük kısmı Türk köylil.silnün husu
siyetine ait hadiselerden bahsetti. 

Kendi yarasını iyil~tirmek üzere 
verilen nacı evladmm yarasına. bol 
bol koyup onu biran evvel kurtarmak 
için saklıyan anneleri, kendi mal ka
yıplarını unutarak, can kaybı olan 
köylere yardıma koşan köylüleri de 
aıılattı. 

Köylerde köylüler, Hacı Selimi kö
yünde bir buğday kuyusunun ateş al~ 
dığmı söylediler. Yıkılan bir evin yanı 
başında olan bu kyyu. kendi kendine 
yanmaya başlamıe .. 

J{ızdny Çadır Gönderiyor 

Anka.Fa 22 (A.A.) - Hareketlarz 
sahasrnda açıkta kalan feldketzede
lerin barınmaları fcln Kızılay tara
fından Kırşehir vllA.yetlne yeni 300 
ve Yozgat vlH't.yetine de 100 cadır 
gönderilmişUr. 

Bundan başka. Kızılay Şekiler ve 
Şefaatli tsstasyonlarındakl binala
rın hasara uğraması yilzllnden 
acıkta kalmış olan inhisarlar ve 
buğday servisi mubayaa memurlan 
tein de lilzumu kadar çadır gönderli 
mfştlr. 

KUtnbyalılnr tane Topluyor 

Kntahya 22 (A.A.) - Bugnn Halk 
evinde valtntn başkanhğında yapı

lan toplantıda Kırşehir ve :Yozgat 
feltıketzedelerlne yapılacak yardı· 

mın şekli hakkında konuşmalar ya... 
pılmış ve vilA.yetin her yerinde bu 
gayeye sarfedllmek nzore hemen fa,.. 
allyete geçilmesi kararlaştırılmış. 

tır. 

İzmit Tem.sil Ifolu da Çalışacnk 

lzmlt 22 (A.'.A..) - Halkevimiz tem: 
sil kolu orta Anadoludakl son zelze. 
le fclA.ketzedelerl men!aatlne bir. 
temsil vermeyi karnrlnştırnrnk ha.. 
zırhklarına bıışlamı~tır .. 



Demir Muhafız
lar hakkında 

Romanya nazırlar 
meclisi mDhlm 
kararlar verdi 

Bllkree. 22 (A.A.) - Rador ajanm 

teblli ediyor: 
Demirmulıafızlarm faaliyet! hakkmda 

dablliye ve adllY• namlan tarafından 
nrilen lsahatı müteakip nazırlar mec • 
Bal 20 nlaanda fU kararı vermiltlr: 
ı - Eordeanunun blriblrlni mllteakip 

kurduğu Arkanj Milel,, ( demlrmaha -
rmı..> ve (her 181 .tan IGID> tefek1rDl
lerlnln Ugaaı hakkındaki karar lpb. .,. 

ba teteJEkUllere alt emlü devletbı mil • 
daf ... hakkmdald kanun ablrlmma te?-

&u tuıft7e edilecektir. 
2 - Dahlllye nazın devletin emn1 -

yet! lçiD teblllleU olacak bir harekette 
bulwwı veya böyle bir harekete teteb
blla edeıa phıalar için mecburi bir Uwnet 
mahalll tayin etmeğe aaWı.iyeuardır. 

3 - Adliye ve milli müdafaa nam -
Jan mtlcrlmlerl mahkfım ettirmek için 

adliye nezdinde takibatta bulunmaia me
sundurlar. 

Dahiliye ve adliye nazırlan bllbaaa, 
elde edilen evraktan gento bir caaua -
luk tebekealnln mevcut olchıiu anlqllcb

inu tebartls ettlrmltlerdtr. 
Kordeanuya alt bir doeyanm tetkl -

ldndu ba hareketin polis mtldıırtyetbı -
de, emniyeti umumlyede ve btıytlk er -
kimharbiyede muhabirleri bulunduia 
aıılqtlmJltır. 

Diğer bul evrak ile de ecnebi tetek· 
ktlllerle ba hareket arumda irtibat te • 
Bis edilmiş oldu~ teabit edllmlttJr. 

Almanya da 
Muhafazası Lüzumlu Olma· 
J?&n Demir Parmakbklar 

Yılalacak 
Berftn, 22 (A.A.) - Demir kıt1ılı. 

evlerin 6nündeld parmakbim yerine çi
mentodan, tuğladan, veyabut dlkill fl -
danlardan çitler vücuda ıetırmek mec
'buriyetlnl tevlit etmtetir. 

D biliye nezaretinin bir tamimi, dl5rt 
a;epe p14ıımiD komlaa'rl olUl B. G&1qtn 
blltun komllnlert Dlhayet 1 atustos 1938 
tarihine kadar muhafazam elsem o1nu -
yan blitiln demir parm•kldrlan yıkmap 
ve onlan hırdavat demir tacirlerine ..ı
..p davet etmJt oldutuııu blldlrmekte
dlr. Bu tacirler, ba demirleri tee"b•t 
anayli ~ ea1JllUl fabrikalara utmafı 
taahhtlt edeceklerdir. 

Barut ;(DcD aıainoda 
yapılacak maçlar: 
1 - BantgUd.1 1 inci ve 2 irl.:i genç 

takımlan uat 1 O da. 
2 - Balark8y genç ve tekailt takım

lan saat 12 de (ve muhtelif ıpor ıen
liklerl) 

3 - BantcilcU - Akınapor B. taJmn.. 
lan aut 15 de. 

4 - Akmlpor - Bantıilcil A. takım
ı.an aut 16,30 da karJllatacaklardır. 

LikMaçlan 
Jl'ADID3all HalkevlDden: 
Evimize bağlı klUpler 1 - G - 938 pe

sar gUnll llk maçlarma bqlıyacaimdan 
birliğimize dahll klllplertn lJaaulye o
yunculanm 2S - 4 - 938 alqamma kadar 
bUdirmelerl tebllf olunur. 

Yarınki KDreşler 
Evvelce de yuıhpnn slbl yann Tak

ldm stadyomunda profeeyonel ıtıretıer 
:yapılacaktır. Bu gtlrealerde Kara Ali, 
T~Jdrdallı ile ve MWAytm Himmet peb

Uvula ıtıretecektJr. 
Diler taraftan Dlnarb Mehmet de ıo 

Bulgar pehlivanı setlrt.mlt. Stvu tarat
larma gltml,tlr • 

Sandahm geli
yor, varda 1 
Son tftnlerde berkesin 

ağılnda ba lliSz 

Sandalım geliyor, 
varda l 

YAZAN: 

BASAN: 

( ~ bısa haberler )·-------.. ı Dün ve Yarın • setedb'e fa illeri ml4lıtl BUa11i 
Emln6nll meydanı 11 berillde Nafia Ve
Uleti Ue temu etmek bere .bkara-

ya &itmlltir· 
• Ticaret Odalı muhtelif itlerde mtlta

leuı aJmmak tuen bir DıtilU komlaJO
nu teıldllne karar vermlltfr. 

• DenJs Ticaret mtdllrll Necdet. An
kara, Imılr ve ııerwtnde tetJdklerde bu
lunduktan aonra enelki ,un aebJ'lmb8 
dönmUtttır. 

• lmellleH ve evlerde çalqan mtıa -
tabdlmlnln de""' muayeneleri belediye 
heldmlerl taraflDdan yapılarak u.teıeıt -
ntn lktmat m11dtlr111111ne pderilmesl 
kaıwı.,tmlmJttır. 

• Bava tebllkulne bl'll 1stanbalda 
Dil ..,...k eıbhat mtldtlrllitl ballcee'"• 
de ~. Spak e1U klliliktJr. 

• Almanya ne yelli bir ticaret anlat -
muı aktl~ bir beyetlmia yUmda Ber
llne gidecektir. 

TercDme K8lll1atı 
1 ıncı Sarı 

!fo. ....... 
1 Safo 100 
2 Aile oemı.t 100 
a 'lkaret. mıaa. bora . ... n 
" Devlet " DıtlW n 
a 8o9yaUlm "5 
e ButDI n 

1 tlÇl l1Dlfı lbtDlll eo 
a Utuur eo 
9 Isfahan& dojra 100 
10 Ruln D . 'il 

(Ba eeıtıt lıbdea alu1an ı in as 
.... lbuD ealr, .. l llra it Ant 
,.almarüblaalaJ')alerllra
du •e...,e lıılnlldlr.) 

2ncı Seri 
11 Gorio Baba 100 
12 Delllliln pmkolojlat 80 
13 ilkbahar aellerl 'l&-
1 f Enıerek dUillmtl eo 
ıs Ra11tn m 'l& 

Sut 
ti 
20 
ıs 

ıs 
ıs 
15,40 

8,30 
9,SO 

Vapanın adJ 
tnken 
Saadet 
Bartın 

Gltüli :rol 
Bartm 

Bandırma 
Aynbk 

GELECEK 'VAPURLAR 
El• Kıradenlı 
Buru Bartın 
Anafırta lludn)'I 
Saıdet Bancbrmı 
ln6nll Bartın 

Futbol 
6"en hafta birinci .. 1111 cıbn Futbol 

spor meemuası tklnel 1&)'11tn1 kıymeW 
11nlarlı paıarteıl ıtlntl tıkauktır. 
Bllha~u bu sayısında Barhan Felek, P:.., 

ref Şefik NlzametUn Nazif, Saıl Tezcan, 
Sami Karayel. Kemal On1n gibi tanınma, 
)'8t1cılar1n yazılan bulunmaktadır. 

Futbol bnttın okurlar1n1 a)Tl ayn bedi. 
7eler Terecek bir mOsabakl da tertip rl. 
mit balonmaklldır. 

Futbolll olcuJUculanmıza t1Tslye ederls. 

c t' eni fveşrtg"it) 
• Poeta teı,raf ve tel~on ldare8I. la

tanbulda olduiu &ibi blltUn memlekette 
posta kutularml çojaltmala karar ver
m!ltir. I1k tutuıaf. cenup vU&yetJmlze 

gönderlbnlftlr. 

16 Samimi saadet 80 
11 İatatiltlk 30 

UYANIŞ 

(

!i Hıftahk resimli Upnıı, .. Se"etiltlntln., 

( 

mec111uasının son sayısı nefis bir kapak 
icersinde, zenpn )'Ullarla intitar etti. 0-
kuyuculanmıza tavsiye ederiz. 

• Belgrad Ol'ID&lll OD HJlelik imar pro
jeıdnden llODI"& bir mellre haline kona -
eaktır. <>nnaaa d6rt 118De içinde SOO bin 

Una aıfolunacalrtD'· 

• ÇataJcanm ÇtfWk t6ytl çobuı Mu
rat, k6ydeD b&)'U uaak bir meeafede, 
ball blçakJa pup parça ed11mlt bir hal
de 8111 olarak bulunmQflllr. 

• Devlet Demlryollan dolnmmca lt
letme mlldtlrlQğtl Trakya lçln, maymta 

tatbik olunacak temllltlı bir odun k6ml1r 
tarifesi yapmlftJr. 

• Adliye VeWeti, ~t ~u hl • 
kimlere dajıtılmat bere 1Jraat Banka
ıma .fO bin Ura yatınqtJr. Buna gftre 
çok çocukla hlkbaler çocuk bqma ııso 
lira para aJacaklardır. 

• Vakıflar ldareal taratİndan Yelli poe
tabane ~ıımıda 1SPdacak yelli Valde 
banmm projesi Beledb'ee8 tudlk edll
miftjr. Hanın bir bulranda tnaÜma bal
lanacak, 80 oda.at olacaktır. 

Zahire eorsası ··-····· Buld•J yumuşak 
Butdıy sert 
Mısır un 
Fuulye ufık 
Mercimek 
Cem kabukhl 
Tlnlk deri 
Peynir be:raı 
Tavpn derisi 

Gelen 

& 28 8 ' 
5 20 --
iti --
• so --
e 20 --
120 --

70- --
33 32 35 12 
15- 11-

Glden 

BuJdı:v ts Ton Tiftik t • 
Un 62 " Yapık & • 
Nohut 30 " Nohut 30 " 
B. peynir 21 • Jç fındlk 2,1/4 .. 
z. 111 fl8 " Kapr 2,1/2 " 

15,1/4 .. Raımol 221 Ton 
15,ı/4 • AfJoa 4,ı/2 ,. 
U,1/4 • iç fmdılr ıs " 

llAo 
fjlrketllıaJ"1ec1en: 

Bolazlçi TRpurlanna mab1111 ilkbahar 
tarifeal 26/4/938 peurteal 11babındın 
tubuen tatbik edilecektir. 

Askerlik llinı 

Kadık(;y Aıkerlik Şubesinden: 

Kaddr5y ıubnf.ne kayıtlı S t7 - & tl
dl numaralı n mWp erklnı harbiye 
harita clalresl d6rd6ndl fUbeden emek
li kurmay Binbap 297 dopmıu tıtan
bullu Mehmet Hayri Pqa oilu Ahmet 
Nizamettinln Kacbkay ıubealne mUn
caatı ye tatanbulc1a defille bulunduiu 
yerin ıubnl elile adrealnl bilcllrmeal 

18 Çocuk dGtürtenleı 60 
19 n1m ve felaefe 30 
20 Cemiyetin aaıllan 100 

(Ba aerl)1 blrc1ea alu1ara 1 Dra IO 
lnaraı ikram edlllr, ve 1 Dra 20 lnınlt 
petla abaarü bluu aıda J. er llra
daa vere.IJe IMralabr.) 

3Qnco Seri 
21 Hllktımdar millet C50 
22 Yelli Uml sllmlyet 'l& 
23 Komllnbm C50 
2' Gtlntln lktJadS itleri eo 
215 Cumhuriyet l50 
28 Terclme 100 
~ Dellfloler '15 

28 LlokOD Z0 
29 Kapitalizm buhranı BO 
30 SaJambo I 12& 

(U. aerlJI blrclee alutara ı lira n 
karat ikram edlllr, ve 1 llra U hnll 
petln ............... .,.. 1 - ... 
du ttreıdJe IMralulır. 

