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g" ile ücadeleye Girişiyor En Yakında Turnuvası Hazırlanıyor 
, T. yan Atı 

Bel 

Bütün Belediye Dairelerinde Ucuz Erzak 
Mağazaları Tesis Edilecek 

Öğrendiğimize göre İstanbul 
Belediyesi hayatı ucuzlatmak hu· 
ıusunda kat'i ve ciddi tedbirler 
almıya karar vermiştir. Belediye 
lktısat Müdürll Asım Bey bu 
hususta bir rapor hazırlamış ve 
Belediye Riyasetine vermiştir. 

Bu rapOt" mucibince Esnaf 
Bankasının yardımı ile şehrimizde 
bütün .Belediye dairelerinde birer 
büyük istihlak kooperatifi tesis 
edilecek, buralarda yağ, pirinç, fa
sulye, et ve saire gibi zaruri gıda 
maddeleri halka gayet ucuz fiatle 
satılacaktır. Diğer taraftan bele
diye, kahve, şeker gaz gibi 
maddeleri ucuzlatmak maksadile 
ticaret müdürlüğü ile müşterek 
şekilde harekete geçecektir. Ra
porda bu gibi maddelere azami 
fiat konulması lüzumlu görül
mektedir. Belediye memurlara 
gerek toptancıları, gerekse pe
rakendecileri sıkı surette kon· 
trol edecekler, ihtikar yaptığı 
anlaşılanlar derhal mahkemeye 
verilecektir. Haber aldığımıza göre 

rapor tetkik edilmeldedir. 

Tramvay Biletleri 
Tramvay ücretlerinin bir mik

tar artacaği hakkında bazı neı· 
riyat rapılmışb. Belediye Reisi 
Muhiddin Bey beyanatta bulu· 

arak bu haberin doğru olmadı
tım s3ylel1)İŞ ve demiştir ki: 

İsmet Paşa 
Vapur Bu Dakikada Odesa 

Limanında Bulunuyor 
Başvekil Paşa ile . maiyetini 

Odesaya götüren Gruzıya vapu~u 
evvelki akşam bir ~üdd.et Bu
ynkdere önünde demırlemış, gece 
yarısından sonra tekrar hareket 
ederek Karadenize açılmıştır. 

Tanzim edilen programa göre 
vapurun bu sabah Odesa lir_na· 

nına muvasalat etmesi lazımgelıyor· 
du. Filhakika şehrimizdeki ala~adar 
mahafilden son dakikada yapbgımız 
:ahkikata göre vapur bu s~b~h Odesa 
limanına muvasalet etmıştıı. 

Odesa, 25 ( A. A. ) -:- .B~ş
vekil ismet Pş. Hazretlerını ıs· 
tikbal etmek üzere Moskova Bü- . 
yük Elçisi Ragıp ve konsolosu ~a!rı 
Beylerden maada Ukranya h~~u
meti nezdindeki Sovyet harıcıye 
mümessili Brodovski, hariciye ko
miseri Koleji mümessili Postohof, 

birinci şark şubesi müdUrll Polisak?f 
re matbuat şubesi müdürü Podoskı 
de Moskovadan buraya gelmiş]erdir. 

1 

Mühim bir rapor hazırlıgan 
Süregqt:ı Asım Beg 

"- Hazirandan itibaren nak· 
liyat vergisinin tezyidi halinde 
şimdi tramvay yolculanndan alın· 
makta olan 10 para nakliyat 
resmi bittabi tezyit edileceği 

miktarda alınır, Fakat bu, tram· 
vay şirketine ait bir zam olmaz 
ve şirket lehine tramvay ücret
lerine lierliangı bır z:am icrası 
mevzubahs değildir.,, 

:Yeni Layihalar 
Meclis Bütçe Encümeni 

T etki katına Başladı 
Ankara, 26 (Hususi) - Millet 

Meclisine verilen yeni vergi layi· 
haları etrafındaki ilk tetkikat 
başlamıştır. 

Dün toplanan Bütçe ve Maliye 
encümenleri liyihaları gözden 
geçirmiştir. QBütçe Encümeninin 
içtimamda Maliye Vekili de hazır 
bulunmuştur. Buhran vergisi kanu· 
ouna tezyil edilen layiha Bütçe 
ve Maliye Encümenlerine, Milli 
bankaların yol muafiyetlerinin il
gası hakkındaki layiha Nafıa 
lktısat ve btit~e encümenlerine, 
muamele vergisi llyibası İktasat, 
maliye ve bütçe encümenlerine, 
muvazene ve nakliyat vergisi li
yibaları bütçe ve maliye encil· 
menlerine havale edilmiştir . . 

Diğer taraftan memlekete it· 
hal edileçek olan ibtidal madde
lerden alınacak gümrük vergisine 
ait tetkikata hususi komisyonda 
devam edilmektedir. 

Kütahya - Balıkesir Demiyolunda ... 

. • -

Bal 
. h tt kU•at resmine ait haberleri tafsilitile 

Kütahya - ıkesır a anın ır b h b · · 
bildirmi tik. Hattın küşat resminde ha~ır. buluna!' usust ?.1° 8

• ırı· 
mizin sr:nderditi bu reıim kUşat merasımmden bır aafhayı gosterıyor. 

Franaanın eabak Maarif Nazırı 
De Monri Rusyayı en ıyı 
tanıyan Fransıı olmakla 
maruftur. Bu ıat birçok 
vesilelerle Rusyaya gidip 
gelmiı, Rm ricaltle yakın· 
dan temas etmiş ve Sov· 
yet Rusyayı yakından ta· 
nımıştır. 

De Mon!İ geçen sene Sovyet 
Rusya hakkında bir kitap 
n~retti. Bu eser 14 ay 
içinde bUtün dllnya lisan• 
lanna tercüme edildi.Çünki 
Sovyet Rus bayabna kuv· 
vctli bir projöktör tutu
yordu. 

Yepyeni bir Alemi bize tam bir 
bitarafi ile gösteren bu 
eseri, bizde tam 25 sene 
evvel sosyalizm ve beynel
milel ihtilal fırkaları hak
kında kitaplar yazmış olan 
Haydar Rifat Bey guete
miz için tercüme etmiştir. 

Bolşeviklik nedir? Nasıl ve ne 
suretle gelebilmiştir? Bu· 
gUn ne haldedir? Y arm 
ne olacaktır? 

Bu kitapta bunlara benzer bUtiln 
suatlerinizin cevaplarını 
bulacaksını%: 

Tasarruf 
Başladı 
İnhisarlarda Telefon Muha

bereleri Kesildi 
inhisarlar bütçesinde 900 bin 

liralık bir tasarruf yapılması kn· 
rarlaşmıştı. Ta· 
sar rufa filen 
başlanmıı ve 
ilk iş olarak 
MUıkirat ve 
Ttıtno lnbisar
larandakl te-

lefonların m'""· ~ 

babercleri ke-

ıilmiıtir. Mev
cut telefonlar 

hariçten mil• 
racaat vaki 
olduğu zaman 

mnklleme ya• MGakirat lnhlaarı Mlldüru 
pacak bir hale Asım Beg 
ıokulmuıtur. 

Bundan bqka, tasarruf daha 
ziyade mahrukat, kırtasiye, har• 
cirah kasımlarile diğer bazı fasıl-
larda yapılacaktır. lnhisarlardan 
fazla memur çıkaralmıyacak, 
mllteaddit tefttiş rapor]arile işe 
yaramadıkları tahakkuk eden 
memurlar tasfiye edilecektir. 

Yunanistan 
Alhn Miky~sını T erket

miye Karar Verdi 
.Atina 25 ( A. A. ) - Nazırlar 

Meclisi albn mikyasını terke ka· 
rar vermiştir .. 

(Bu haberi ilk defa . biz bil· 
dirmiştik. Fakat başka bır gazete 
doğru olmadığım yazmıştı. Neşri
yahmız bu suretle teeyüt etmiştir.) 