4 onca Seri 
31 Rasta IV IO 

: 32 Metaftzik .tO 

1
33 t.kellder 1 eo 
!! Kadmft.,.,.ıllm 100 
~ Demokrlt ! 25 

- 36 Dinler tarfb1 12& 

37 na.on " llBUt "° 
• Et1ka 100 
39 BerakUt 215 
40 Ruh! muclleler ' 75 

(U. aerlJI Mrdea aluılUa I llıa & 
im .... Daul ecllllT, " 1 Dn .. kant 
P8lla almaralı kalam •Jda 1 er ..... 
dua nreıll1e bırakılır.) 

5 inci Seri 
U Deprofllndla 

( 
'2 Otıntın hukuk! "'- içtima! T& 

mnelelerl ' 
U BfJ&tun U 
·H Olsll harpler Ta 
43 DllraellnlD bayatı 100 
46 Jııfetaftllk aedll' 215 
fT Yal ..S.. Ti 
18 fnl1eda tellrlerl 'll 
49 l'o1ldlla ,..,... " 
so DCeta • 

( .. ...,. ............ ı .. 
59 kani liram edlllr .. l lra ..... 

rap """ .............. .,.. ı • ....... , . ..,. ........ , 
encı Seri 

151 Eraelt ı 
152 Para 
158 ..... 
M l1mf fellefe 
M l[anDCalarlll baJai' 
158 l)emOltM 

81 Qçeroll 
na Hlpnotllm& 
59 iman 

ıoG 

• 40 
40 

" • 
" 100 
BO 

60 Yeni kadın ftı 
(Bil MrlJI lllrdea alulan ı in 28 

kani aa.m ~ı •e 1 Dn ' hnt llln olunur. 
• • • pet1eallBralr ....... ,..ı.nr.-

Balmk611 aılttrllk ,a&tılntlııı: daa vereıalJe fnn.IDhr.) 
t - Use muıdJll -.e daha yQkıek okul- 7 ncl Seri 

lardın mezun olanlır ve askerliklerini )'iP 11 \l'lkontun Gltlmtl IO 

E11Bıt ıalh hukak haldmlilind~n: 

Ana ve bııbast 3lmllı otdulondan kOeOk 
Saflye)'e kendisinin TRsi tayini taleple 
Sıfiyenin amcaaı lılebmet Cemalin "Ttrdilt 
istida tberlne 11pı1an mahakfme neUee
ılnde dinlenen phlUer n polisten selen 
cevabı ... kOçOllln be71natına anana 
ana bab111 atdlllll Te ameuı Cem.Un n
ılllle ehil oldulu Te klloOllD TeSQete 
muhllo bulundulu Blllatılmı• otdalandın 
GOmllfsuynndı Hı1'Uzblpnda 93 numa. 
ndı mukim 1mC111 lılebmet Cemalin T1ai 
tlyinlne -.e aaalen lllnat lcnıını bblll 
itina,.. tuıar olmü ln1'9 11/•/tll ta. 
rlhinde verilen lr11'81'8 uaulen ıs 11a mlld 
deUe llln olunur. ,(V. P. 25353), 

_,-~..._----~-------------

mıdın memurl:ret alamırıcaklınndın 1 eı Dıett u 100 

937-938 den yılandı bu gibi mmın olup • Usa 100 ~O lANT 
dı tahsiline nlhı:ret "1'eeet olmrlann aoa 20 1 
:!'oklımıllırı 8eflkt•• aslrerlllt tubeslnde 1 M EYlDlk l 
lrunılaeak aılcerllk meclisinde ıs AJuslOS' es Olsll pamuk hırtıl ftO 
938 de yıapılaeaktır. Sah• Yeri 1 

t _Bu on bet dnlllt m8ddet lçlnda-~ 

1 

Anbnt C'.ıutde.~ı - VAKiT ltltaheTI 

kanuni ma1erete da79nmıüısın ba mee il••••••••••••91 
lise mOneut etmlrenler llükında lan 
Dl 111111JDele JBpdlcakbr. 

Kellme bulmacası 
Yeai•hı o 

t284ı58789 

ı ·--"!"---2 
s 
4 
G 
8 il-+--~ 

7 
8 
9 

SOLDı\N Sı\GA 

1 - Buıtın bayram yapan, arapça em .. 
mek. 2 - Nlpn taliminde yapılu. bir 
av ba)'l-anı. 3 - Şarkıda tekrartaDaa. 
4 - Beyaz, dili kaplan. 6 - K6tUltık. 
meydan. 6 - Sahip, btr uota, 1 - Al 
plpnie yumurta. 8 - Ecnebi çocaklarm 

annelerini caiınllan. 9 - Dttterl kly
meUl bir b&yftn, incenin abt. 

l'UKABOAN AŞAGI: 

1 - içe styllen. 2 - Hayvanlarm ,... 
diği, isimler. 8 - Bir afa9, istikbali af
rettift aanılan bir oyun. 4 - Bir vlllye
tlmiz, dansta blr taraf. 5 - Çamaprda 
kullanılır. 6- Keakln bl1yllk b~ T
Blr yıldız, erml§lerln mezarm.a lndlil ri
vayet edilen J1ık. 8 - Bir vlllyelimll, 

9 - llaJlalle, pencer8J8 taJnhın 
JMlllldl ............. Jla1ll 

SOLDAN 8AOA: 
ı - Slpn, ita. 2 - Afet, ek, 3 -

Kamara. la, ' - Adil, ~. S - Re. 
em. mecL '1-A.ay, keten. 8-AI, ma-
-. o - Kin, JDnu. 

Selmdeblf1 
TURAN TiYATROSU. 
HakkıRQfellwub
daflan Komik 1>6m
billl0 lsnıallla ltUra.
kUtt matmuel Jıllee -
Pençef nrlJetnl iki 
heyet birlikte. Alfilar 
Milli komedi prblı 
aaah 3 perde. 

HALK OPERETi 
Pınrtesl ak .. mı t da 
Kadık61 Stırenı slae 
masında. 

SBVDA OTl!LI 
()perrıt 3 perde 

ipek: 2'elallkell -
Kelek:..,..._ 
Sllmer: &,... ....... 
Sarq:(1um
Süu7a: Y ............ 

Gonıo~I 

Ll!!~.!~ 
OOU: NEP!YATI: 

Saat: 12,30 PIAkla Tldt muatJdlL 
12,80 RaftdlL 13,otS Nkla '1'lık JD1111 .. 
ldaL 13,80 Muhtelif pWt aeplJatı. 14 
Son. • &: 
AQAK NqlUTATI: 1 

Saat: 18,30 Koaterua: 21 Jftlu Qo
cak baftall w t-1rum ..... betle • 
Çocuk -·-· brmn11 .... doll· tor l'ethl Jl:rdm: (Qoaak 11.ıtuı ft bq 
rum). 18,61 Dnlnllall BaJknl atllterlt 
1rol1I tanfmdu lılr tmd. U,1IS Pllldıa 
-.. WllOdel, U,IO Koefenu: t1alftl' 

.. -- Dotat lllalr Cap)'eW' 
(Kmlt ~ rllltlmdn .. 
..... ~ tallrDıat - GDdan Jro. 
nama canı-t>. 19,BI Bora Jaaberled. 
ıD Meamettla ita ft arbdqlan ta· 
nfmlln ftrt mmllrtel " bit pr1d1a. 
n. 20,'5 Baw. rapora. 20,'8 Omer Rm. 
tanfmc1an araPQ& 8&fln. 21 Belma ft 

ubdaelan tu.fmdaa Tlrk IBllllldal " 
ı.ıt prlalarl. (Sut 91U1). 21,'5 Or-
bltra: ı- Ka"1tn1: La ftlley. 2 .... 
Drl&o: Pololles. a - Toltl: Seıettıo. 
22.11 Arjutin Jaabederl. 22.aD PWda 
llOlolar, opera ft operet ımcaJan. 22, 

C50 Sem llaberler " ertell atbdln ~ 
nmı.. Sem. 

llahteUf pıat n""1atr- 1' 8cıL 



inşaat SATILIK EV J A d b.. ··k f k Kasnnpaşada Büyük cami karşısında r a a uyu ar var 
Sümer Hank Umum MildUrJüğUoden: 
ı - Gemlikte Sun~ipcl{ f,ıbt ikası snlıasıncla yaptırılacak muhammen 

keşif bec.loli 23 i52,:n lira olan iptidai maddeler anbarı inşaatı v ahidi fi at 
esasiyle ,·e kapalı zarf usuliyle elrniltmcye konulmuştur. 

Neva so~ağmda beş n~maralı ev satı- ı Pertev Çocuk Pudram: şimdi e kadar hl bir benzeri taratmam tak 
lıktır. lçı tamamen yaglı boya olan bu y ç 
evde üç katta yedi oda ve her katın ay- Lid edilememi§tir. Bu pudranm; en büyük meziyeti bilhas.c;a çocuk cild. 
n halası ve geniş sofası, kileri, a rkada Ieri lçia hazırlannıı~ olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde bu. 
bahçesi, tulumba suyu ve elektrik tesi- lunmamasıdır. 

2 - l~ksiltme enakı :; lira mukabilinde Sümer Bank tn~aat Şubesin- satı vardır. Ahşap fakat yenidir. Görmek 
den alınabilir. istiyenlcıfo içindekilere mtiracaat._ 

3 - Eksiltme !) Mayıs 938 pazartesi gUnü saat lG,30 da Ankarada Sü
mer Bank Umum Mildürliiğüncle yapılac-aktTr. 

4 - ~~u,·akkat teminat uıil\tarı 1182 liradır. 

5 - !stekliler ihale gününden en az üç gün ev~el Sümer Bank tnşaat 
Şub,..cıine gel rek htı kabil inşrıatı y:ı.n:ı.hilerck fenni C'hliy-E'tlerini iHbat için 
N'nfıa \TeJ,illPlin<'C \l'ı'ilıııiş <.>naz 20000 Jiralık mütea!.ıitlik vesikasile ica
beden diğer vesikaları ibı·nz ederek eksiltmeye girebilmek üzere birer -ve
sika almaları l~i.zrınılrr. 

6 - Teklif m<'l~tuplarrnr havi zarflcır kapalt olanı!c ihale günü saat 
ı::>,30 a kadar mal\lıuı muknlıilinde .' nk:.ır:ıd:• füıueı· Dnnl\ lJmumt ;\luha
lıcrat Şubesi Müdürlüğüne tf'slim edilmiş olacaktır. 

7 - Banka hu inşaatı, dlledii;i müteahhide >ermek hakkmı muhafaza 
eder. (2:l00) 

Den·znanl\ Akay işletmesinden: 
23 :\isan u:ı:;8 Milli Hakimiyet Bayramı münasebetiyle 22 Nisan 1938 

Cuma ı;tnü Kö}lrüden 112 N'o. Ilı saat J ::,:10 ve Yalovaclan 117 No. lu saat 
13.50 snferleri yapılaC'al.tır. 23 Nisan 13~8 Cunıartesi günü Pazar tarifesi 
tatbik olun::ı.~al<tır. (!!!!~8) • 

Türk Hava Kurumu 
B ü yük ~iyarıgosu 
7. nci keşide 11 ~1agıs 938 dedir. 

Büyük ikramiye 40.000 Liradır. 

Sahibi ASIM US Neşriyat müdlirü Refi k A. Sevengfl 

111 
ÇOCUKLARINIZ İÇİN 
En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 
8 ('oc· ııl( Eı-; i r~cmc Hııruıuunun 

,·nkt iJc hir nilc kütüı•hnnesi ola. 
r nk bnstıı-d.ığı İkizler scrisincle 
dııyduj;'1ınoz bu eksikliği bu gü. 
z~I ve ı·csimll hü~·ük hiki\~e kitn
hı ile clolılnı·ııhıı n5 hııluyoruz. 

• Kültür bakanlrğt eser i t etkik 
etmi ş, il k okul çağındaki çocuk. 
Ja r için faydalı eser olduğunu tas
dik etmiştir. 

• Ankara caddesinde Vakit Kitap 
evinde arayıoız : Fiatı GO kuruş ; 

posi.a için 4 kuruş mı.ve eöın l z . 

................................ 
Doktor 

Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Miitelıassısı 

Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra saat (2,5 t an 6 ya) kadar 
İstanbuda Divanyound:ı. (104) nu
maralı h;.~susi kabinesnde hasta!armı 
kabul der. Salt, cumartesi günleri 
sabah " 9,5 - 12., saatleri hakiki 
fukaraya mahsustur. Muayenehane 
ve ev telefonu: 22398. 

................................ 

GUVEN 
.ANITI 

• , • . . 

TÜRKİYE İS BANKASI • 
·. 

J andarm a Genel l\omutanhğı Ankara Su( ınolmu l\omlsyonundan= 
1 - .Aşai;ıcla cins miktarları yaz ı lr eşya hizalarında gösteril<'n gün ve snnttc satın alınacaktır. 
2 - !,3artnumeleri parastz olarak komü:yoııdan alınabilecel~ ol:ın hu eşya ok!ıiltmosine girmek isteyenlerin 

lıiz t 1 ırııHla gi)stPril~n teminat ve şaıtnamecle yazılr vesika ile birlikle gün ve sautincle eksiltme ve pazar
lık: için komisyona huşYurmalarr. (:.!~81) 

('insi )liktarı 

· t - Nevresim rıalnska 

2 - ~\Hı J,ütiı1·lli ııalaskt\ 
3 - 'l'üfck ıcnyışı 

1 000 
~000 

200 0 

takım .. .. 
B eb l'r l 

500 Kş. 
!iOO Kş. 

45 Kş. 

'l'<·nı i n:ı t 

;;75 Liı·n 

'j :ı 1) 
" 

G7,5 .. 

Gün Sa a t 
Kapalı zar[ 9/::i/938 pazartesi 15 
K:ıpalı zarr l 0 / fi/938 Sair ı O 
Pazarlık 11/5/!)38 Çarşamba 10 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman, vücutlu, bazı kimseler de kullanmaktadırlar. VUeudUn Dtl 

valarmda ve koltuk altlarınm pişiklerioe kar§I bundan daha müess ir bir 
pudra henüz keşfedilmemıştir. 