Avrupa Güreşçilerinin De İştirakile 
Beynelmilel Müsabakalar Yapılacak 
İımir, 26 ( Hu· 

ıusi ) - Haber 
aldığıma göre 
Himayei Etfal 
Cemiyeti Umumi 
Merkezi, ıehri
mizde büyük bir 
gilreş turnuvası 

tertip etmek n
zere harekete 
geçmiş bulun -
maktadır. Tem-
muz ayı içinde 
şehrimiz stadyo• 
munda yapılacak 
olan müsabaka• "~·~"''=-"'"'·"~---~~ 

ların Beynelmilel 
mahiyette olaca- Müsabakalara 
ğa an1aşılıyor. Stadyumda şio;ıdi
den tetkikata başlanılmıştır • Ôğ· 
rendiğime göre alakadarlar bizim 
stadyomun güreş müsabakalan 
için elverişli olduğu kanaatini 
izhar etmişlerdir. 

Güreşler, alaturka ve a)afran· 
ga olarak,: iki kısım üzerinden 
yapılacaktır. Müsabakalara en 
meşhur Macar, Çek, ve Yunanlı 
güreşçilerin iştirak etmeleri için 
şimdiden teşebbüslero başlanıldı· 
ğı haber ahamaktadır. 

Alaturka güreşlerde bizim 
pehlivanların mühim muvaffakı
yetler elde edecekleri anlaşıl
maktadır. Bizim meşhur pehlivan
ların hepsi müsabakalara iştirak 
edeceklerdir. Çoban Mehmet. 

• 
ır 

"' agını 

girecek ola11 çoba11 Melımel 

Kara Ali, Himmet, Manisalı Rt. 
fat. Dinarla Mehmet ve sair peh• 
livanlar bu aradadır. Himayel 
Etfal İzmir şubesi ıimdiden ha· 
zırbklara başlamıştır. 

ADNAN 

Başka Bir T eşebbus 
Diğer taraftan haber aidığı· 

mııa göre lstanbulda da büyük 
güreş müsabakaları tertip edil
mek tizere bazı allkadarlar ta• 
rafından t.,ıebbüso geçilmifttr. 
Alaturka olarak yapılacak olala 
müsabakalara kimlerin iıtirak 
edecekleri ve ne zaman yapılacatı 
benilz belli değildir. Bu teşebblP 
sün on güne kadar kat'ı ıeklinl 
alacağı haber verilmektedir. 

G··ııe Bır 
Söndürdü 

Geçen gllo Sıvasta tüyler ürpertici bir facia olmuş, bir e• hal
kından ikisi ölmOş, ikisi de ağır surette yaralanmıştır. HAdise şudurı 

Sıvasta Ecce mahallesinde Hasan oğlu Mustafa isminde bir çoban 
dağda dolaşırken henüz patlamamış bir top mermisi bulmuş ve eve 
getirmiıtir. Mustafa merminin barutunu almak için bpayı karıştırırken 
koca gUlle birdenbire infilik etmiştir. infilak çok şiddetli olmuı ve 
erafa dağılan parçalardan bir tanesi Mustafaya, biri de yedi yaıın
daki çocuğuna isbet etmiş ve ikisi de feci ıekilde parçalanıp 
derhal ölmDşlerdir. Gülle parçalan Musafaoın kansı ile dlSrt yaşın• 
daki çocuğuna da isabet etmiş, fakat bunlar ölmemişler, ağır 
surette yaralanmışlardır. 

Terkos Belediyeye Geçerse .. 



(Halkın Sesi~ 
Yeni Bütçenin Ra
kamları Önünde 

Yeai H9e Mi~eainia .......f 
ku.- dün teferriiatile •et· 
.. ettik. 8'itç.W. nnsbteJif 
.,....Mrı .. ,,, .. ada fikir
lerini ıordupmuz kimseltt
dca fU cenpluı aU.k : 

Salih .. (~ Matlnııe Mil.ak llO! 

- Yeni sene bütçesine ail 
rakamları okudum. Bütçemitln ae
liri giderine vydu rubnuştur. Harice 
avuç açnıadan bu senede ken
di yağımızla kavrulabileeeğix.Baaa 
binbir kere şükretmeli. Bütçenin 
masraf kısmında Düyunu UmuUJi-
ye için (54.744.501) lira konmuş. 
Bu yekun hemen umumi bütçe
mmn üçte biri demektir. Bu 
muauam ve şişko rakamın ya
arnda maarifimne tahsis edilen 
t 9 ) milyon lira pek mini mini 

lla)ıyor. Doğrusu bu11u beğenmedi . ,.. 
Nuri Bey ( S.yazıt hır.ahim pata pl.

•an 5) 

- Bütçenin ( 171 ) milyoDluk 
•aridabnı taksim eden masraf 
fuillanm g6zden geçirirlccn ne 
yalan aöytiyeyiaı. Düyunu Umu
miyeye aynlan ( 54 } milyon beni 
iirklttii.Ziraat memleketi olduğu
muzu iddia ederken Ziraat Velca
Jetine verilen (4) milyon para de
vede kulak kabilinde kalıyor. 

... 
Ali Rıu 8e1 (Macaa yokut ; 31 

- Bütçemiı.deki Düyunu Umu 
miye rakamlarA ilk bakışta iosa· 
um gözüne batacak kadar sivri ve 
keskin bir yekun tetkil ediyor. 
Bu yüzden memleketin maarifine, 
ikbsadiyata, ziraat ve nafıasma 
konan paralarm miktarı txk aşa· 
tıJa diifmüştür. ( Borç vermekle, 
yol yl\rümekle biter ) derler am
ma. yllriimek ve vermek kudre
tini de kırmamak lizımdır. 

Hiç olmazsa Düyunu Umllmi
yemiz ( 5 ) sene tecil edilse 
ve bu tecilden toplanan ( 250 } 
milyon lirallk para memleketin 
ziraati, nafıuı Ye madenleri gibi 
cfotman ve yaratan işlerine sar· 

ledihe bizim iktısadi vuiyetimiz ve 
~inaenaleyh verici kudretimiz artar. .. 

Sual Bey (A kııaray Herbor mahalleai 11 

- BDtün devletler bütçelerini 
kı.ıtılar. Her devlet fevkalide 
znmanlara ait tasarruflu ·bütçeler 
yaptL Yunanistan gibi henüz 
yapamayanlar varken bizim mu
vazeneli bir bütçe yapmamız 
bOyilk bir muvaffakıyettir. 

iki Kadın 
Abanoz Sokağında Biri

birlerini Bıçakladılar 
Abanoz sokağında oturan 

Kiryakiça isminde uygunsuz bir 
lcadm yine aynı sokakta 
oturan Katine isminde diğer bir 
kadınla kayga etrm.tir. Kavp
nm kızgın bir dakikasında ikisi 
ele bıçak çekerek biribirlerini 
yaralamışlardır. 

KAHVE --• 
llıtikardan 
Nasıl 
Kurtulacağız ? 

Haber aldığımıza g-öre, Tica
ret Müdilriyeti kahve ihtikarının 
önüne geçmek için piyasada tet
kikatta bulunmaktadır. Bir kısım 
tacirlerin yüksek fiatle satbklan 
kahYe için yiiz ) irmi kurut üze
rinden fatura verdikleri ve bu 
SW'etle muvazaa yaı tıkları anla
şılmaktadır. Müdiriyet bu muva
uaya da mani olmak için ted
birler aramaktadır. 

İstanbul için çıkarılan kahve
nin başka yerlere gönderilmemesi 
temin edilecektir. 

Ziraat MüdUrJnün Teftişleri_ 
Ziraaf Umum Müdürü Tevfik 

Bey, lstanbul ve Borsadaki mü
esseseleri teftiş ettikten sonra 
Ankaraya avdet etmiştir. 

Garip Şey! 
Sokak Ortasında Yaralı 

Bir Adaın Bulundu 

Evvelki gece Şehremininde 
tabanca ile ağır ıurctle yaralı 

bir şahıs bulunmuştur. 

1fadesinde isminin Eskişehirli 
Tahir olduğunu, lstanbula yeni 
~eldiğini, kimin tarafından yara
landığını b'lmediğini söylemiştir. 

Yarala Guraba hastanesine ka!
danlllllŞ ve tahkikata başlaıımaş· 

tır. 

lhl kar Davası 
Ticaret Komiseri Bahri Bey 

tarafından Kefidis ticarethanesi 
hakkında açılan ihtikar davasına 
diin de devam edilmiş ir. Mahke
me, meşru kazanç miktarının ne 
olabileceğinin Ticaret Odasından 
sorulmasına karar vermiştir. 

Ev Kirası Yüzünden 
T opanede oturan Bedri Ihsan 

Ef. ev kirnsı yüzünden metresi 
Marika ile kavgaya tutuşmuş· 

tur. Ihsan Efendi bir aralık 
Marikanıo başına bir bardak at· 
mış, kadın başından yaralan
mışhr. 