ONU DlGER ADI (TA I,f{ PUDRA) lan ile kanşt ırmaymız. 

Florynıla 

" 
•• 
•• .. 

Fıoryada Kiralık UükkAolar 

1 ~. Ir 
3 ,, 
4 .. 
5 ,. 
6 ., 

clükbln Ye sa1nş 

" 
" 
" 

Mc,·simlik • 
~Inlınmmcn 

JHrns1 
240 
200 
150 
120· 
100 

tık 

Tcminntc 

18,00 
15,00 

'11,25 

\ 9,00 
7,50 

Yukarda semti, mevsimlik Jdralarr yazılı olan Florya dükkAnlarr 939 
senesi Şubatı sonuna kadar ayn ayrı kiraya verilmek üzere açık artTrmaya 
konulmuştur. Şartnameleri levazım rcüclürliiğünde görülebilir. İstekliler hi
zalarında. gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber 3/5/938 
salr günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (20:l4) 

lstanbul Oeilerd a rhğın i !I rı; 
Maliye devairi için yaptırılması talrnrrür eden seksen adet saç dolabın 

beher adedi muhammen altmış dört Uro. bosabile beş bin yüz yirmi lira ü

zerinden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
İsteklilerin nümune ve şartnamesini görmek üzere her gün rn el:silt

mcye iştirak etmek için de üç yüz seksen üç liradan ibar et muvakkat teml
natıariyle Ticaret Oclasr 938 senesi vesikasını ve teklifnamolerini 4/5/938 
çarşamba günü saat on beşe kadar Milli Em Hl.le l\Iüdürlüğünde toplanan Ko
misyona tevdileri Ye ayni günde saat on alt ıda da zarflar açılırken hazır 

bulunmaları. (2213) 

Istanbul Defterdarlığından: 
Maliye devairi için yaptırılması takarrür eden yüz elli adet yazı ma

sasının beher adedi muhammen otuz İki lira hesabile dört bin sekiz yüz 
lira üzerinden açrk eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin resim ve şartna
m esini görme k ilzer o h o r gUn v o e k ellt m ayo iştirak e t m e k fç ln d e ' - 5 • 938 

çarşamba günü sa.at on dörtte 360 liradan ibaret muvakkat teminat akçele
riyle Ticaret Odası 938 senesi vesikasını hamilen Milli Emlak :Müdürlüğün-
de toplanan komisyona müracaatları. CM.) (3206) 

. , , ~~,1t~~,~'.· p.~~{(t~~lf ~ri'~e ~(":~nları . ·. /pl .1'1e t 
:·. :· :· :-. ~·:·_~f:~~·:;.U.m~tn ~daresı ıJ.an!arı ... i: · !'1< 

Siv-asta Cer atelyelerine ait muhtelif bina.tezgfth t~ıncllcri Yesa in
şaat işleri, fiyatlarda bazı tadilfl.t yapılarak kapalı zarf usulile yenideıı ek
siltmeye çrkarılnnştrr. 

ı - Bu işlerin keşif bedeli cem':rn 691,050 liradır. 

2 - 1stckliler bu işe ait şartname ,·esair evrakı Devlet Domiryolları 

Ankara, Haydarpaşn ye Sirkeci veznelerinden 34.GO kuruş mukabilinde a
labilirler . 

3 - Eksiltme 9 - 5 - 938 tarihinde pazartesi günü saat 15 ,de Ankara
cla Devlet Demiryollarr Yol Dairesinde Merkez Birinci Komisyonca yapı
lacaktır. 

4 - Ekı:-iltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubilo b irlilcte 
aşağıda yazılr 1.eminat ve vesaiki ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Reis
liğine tevdi etmiş olmalarr lıl.zımdrr. 

A - 24!>0 sayılı kanun ahkilmma uygun 31,390 liralık muvakkat te
minat. 

B - Bu kanunun tayin ettiği vesll;;;alar. 
C - Bu gibi işleri başarmrş olduğuna. dair Nafra Vekftletinden muı;;nd

dak ehliyet vesikasr. (1174) (2209) 

Kabili mesaha şekilde ve Klm. 144 de hat kenarrnda teslimi şartiyle 
rn3 200 kuruş muhammen bedelle 1500 m3 Dalast açık eksiltm e usu liyle 
6 - 5 - 938 cuma günü saat 10,30 da Sirkecide 9 işletme binasında satm a
lınacakttr. Bu işe girmek isteyenlerin nizami vesikalariyle ve% 7,6 temi
nat akc:elerile müracantıarr lazrmdrr. Şartnameler parasız ola rak k omis
yondan Yerilmelttcdir. (2245) 

izmir Fuarına Davet 
Istanbul Ticaret ve sanayi Odasından: 
938 lzmir Fuarında kiralanacak ı ~ıvyonların plıl.nları Odamıza gönde

rilmiştir . 

Fuara iştirak etmek isteyen lstanbul firmalarının bir an evvel Oda
ya müracaatla yerlerini temin etmeleri rica olunur. 

Talipler pek fazla olduğundan all\.kadarlı:ı.rın bu hususta vakit kaybet
memelerini tavsiye ederiz. (2318) 

,Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınahna Komisyonundan: 

1 - Dir metresine iki yüz doksan kuruş fiat biçilen altı bin metreden 
yedi hin metreye kadar vasır ve örneğine uygun kışlık e lbiselik kumaş 

5 - 5 - 938 perşembe glinü saat onda kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyondan :ılınabi1ecek ola n bu e k s lltm •ye 
girmek istcycıılcrin (1522) lira em kuruşluk ilk teminat ve şartnamede 

yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarını belli gün saat doku za k adar ko-



23 Nisan çocu 
itaves· 

lkı i ıy 
Kurunun büyük eğlenceli 
müsabakası · haşladı 

iştirak ediniz 



Çocuk bayramı 
Çocuğu bütün varhğı ile kucaklayan çağ 

Cumhuriyetle başlar 
11 Nlıluanl. ooeak bayrum yapaa nedlrf 

a.,Jarda ba fikir nasıl mayalandı f Be
w .her 7JI, bagtbalerde keadl kf:Ddbne 
ılılma llOJVllD. BaJ'l'Ulllar, lılı memlekete 
... gibi chprdu gelmeL ilendi tarUd 
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Çocuklar yaz geldi 
f Altaıa •111""- 4nt1111J ' 

i 

lclme bir .. tGldlyor. Sevdlklerindm 
' lt.1J'I dtlaenJer, her •kpm böyle pripllk 

mebrlermlf 
Kampm gOıtltllt1 hayatı, bu ilk gece 

' itin baaa baMmı, anamı unuttmmadL 
J'atat. aoara okadar alıetmı ve o kadar' 
mndım ki, bunu Bile anlatamam. Anne: 

' llıi görecejim gelmedi değil... 
! Fakat nihayet o da makta mıydı ya.. 
r İatedifimla zaman göreceğimiz kim
i aelerl, bulacağımız şeyleri o kadar çok 
merak etmeyiz. Llkin sevdiklerimir.den 
gUnlerce uzak mesafede olsak göıılU. 
mtız özlemek ateşile yanar. Öyle delil 
mi? 

1 Fakat, Uziilmeyin, kampta bu istell
miz de yerine getiriliyordu. ~ktl iste
diğbnJz zaman sevdiklerimizi konue • 
ma.k için telef on başına çağırabiliyor.. 
duk. Annem ve babam her hafta bizi 
görmeğe geliyorlardı. 

Kampta Müsamere 

Kampa girdiğimden bir hafta sonra 
idi. Arbk bu hayata iyice ısınmıştım. 
GnndUzlen deniz kenarındaki banyola• 
rmıızm. gece eğlencelerlmizin hep ayn 
gllzelllkleri vardı. 

' Geçen hafta öğretmen bizi yanma ça. · 
fu'dı: 

.. - Yarın gece bir mUsamere -verece: 
ğiz,, dedL 

Ben önce, bu mflsamereye katılmak 
istemiyordum. Fakat herkesin bir &in 
aldığı bu güz.el eğlencelerden geri kal
mak hiç doğru değildi Annemden lllk 
sık dinledlflm bir mualı anlatmak &le
vini de ben aldım. O gün ve ertesi gld 
akşama kadar sahnede c;altftık. lılllsa • 
mere ne kadar iyi oluna, o kadar ooJt 
kıvancıımz artacaktı. Neyse, ağretmeııJ
mizin kontroln altmda istlklll m&rlJD: 
dan tu~ da tl şarkılı oyunlara. pir 
ve hikAyelere varıncaya kadar yapı. 
labilecek bUtOn işleri aramızda baltlf • 
tUk. Ertesi gUn de sahnenin eksiklerini 
tamamiad:k. Ogün banyoya gittik. Fa • 
kat sokağa gezrneğe çıkmadık.. CUnldl, 
iş bırakılmazdı. Gece oldu. Btitftn civar 
halkın Konut bulunduğu bu yuva mtı
aamereal alkışlarla takdir edildi. 

Ateş Gecesi 

MOsamereden sonra vakit geçtiği I· 
tin yatacaktık. Arkadaşlardan biri, ~alı 
çırp~ yakarak etrafmda ı.eybek oyna • 
mayı teklif ettL Büyük bahçenin orta • 
ama bahçedeki çalı Çirp:ryı topladık. A
teş yaktık. Arkadaşlarımız earkılı oyun
lar ve zeybek oynadılar, Biz bunlan 
ııeyrettik. 

Uyku 

... ,k çocuk. ycıvnı ~ 
Ycalml aenain tttJVmoymt 

Kampa 
hazırlanınız 

Her tGnlfta ~ _, 
Onftcullt1cto natfMlf ., ... 

0606 oldu -- .. 
&mj bekler mtlt t&f/A 

ır~ıe 1coyuedaı' dCI 
UptllU§Jar ağıllarda 
Gece oldel llaydi tıyu 
&mi bekler tatı. uyku. 

Buyanda bir küçük melek 
Gelip 86Kİ iıter t;pmek 
Gece okW haydi uyu 
Beni bekler tatla uyku. 

Ateşin etrafmda halka olan ~a
rm hep beraber prkı söyleyişleri bile 
insana sevinç veriyordu. 

Yabna vakti gelmişti. MUsamere bit. 
miştf. Herkes sessbce temizliftnl yap. 
tıktan sonra yatağına girdi. Dün geee 
o kadar yorulmU§UZ ki, ertesi eabah sa· 
at sek~7.de kalkan kim,e yoktu. 

Kamp Biterken 
O gfuı kamp bltmitti. Saat dolms, 

aonra kalkıp blltthı yol huırltklarma 

bqladık. Tam hazırlığımız bitmek be: 
re idi ki, kulağmmda ~:ılıyan ziller bi
zi kahvaltıya çağırdı . 

Bu defa da evimizden çıkarken içi.mJ.. 
se çöken ilk ayrılık acısı gibi, acıklı bir 
duygu hepimizin ytızleriııde okunuyor
du. Biz kahvaltı yaparken, birer ikiler 
bizleri almak iizere anneler ve babalar 
kapıdan gelmeğe başladılar. Kahvaltı• 
1111 henüz bitiriyordum ki uzaktan göz. 
lerime yabancı olmıyan bir gölge belir
di. Biraz dikkaW baktmı1 Bu gölge ba· 
bamdı. Beni almağa geliyordu. Zaten 
kaç gUndenberi onu ö~emiştim. Çayımı 
bırakarak koşa koşa yanma gittim. 
boynuna sarılc:İım. Biraz sonra herkes 
gibi biz de babamla beraber arkadaşla,. 
larla, öğretmenlerle bir görUşme yap. 
tiktan sonra ayrıldık. 

işte arkadaşlar: Size beni değişmif 
g&teren kamp hayatmm kısa bir öyldl
stı, 

Bunu daha iyi anlayabilmeniz için. 
gelecek yıl siz de benim gibi kampa gt. 
rerek bu havayı si.z de yaşayınız. O -. 
nian benim sözlerimin doğruluğuna ina. 
nacak ve sizi, böyle bir yere çağırdığım 
için beni daha çok seveceksiniz. 

Yazanlaf': 
B. BEDRETrlN ÜLGEN 

LATiF ERENEL __ ,. __ 
Bir Gün Kaç Sa.attır?. 

Hoca talebeye sordu: 
- Bir gtkı kaç saatfa? 
= Yirmi bet saat. •. 
- Bir gtin hiç yirmi bcı IDt olar 

mu? .. 
- Ni~ olmasm. Siz geçende ıtlnler 

bir saat uzadı demiyor muychlllas? 



Çocuk bahçelerinde bir gezinti 
Hokos Poksun 

yun lan 
~ir? 

Hokoe Polioe oyunu 1 illve 
Hokoe Pokoa. .. Bu kelimenin ne oldu• 

tunu bilir misinis!. · 
• Bayır delil m1 !. 

o halde ben aöJllJeJim: ba benJm J. 
ilDc1 adnndır. Bir .ima Dd adlı olur 
mu di,_wnls, lJdncl ad, benim oyun 
......... Aıbdqlanma çocuk bahgele
rtnde OJ'll&llUl OJllDlan ~ lçiD 
beni oalaı' dalma Bokoa Pokoe diye ça. 
lmrtar. Nere,e gltllelll: 

.. - Hokoe Pokoe gel, b1- oyun ~ 
Nl, di,e yakamı bırakmular. 
• Onlara BlreWllm bu oyunu flmdl .... 
• de öjretecei1m. Beni dl»ıtle dfn1e. 
,.mis; llOlll'& bu oymıtan O)'D&l'ken hep 
tlokoe Pokoa'u ananııım. 

Cici Kedi 
Oyun oynayacak arkadaelar ayakta 

bir halka olurlar. Yalnız ~ Kedi,, 
llalkanm ortasında bulunur. Çocuklar 
prkı a6)'U,_-ek dömnefe bqlarlar.Şu'
ln bitince dönme durur; ve "Ocl kedi,, 
bir çocutun 6ntınde durarak miyavla· 
mala bql&r. 