Tramvaydan Düştü 
Hasan isminde biri dün tram

vayla giderken yere düşmüş, 

tehlikeli surette yaralanmı~r. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: 

SON POSTA 

Rusya - Türkiye 
Münasebatı 

--· 
1 

Ticari Vaziyet iyi Bir 
Şelcilde lnkipf Ediyor 

R_,a ile Thkiye aıas•da 
ticaret münasebab son zamanlar
da iyi bir tekilde inkitaf etmek
tedir. İki memleket arasında ya
pilan ticaret mukawe&esi mucibin
ce lıer iki taraf biribirlerinden 
mütekabilen on bq milyon lirahk 
mal alacaklardır. Ru!'ya, mukav~ 
le mucibince memlcketiınizin 

muhtelif mıntakalarmdan palamut 
yün, deri, üzüm ve saire almak
tadır. Rusların aldıkları mal mik
tarı henüz on beş milyon lirayı 
bulmamıştır. 

Rüstem iye 
Vapurunda 
Bir Şey Yok 

Yaphğımız tahkikata göre 
Rüslcmiye vapurundaki gaz te
nekelerinde kaçak havyar taharri· 
sine devam edilmektedir. Aııcai 
muayene işinin daha sıkı bir 
şekilde yapılması ic:ap ettiği bil-
dirilmektedir. Şimdiye kadar .. 
çıkarılım tenekelerde havyar bu
lunamamıştır. Aktarma ve mua
yene işi birkaç gün daha de-
vam edilecektir. 

Adliye Vekili 
Dün Adliye Dairesinde 

Meşgul Oldu 

Ad1iye Vekili Yusuf Kema~ 
Bey. dün Başmüfettişlik Daire-
sinde meşgul olmuş Müddei u· 
muıni Kenan, Ağır Geza Reisi 
Hasan Lutfi Beyler, Mahkeme 
Reisleri ve Adliye mfıfettişlerin~ 
den izahat almıştır. Bu münase
betle dün Adliye Encümeni top· 
lanamamıştır. -----

Ekmek Fiati 
lktısat Müdürlüğü Ucuzlı

yacağı Kanaatindedir 

Belediye narh komisnoııu fran
c:elayı 12,5 kuruşta ipka etmiş 
TC ekmeğe 10 para fazlasile 8,5 
kuruş narh koymuştur. Belediye 
lktısat Müdürlüğü ekmeğin bun· 
dan ucuu aahlacağı kanaatinde
dir. şehir lledi8i a2M1nda baı.ı 
kiımelu fırmlara ftrilea kira 
fazla w..akta, mevcut ekmek 
fonwllln& akat görmektedirler. 

SPOR 
Yunanlılar 
Yarın 
Şehrimizdedir 

Bugünlerde şehrimizde heye
canlı futbol müsabakalarma phit 
olacağız. Selanik muhtelit takımı 

yana ıebrimiıe gelecek ve cu
ma~ü ilk maçını F enerbahçe 

ile yapacaktır. Yunan takımile 
pazar günü Galatasaray kar
filatacaktır. 

Önümüzdeki hafta içinde 
şehrimize izmir mubteliti gelecek 
ve 6 mayısta lstanbul muhteliti 

ile bir maç yapacakhr. Daha 
öbür hafta ise Atinamn en lrnv
vetli takımlarından biri olan 

Enosis takımı şebrimize gelecek 
v~ 13 mayısta ilk maçım yapa-

c kbr Bunlardan başka mayts 
sonlarına doğru da Fransız Ra
sıng takımı gelecektir. 

At Yarışları 
Sipahi Ocağı Zengin Bir 

Program Hazırladı 

Sipahi Ocağmın tertip ettiği 
ilkbahar manialı atlama yanşları 
20 mayısta başlıyacaktır. Müsa
bakalar 20 - 27 mayıs ve 3 ba-
7.iran cuma günleri yapılacaktır. 
Mü•bak.nın programı Çtkmıfhr. 
müsabakalar sivil hammlar, er

kekler, ve zabitler arasında ya
pılacaktır. Hanımlar, erl<ekler ve 
zabitler arası Jda ayn ayrı yapı· 
Iacak olan müsabakalarda müpte
<lirere mahsus ayrı tertipl~r vardır. 

Bu seneki müsabakalar geçen 
senelere nazaran çok zengin ve 
çok ~yecaıılt olacaktır. Bilhas
sa 3 6ncü hafta kudret müsaba
kası evvelki müsabakalarda de
rece alanlara mahsustur. Bu 
müsabakada manialar cesamet
leri, tasnif yapıl ncıya kadar 
mütemadiyen artbrılacakhr. 

Kalp Sektesinden Vefat 
Sabık Galata ithalat gümrfiğü 

miidürü Faik B. dün tramvayda 
kalp sektesinden birdenbire 61-
mUştür. 

Dostunu Yaralamış 
F eriköyde oturan Şemseddin 

isminde biri, dostu Emineyi bı-
çakla yaraıamışhr. "" 

Nisan 26 

Günün Tarihi 

Gümrük İdaresine 
Emir Verildi 

Vekiller Heyeti ithaf it m taluiidt 
•ul•den evve-1 aipariıı edile• naa 1-
ların memlekete lthaHae karar •er
mltd. 

Bu karar hal.kında Gümük ld:ue
... emir Hl'İlmİftİr. 8• emir Rl•• 

dbhtce 16 tef"İniaaniden ev\'d ~ipa
rİf ohınan cfy•mın ithaline müsaade 
edilecektir. 

An Paşa Ankarada 
ffillliahmer umumi kongres·ne 

l4tirak etmek üı.ere ı~tanbul şubesi 
rei•İ Ali P1tşa Ankaraya hareket 
etmittir. 

Vitrincilik fçin 
Milli lktıaat Cemiy~tl Almanya

clan bir vitrin mütehasaı .. retrrtmi .• 
karar vcrıniştir. 

Gazi Hz. 
Ba,vekil Paşa Moakova seyahatine 

çıkmadan ev•el Gazi Hz. ine kendiııi 
ve arl<adaşları namına bir la1im 
telırafı çekmiştir. 

Gazi Hz. bu telgrafa .. Dost rn~m
lekete sryahaliniz.de aize ve arkadaş
larınıza sıhhat ve sürur diler, g()z.

lerinizdcn öperim ,, mealinde ce' ap 
ver mitlerdir. 

Mütehassıslarm Dereceleri 
Ziraat Veki1eti Ziraat Mekteple

rinde muallimlik yapan ıiraat ınü

tebauıa arının Yazife Ye derecelerine 
ait barem layiha.anı hazırlamıştır. 

Bulgar M11allimleri 
Bulıtaristandaa (80) laadar n.ual

lim ve diğer ilim müntesipleri bu 
aabah tehriıniıe gelmişlerdir. Misa
firler kısmen &kek Muallim Mekte
binde ve kaamen de Gala.ta saray 
liaeıinde misaUr edileceklerdir. 

Bir Olüm Davası 
Şile Mahkemui Ba,ki.tibi Hayri 

Efendi, zabıt kitiplerJnd~n Şeref 

Efendiyi tokatla aldürdüğl iddiaaile 
mahkemeye verilmiş, Ağar Cezada 
mahkOm edilaıiıti. Fabt T emyia 
nak:ıettiğinden dün muhakemeye 
tekrar haılanmıştır.J 

M. Yansan Gitti 
Mimar M. Yanaen dilrı Ekspircıle 

tehrimizden hareket etmiştir. 

Ders MUddeti Uzatılacak Mı? 
Bu aene hastalık dolayıaile mek~ 

tepler on beş gün kadar tatil edil
rr.işti. Bu müddetin telafiai için leci. 
ri.at müddetinin biraı. uzatılması 

dütünülmektcdir. 

Çocuk 
Eğlenceleri 

Diln çocuk haftasının Oçüncii 2ünQ 
da, etlenceler ve müsamereler ara
aında geçmiştir. Birçok yerlerde ço
cuklara mahsus müsamereler tertip 
edılmif, ayrıca Halk Evinde de gü
zel bir ctlence yapılmıştır. 

Bu arada çocuklar tarafındaıı 
{ Çonak vali ) isminde bir piyu 
temsil cdilmi~tir. Buıünde nıul:ıtelif 

yerlenle maaamereler •erileccktir. 

-----------------------------
Pazar Ola Hasan Bey Ve Fırhna 

' • 

1 : Yolcu - Hasan Be)', haberin ı 
•ar mı ? Müthiı bir fırtına kopacakmıı 1 

2 . Yolcu - Ortnlık şövle allak buJ
lak oJacak, buğday una k.arrşacakmış t 

1 

3 : Ha-;an Bey - Ağzım hayıra aç. 
Kocakarı fırtınasından yeni kurtulduk. 

\ 

4: Yolcu - Bu seferki fırhna Şehir 
Meclisinde kopacakmı . Gazel 'ler ismine 
•• ekmek fırtma!iı " diyodor. 
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Çocuk M ese/esinden 
Başka 
Mesele Yoktur Ki! .. 

Bu hafta çocuk meselesinden 
bahsetmek bir vazife, fakat ayni 
zamanda bir zarurettir. Onun 
için de bu hafta çocuk mesele
ıino ait yazılan yazılar ekseriyet• 
le propaganda hissini verir ve 
a.z okunur. 

Halbuki Türkiye, senenin 360 
günil bu işle meşgul olsa ve 
muharrirler bütiln hayatlarım bu 
İşe hasretseler yeridir. 

Çünki çocuk meselesinden baş
ka bir mesele yoktur ki.. Hiçbir 
teşebbüs, hiçbir hareket, hiçbir in· 
kılap yoktur ki çocuklara istinat et· 
mesin. Her teşebbüsün, her ihtiram, 
her inkılabın iki safhası vardır. 
Biri büyükler tarafından ortaya 
ablması, ikincisi gençler, çocuk
lar vo gelen nesil tarafından tat
bik edilmesidir. Rus inkılabı, en 
büyük istinatgahını gençlikte bul-
muı ve bütün kuvvetini yeni nesli 
komünist olarak yetiştirmeğe 
urf etmiştir. 

Dftnyad~ ailenin hikmeti mev
cudiyeti çocuktur. Çocuk olmasa 
aile yaşıyabilir mi? 
r Nihayet devletin bile en bü
.yük vezifesi yeni nesli yetiştir· 
moktir. 
r Çocuk baftaıı, bize bu zaru· 
retleri hatırlatmak için, zaman 
içinde dikilmiş bir abideden başka 
bir şey değiJdir. 

Çoeuklarımız, her ıene bu 
hafta içinde nümayişlerile, gü
rültü pahdnlarile bize kendilerini 
ve vazifelerimizi hatarlatır, gözle
rimizi açmıya çalışırlar. 

Bu ihtara kulak asmadıkça, 
her inkılAbı yapan memleketler 
zibi, inkılabımızı yeni nesle isti· 
nat ettirmedikçe, istikbalimizden 
emin olamayız. 

Kahirede 
··23 Nisan 
'Tezahüratı 

İskenderiye 25 (Hususi). --: 23 
Nisan münasebetile sefaretamızdo 
bir suvare verilmiştir. Suvarede 
birinci vezir lsmail Sıtkı Paşa, 
J.ıariciye Veziri Abdullah Yahya 
Pata, Kordiplomatik erkim, lı 
Bankası lskenderiye şubesini 
açmak üzere buraya gelen f f 
Bankası Müdürü Celil Bey ve 
arkadaşları hazır bulunmuşlardır. 
Suvaro çok parlak olmuştur. 

Celil Bey, dtın birinci vezirle 
görUtmilftür. Dün Mısır Bankası 
Umum Mlldürtı Ayandan Tal4t 
liey bir ziyafet vermiştir. Ziyafet
te Celil Bey ve Şarkın ikbsadl 
vaziyetini tetkik etmekte olan 
Macar Bankasından Macar naibi 
kıralisioin oğlu M. Harti ve yerli 
ve ecnebi banka erkim hazır 
bulunmuştur. 

CelAl Bey ve arkadaşları fs
\anbula hareket etmişlerdir. 

KAzım Paşa Ankarada 
Ankara 25 (Hususi) - Kütah· 

ya • Balıkesir hattının küşadını 
icra eden Meclis Reisi Kazım 
Paşa ile heyeti hamil olan hususi 
tren dün sabah şehrimize gel· 
rniştir. 

Polisler 
Arasında 

Ankara, 25 (Hususi)-lstanbul 
ikinci komiserlerinden Musa Ki· 
t&m B. serkomiserliğe terfi, Mar· 
din Polis Müdürü Halit Bey te
kaüde sevkedilmiştir. Mauisa 
Serkomiseri lbrahim, ikinci ko· 
nıiser Mesut, İstanbul taharri 
$tlu&ıvinlerinden Suat Beylerin 
kaydı silinmiştir. Muı serkomiseri 
Şakir Beye de işten el çektiril· 
m!,tir. 

1 - Çocuk imkAn ve kabi
liyet dolu bir bombadır. 

1 
2 - Bu bornbayı iyi kullananlar, 1 3 - Fakat fena yollara aevke· 

imkan ve kabiliyetlerin inkişafına dilir, bu imkan ve kabiliyetler 
yol açanlar. faydalı neticeler ala- öldürülürse, bomba tahripkar ola· 
bilirler. bilir. 

==~==========- - _-_-,::_--=-==----
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acial ra s e u 

Bir Gemi Battı, Yedi Kişi Boğuldu 
Zonguldak 25 (Hususi) - Son fırtınalar esna

sında yeniden bir kaç deniz faciası olmuştur. Bu
raya gelen en son habere göre lnebolulu Mehmet 
kaptanın 120 tonluk gemisi, şiddetli dalgalar ara
sında kalmış ve Ereyli sahillerinde karaya düşerek 
parçalanmıştır. Gemide bulunan yedi tayfa denize 
dökülmüş, zavalhlarm kurtanlmaları mümkün olama
dığı için hepsi boğulmuştur. Bundan başka Mehmet 
reis isminde bir kaptanın idare ettiği 100 tonluk 
yelkenli gemi İnebolu önünde demirini koparmış 

J 

ve dalgalar arasında Sinop istikametine açılmı§tır. 
Gemininve tayfalar1.1 ak:etlerinden haber yoktur. 

Diğer taraftan fstanbula gelen malOmata göre, 
son fırtına esnasmda ayrıca yedi yelkenli gemi Ka· 
radenizde karaya oturmuş, parçalanmıı ve batmıı· 
lardır. Bunlann mürettebatından boğulanların ade· 
di be~ten fazladır. Alaphda kayalara çarparak 
parçalanan (Leyleikadir) ismindeki bir yelkenlinin 
bütün tayfaları boğulmuştur. 

Bitlerin Zaferinden Sonra •• 
Fransız Gazeteleri Siyaset Ufkun da 

Bulutlar Görüyorlar Tehlike 
----

Bertin, 25 (A. A.) - Prusya 
Diyet intibabatının ve kat'i resmi 
neticelerine göre Meclisin422aza• 
lığından bugünkü hükumet bloku 
162, Milliyetpervar Sosyalistler 
162, Alman milliyetperverleri 31

1 

mutedil sağ cenah 10, komfinist· 
ler 57 sini kazanmışlardır. 

BerJin, 24 - (A.A) - Prus
ya, Bavyera, Vurtemberg ve 
Hamburgta intihabat ıayam 
ehemmiyet hiçbir hidise olmak· 
sızın cereyan eylemiştir. Berlinde 

lngilterede 
Garip Şekilde 
Bir Soygunculuk 

Portesmut, 26 (A.A) - 20,000 
lngiliz lirasını ihtiva eden bir 
çantayı hamil bulunan bir tah· 
sildar ile ona refakat eden bir 
banka memuru bir haydudun 
taarruzuna maruz kalmışlardır. 
Haydut otomobilden inmiş, çan· 
tayı kapmış ve tekrar otomobile 
atlamıştır. Otomobil hemen hare
ket etmiştir. Haydutun refakatinde 
3 arkadaşı var idi. Tahsildar oto4 

mobilin basamağına çıkmış ise del 
otomobilin sürati yüzünden yere 
yuvarlanmış ve yaralanmıştır. 

bazı münferit vak'alar olmuş, 
bir milliyetperver ölnıüşt ür. 

Duisborg ve Hamburgta bir 
milliyetperver ölmüş ve 14 kişi 
ağır surette yaralanmıştır. Müte· 
addit tevkifat yapılmıtbr. 