Bunun iberine öntlnde kedi duran ~ 
cak tlç defa ODU okpyarak (Cici kedi) 
iter. Fakat sa.km bunu söylerken gUlme
pı, gilleraeniz oyundan dıpn çık&r11· 
JmL En eoaa kalan, gülmeyen ~ .. 
ıyımu k•gnır, 

Kuka()yunu 
Bahçenin brlllıklı ild tarafma 1 • 7. 

kuka konur. Kuka OIDUI& omm yerine 
JllT&rlak, .,.. boru8mı& bemiyen ka. 
~ tekilde kartondan yapıhml kuJcalar 
•oıablllr. 

Bunlar yerlerine dizildikten aoma o-
'f'UD baetar. Bir kub. alıp glcSen pnıt 
pe karp taraftan dljer bir kuka alıp 
~ çocuiun yerine kop.t'Ü bot ,ere 
lukayı koyar. Bir kuka koaurten dlfer 
bir kuka almJp gldlllr. Bu aaret1e oyu· 
il& devam edlllr. Kukalan ,.m 'VÜ· 
tinde koymıyan ~ oJBdaa Çlbr. 
DJaa Ud Jdel1le opa1111. 

Dikkat &leceiind 
Sem Nolıta 

Çocuk bahgeaiade oynarken dik
pt ecleceğlni& aekia nokta: 

1 - Oyun, dabptda terlemeyi
niL Kendtnlzl tllltmeJfnls. Haata 
olur, hiç oynayamuama 

2 - Asar aar fakat büttln o· 
yuncaJdardan faydalanmız. Bir oy. 
nunanm berincle wtleree durma 
ım, lizden IODJ'& geleceklerin et
lencelerlne engel olur. Bunu dilşü
ntlntız. 

3 - Bahçe yalnız Bizin, benim 
bahçemiz değildir. Herkesindir. 
Onun için Aletleri, oyuncaklan 
kırmayınız, bozmayınız, bir Aleti 
bugün kOl'Ul'Banız yarın da eğle

nil'lllıılz. 

I ' - Sabırlı olunuz. Sıranız ge. 
Unceye kadar bekleyiniz. Bqkam-
nm ID'UIDJ kapmaymız. Ellen
mek elzln hakkmm oldufu kadar 
bqkaamm da hakkıdır. 

5 - Mızıkçı olma)'IDIS. Eğlence
nla lçhı ahle aynlan daldlrılan ,e-
ter bulunuz. 

8 - Bir arkad•pnız aiae ka.rp 
ldlçllk bir kusur yapana bafllla
)'llUL Suçu ı&memele ahpm. 

1 - Bir arbd .. unan kuaya 
utract·fmı g6rllnenis eflenmenlz 
dofru olmaz. tık yapacatmıs ,ey, 
onun yardmuna Irotmalr, onu a
cıdan kurtarmak w 10Dra icap e
derae ellenceye devam etmektir. 

8 - En önemli ft. çocuk bahqe. 
sinin dlbıenmi 'bcwnamak. l9ft'Jde 
bulanan Oğretmenleria, blJfltJe. 

• ıia .... "d•t•. 

Gülerseniz 
kaybedeceğiniz 

bir oyun 

Sokak çocuğu 
Birgin 

o,,.,n bahçainde ..,,.,, 
terbiyeli bir P'Calı oldu JI 

H aylb, daima dıprda dob.ttıll 
terbiyesini bomrue, IOkü 

olmut bir Jdlçük tanmm. Sokak 
diyorum; çtınkU 18bahtan akpm• IE$ 
dar sokaktadır. Tramvayla'2l atlar, 
nun bunun arabulna takılır, 

sokak çocuklarlle dtlter kalkar • 
Adı Birgln'mlş.. Daha çok JdlçD 

ta aözler1nl dinlemedfil anneainl 
SIDJ kaybebiliş, timdi bul geeeı.
riiniin altında, bul geceler otel ft 

köşelerinde perip.n bir hayat &eClrlJlll 
Kom§Ulan, anumı babumı tUlllflll 

Iar çok söylemişler, onu korumak 
mişler, hiç birine razı ohn•mlf, Ud 
durabıldiğı yerleri blrakmq ve 

• • • 
E ViM, büyük bir caddenin 

rmdadır. Hemen hemen 30 • 
adım ileride her gUn neıe ile ka 
bir çocuk bahoeal var!. öfte u.rt. 
tam. okul paydoslarmcla her zam.a 
rada oyııapıı ldlçtlk çocukJarm 
tqaıı aealerini duyanın. Buan 
rUm, ben de bir ~. ben de ktıçllk 
okullu olmaYJ ne kadar isterim 
niz?. 

Evime yakın bir çocuk bahçesinde 
ler yok!. Tahtaravalll mi~ 
va ebpreaf m1 latiyonmnaz? 
h~ var! .. 

Güzel bahar akeaınlarında oılrullı .... 
kf denltt bitip ele paydoe olunca. 
gurup c:ocuklarm bu bahçeye 
rlşlerfni btr g&meJilinı.. tnsan 
tarın bu coşkun ltVbıçlerfne kati 
onlar gibi çocuk olmak fltlyor. 

Blsım zamanmmıda bayle çocak-
ı fillıı 10• EYden ....., 

l&naıU.Jtıd. 



ilk Leyi 
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lk lısat marşı 

ftri ~ elele wrdt 
l1dutıt birii1c yolu M:im4ü' 
ftr1c tlfleğ4• birlWe enli 
._. da bir1i1c go1M bieitlMlir~ 

fazı 
., w ..... ,, •• _,. 1 2 phn ..... 

deM ...... D ............. ...._ 

be~. Yaplua - .....,_. 
larcla ba eocUJantan 14626 8IDID )'obul 

" ~ ~ oMai1I ..... edilmla 
-.e J.etenwJdeti laobl 1elalal talebelliııe 

)'apliM JUdımiara Wr kat -- ... ft

rilmittir· 
ı.tuhul ilk~ t.üıme lllUh -

taç telebeniA yardm .. n.e. lllaln 12 yıl
lık bir muW nrdlr. 12 yıl eneı Kllllay 

ve Çocltk :&:airseme ~ faali • 
yetleri De beti"'Pll olu iMi ,.,.._ ıw -
tir Be.hnlp• llSl ,....... ... dm:ıB
jl lıir •elimetnmı ..,._. 'c' ı'lınfa 
tet)dllM blıı'"• obl JtıialQe ~rl
le bir kat daha lnldpf etmi§tir. 

Gele& den 1J1ı lıılır"'• obl bimaJe he
yet ,,. cemiyetleri ile .,. ba.Jw .._ -
ae8deriala illlokllllal'da ~ Y8 

~ eUikleri taletıeabı _,.. na e 
kadar JWrHl-it buhnn kta WL 

Okailarda yardıma muh~ taıebe ... -
t&rm1a yem mııDu Ulvllli .. lier Jll art
tıima, lıuDa kUll&ık -.ı l.a.Qe lleJet ve 
~ " dlier baJ'lı' •leıı ! e 
lerillla ı. •ü.Jaca tamaaes e8ftP ftr -

mediklerlne aö-e C. B. P. il1'Ö9 bndıa bu 

kurallua ~ ......... lılr ca
-- ile ....- ve ,..... illerla llem 
kontrol1lnU temin eylemek Ye _,.. a -
muda mali vui1etleri mUlıelt elıluyu 

yerıeNıe .erin ••• ,--. yapb ip. 
parti~ ... ellul ........ 

)'anim 1lirllği ••'""• brv ...o.ittir. 
Bu lııldlll (D 9AJ19 111"1) tarihi 11-.1 
ıaaıvete .......... 

Partlela y8Mk 1ıılma)'e " ,......... 
De m.-.. .. MI 1ı1r11ı llllGbl .._ • 
re 1a.,et .,. cw1Jet1e1 Be dfıtw MJll' 
•lhSJ 71 ..................... Mrlbl-

1'1111 ~ tü'* ... nhnm 

her sene daha 
arlıyor 

ıı ayllk bir caı.
talll P,... ht"n-.......,.. la79I 
'n214ea ıoa.. ,......, .... ",al'dlm .... ......... ~ .,..ı1e ller .... 
.. ,.,... .,.,..,.... ,..,... .... ldtap 

""* ,. .. '= ..... ,...... ........ ~ ,...... 
Kma bir zaman Mtla teetilltım Ur • 

ID9I edeD J"lbal pıewMtın )llrdlln blrllğl 
Hl okulda Jdma~e eemf1et ft lteyetJaia 
faaliyeU ile ,.,...,.,.. ......... o1maş Ye 
ba lteyetıere .-a,. ,_..... -.e lraa
ı.r Mr ,.... 41311 .. topbJ'arü ba ... 
retle 10889 coc1* ...._ altma almabll • 

mittir. 
Y..-. WrUjl .Utelif ka&alaı'm ~ 

maıu.ı uttu.alda hlee"ll llirlljia 

...... Mktaa ~· lleyetıerillla 
60'1 .. 61 -- ........ pta _..._ 
1eri ..,. ...... antl.Jl• ,..,...... et • 
JnilÜr. A711C8 21 alnaa Soak ~ M 
çocuk baftall mOmsebetiyle Wrlll .._ • 
kelli tanı.ctM mabtellf lumaludüi ,... 
IAll tM1lldlla 4211 ... tlet9llade 1-
parp elblle ........... . 

~ PJe ve Jll'Oll'Ul1 lclDde )'N • 

sul ÇMÜlana -- .,.. lıniım• rMr+ 
el için çalıpn yardım b1rUği ..... ima .., 

zamanda eeulı bir ı.mıe J9llU'ak faali • 
yetird daha ıeaftletecelı ve IDsokul yolaıal 
çocuklanndıul llç blrfnfn ....... 'Y8 ,.. 

dllMll hbueenn• ~-

Fa ir çoeu a 
hayı lı hır mu~-..ı 

Bit' ........ Ti* eo-~ 
tembl ettllt • ..-ı muıwtretıer. 
dea blrl de ... tela tam bir llafta 
lte'f&a ılı• 1b ~ ~. 
Jlabal ..-. thullc1lr. hata 
J>u gbel ba;rramm lcba49Jls. 00-
euklarm ne kadar cok 8"lıl41Jtl .... 
•örmemek lmklnaıldır. nıt obl .... 
ııaı atlatmq, orta '" U..lere .-c• 
~on'1arclaa mDlm bir bftlalll ele 
)'Uslerln•e h ltaJftmm tatb aldlleil 
dalsal&m70r • 

Olllana h ısnlıaet elHtte 7erblt6. 
tıır. B&1NJll oocaklanll. paklar ~ 
ra•,..,.. llmc1I aeıtaaeJtp .. H sa
maa •tlaeeeklerf •• B1I tonklana 
sevinci k&l'f18ID4a •ki toeakl•la•~ 
su Mtırlamamatilakbtmaır. Baa4aa 
J 5-11 711 enellne kadar memleketi-
mizde eoewk ........ toe•k 9"8'11, 
:ve eooak .. ,.....an ..... ~ 7ok 
glbl74L Ooeak, ........ &7841•• 1UÜ 
kalU, llftllml~, t10tlla, •m..ı 
yerlere eonı •• ,..., .... 79ramasbk. 
yapblı u•an a alır eel&lara ~ı. 
lan SPallı Ye CIJıa •tr kedi '1'&'f'r11Ra. 
dan farklı delildi. Bugtııı 61le mi 7a! 

tstanbulun 7erllsl olan da olmqaa 
da .. larimlsla •• kadar bl,.ak ol4• 
«una elhtte 1-Ulr • 

Bası MJDUercle fakir aUllllba 
meyeat oldallaıa• dlfl•• lalr hqır 
11ahlb? doktor Galip Hakltı tam 10 711 
e\·vel 1908 de ltullD M79k blr Yarbk 
halinde buluııan '"Topkapa yokeullar 
)'ardım kurumu., a'IUL ~•ellal aUI. 

B.a llarunm ...... a.&r pıtl 
:2 5 yıl zarfıa4a fakir 'Ye yokHl halka 
yaputı hbmetlerl aalatma4aa enel 
kurumun khaler tarafuulaa ldaN 
edlldlilal ka7c1edellm: Karumu re
is Te banisi doktor Galip Hakkm .. 
geçen )'il Tefatından 10nra relaUI• 
Cleğerll kadın aaylaYlanmızdan ba7a 
Nakt7e g~lftlr. idare ll97eUal ele 
1'1ne fakirlere beda..a bakmakla ta.. 
nınaa deferJt kadnı n1ıa..1anmn4an 
doktor •a7aa Patma, emekll k&J'ID&
kam Allmet Hl4&7et. LlleH eesaltane. 
si •&MM Baytlar. emnl)'8t tefkllltı 
&mlrtel'IJMten Rlbaet ft sasetecl ar
kada,ıarımızdan Said Kesler, tefkll 
etmektedir. 