Paris, 26 -(A.A.) - Akıam 
gazeteleri Prusya İntihabata hak .. 
kında uzun uzadıya mütalealar 
serdetmekte ve umumiyetle en
diıelerini gizlememektedir. 

Enteransijan gazetesi, Alman• 
ya tarafından bir tehlike melhuz 

Mançuride --
Çinliler Sulh Müzakeresi 

Teklifini Kabul Etti 

Nankin, 26 ( A.A ) - Çin ile 
Japonya arasında bir itilaf zemi· 
ni bulmak (izere evvelce girişil· 

miş olan müzakerata tekrar 
mübaşeret edilmesi için vaki 
olan tekliflerin Çin tarafından 
L.abul edilmiş olduğu bildiril
mekte ve bu müzakeratın pek 

yakanda başlıyacağı tahmin olun
maktadır. 

t Be.,lnci nyfada tafsilat YRrdır) 

İSTE'R İNAN, İSTER 

olduğunu söylemenin muhik hu· 
lunduğunu yazmaktadır. 

Tan gazetesine nazaran Al· 
manya kendi kendini kontrol et• 
mek mevkiinden çıkmışbr. Bu ga
zeteye nazaran, Hitlerizm ve ko
mllnizmin muzaaf tehdidi altında 
bulunan Almanya ile yapılacak 
itilafların Avrupanın ıslah ve 
imarı ve ıulhün yeniden tensikı 
sahasında ne gibi neticeler ve
rebileceği cayi sualdir. 

( Beşinci 1a • zdalıd tafıflAb 
lutfen okuyunuz. ) 

Amerika da 
Kasırga 
F elô.ketleri 

Menfis, 26 ( A.A ) - Bu o· 
bab Tennesse hükumeti dahilinde 
birçok kasabalarda bir kasırga 
çıkmış olduğu söylenmektedir. 

Hasarat miktarmı tahmin 
etmek henüz mümkün değildir. ' 

Kentuki eyaletinde de birçok 
ıehirlerde kasırga çıkmııbr. 7 
kişinin ölmüş olduğu eğrenilmiştir. 

Bulgar Kıral Ve Kıra1içesi 
Sofya, 25 (A.A) - Bir müd· 

dettenberi hariçte bulunan Kıral 
ve Kıraliçe hazaratı bugün Sof· 
ya~a avdet etmişlerdir. 

İNANMA! 
Dünkü guetelerden biri yazıyor: 
"Şehir Meclisi geçen şubat devresinde 30 bin lira 

sarfile bir çocuk bahçesi yapılmasına karar vermiştir. 
Belediye, bahçeyi G.ülharıe parlunda inşa edecektir. 
Bahçe çocukların fikri, teblyevi kabiliyetlerini arth· 

Bahç.?nin planını tanzim için Avrupadaki çocuk 
bahçelerine ait planlar getirtilmiştir . ., 

racak tarzda olacaktır. 

iSTE iNAN. IST 

Güthane parkındaki çocuk bahçesi, iki eene evvel 
belediye tarafından yapılmıı olduğuna ve çocukların 
hail bu bahçede oynamakta buluomıal.a.•uıa nazaran 
bu haberin aoğrulutuna artık, 

Al . 

Çocuk 
Olsaydım 
Ne isterdim ? .. . 

Vatan çocukları en mes'ut 
günlerini yaşıyor. Mektepler bir 
hafta paydos. Parklar, sokaklar, 
çayır, çimen hep onların. Büyük· 
lerin hasret çektikleri bar salonları. 
şimdi onların masum kahkahalarilı 
çınlıyor. Balolar, oyuncaklar, et
lenceler ve tenezzühler arasmda 
canlanan bu bir haftabk hayatı 
kıskanır gibi oluyorum. 

* Mini mini ellerinde "İsteriz!,, 
levhaları taşıyan küçükler ordu· 
sunu bu haftanın ilk gününde 
görünce içim titredi. Büyüklerin 
bile bulamadıkları şeyleri istiyor· 
Iar. Fakat onlar yine mes'ut. Biz 
ihtiyaçları anlıyoruz; fakat istemi· 
yoruz. Onlar emrediyorlar: "Te· 
miz sUt isteriz, temiz hava, 
temiz gıda, iyi mektep isteriz. ,, 

Ne yazık ki biz vait bile 
edemiyoruz. içimizde bu ma· 
sum manzaraya gtililp · geçen
ler bile vardır. Fakat onlar yine 
istiyorlar: ,.Temiz sokak, güzel 
bahçe isteriz." Ve bir kelime ile 
"yaşamak isteriz.,, 

~ 
lıtiyeo küçiikler, veremiyen 

bUyükler. Ne hazin tezat değil 
mi? Fakat sabrın her muadeleyl 
halleden bir anahtar olduğunu 
dUşUndilkçe teselli bulur gibi 
oluyorum. Belki bir gtln onların 
istemesine de lüzum kalmıyacak. 

1#-
Ey çocuklar; ben ıizin yeri· 

nizde olsaydım ne isterdim bilir 
misioiı:? Yalnız çocuk kalmak ve 
çocuk yaşamak. Bnynmekten 
korkunuz. Büyük bqın derdi çok 
büyük oluyor. Bugünkll suçsuz 
ve günahsız gllnleriniz sizin i~ia 
en büyük kısmettir. 

Fransa 
İtalya 
Dostluğu 

Paris, 25 (A.A) - Versun'de 
Garibaldi ltalyan ıönüllnlerinin 
hatırasını tebcil maksadile rek· 
ı:edilen abidenin kiişat resmine 
riyaset eden F raosız Maarif Na• 
zırı M. Mario Roustan, irat ettiği 
nutukla an'anevl Franııı • İtalyan 
doıtluğunu yAd ve tezalr eylemiıtir. 

İspirto 
Benzine Yüzde Otuı 
ispirto Kanşbrılacak 
Ankara, 25 - Ben:ıine ispir· 

to karıtbrılması etrafında tetki• 
kat yapan komisyon, raporunu 
Ziraat Vekiletine vermi~tir. 

Muhtelif nisbetlerde ve ayn 
ayrı şerait dahilinde memleketi· 
mizde islihlik edilen benzine 
ispirto karıştırılması komsiyonca 
da muvafık görülmekte oldup 
için lizımgelen esaslar da tespit 
edilmiştir. 

İtalyada olduğu gibi memla .. 
ketimizde istihlak edilecek ben• 
zine azami yüzde otuz nisbetinde 
ispirto karıştmlacağı anlaşılmak· 
tadır. Vekalet raporu tetkik 
edecek ve Heyeti Vekileye 
gönderecektir. 

Meclis Toplanamadı 
Ankara, 26 (Hususi) - Millet 

Meclisi dün Reiı Vekili Raf et 
Beyin riyasetinde toplanmış, fa· 
kat ekseriyet bulunmadığı anla
şıldığından perıembe gUoU içtima 
etm"ek lizere dağılm1tlır. 
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Almanya da 
Mühim Bir 
Kongre 

BerJin ( Hususi ) - 1 mayı -
tan 8 mayısa kadar devam et
mek üzere, Berliııer Tageblat 
gazetesi tarafından bir 11 193w 
Berlin Cihan lktısat Keagresi ve 
Ticaret Haftası ,, tertip edil
miştir. 

Gerek kongrenin, gcrekı~ 

ticaret haf tasının ilk gayesi mil· 
!etlerin, umumi buhranın tesiri 
altında, iktısat ve ticaret po· 
litiknsı noktai nazarından bi
ribirlerinden eskime niabetle 
daha ziyade ayrıf mıya mütemayil 
bulınıduklan şu anda naz rı 
dikkati tekrar beynelmilel tak · 
mi meaamın ve cihan e 
111tıbadelesiDin ehemmiyeti lizc 
H celbeylemektir. 

Berlina Tagelılat tarafından 
aqredilecek olan 7 muhtelif eser· 
de, Almanya ile mühim memleket
ler ara11ndaki iktuadı ve ticari 
münasebet mittalea olunacak •e 
ini baptaki tetkikler neticesinde 
elde edilmeğe salill görü~ im
kAn ve ihtimaller efklrı umumi
yeye arzedilecektir. Bu muhtelif 
f uer fU menulan ihfrra ede
ceklerdir: 

1) Alman yanın cihan piyasa-
da mevkii, 2) Almanyaya bem

civar memleketler, 3) İngiltere 
lmperatorluğu, Amerika ve Avus
tralya, 4) Şima i memleketler, 
6) Cenubi memleketler ( TUrkiye 
bu ctimleye dahildir), 6) Cihan 
lktisadiyatında kokperatifler, 7) 
Yeni Rusya. 

Ameliyat ve nazariyat aaha
lannda tanınmış yerli ve ecnebi 

· &takil ikbsatcılann iştirak ey
liyecekleri cihan iktısat kon
gresinde cihamn m6him iktısadi 
mesaili hakkında müzakere ve 
münakaşalar yapılacak •e kon· 
feranslar verilecektir. Tetkik edi
lecek olan mevzular berveçhiati 
8 gruba ayrılmaktadır: 

1. Ticari siyasette yeni saslan: 
Bu grupta milU Ye beynemilel 

ticari politikada balen tatbik edil
•ekte olan yeni esaslar ile 
ıebep ve amilleri ve bu esaslardan 
hangilerinin faydalı ve hangile· 
lerinin zararları olduğu ve zerar
Warına karıı ne gibi tedbir ve 
çarelere tevessül olunması lizım
ıeldiği tetkik edilecektir. 

2. Ticari teşkilAt ve ticart 
teknik: 

Bu kısımda beynelmilel ikti
aadl ihtiyaçlann ticari teşekkül
ler ve tedbirlerle ne suretle teshil 
Yeya tasip edilmekte bulunduğu 
•inakaşa edilecektir. Bu fam 
bir de nallnakale ve kooperatifler 
mevzuları dahil bulunmaktadır. 

3. Cihan ticareti ve ıermaye-
ler arasında münasebat ( Kapital 
Yerflechtunı ) : 

Bu tubede aerınayeler arasın
daki münasebet ile bunlann 
maksada elverişli veya gayrı muva
fık .urette kanşbrılmuı netecesin
de cihan ticaretinde husule gelen 
fntiz amsızlıklar menuubah ola
eAktır. Bo meyanda beynelmi-

lel borçlarm icra eyledikleri te
airler dahi tetkik edilecektir. 

fktısat Vekaletinin emrile kon
gı ye Tiirkiye namına Bertin Ti
t arct Mümessili Dr. M. Necdet 
Bey işlir.ıl~ edecektir. Alrncanya 
Tiırk Ticaret Odasını ise, Reis 
Vekili Dırektör ~ Fazlı Bey 
temsiJ edçcektir. 
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• 
işler Ankara da Yeni 

Büyük Bir Köprü Yapılıyor, istasyon 
Caddesinin Bir Kısmı ikmal Edildi 

Ankara (Hu-
ıusi)- Şehrimiz
deki f mar faali
yeti geçen sene
lerdeki hararetini 
muhafaza etmek
tedir. Eski Ye
nişehir köprlisli
nh eri e imdi 
çıf c 4ide için 
genış bir asma 
köprü yapıllııak
tadır. Köprünün 
demir ıtkrammm Ankaratia Otobüsler kollanu Jaali~~ g•~•11 
perçinleri elektirikli ç.ekiç. ile smdaki ~ de tamir edilmddedir. 
yapdrnaktadır. Anadolu Otobüs Şirketinin 

İstasyonla - cebeci cadde.tinin tasfiyesinden IOnra şehrimizdeki 
Hariciye V dcaletine kadar olan taksiler otohUs fiatine müşteri 
kısmı bitmek üzer:edir. Bn cad'- taşımaktadır. Bu vaziyet toförleri 
efenin bu kısmının bitmesi Yeni- memnun etmiştir. Ayni zamanda 
fefıir yolunun, toz membaı olan halk fa mühim bir dertten kur-

1 
buranın temizlenmesi demektir. tulmuştur. Eskisi gibi uzun zaman 
Yeni efıir köprüsli il Cebeci ara- otobUs beklememektedır. Eski 

• 

otobüs durakla
rında duran oto
mobiller dörtfmiiş
teri bulunca he
men hareket lıat
mektedir. 

Ayni zaman· 
da halk otobtıs 
sarsıntısından da 
kurtulmuştur. Fa
kat otobils imti
yazı belediyeyo 

. verildiji için ıo-
elomobı l l•r förlerin bu mem~ 
nun vaziyeti çok devam etmiye
cek gibi görllntiyor. Çllnki be
lediye, kendisine imtiyaz ile ve
rilen hakkı yakanda bizzat istimal 
edecektir. Belediye bu İf için 
hazırlanmaya başlamışhr. Kısa bir 
müddet sonra yeni otobüslerle 
şehir dahilinde nakliyat ihtiyaa-

mn temin edildiğine ıahit olacajlz. 

IAdanada 
Buz İhtikô.ı;lı 

Bir Kasabanın İki Kahkahası 

Yapılıyormuş! 
Adana ( H i )- Sıcakl -

rın başlaması üzerine ehrimizd 
buz ihtikarı başgösterdi. Buz 
fabrikası sahipleri aralarında bir 
şirket y parak yalnız Koko aki 
ismile maruf fabrika piy t>.ya 
kalıbı 80 kuruşa buz çıkarmak
tadır. Belediye, halkın buz ihtiya-
cım temin için mayıs. ortalannda 
mezbahada buz çıkarttıracak ve 
kalıbını 20 kuruştan satacaktır. 

Bitliste 
Beledi ye Bütün Fakirlere 

Yardım Ediyor 
Bitli5 ( Hususi ) - Kasabamız 

belediyesi fakirlere yardımım 
e.iryemiyor. Geçe. 931 tenesi 
mayısından şubat nihayetine ka
dar fakirlere 1462 lira kadar 
muavenet yapılmıştır. Bazı hasta 
fakirlere de parasız. ilaç dağıtd-

mışhr.Belediyenin bu seneki umunıt 
bütçesi 26500 lira olarak tesbit 
edilmiştir, Fak at hususi encümen 
bütçe üzerinde tetkikat yapmak
tadır. Bütçeye bir baytar için 
tahsisat honutmuştll!'. Bn ba,hır 
atları muayene edecektir. Önü
müzdeki sene imkan hasıl olursa 
kasaba haricinde fennt bir mu
baha yapılacakbr. 

Karamanda Sper 
Karaman (Hususi) - Bayra· 

mı11 Uçünci1 gilnO şehrimizde id
man Yurdu tarafından seçme 
mitsabakatan tertip edildi we ko
ıular yapıldı. idman Yurdu fut
bolcuları yakwıda Ilgına gidecek, 
orada müsabaka yapacaklardır. 

Yozy t Vafisi Tokatta 
Tokat tHuausi) - Yozgat Va

lisi Ali Galip Bey, bayram tati
linden istifade e<lere lc seyahate 
çıkmış ve şehrimize de uğramış

tır. Burada bir gece kaldıktan 
sonra Sl\·asa geçmiştir. 

f anlandı yalı Bir Alim 
Birkaç haftadanberi Afyonka

rahisarmda bulunarak halkiyat 
tetkilub Japan Penlandiyalı Dir 

li Ve Ve · yi, Aliiyede 
Sevm ·yen Yoktur 

Alfıiyc ( Hususi ) - Kasaba
mızda bütün halkın v bilhassa 
çocuklarm çok s \1diği iki adam 
vardır. Ali ve Veli ismindeki bu 
iki ıevgili bizim Aliiyenin kah· 
kabalarıdır. Henüz ilk ıafbklamıı 
muhafaza eden Ali ve Veli, en 
kederli zamanlarınızda sizi gtıl· 
dürebilirler. Bunlar tuhaf v iarip 
vaziyetleri, kinayeli ve nükteli 
ıözleri, dokunaklı butuılan ile 
kendilerinin sevilmesine ve batta 
yardım garmcsine ves"Je olmak
tadır. 