KanuD .. bun4aa lttlfka toktorta. 
tunu ba7 J'ahrettla, •adftaelltbd .. 
~ne Mlulda fakir bir IE&41na PJm&k
tadır. 11&7~ ini...__. an••• 
laal uaJan4ır. TaMI aama 7911tnw 
cıa ol4lüca ellematıetıWlr ft •tcMr 
kant Te tarta tabi olmadan -...ı.. 
kette fakirlere yardim etmek tatlpa 
her Y&tandq ba kunm11a ....... 
1anma glreltWr. ltaraaua TvpU..
~ald .al iki katlı aJatap Maunu sO
nnler •• yapblJ l>lıtlk lllne.ıler ra. 
IUD4a teftRU 1tlr HwaJS lılarak ... 

laal .... ....... - aıdalar ........... 
Kuamaa bG,.ıete 1ta1t..: Karam WM 7dcla yani t3'1 71lnada 

ettlktea ••ra yaptıiı ,.,._lan ,.. • fakir "' 700111 ailelere eolE al
oda: ll*l ,mat.ti •'* ~ ltaJama...,. 
blnkara1r turumu acna ilıbo 7d B11J11an btlftJ& tepmat lrafdetme 
aarfmlakl pr4nalarmdaa ...-e.. le llDUa 7oktur. OOl'lll)'or ld k11J'11m 
•• M8 pl111Mlr •c 11- • ...,..... memlekete ook ll&7D'b ım
JliMla toeak -..,........ .ı-. metlelı ppmaktadlr. Baaa l'G• 6-
kek. '7JJ 81 Jm el'•ak .... U'14 00- de tata MJ10k 41nlet mlw•elerl 
edo • .., ... " tet&'l.t JQil..., .... uk wıa arlık •unu •ır talall
bunıart .. Ulf a1ama.ıaoak •Neele . ab MJ1k idi' CQ9 ile callf&ll 1tu k11-
70U11l olaıllarDM1a lfl eoeilla ,..... nmu ..,... lmakaakta4ır. B1I ara 
as l1Af Teıtlmlf, brfdlls kUUI U.. • llall19 V•UleU 100 Ura. OUmlıa
rafmclU Mamlftlf. J'bwt Raik JU'tlll Q4a iM, 81Jahl7e 

Balanlaa ~ otewtua .. il- Vellletl ~l llra -.enaelrte41r. Kara· 
4& TerlJmlf, Yobal ..W.rt.a IH al- ... lılddliWlld etıraa tdttabl Mkfa. 
1e7e Cuahurl7et l»anaar ....... -.. aetbl )atlltntf '11 ~. 
tile patate8 1*1-c. fanJre. iade Ne ~ &Ollll un ec1er ki, Mtcell 
makama. eeku, ..,,_ ahla ,,. kG- alld Olu ı. fttaa4al ..... 4811 
mir Terllmlftlr. Ba makatla (CllU) alabetha4e n llbl h&711' bnmlanu 
Jıarue earfedllmlftlr. A7nC9 Alpalla bir allıtar puıa ftr'lllek nretDe "1& 
teker fabrllı .... aa t.ehrria tıilSha... bAfk& aretıe 7anlmılanm Mlrseme
ker Ue ha7D'8fter J'U'dclqlaıdaa alla nler . 
nan 14 ko711a IOYteet 4alrttlmlf, a7· K•n••• ,..1'1 olarak callfl.ll 1'1· 
nca S&llatT& ft ltarqiml'lk ıMnl- ti• ualarm fatırıertn llltt,aelannı 
lana 4a 4 •ıa •no oha ""1alfth'. yerlrkn 4uT4•klan Jaleler g6rdllıcle. 

Jlaçka4a alle mutbalt tarafm4aa rl aN[MnJar olllan 1»• ft4t4e talıt-
7e4l aU97e mllaa'feM ile 'bir JJ119mek aü ICla t11ı:a .. k ltUmes ıtır aerJI 
datıtılnuttır. Baıa4.. batka ini J1l t.altf .... Blmt del•rll a1laT11D11 
eanuın4a ge•enl 8allba41dla A4111a ba7an Nakl7e Te ba7u J'atma fakir· 
allealnln 4eWeUle rramıs u.e.t ta- le"- enak 4aiıtd41tı IJl'alarda. maa. 
Jebelerl tarafından ao 1ou..ı oocuk ıe••lerlade lauır bal•amakta ft oa
lçlll huırlanan elblle, kundura, puta lara en 7akın hlaJerle Htlan4ılılarını 
cörek eolu Tiril o1aa bu talebe tara- .. bat etmekte41rler. Ken41atle malt
fmdan kendl elleJ'lle eocuk1ara Terl1- mat atmak nzere konoştutumus Lll•· 
mi.Ur. latanbul stlmrlk abf kom.._ it ecuhanest aahlbl ba7 Ha7darm tu 
1on• ela anbarlar4a aatıl&IDQarak 8D&lerl bu 7&r4uDI 7apmaktan mttte
kalu malama mlhlm lalr 1mmmı h· Telllt clu711Jaa hlaln ne SO-l bir ifa 
rumun rarclnn eline bırakmlft,n'. Yine 4eal4lr. 
fakir olduldan lçla kitap alama,... "-Ah! Bir atın 'Y&kUnls oı.a 4a 
mlblm miktarda oocuklara da kalem biz erzak nrlrken hazır buluneanıL. 
kllıt -.e kitap clalıtıım11tır. tklDcl Sefalet Ye enakm birbirlerine ne k&· 
111. cıı kıs, , .. erkek, 1119 )'Oknl clar bl)'lk bir ıotı1akla unl4ıklannı 
huta çocü paruıs auaıeae " te.ıa- g&slerlals 7aprarak cGrlrdnb. Ha. 
Ti ec111mlf, 114 .... olaalarbta aüı. ,..tın ntıraplan lllmeebıl untmut. 
Uf gıcla nrllmlftlr. Knılay hnuaa- cenç kadınlar, lhUyar alaeler, l»ebek 
na nrllen 9 kutu nestle ettolatuı 4enlJeeek 7qta ~kler 1'tr •omun 
da fakir Te &14uıa eocakl&ra •erlı. ekmek ka1't111Dd• nuıı l»tr lftln~ 411· 
mlşttr. 711ıorlar •• Ben 1'11 'f&Slfe)'I ane H•e 

Cumbarl7et baırammcla 100 J'Ok· J"&PIJOnı• .,. J"&p&calnn .... 
R1 alle7e P&tatee. p1r1sag. mauraa. Otrendlk ki ftll n ltelectbe reisi 
teker, fU11l7e, tolaa, l&bua. ıMamv, 1f alllclclla 'OtıtlHal •• 711 tehir pil. 
aa4e ral Terllmlf. &)'rica klflll karb nmı tatbik •eftllne kararken Tcııpka. 
samanlanla her alle7e lklfer tea.U Pi takarapener kal'1Lm11 bl•umı da 
kömlr ctatıtılmlfbr. Bu )'ıl sarfnula )'lktıra.cakm ... Banan yerine ••kte
kunımun yardim e1le4lll, oa clOrt bla arkaetacla 7elll bir blaa 7&Ptmla
•ahallenln ufaklan blrlettlrllerft oa eakmlf.. OlaeJ. Banan M1Je oJma4ıf1 
lkl7e aınlmıt. her malla1le7e uıuUe ili fanetaek blle 4elerll H.ml)'8t -Ye 
mllılm mlktar4a n mulatellf .. kilde ferapt ll&lalpJerlBln omulacbll b• 
7Udım4a J>ulıunalmllttllr. kanaman 6lmMlae lmkb Y&r mltlrt 

:A.)'l'IC& 11 kOJ11J1. •u ltlr k8"8 8ell• C.914 
gö-.ded 211 7oknla 'Yerilmek f&rtlle 
2260 Toknla et nrllalftlr. 

Km1&7 bnaaa ftrlla llt •a. 
llHJ&nataa 111 kata .. blıa fOıo 
nklara,.._,..,... ...... _-. 

Adı lcacler 
~ h _,. 18 N,_ ÇocM ... , ...... ...,. """ ... 

••ıtı4fsı. """' ...... 

Scılınınıa. 



.. ~,.,...... Jılıleilen .. 
~ radyo açılıyor, Jilbek ....... 
-.ıtuyor. Neticesi, bu gOıiUtl patll'1I. 
.... korkuya kapılarak .,._ ..... 
,. 8iD.lrleri bozulan bir oocakl 

Sonra, çocuklarm P'•'·-·emda ... 
JIDlış hareketlerle blJlk glnaha glri-
JIJor doğruaa. Hemen ı. oocak .lftlll. 
.mır. HaJbWd pdım, maa Wf.h..S. 
laaznılır. Qocak, ,... l8tellwkt6 inat 
tdlyor. BeDd OJll&IDakta Jal'l'llldar, 
Wk1 de bnu hlg .. Jile .,, ......... 
Buna ratın-. UIDlll oocaill ,... ,... 
med•il 1ctn MkrllriJar. Y• mi, ,. 
...ıı mlf QDcaluaD ) ! ıalllaf ... 
lllaee, o da bBrille 4DllJıca'. 
o.. tatlı dl1le ftll ..... çahplıJar. 

... IDat edince de, pluı ~ 
,.., 1-lka bir ,.net ftriliyar. Jlıırhmo 
il bir tuı11,e19 pe valen ,..ı ,_... 
il ele, ueak bir, Ud defa )'i,ea çocak. 
atık Olldan da ,as çeviriyor. Aç detil 
411 ondUll AMkmam11 oldufu halde, mf 
o amana bdaı' yemedJfl bir 181 oldu
lu için ..... aldllı yeni plaR da. ... 
lıpnca, tok uw.pen ~. 

Babayla aue, ,.ıvarma11 bırakıp .... 
marlamağı muvafık ~· batl
mal böyle 9iddet ~ inat et
mes diye! Llkin bu .aret1e de eoeak ,.. 
mekten korkuyor. Bu lmlb. sb gln
den artıyor ve gUnUn birinde tlddet c1e 
yemeeini temine yaramıyor. Arbk h~ 
lair geytn faydam yok!Bunun tlısine te
llt g&lterilerek, doktora koauluyor. ~ 
~ T-'-- • • .,. reaksiyonu veyahut •. ~ 
hm.ı & 

. : \..,. 

Uam uza<..,, M o • • • • • 1.yor. 
JIGyle herhangi bir hastalık tesbit edil
miyor. Şu halde! Ne yazık ki, çocuğun 
liltematik olarak yemekten nasıl soğu
talduğu, )'eDleğİD içine r.ehJr edildiği, 
lltahı kendiliğinden gelinceye değin 
'8klM0ınediği doktora anlablmıyor! 

Soma birçok ainirli çocuk, mektep la· 
fi edlld1 mi, huJ8Uzlann-. Çocuğunun 
mektebe gitmek bahıi açdmca, ödleri 
kopar. Bunun aebebi ele ebeveynlerinin 
pek küçük yaştan beri; bele dur aen, bir 
mektebe git de senin yuvanı yaparlar! 
Demeleridir. Sonra da; itte mektebe 
gitmek zamanı gelip çattı! Böyle bir 
tehdit, gözdağı vermek, çocuğun sinir
lerinin bozulmasında amildir. Artık ço
cuk mektebe giderken, eabah kahvaltı
m bile yiyemiyor.. Çünkü, yüreği kUt, 
ktıt atmaktadır.Kahvaltı edememeeiııde~ 
geç kalmak endişesi de rol oynar. Teliş 
içerisinde tabii yemeği içi almaz. Çocu· 
iuna mektebi bir ceza evi gibi tarif e
derek onu ürküten baba, ~ kalmaktan 
korkwnınu gidermek için timdi ona bo
JUDa saati söylemelidir.Bu.an da eabah
Jerin çocuğa yedirilen yemeğin nevire, 
mideden alışmamıı olduğu bir teairin 
plmMUe, geç kalmak endifesi gideri~ 
bilir. i'akat, uğraı babam uğraş! 

8lnlrUlik teahile olan tırnaklan ke • 
mlrmekt.eıı ele çocuiun vazgeçirilmesi 
kabildir. Ba Uttl ahtkanhğm eebebi, 
Wl c1eftcede mflllU} olacak iş bulama
maktır. Qocuklanla rastlamlan duvar
Jarm Wtnılınm kazımak, kopardık-

........ Artist 
Çoculrlan 

ı.. • • 

H epini~n T anrJıiı I ki 
YJclu lıte 

\ J 

Eriyen Yinnibeflik! 

Çolr aıcak bir gilndü. Bay Şadan he-
nllz mektebden gelmiı çocafuna: 

- Dıprsı çok sıcak değil mi oğ
m? dedi. 

- Evet baba. 

- tnaan kurıundan oba ~riyecek .. 

- Evet babacıiım Hatti dan bana 
•erdifiniz virmi ~ kuru'1uk ta beı 
kuruş kalıa.:aya kadar eridi. 

ıan ~ ~ Jml8f ae, lir .. 
-'* .,. bMlt tmlre ~ 
Bldana ~ ylJeD toCutan bb'9" 
a1nde kemik yapısı için ihiyaç bulunan 
klretin ekaiklill, bu hareketinin saiki.. 
dlr. ~, 8"kitabllalle hareket halin
dedir. Ba yUmıen t.ehentlrle aı.t pU.. 
kU.recek yerde, böyle yapan çocuklanı 
içlerini kireçleyfcf maddeler, illçlar ver, 

mek, kesenkes yerindeclir! .. 

Sokak çocuğu 
Birgin 

Oyan bala,ainde nam 
terbiyeli bir çocalı oltlu ?, 

(lıteü S.,/flılan..,._) 
eve gider gelir, canımız dJşarda oyun 
oynamak istel'le, bin tUrın kaçamak ya,. 
pu'&k prada, bUl'ada eğlenir, oynudık. 

B 1R gtln iften çıkmlf, eYe dönüyor. 
c1um. Vakit erkendi. Çocuk bah

~ yine dolup dolup tapyor, birçok 
~uklar, aalmcaklarm, dolaplarm. o. 
)'Uftcaktann blpnda toplanmıtlar ~ 
nlyorlardı. Bahçenin önünden geçerken 
blru durdum. Çocuklan 1eyre dald~ 
Blr aralık ne gönem befenlnbıiz? ee. 
alm yOlıdq Blrgin bir kenara çekilmif, 
boynunu bUkmllf, uzaktan eflenen ço
euklan meyrediyor. Hemen yanma .,_ 
kulmadım, blru durdum: 

.. - Bakalım ne yapacak?., diye ken
diaini ğözlf!dim. Birgin bir teY yapma. 
dı. Yalnrs beni çok acmdrnırak bir dur
masını gördüm. 
Akşamın yalnızlığı içine çökmuı ola

cak ki, bir aralık ağla.maya, yüzünü du
vara çevirerek bıçkmnağa bqladı. O
nun ağladJlmı önce benden başka kim• 
1e görmemişti. Fakat 80ftJ'a küçilk te
miz glyiıunit bir okullu gördii. Hemen 
yanma koftu. Ona birteyler .ıiyledi. rs
w bap pla, uçlan uumlf olduğu halde 
bu zavalbdan kaçmadı. Elinden tuttu. 
Bir tahtaralllnin bqma geçti. 