Ali ve Veli burada hangi 
kahveye ve hangi lokantaya git
seler derhal ikram görürler, ka
rınlarını doyururlar, keyfederler, 
fakat mukabilinde kendilerinden 
hiçbir şey istenilmez. Alinin uzak 
akrabasından oldukça zengin bir 
zat vardı. Ormancılıkla meşgul 
olan bu adamcağız. geçen sene
lerde ölmüştü. Ali bir gün bu 
zata gitmlf, para istemiş. Bu da 
kendisine evvela iş göstere-
cegmı, parayı ondan sonra 
-.ereceğini söylemiş. Ali de bu 
farlı kabul etmediği içj11 bir da· 
ha yanına uğramamış. 

lzmirde - -
Belediye işsizlikle Müca

deleye Karar Verdi 
l:ı.mir ( Hususi } - Şehrimiz 

belediyesi işsizlikle m6c:adeleye 
karar vermiftir. Bu karann ilk 
tatbik ıekli, işeiılere it bulmak 
için bir şube açmak ıuretile te· 
celili etmiştir. Şimdi iş. arıyan 
katip, tezgahtar, hizmetçi, sütni
ne vesaire bu ıubeye mü acaat 
etmektedir. 

alim bugünlerde şehrimizdeıı 
Konyaya müteveccihen hareket 
efmek üzereclir. 

V6ll ve Ali 

Ali bu macerayı şöyle 'lll.labr: 
- Bizim ormancı ahrette 

ağaç kesiyor. Cennete köprü 
kuracak. 

Fakat Alinin son günlerde 
bliyUk bir derdi vardır. Sokaktal 
gezerken, kahvc!de otururken yUzO 
asık duruyor. Sebebini kendlain
den sorduk ve öğrendik ki bizim 
Ali evlenmek iıtiyormUf. Canının 
ukıntısı da bundan ileri geliy~ 
muş. 

M. Atım 

Balı kesirde 
Bir ı!bli Hayvanlar Sergisi 

Tesis Ediliyor 
Bahkesirde 27 Mayısta bir 

hayvanatı ehliye ıeraisi açılacak 
ve 10 haziranda da at koşuları 
icra edilecekbr. 

Şimdiden hazırlıklara baılan
mııbr. Yanı ve ıslah encümeni 
tarahndan tertip edilen ilkbahar 
koşuları büyük mıkyasta ' 'e gllzide 
atların iştirakini temin edecek 
mahiyettedir. Dört koşu yapıla
caktır. Birinci koşuya üç yaşında 
v~ hiç koşu kazanmamış yerli at 
ve 'Art:lp · taylar, ikinci lioıuya 
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Kadınların oku1Das1, iş haya· 
boa ıinnesi, küçük bir kısım ta
rafından, bu günkü hayatı zarn
retlerinden sayılmaktadır. Fakal 
erkeklerin büyük bir kısmı buna 
hiç te taraftar gfüiiomiyorlar. 

" - Efendim kadın okuyunca 
ne oluyor? Hiç.. bir şey •• Ne erkeğil 
yerini tutabiliyor.. Ne de kendine· 
has olan meziyyetlcri uhafaza 
edebiliyor'. ikisi ortası bir şey .. 
Vazgeç.in efendim .. 

- Kabın okuyunca artık evde 
oturamıyor. Tahsilinin derecesine 
g6re bir iş bulmak İstİj or. Hal
buki bugün erkeklere bile iş 
yolr.. Çocuklannm, kansının bü· 
Hin ihtiyacını temin etmek mec
buriyetinde olan bir balla bot 
gezerken, iş bulamazken kocasının 
nyahut babasımn evinde geçin
mesi mümkün olan fukat rf 
kendi ibtiyacını tatmin için bir 
kadınuı çalışması kadar boş şey 
olur mu? 

- Zaten bugün dünyan er 
tar.&nda çalışaa kadınlara karşı 
dehfetli bir ücum nr. O arı 
çıkarıp yerlerine boş gaen er· 
kekleri koyuyorlar. Onnn ıçın 
bizimkiler vazgeçsinler de yol 
kısa iken geri dönsünler •.. 

- Efendim kadınların oku
maaı da harbı umuminin aksüla
mellerinden, buhranlarından biri .• 
Her memlekette kadınlar ondan 
sonra okumaya ve çalışmaya b -
ladalar. Avrupa memleketlerinden 
birçoğunda bu buhran geçmelr 
heredir. Bugün Almanya Dar · 1-
fth:uu)arındaki kadrnlann aded: 
yarıdan fazla azalmıştır. Çizme t.n 
yukan çıktıklarım onlar da anla
mışlardır. Fakat bu buhran bize 
hentız gelmiye başlamıştır. Fırtı
nalann gelmesi gibi bir de gcç
meai vardır. Beklemek lazım. 

- Kadınlann okuması, çalış

IDUl zaten bir süsten ibarettir. 
Halbuki onlar " Biz tufeyli yaşa
mak iatemiyoruL Biz kocamıı.a, 
babamıza yük olmak istemiyoruz,, 
diyorlu. Zarar yok efendim .. Siır 
evde oturun da biz o yükii "'C\ e 

seve taşımıya razıyız.. 
B. HALiM 

• 
Konya izcileri 
Karamanda 

Karaman (Hususi) - Konya 
U.~i izcilerinden arslan oymağı 
şehrimize gelerek İdman Yurdu 
tarafından müaafir edildiler. Kon
yalı •ençlere yurt azam tarafın
dan lıasabaımzın tarihi eserleri 
gezdirildi. Oymak anftmOzdeki 
tatil aylannda f stanbula ve ora
dan Romanyaya bir seyahat yap
mak kararıadadar. 

Zıpe1kt1 Köyünde 
Adana ( Hususi ) - Zapçudı 

lllJftaden Iraz, İIMlainde bir lnı, 
Bajcı köyünden Fatmayı döi
•lftur. 

dört ve daha yukan yaşta ~ 
yilz liradan fazla mükibt kazan
mamıı yerli at ve kısraklar, Hçün
cü koıuya dört ve yukan yaşta 
yerli ye Arap at ve kısrakları ve 
dördüncü koşuya dört ve dcıha 
yukan yaşta 932 senesi zarf nda 
kazandığı ikramiyeler yel~ünu 
600 lirayı doldurmıyan yerti ve 
Arap al ve ln1raklar1 dahil ola-
cakbr. 

En büyük ve İkramiyesi ca 
fazla olan kotu sonuncu koŞ\l nur. 
Dört ko1:unua ikramiyw 137 5 
liradır. 
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Siyaset Alemi l 
Al mangada 
İntihabatın 
Soıı Neticesi 

Berlin, 25 ( A. A. ) - Al· 
man müntahipleri, biliinkıta de· 
Yam eden yağmurlarla kapalı ve 
muzlim bir sema altında rey ver· 

iye gitmişlerdir. 
İntihap sanc:bklannm bulun· 

dukları binalar saat 8 denberi 
açık olduğu halde halk saat 9 
d~n . evvel rey vermiye gitme· 
aııştır. 

Fransız Gazeteleri Coştu 
Paris 25 ( A.A. ) Prusya inti· 

lıabatı netayici Parise pek geç 
t'Ull olduğundan gazeteler derin 
mlltaleat izlıarıoa imkla bulama• 
mr.şlardır. 

Maamafih. matbuat Hitlerin 
Almanyanıo siyasi vaziyetini ten
Yir edecek derecede tam ve :-.arih 
olmamakla beraber gayri kabili 
lnkir olan muzafferiyetini daha 
ıimdiden kaydetmektedir. 

Jurnal gazetesi, Hitler taraf
tarlannın en büyük Alman siyasi 
fı.rkasmı teşkil ettiklerinin bittee-
rUbe sabit olduğunu ve ancak 
en kuvvetli ve en mahir temer· 
k~zlerin Hitleri Almanyada esaslt 
bır rol oynamaktan menedebi· 
leceğini yazıyor. 

Eko Dö Pari gazetesi, bu 
muvaffalayetten Alman parlA
mentarizminin bergfio bir parça 
daha kaybolmalı.ta bulunduğu 
neticesini istihraç ediyor. 

Maten de tunları yazıyor : 
11 Vaziyet hiçte memnuniyeti 

mucip bir derecede değildir ve 
belki de pek uzak olmayan .:\tİ 
için tebdidiamiz olarak kalmak· 
tadır.,, 

SoJ cenah gazeteleri, temer
küzlerin Hitlercileri uzakta tuta
rak Almanyayı bu suretle bir 
felaketten vikaye edebilecekleri 
kanaatini izhar ediyorlar. 

Şimdilik en ehemmiyetli ne
tice, Hitlerin Prusyada tam bir 
safer kazanmış olmadığıdır. 