Tahtaravalllnln başı kalktı. Birkaç 
kişi sıra bekliyordu. Herkes BD'UIDI 

aavdıkça küçUk okullu ile Birginiıı oy
naması biraz daha yaklaşıyor, biraz da· 
ha sokuluyorlardı. Nihayet sıra onlara 
geldi. TahtaravaJlınin bir tar fıra ol·ul
Ju, obUr tarafına da Bir!!in bindi. 

10 dakika kadar böylece eğlendiler. 

Birgin alışmamış, sıkıntı çekiyordu. Fa
kat küçük okullu, eğlenceyi idare etti; 
diğer sıra bekliyenler tahtaravalliyl bı
raktılar. Bizim iki arkadaş, [IÖyle &e9" 

aisce köteye çekildiler. Birşeyler ko
nuştular, blrfeyler görüştüler. Ben ne 
olduğunu bilmiyordum. Yalnız iyi kalp.. 
il, arkadq sever, dUşldinlere acıyan o
kullu kimsenin yapmadığım yaptı . 

Geee gilndUz eokakta oynıyan, tram· 
vaylar& atlıyan, arabalara takılan Bir• 
gin artık sokak eğlencelerini bıraktı. 

Çocuk bahçesinde eğlenmeie buladı. O 
akşamdan sonra eoculr bah<"es111e ba
kanlar, Bir~inl daima orada gördüler. 

1iırihten: 

Mekteb seyirleri 
Bu yuı rahmetli Abc1'8'Tahman Ş.. 

ıefiMir. Tarihte çocuk laaftumı ~ 

-- ••• t"1 .,.Serimi ..... --
lmlı lı .......... '.. W1d= irfa. 
- w-t .... eski maarif DllZll'llll ....... ..,...: 
• • • • • çocuk1u ua 111'& topluca bir t .. 
~ &ltldDIP tefcrrlc ~ 
al. O tenudhlere mektııb llfd denUiro 
aL O dCYirde mekteb "....,. ...-..-ucl o
lan mileuaelez aibyua mektcblerl ota. 
}undan seyirler libyana mUnhulrdı. 

lılekteb 1eyideri ya ilkbahar •qa IOD 

baharda tertib olunurdu. Çocuklar ye -
ca ve kalfalar ve mahalle qbeb=;::bha
~yı ve delikanlılan •e bazı çocuk veli

leri bu cünbüşe iştirak ederlerdL 
Çocuk veliler:nden toplanan para ile 

'yemek hazır1<>n•rc1ı. V ··"'vven günde biri 
birine yalan ı-. :r kaç mahallenin mekte1;le
ri yukarda tarif olunduğu üzere cemaa. 
olarak ayn ayn yalanda bulun.an bir sey 
nngiha giderler Ye orada çocuklar oy· 
narlar, hazırlanan yemekleri yerler, ak· 
pm üıtil evlerine dönerlerdi. Meaeli E 
dirnekapı11 aemtindeld mekteblerin ıeyr 
Bayram paf& kırlannda olurdu. 

Glelim tertibata: Mekteb s;ocukları ya• 
banhk elbiselerile baılarına bir ıivri kil 
lih giyerler ve ellerine kamııtan uzunca 
bir bayrak alırlardı. Kiilah ve bayrak bü
t:ın talebeler için md.:buri idi. 

Külahlar mukavvadan yapılır. tekerci 
kUlihr biçiminde.yarım arım kadar w:un 
luktadrr. Yapanlar aktarlar ve Evüp o
yuncakçılandır. Killihm fiatına göre, a
diıi, ortası, iyisi olur. Adiıi mukavva il· 
serine yapıftmlmrt bir elvan kigıdmdan 
ciydirilir. bedenine soğan tanelerinden 
de klğıdlarla süslenmiş. pü~k;Illenmi,tir. 
ve tepesine de üç parmak yüksekliğinde 
çöpe yapıştnılmış kiğıd parçnından · ir 
küçük bayrak d:kilmiştir. Barılarırun alt 
yanına gelecek cephesine bir de küçük 
ayna parçası yapıştırılmıştır ki buna av· 
nalr külah derler. Adileri bir iki kuru"s 
verilirse aynalılar beş altı kuruşa sa~ılır 
ve filanın aynalı kUlahı varı dive öteki· 
lerce hasreti m11.:ib olur. 

Bayraklar da birer uzun kamış ucuna 
kon~lmuş kağıddan yapılmıştır. Mekteb 
seyrine boy sırası ve tabur dizisile gidil
mek adettır. 

Sivri külahlı ve eli bayraklı oldukça te· 
miz giyinmit bu aliylann temaşası hos 
bir şey olsa gerek. 

Çocukların şevk ve ıetaretini arttırmak 
için her mektebin seyrinde merkebe ters 
bindirilmiş bir htanbul Efendisi bulun
mak p.rttı. İstanbul Efendiıini temsil e
'dd.:ek kimse mahallenin tatlı konuıur, la· 
tifeci ve oldukca yaşlı adamlarından se· 
çilirdi. Kendisine cübbe ve bllyük ka\·uk 
giydirilir, bedenine ıafan tanelerinder 
dizilmit bir tesbib asr1rr. eline de bilek kı· 
Jmlrğında bir çubuk verilirdi Çubuğun 

lüleıi lülecilerc sureti mahıuada ıiparif 

Kral n Prens Çocuklar 

Yu•oalao Kralı 
H apndlU Pier 

Romanya Veli - '• li 
Prens Karol 

ln~iltere Kent Dükcuının 
küçük ya1Jruları Prena 

Eduard 

edilerek ,.. dlrhemılea sljde tt1t6a .. 
lıııclr. Bblm mektebhı lqdnde Huan bato 
k ....... ,_ıçeridea Jra1ma bir lbtiyu 
adam ı.tanbal Elmdlll olardu. 

lha ht.tnlMal BfmcfiDla TUifeai ...,. 
dlr? .. 

GtberctJata bulUDUI dQkkincılardaa 
w yolda teladllf olun1c.1k tablektr ye kl
fedlerdeD attddan ..._dm ve neft. 
lll " 8ttlanam aarba UJiuD olup oım.
............. ft tahkik u. kusuru clrl
lealerl cenmdumaktı. 

Jlaell bir beklra1m hlDe ıelince, ZeJ'6 
tini, fU1U1 bunu bozuk n çOrük olup ol
maclıfmı muayene eder, ftatnu sorar " 
ttır1n lltif el erle bak kah affeder veya me
seli yanın okka peynir vermcie mabkQm 
eylerdi. Kuıtukçuluk vazif eai rapa cleJk 
kanlılar emrini yerine cetirirlerdi. 
tan yine pka olarak falakaya yatınp 41\i 
dilğll de olurdu. O esnada çocuklarla 
keyf ve nef"İne payan olur mu? lstanbal 
Efendisinin en bUyük kahrım çekenler te
tilncOlerdi : çünkü bir iki avuç tiltil.ale 
lüle dolmaz.! Dolunca üstüne nar&ile sibl 
atq dizeıler. Öteki tütüıı.:ilye vannca,a 
kadar da lülede bir ıey kalmazdı. TütBa 
nnnemekte yapmacık inad edenler 14 
olur ve o gibilere yine neıeyi arttı~ ~ 
çin tuhaf tuhaf muameleler yapıhrdı. Sa 
mitçi ve Kuşlokumcu gibi esnafm tabe
lalan yağma olunduğu vaki idi: Badeha 
parası muallim tarafından ödenmek pr
tile ... 

İstanbul Efendisinden baıka melr 
seyrinde bir timarhane delisi bulunur 
Mahalle delikanlılarından biri deli • 
fetine girer, kisves:ni ona göre uydurut. 
boynuna bir zir1.:ir takarlu. Qüllibi 

zinciri tutar. Göğsünde topraktan bir 
zımlrk asılı. İçinde leblebi unundan yut-'. 
rulmuı yumuşakça bir hamur. Yollarda 
saçmalar söyler, bazı geçf.:i ihtiyar U. 
drnla:-a ve avanak satıcılara bulaprdı. 

İstanbul Efendisinin tenbihat ve t 

bihatrna dikçe cevap veren esnafa hi 
ederek ,·:.izlerine o hamurdıın birer pa 
atardı. 

İşte çocuklar bu cemaatle seyir y 
giderler ve hep bir ağızdan (ala Yuıu 
paşa, binler yaıa) nağmesini tekrar 
derlerdi. 

Bu Yusuf paşa mekteb seyrini ilk }& 

trran zat olmalıdır. Her halde esbak aa 
azam Yusuf Ziya paşadan evvel olsa 
gerek. 
Seyir mahalline vanlıp da karşı 

tan başka bir mekteb talebesi daha ca 
lürse o vakit nağme değiıip her iki 
raf: (Bizim tayfa hu. kartıki tayfa d zl 
diye bağntrrlardı. 

Bu seyirler yalnız mekteb çocukla 
değil mahalle ahalisine de bir hoıça e 
lence olurdu ve ldraz veya Udim valdt 
rinc tesadüf ettirilirdi. 

Abdüliziı:in saltanıtrnm başlarına 

dar sünnUt ve t 280 tarihlerine dofru it 
silmiştir. 

ıs - KURUN'an tIA VE8t 



Çocuklar yaz geldi 

Yeni ders yılı başlıyor. Temel sevinç
~ muta girdi. ''Gün aydın arkadqlar,, 
~ye hepsini selamlarken etrafına ba· 
'1n«Jr. 
I BUtiln arkadaşları Temele gün aydın 
Derken §8.§km oaşkın yilzllne bakıyor
lardı. i'emel arkadaşlanndaki bu şaş
lmılığm nereden geldiğini anlamakta 
pcikmedi. Hemen söze başladı: 

-Ne o? YüzUme pşkın '8şkın bakı
'orsunuz: Ha! anladım. Beni epeyce ge
ti§ml§, adeta şişmanlamıı görüyorsu
nuz. YüzUmde taze bir pembelik, bakış
lanmda canlılık \'ar deftil mi, dahası.. 
tialıası .. 

Bu i§ nası) oldu diye şaşıyorsanız, si
si meraktan kurtarayım. Böyle §en ve 
gürbüz oluşumun sebeplerini anlamak 
mı istiyorsunuz, öyleyse dinleyin: 

1 Sınavlar henüz bitmişti. Gür.el bir yaz 
118.bahı yine erkenden yatağımdan fırla· 
mış, evimizin arka bahçesinde geziyor
klum, kelebeklerin uçuşunu, anların çi· 
l)ekten çiçeğe athyarak bal toplayıgla· 
nm seyrediyordum. Bir l!üşede ''Kara
baa,, iri kafasını sağa, sola sallıyarak 
bir kemik parçasını kemirmeğe çalı3ı
ror, kedim "Kartopu,, da ağacın birisi
ni bırakıp ötekine tırmanıyordu. 
1 Ne tatlı bir sabah, ne gil7'el bir ha
:va. .. Tabiat sevinç içinde... Bir aralık 
bpmın çalındığını duydum. Annem ka· 
pıyı açb. Guetecl her gün aldığımız 

gueleyi bıraktı; gitti. 

t Oyuna dalmıştım. Tek ba§ıma oynu
yordum. Doğrusu ya, arkadapızlık f e • 
na eey... Şimdi bir oyun arkadaşım ol
eaydı, onunla beraber, açık havada gez· 
11eydik, oynasaydık, eğlenseydik, daha. 
~k tatlı, çok zevkli bir eeY olacaktı. 
:Amma, yok ... Arkadaşı nerede bulma-
'h!. . 

Fakat evim de pek mükemmel pek 
eüslü bir şey oluyordu. Görmeliydiniz, 
tlç katlı bir yuva ... Etrafı güzel bir çi· 
!)ek bahçesile çevrilmi§ti. Ben böyle kü· 
çllcUk evimle, etrafımdaki bahçe ile uğ· 
raşD"ken babamın sesini duydum. Beni 
çağınyordu. Arka bahçeden ön bahçeye 
geçmek, sonra e\'e gitmek mümkiin ola· 

Kampa 
hazırlanınız 

caktı. Kota kop. ön bahgeye, oradan da 
babanım yanma gl~ 

Elindeki gazeteyi bana dotnı umtan 
babam gUlüyordu: 

•·- Haydi bakalım, yine ilin oldu. 
IYalmz kalma'ktan, arkadqmzlıktaıı 
kurtuldun ... ,, 

Beni yalnızlıktan, arkadaeBızlıkta.ıı 
kurtaracak oey ne olabilirdi? 

Ar. kalam sevincimden sıçramaga, %.IJ> 
layıp oynamağ& baflıyaclJrtıın. 

Baba.mm işaret ettiği yerde eunlıu 
yazılıydı: 

Çocuk Kapılan Açılıyor 

Kültür direktlSrUJ,ğü illcok~l p>

cu.k14nntt1 tatil ~Jantlda tyi ookit 
geçimıeleri için ilin ffit'li yerlerine, 
l'OOUk ka.mplan açaoaktw. Kampla
ra girecek 90CUklann ~ ~ 
ne ba§lanmtı7tır. Bu ilk 90C"k kamp-. 
kırının çok eğlenceli olma.sına önem 
vcrilmr1dcdir. 

Babam ne kadar sevindiğimi gözle
rimden anlamıştı. Benim kampa filan 
aklım ermiyordu. 

Bana kısaca kampın ne demek oldu
ğunu anlattı. Bütün arkadaşlarnnm a· 
çık havada, sabahtan ak§&Jlla kadar eğ
leneceklerini ve hep bir arada gezip ko
§8.Caklarmı düşündüm. Ben de onların 

arasına. katılmak istedim. Babamın yü· 
zilne yalvarır gibi bakmış olacağlm ki: 

" - Haydi iizülme, bugün bahçede 
güzel güzel oyna, yann sabah seninle 
beraber okula gider, senin de kampa 
girmek, kamp hayatı yaşamak istediği· 
n1 söyleriz. Sen de yazılırsın ve arkadaş
larınla beraber, kampa gidersin.,, 

OgUıl" sevincime son yoktu. Akşam 
bir tUrlü olmıyordu. Dakikalar saat gi
bi geliyordu. Günilm1 babamm anlattık._ 
lariyle kafamda canlandırdtğmı kampm 
özlemini çekmekle geçti. 

Kamp Yolunda 

J sabah, annem ça.ma§ırlarımı, gere
ken eşyalarımı bavula ve küçUk Ç"8nta .. 
ya yerleştirmişti. YaıJık elbiselerimi 

' . 
giymiştim. Sıcak her tarafı -kavuruyor, 
yakıyordu. Babamla beraber yola çık· · 
tık. Kızıltoprak kampına gidiyordum. 

Vapur Haydarpaşa iskelesinde durun-' 
ca babam: 

" - Buraya çıkacağız,, dedi. 
Haydarpa.şanm geni§ merdivenlerin • 

oen şimendifer garına girdik, tren bizi 
bekliyordu. Herkes kO§Uyordu. Bir zil 
durmadan çalıyor. Trenin kalkma \'R"' 

, 

Çocuklar 
neden sinirli 

olur? 
Sinir mese
lesinde irsi
yetinde te
siri var mı? 
Çocuklar neden sinirli olur? Bu mev 

zu, Avusturyada mUstakbel neslin inki
pfı bakımından esaslı tedbir alınmak 
llz.ere ehemmiyetle tetkik mevzuu ola
rak belirtilmicıtir. Viyana mekteplerin-
kle muayeneler yapan doktorlar, ekseri· 
retle sinirli çocuklara rastlayınca, bu
nun saikini araştırmışlar ve ortaya koy
muşlardır. 
ı Viyana mektepleriqde sıhhi vaziyeti 
temin igini idare eden bir doktor, bunda 
irsiyetin başlıca tesiri bulunduğu ka.na.

'ıatini ileri sUrerek, ancak sebebin yalnız 
bundan ibaret olmadığı ve irsiyet tesi
rinin bUsbUtUn önüne geçmek mümkün 

1o1mamakla beraber, izalesi mUmkUıi o-

l lan ba§ka sebepleri bertaraf etmek için 
ıığraşmalt lazımgeldiği kanaatini, bu 
lıusustaki mUtaleasına katıyor ve 
bu arada şöyle diyor: 

- Müstakbel neslin, bizim nesilden 
Claha kuvvetli sinirlere ihtiyacı buluna
caktır. Dolayısile, çocukların daha pek 
kUcükken sinirlerini bozan sebepleri or-

' tadan kaldırmak gerektir. :Müşahede
. mize nazaran, çocuklarda sinir rahasız-
1 lığının irsiyetten b~ka başlıca sebeple
. ri, terbiye etmek usulünUn hatalı olma-
aı ,.e çocuk ruhiyatı hakkında yanlış mü 
lilıiu.alara sahip bulunmasıdır. Birçok • 
vakada, karşılaştığımız vaziyetleri bu 

' sebeplere irca ettik. Bu hususta hareke-
te gecmcli. ~i:'rü<>ler ve duyuşlardaki bu- i 

lanıkh .,. , be ı r . ı ., q• ırmalıdır. 

Bugün çocukların terbiyesizlik telak· 
ki edilen hareketlerinden birçoğu, haki
katte sinir yj.lzllndendir; sinir ıaafiye -
tin mütebariz arazıdır. 

Anne, baba, çocuklarında tezahür e
den bu hareketlere ekseriyetle kendile
rinin sebebiyet verdiklerinin, ekseriyet· 
le farkında değillerdir. Bir kere tasav
~ ediniz, faraza, siz henUz dünyaya 
geldiniz ve minimini bir çocuk olarak 
!;ocuk arabasında yatıyorsunuz. Birden
bire kal'§ınıza bir dev dikiliyor, koca 
kafasını Uzerinize doğru iğiyor. Çocuk, 
böyle gördilğU adamı, bir umacıymış 
hissiyle görüp Urker. Fakat ilk defasın
da neyse, Uzerinde sathi bir usir bırak
makla kalan bu hareket, tekrarlanıyor. 
Bir ses ~ıkardmız, viyakladınız mı, ge-

. ne Uzerinir.e iğilmekle Jiorkunuz temadi 
ettiriliyor. Bunun neticesi de ıu oluyor 
ki, bu vaziyetle boyuna karşılaşan ço
cuk, kendi sesinden bile Urkekliğe kapı
lıyor; çünkil biliyor ki, azıcık ses çıka
nr çıkarmaz, o umacı kaf asmı üstüne 
iğmekte geçikıniyecektir. 

Çocuk, bu vehimle ciyak ciyak htıy

kırmağa başlıyor. Bu bağlran çocuk, 
sinir rahatsızlığına uğramışbr bile! O· 
nun yaygara koparmasına üzülen baba
sı, bilmiyerek onun yaygara kopa1·ma
snıa sebep olan deYdir; _çocuğun umacı 

sandığı: kendi öz babasıdır. Baba, yap
mak istediğinin tam aksini yerini getir
miş, demektir 

Yeni yeni tatbik edilen fc\•kaliıde 

mabzurlu bir usule de ipret etmeden 
geçemiyeceğim. Şimdi, memedeki çocuk· 
ları ruhan kuvvetlendirmek için, muay
yen bir usulün faydalı olduğunu sanan
lar vardır. Bu mahzurlu usul , nedir ve 
nasıl tatbik olunuyor? Küçük, tam m1-
şıl mışıl uykuya dalmak fü:ereyken , ih
tiyatsızca odaya giriliyor, gürültü pa-

(l.1Utf ctı sayfayı re"'frimz) 
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Yavrularımız için 

Büyüklere Vecizeler 
Çoow)Jan kartarmü için amecle lllr a. 

n yenreJl ç. E. Jlanmaaa ~ e6lb. 

• • • 
Çocıllk lwalana ~. Sevblb, kok· 

laJllU& faka& 6pmeJ1nb. 

• • • 
Bir .uıeUa lmnetl Te ....ıcu sıocakla-

:nm ....... ile llclJllr. 

• • • 
•••• .,. Te telbtba 7Jldalan öksh-

ler Te tenecl"-lt pTnlanbr. Bulan ...................... 

Ç«ağua en ~k sevaJil ,eyler uaeal, 
gllnet, A Ye temb laavadır. Baolan ı:oca• 

ia her stlıa vertab. 

• • • 
ı.... chayplannna Cll ta&ll ve ea 7ilecsl 
~. Çooak tefbtla 7er JU•bae ör

•etldlr· 
• • • 

ç.-.ıan feulıklanlu konmak 
luama vaıtetlllllr. 

Çoealdar lclD ,.apdu fedakirJlklar , ... 

tan ~dlr. 

Bir ~ 1rrunmalr ntaam delcrll ha 
k~ uilamak clemekUr. Bana çaıı. 

... Ç. E. Kanumuaa )'al'daa eclbab. 

• • • 
Ç. E. Kvmna bbıleıoee cdaaaı kucalm• 

da ,...W. :rDce bir mabeUl.r. Ou 7ardmı, 
etmek gerektir • 

• • • 
~ bir ellwullr. 

• • • 
Vataa conıklann ~ ftlanmcla. 

oalan 'ata• kadar sevglll tutum. 

Çacuklara katlyea 
ÇatmaJJD kaşıom 
Dtlfcnlah gila gcllı 
Sb keadl b&fmm 
ÇucakJann 8~ 
Kondl elbıhdodlr. 
~erbl7esl rahatı 

Tath dtllabdccllr. 

oy. • • 
4. o. 

Her Türk ~ koraıaa O. r.. Ka· 
:rumuu pnbm etmeJI bcq lılllr. 

• • • 
Blr ~ Jnu1aımü ea MIJtlk bir aa-
~. O. & Kanmaa Waleroe Ja'fn7'1 
brtarlllQ'a caJılır. o.. )aldım cdJnb •vat 
nsltHlal t.eanml ohlrsaJaa 

• • • 
Olrbla çoeaklar iam'etll aesll Ye mil• 

leU. saadetli atlslal ga.tertr. 

• • • 
Coeaiaa ayaandrr IJi bak J)'I giJr tea1 

IJ'I göstenla • 

• • • 
FUulmee ~ n&aadır, çoeUJar ala· 

... ea clelerft Udaesldlr. 

• • • 
Ç. F.. Knnmıa mcaaJeketto nlf11HD co-

laltmalt ldn !)Ok ~ aDelere ,...ama 
~do~. Karama yardanaus momıe. 
ket nifaau yardmıam demektir. Kdlık 
ve felaket zamanmda ilk yardım çoealan 
Jaakkıdır. 

4 • • 

ı {'.ocajan aeıeM elhhatıdır. Hutalıkh ro
nldarm ~lala mlDetl inkıraza sllrtllder. 

... . . 
!S Nisan s;oeak ba7f'Ulllllc1aa 90IU'a bir 

halta elrca ~ laaftul gelir. 

Sailam ana INabalarm )'*\"l'Ulara saıtam 
olar. 
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Sağlık bilgileri 

Babamla neler konuştum ! 
Alqam hava çok IOğııkta. Okuldan eve 

gellp te odaya glrdlğtm zaman babamı eoba 
bqmda gon:lO.m. Oda çok sıcaktı. Annem. 
iti erkek. bir Jm kan:letim birer tarafta 
oturmqlardı. Oduım birkaç -.attenberl 
havalandırılawnll olduluııa daha içeri 
girer glnııes anladan Babama dedim ki: 

- Burul hem çok sıcak, hem do hava-
11 alır. bin yeriDJa de pencereyi bir iki 
lkfd•Jrt\ıddı ~ 

Babun dikkatle yllzllme b.ıktı: 

- S. dell mı.in? ba havada pencere 
~ a? Beplmld haata edecebin. 

Ce-np Yerdim: 

-Ba)'U' baba, havanın d~esl llmndır. 
Sis banda 9&atlarea bpab kalmış, bet 

16 - ıcrr.•·~ un tl,\\"F.~I 

kli1uln nefeaile odanm içini sehlrlemlpi -
nla. bundanbatb ba kadar lllcakta iyi bir 
ıey detlJdir. Burada, sıcağa alıpnlan:lan 
biri odadaD dıp.n çı:tmca, bu n:alı c1qan. 

da bulamaa hemen nezle olur. 

- Sis okulda bl5yle mi yaparsam? 

- Tabii. odam.il lll.zumundan fazla mcak 
delil, tenef!U.le çıbrke1ı pencereleri a· 
çar, havayı d~ Bakın ben soğuk
tan korkuyor muyum? VllcudO.m all'IDllf·· 
Arada nesle oluyorsam, o da ba odanın 

çok sıcak o~dandır. 

Babam hafi( hafif gUldtlkten aonrn dedi 
ki: 

- Oğlum lınklısm, biz.ir.ı zamanımızda· 

Jd okullan görseydin. K11 geldi mi pence
relerin ne kadar aralıktan Varla k1ğrtJa 

kapanırdı. Sobaya o kadai' odun aülırdı k1 
raclan kıplaımm olurdu. 8mJfln pence
releri biç ~tmııdı. Hepbnbbı bap afnr. 
ba atnyı da quk almaktan l&Dırddt. ().. 1 

danın tçerllll ltokardı. amma bb buna aı... 
tıimm için flllyet etmelı: aklanıza bile 
gelmesdl. Dıp.nya çıkınca, lçtm.bdo blııa 

'fuıllllar, 8atllmllsde kalın paltolar oldufa 
halde yine tir tir titrerdik. Hele mu:fta 

· palto çıbnnıyanlanmıs bile pek çoktu •.• 
Babanım 16ztln0 keltlm: 

- rıte bunun lçhı. dedlm, biz •fhhat -
ıı çı:wik, çall!Jkan oluyoruz. O zam.anrn ço
cuklftn, hasta, uyuşuk, tembel idiler. 

tiniıı yaklqbğmı haber verfyordu. Bla 
de diğer yolcularla birlikte trene bindik. 
Xrenimb gbel k.'ôflderin, zUınrllt gibi 

'yeşil bahçe ve bağların arasından akıp 
gidiyordu. Bin bir kokulu rUzgan tcnef .. 
fü.s ede ede kotuyorduk. Haydarpap • 
dan aynldıktan yirmi dakika sonra Kr· 
sıltoprak istasyonuna vardık. Burada 
inenler, binenler oldu. 

Kamp blnaSJ biraz uzaktaymış, tram. 
vay, otomobil bulamadık ama, gii7.el a
rabalar sıralanmış, yolcu bekliyordu. 
Bunlardan birisine bindik, babam: 

•• - Çocuk kampına,, dedi. 
Arabacı kamçısını pklatarak araba

yı koşturmağa başladı. 

Okulun bahçesinde bir alay çocul\._ 
kovalamaca oynuyor, koşuyor, eğlcni .. 
yorlardr. Bazı çocuklar, henUz yeni gel• 
mlşler, anneleri, babalan ile bir kenar• 
da konuşuyorlar. 

Gil7.el bahçeler, bağlar, sllslU silsUl 
köşkler; bUtün bunlardan fazla kır ko
kan, o anlablmu hafif kır rllz:gin f e
rahlık veriyor, sevincimi artbnyordu. 

Deniz Banyosu 
Ertesi sabah kahvaltıdan sonra öğ. 

retmen kolundaki saatine bakarak ba.
ğırdı: 

" - Haydi çocuklar, banyo zamanı 
geliyor. Hepiniz mayolarınızı, bavlula· 
rmm ve baılıklanmzı paket yapınız, 

denize gideceğiz. 
Biraz 80I1l'& giin~in yakıcı sıcaklığı 

altmda yumupmış asfalt eoeen1n U7.e
rinde yola· koyulduk. Deniz kıyısına 

yaklqırken hep birden ytlksek aeale ge. 
mlciler prkısmı eöyliyorduk. 

peruz kenarmda. kumlar Uzerinde bir 
parça oynadık. Öğle oluyordu. Okula 
~öodUk. 

' Yemekten Sonra Çetinle birlikte biraz 
1oynadık. Boğucu, bunaltıcı sıcak sanki 
beynimizde kaynıyordu. Tek yaprak kı. 
mıtdamıyor, bir kuş uçmıyor... Tabiat 
eessiz bir uykuya dalmış idi. 

Bahçede dolaşn·kcn uzaktan bir ses 
1

.fşlttik. Bu okulun zili idi. Bizi yatmııgıı 
uykuya ç".ğırıyordu. Temiz, hnadar ya. 
takhtıncnln içinde hıızn-Janmı~ olan ya, 

ta.klarmım bulduli, uzandık. Çok geç
medi herhalde. .• uyumuşuz. · 
GözilmUzU açtığımız zaman saat on al

tı olmuttu. Gllneo bir parÇ4 sıcaklığını 
kaybet.mit, artık dünyayı yakmaktan, 
kavurmaktan u.nkl el çekmişti. insan 
yabancı olduğu bir yere girince ilk ön
ce biru sıkıntı çekiyor. Beıı de öyle ol· 
muş, ilk saatlerde sıkılmıştım. Fakat 
ne yalan söyliyeylm. 

Her geçen saat başka blr yeni arka
dl.§ kazanıyor, her an biraz daha kam
pa. kanıp hayabna al111yordum. 
Açık hava, bol g{lneş, oyun, eğlence, 

dinlenme.. Her §eY var burada .. O halde 
neye sıkılmalı? Çocuklar, e~lerlnde bu
lamadıktan rahat ve eğlenceyi liurada 
buluyorlar. Böyle yerde yaşamak, ar • 
kadaşla.rla hep beraber olmak. dilny:ıda 
neye değişilir kL .. 

Öğle Uykusundan Sonra 
l\:ampta çocukların ~arkıyla kalkışla· 

rmı. şen bir halde tuvaletlerini yaparak 
yatakhaneden ayrılışlarını hiç unuta-

mıyacağmı. Bakınız sU.e onlarm p.r.D. 
1armd&ıı bir taneeln1 okuyapm:. 

ipek 1'oAatJc kuf'lor 
Btmıbnw ~Zar .. 
Nylmi nm1df nmkU 
Açık kop bm&ekU 

Gü:el tiiylil h kuflar. 
Beni hep~ 
y aklafınnı 1oct"°"lar• 
Tilldma kanat cıçoriar. 

~ kıTlarda 
Ye.yqiı ~da 

Bir az ~ btıZmak içt11 
ôter hepri çin, fın, çin. 

Yanlarına gitmeden 
St:ı-'Crim incı t m eaen 
GJ.mlilma aevı nç veren 
Ilu ki4çük ku.şlan ben. 

Birbırine lakılnnlar, şaka edenler, 
yun& koşanlar, nıhayet bir kenarda 
siz sessiz konuşan çocuklar •. Buraaı, 
ilkokul talebesi için bulunmaz bir y 
Öğretmenimizle akşama kadar 

v:ır kırlarda, bayırlaıcla dolaştık. O, 
h tatlı hiklyeler anlatıyor, eeki 
larda böyle ~ocuklarla hava al 
oyun oynatmak fÖyle dursun. eıı 
gelse soluk bile ald,rmak isteme 
ni söyliyor, başından ~lcri birer 
rer sayıp dökllyordu. ToplPc'lı ·ımız 

çekleri koklaya, koklaya , bfras 
gurbilz, birat daha nc~cli oJ .. rak kam 
girdik. 

Akşam oluyordu. Bu al §run ana 
ba.b!lmdan uzakta ilk geceyi geçirt 
ruın. Güneşin battığı tarııfa bakıyor 



.. ibı glSd &ıOnde yapıl bqmı aı .. 
tnunJır euıJumdı. Qocut mektep. 

denini okucluttaıı aonra ya mahalle 
ll'Ulınd& çelik çomak oynamağa gider, 

:at ana babanın bir terbiye usultı 

ıdJklan sokafa çıkmamak cezası ile 
evde hapla kalırdı. 

Divanyolundaki çocukların okuma o
giderken, içimde garip bir me

ve helecan vardı. 
Kapıdan girer girmez, gözUme büyük 

levha çarpb. Cenevrede gocuklarm 
yeel için verilen kararlarm lma 

hWbaSIDI tqıyan levhada, mlleae
, cemiyetin, lnaaıı1arm. çocuğa 
a1&cağı vazifeyi bildiren birkaç 

odasmm en eaki talebelerin-
1• inen mektepte okuyan Nadide-

Sen muntnaman buraya gelip °' 
1Gnı11111un öyle ml !. 

Hemen her gtin gelirim·. 
Ne okuyorsun?. 
Bu.an derslerimi, bazan dersleri

dkadar eden kitapları, bunlardan 
mecmualar ve gazeteler okurum. 

Gazetelerin hangi yazılarını okur-

Memleket haberlerini.. Onları çok 
Onlan okurken coğrafya ki· 
yazmadığı &eyleri öğreniyo

Rellmleri görtıyorum. 

a. .......... ~ lllCfodrilÜI ,... .... ,,.,.,,,,,.,. ..... ,,,. ....... _.,..,. .. .,. 
,.... -- ................ ... 
,.. ............... h lılfllD..,. .... , .... ....,., .... 

Çocu kuma 
· odasında bir saat 

Dün mahalle arasında çelik 
çomak oynayan yavrular 

Bugün kitaplar 
arasında yarını 

hazırlamaya çahşıyor 
- Bazan giderim. Ama her vakit gn. 

zıel filın olmıyor. Memleketleri g&lteren, 
harpleri göeteren filmleri çok eev. 
rim. 

- Peki mektebi bitirdiğin vakit ne 
i>lmak fstlyol'8UD !. 
. - Ben zabit olmak istiyorum. 

Bu TUrk lmmm önünde bir an dil· 
f(lndUm. O, ablUlfl niçin istiyordu! 
Zabitin göz kamaştıran rütbesi mi yr:r 
etmlıti. 

- Fakat dedim, harbin ne kadar gl1ç 
olduğunu dütUnmiyoraun. 

Söylemek istediklerlmf anlam.I§b: 

- Elbette gUc; olacak. D0§111anı yen
mek hfo kolay olur mu?. 

Nadide ile konugmamız devam eder
ken, birkaç sualimi duyan diğer bir ta
lebe, göğBUııll kabartarak _yanmıa gel· 
dl ve: 

- Ben, dedi, tayyareci olacağmı. 

İkinci mektebin beoinci 8Illlfmda o
kuyan Şahabettin, tayyareci olabilmek 
için gimdiden hamlanıyor: 

- Hep coğrafya okuyorum, dedL 
Memleketleri iyi öjreniyorum. 

- Coğrafya ile tayyarecllifln alAkuı 
nedir?. 

Bu sualime 4.( Unctı mektepten irfan 
cevap verdi: 

- Arz ve tul derecelerini öğrenir .. 
TayYare ile giderken bir kaza oluna 
nerede olduğunu haber verir •. 

Açıldığı gUn iki yUz elli talebe ve 11&

klz yüz kitabı bulunan okuma odasma 
timdi 800 talebe devam ediyor ve kitap
ların sayısı 1300 U bulmuştur. 

TUrk yamıtannm bu kütüphaneden 

N 

Abone Ta 

JlemleW Jlemlekel 
Jel~ 'dııında 

Aylık 

1 aylık 
8 aylık 
Yıllık 

95 155 Kl'f. 
260 425 • 
475 
900 

Tarifesinden 
için ayda otuz 
Posla blrliline 

828 " 
1600 " 

an Blrllll 

' düşillilr. 
iyen ~er-

lere ayda yetm eşer kurut 
zammedilir. 

Abone kay. bildiren 
mektup Te teıınılkıcrelfnl, a
bone parasınıa 41e>sta TeJa 

banka ile 1oııama4creunı fda· 
re kendJ llzerine tlır. 

Türllluenln » poıla 
Jlerlceılnde xdra abone 

•lılUlli 

Adres detı,unııı1 nereli 25 
ktınlfll*. 

• -

lll:HaAJdsbal u••ıtaü ltba 1ilr niw 
.an balQJm'UJD. 

1931 yllmm blrlDc1 aymdan 1888 J* 
D Nlana bMr Jdltllplıane)e-- • 
4ten 3230IS taJebeclm 452'1 si olmmaJr "' 
pı aldılı kitabı bltinDfL fıe1nlı aeUrlD 
teılUm etmfttlr· 

Bu aene okuıiıa odıama devama ble
hyan OD yapnda bir ~ burada 118 

istifade ettlflnl mnlum: 
- Her eey fJlrenlyorum, dedi. Geçen 

eene ikmale kaWı arbdqJarmı burada 
plıpueJar ela aimfı PÇ1D•f1er .. 

Eltllphane memmu izah eW: 
-Burada dedi geçen HDe ikmale kal· 

ftlll 60 çocup den verdik. BwıJarm 
kırk beti 8Dl1flanm geçtiler. Çocuklar 
derslerden çok latifade ediyorlar. Pa,. 
zartesi gUnleri öjretmen B. Seyfi tarih, 
sah gUntl öğretmen B. lluhlttln Coiraf· 
)'&, Çarp.mba gOnleri öifetmen Bayan 
Mesrure heaap, Peqembe gllnleri B. 
Osman Nuri mmiki dersleri hakkında 
konferanslar veriyorlar. 

Cumartesi gllnleri de muhtelif ders
lerden müsabakalar yapılarak biriııci 
ve ikinci gelenlere mUklf at verilmekte
dir. 

Sayın Vali ve Belediye Reisimiz Mu
hittin 'Ostilndağ balta olmak tızere be
lediye Reis muavlnl B. Rauf. B. Ekrem, 
B. Hakla Klmll, B. Sellın Ntızhet, lbaan 
Sami, Emniyet Sandığı, Ziraat, snmer, 
imar ve diğer buı banbJar ve mneme
eelerle Oda clvarmdald esnafın yantmı.: 
lan ile Y&IJYan okuma odaamm ortaya 
atbjı parlak bir hakikat vardır: 

Tllrk yavrusu, okumayı bir meslek 
sahibi olmak, muvaffak olabilmek için 
aeviyor. lıılektebin verdiği yllkaek ter
biye de yavrularm. Okuma odaama bağ· 
lı olmalan ile ölçWebilir. 

Sekiz yqmda bir talebe Okuma oda
sına niçin geldiğini anlattı: 

- .Annem, dedi, çahpyor. Bve blru 
geç geliyor, babam yoktur. Ben met· 
tepten çıkbktan aonra gidecek yer bu. 
l&llU)'Onım; iitüyonım. Arkadqlanmm 
buraya geldiklerini duydu~ ben de 
geldim. .. 

Mtıaabakada d& kazandım, timdi 
mektepten çıkmca doğru buraya geli-
yorum.,, 

Bu yaştaki yavrunun içinden gelen 
sözleri, bu gibi mektep çoculdarmm da
ha genif tetkllAtlı ve daha zengin bir 
Okuma odasma ihtiyaç bulunduğu ha
kikatini ortaya atıyor. 

Divanyolundaki Okuma odumda 
TUrk yavrularmm birer ilim adamı, bi· 
rer tetkikçi gibi kitaplara, mecmualara 
gömWerek okumalamu gördükten son
ra, edebileceğimi& en bllyUk temenni, 
lstanbulun her aemtinde birer gocuk 
Okuma odası kurabilmek için de ça
re aramaktır. 

Yannm yaman birer idarecllerl oı.. 
eak bu yavruları iyi, sıhhatli, terbiyeli 
ve kabiliyetli bir halde hazırlamak ea 
bilyilk ve mukaddes vazifedir. 

N. A. 

GAYE: Çocukların liltri 
'kabiliyetleri ile yalandan 

al&lıallar olınalıfao. 
Çocuk Estrıeme &mumu DlftDJQlu kL 

tOpbaneal ba 7lnal Do alanda W Jatını 
lamamlayarak lelae baaaktacbr. 

İlk mekteplerin d3rdllDcll '\'t be,lncl 
•ınınan talebelerine mabllDI olmak Ozere, 
çocuklann mektepte Glrendlklerl ile ka. 
Jamayacaklannı bllllulJ ıençlere tltap 
muhabbetini, okuma 1ettlnl telkin etme
nin buıün için en mdblm bir 'f8Zife oldu
lu ıCSzönlinde tatalarak teala edllmlfllr. 

lçlimal men~e ıGre tabJDıH yep L 
libslz; sıhhat bakımından tallbU yep ta
lihsiz olan çocnklara babnak için baılne 
bdar blrçok tedblrler alınm•1t fakat oo
cuklarm seUlannı lfletecek clbetler blru 
lbmal ecHJm•ıtt. Bana tellfl maksadJle 
•mu1aıı bu k6t6pbane onan •• QDI u. 
manda ulmal e.lemenllk sQall otan n nl
aancla çocuk bQrammcla •caldL GQe eo
cuklarla sadece çocak olmalan IUbarile 
Clelll onJann lçtlmal ebemml)'etlerl, flkrt 
kablll)·eUeri ile yakından alAkadar olmak 
tır. 

Bu alika bu8iia ll)'8Dllllfl.Jr. Onun dere. 
cesinl laldir için açık buluadulu ber
hanll bir saatte kllttlpbanealn eflllnl aç. 
malt tlfayet eder. G6r0r1er ki artık çocuk 
ealrtem• hrmnmı fMlbetl )'Obul n •o 
ynnılana bnıll.naa mcak bir ~68 
akıtmakla, herbanll bir tekilde onlara 
biraz SJda wrmek1' fcabında onları 117. 
dlrmekle seTiııdlrmekle kalmıyor, .. ne
lllln dlmallarını da frfan nurlle aydınla. 
maya olra•ıyor. 

Butlln ba ldlHlpbanenln Emln6n0 lıa. 
usına merbut )'lrm1 ktlaur mektebin d6r
dllncll Te befincl ıımflan talebesinden Oç 
bini milteculll tabU uuı nrdır. Faali>e-

Tauuarecl olmak lıllutn Salta&t4dla 

Zabll olmak lıll11en Hrak Nadide 

tin zübde~inı talelwnin atzından dinlemek 
daha faJ dalı olacatından bu kaclarla ik. 
Ufa edelım. 