Berlin sokakları rengarenk 
bir manzara arzediyordu. Propa· 
gandalar son dakikaya kadar 

ıdevam etmiştir. 
Berlin 25 (A.A) - Tasnif 

edilmiş olan 13,231,200 rey va· 
rakaEt:na ait nihai cetvel: 

Sosyal • Demokrat 2. 703.000, 
Alman • Nasyonalist 864.000, 
Merkez katolik 3.252.000, Ko· 
milnist 1.751.100, Ahali fırkası 
293.000, Halk hrkası 3t. IOO, 
lktasat fırkası 126.COO, Ziraalçi 
hizip fi7.700, Milli Cephe 15.700, 
Devlet fırkası 194.800, Nasyonl 
Sosyalist 4.687.300, içtimai hıris· 
tlyan 137.000, Müstakil sosyalist 
fırkası 171.600 dır. 

BARİC:t 

EDERi TEFRiKAMIZ: 96 ============== 
A ç L 1 K 

Müellifi: Knat Hamsur1 Mütercimh P S. 

Orta yerinde durdum. fakat gurursuı:u idim. Ve yürüyordum. 
tebirde bir an yerleşebileceğim Kapının önünde durdum. bir 
tesslı hiç bir yer tanımıyordum. defa daha düşündüm. Adam sen 
Yapılacak baıka ıey yoktu, do oe olursa olsun, bir lıja ce-
Faterland mahallesindeki odama ıaret etmek lizımdı1 hem mev• 
d&nmeliydlm. Fakat bu da hiç ho- zubabs olan paranm esasa ne idi? 
ıuma gitmiyordu. Kendi kendim• Ehemmiyetsiz bir fCY değil mi? 
mntemadiyon "mümkün değil., Evvelemirde bu, birkaç saatten 
diyordum. Bununla beraber giiya fazta slirmiyecekti. Ondan .s<mra 
kaldırımın Dzeriadc kayıyormıflm tla Allah bir daha bu evde 
ıibi boyuna " yuak mmtaka " ya Uticagib aramağa elbette mü• 
doğru ilerliyordum. Muhakkak eaade etmiyecekti. Avbnan gayrı 
bu acınacak bir haldi, kabul muntazam taşları üzerinde yft. 

ediyorum, hatta iğrenç bir Jeydi. rürkeo erAn kararsızdım ve ni-
Ciddcn iğrenç bir teydi; fakat bayet iç kapınm önüne •ardığım 
oliaade değildi. Hiç gururum zaman geri dünmiye hazırdım. 
roktu, batta daha Heri giderek Dişlerimi sıktım. Hayır, mana .. 
dylemiye cesaı et edeyim: Buglln ~z gurura lüzum yoktu. Nihayet 
41nyada meYeut adamJarıu en mecbur kalarsam bura:ya lfelipml 

TBLOBAFLAB 

bir veda bahanesi olarak göstere 
bilirdim. Ayui zamanda da bırak
tığmı kUçiik borcun t\.'!sviyesi için 
bir anlaşma yapmak. istediğimi 
söylerdim. 

Bir defa içeri girince durdum 
ve tamamen haraketsiz kaJdını .. tam 
önümde, iki adım ilerde bizzat 
ev sahibi, haşa fapkasaz ve 
sırtı ceketsiz ola.tak duruyor
du, anahtar deliğinden ailenin 
işgal ettiği odayı gözetliyordu. 
Yerimden kımıldamamakl.ğım için 
eli ile bir İf&ret yaptı, sonra 
tekrar içerisini gözetlemive ko-
yuldu, gHfüyordu. · 

Cevap ~erınedim, fakat yüzi1-
mü herkesten sakhyarak sürı.tle 

uzaklaştım. 

Aşağıya. rıhbma vardım. Rus 
bandırah üç direkli büylik bir 
yelken gemi.si kömür boşaltıyor· 
du. Kaburgasında Kopegoro adı· 
nı okudum ve biran bu ecnebi 
iemisinin içinde ne yaptlmakta 

olduğunu se}'re daldım. Hemen 
hemen boşalmış gibiydi. 

Geminin suya nekadar g6mül· 
düğünü gösteren baş tarafına 
yaı:ılı rakamlardan ( 9 ) rakanu 
sudan dışanya çıkmıştı ve ha· 
mallarla tayfalar güvertede do· 
laşhkça gemiden bot bir mabaen 
sesi duyuluyordu. 

Güneş, •tık ve denizdeu 
yükselen tuzlu nefes, b6tiln 
bu faal ve eğlenceli hayat da· 
marlarımda dolaşan canlı kam 
karbaçladı ve birdenbire burada 
ikeu fırsattan biiistif ade belki de 
piyesimin birkaç sahnesini yau.
bileceğim hatmma geldi. Otura
rak "ağıtlarımı cebimden çakar
dım. 

Bir papau söy1eoilecek bir 

cevap hazırlamak istiyordum.Öyle 
qir cevap ki kuvvetle ve müsa· 
mabasıılığın son derecesi ile d~ 
lu, fişkin olsunf Muvaffak ofa ... 
madım. Papazın cevabmı ıeçerek 

Gönül işleri 
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günahı miiteakıp bir hakime s6y· 
letmek istediiim uutku yazmıya 
çalaştım. Yarım aayf ahk bir y .. 
yazdım. Sonra durdum. 

Kalemimden çıkan keli-
meler eserime vermek iste
diğim havayı yaratamıyordu. 
Etrafımda dönen faaliyet ıandal
cıların şarkıları, amelenin gUrtil. 
tOleri ve gelip giden yök vagon
larmıo ağır gıcırbları piyesime 
vereceğim orta devirler ruhu ) .... 
mıya hiç müsait değildi. KliıtJa. 
nmı topla yarak tekrar ayala 
kalktım. 

Herşeye rağman çallfma h ... 
vesim tamamen yerindeydi .,. 
timdi berşey yolunda gittiif tak· 
dirde bir ıeyler yapabileceğimi 

hissediyordum. Ah, sadece b• 
ıımı aokacak bir yer bulabl
seydim. 

Bunu düşündiim, bunu dO. 
tGnroek için aokağın 

( Arku& •ar) 
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Çocuklarla • - - -

z::'~şmalı? B 1 R HARP V.U K U 
Ustalarımızın 
Kıymetlerini 
Bilmeliyiz 

Evet çocuklarla nasıl konuş

malı? 
Dikkat edersek görürüz ki 

çocuk, durmak dinlenmek bilmi
yen cevval ve canlı bir makine
dir. O, yalmz uyurken süküo 
bulur. 

O da her çocukta değil, sa
baha kadar uykuda tepinen, mü
temadiyen soldan sağa dönen, 
yorganmı fırlatan çocuklar ne 
kadar çoktur? Bu kaynıyan, bir 

dakika yerinde duramıyan mah
]Qklarm faaliyetine set çekmek 
elbet doğru değildir. Öyle ise 

onları kendi hallerine mi bıraka
lım? Hayır o da doğru ola
maz. O halde yapacak şey 

tudur: Onların bu coşkunlu
ğunu doğru yola sevketmiye 
gayret edelim. Athyorlar mı? 

Nasıl atlıyacaklarını, koşuyorlar 
mı, nasıl koşacaklarını, bağırıyorlar 
mı? Tepiniyorlar mı? Kahkaha 

ile mi gülüyorlar? Hulasa içlerin
den gelen ve muhtelif şekillerde 
tecelli eden bu tezahürlere bir 

ıekil, bir istikamet, bir siyak, bir 
nizam vermiye çalışalım. Bir 
çocuğa sus, sesini kes! bağırma! 

koşma! atlama! demek kolaydır. 
Kaşlarınızı çatınca, elinizi kaldı· 

rmca, onun biraz canım yakınca 

buna muvaffak olabilirsiniz. Fakat 
hayatta herkes için fıtri olan bu 
tezahura faideli bir cereyan ver
mek, bir maharet olsa gerek. Bu 
beden faaliyetinin yanında, bir de 

fikir faaliyeti vardır. Üç yaşında, 
dört yaşında, beş yaşında çocu
ju olanların hergün başma gelen 
9eydir. O bacak kadar küçük 

şeytan insana neler sormaz ki: 
Baba Allah çok bUyük mü
dür ? Nekadar büyüktür ? Ne· 
rede oturur? Bizim gibi gözü 

var mt? Neden bize gözükmüyor? 
Şimdi ne yapıyor? Yağmur nasıl 
yağıyor? Deniz neden taşmıyor? 
Tayyare neden düşmüyor? Şey

tan nerede? Güneş çok uzakta 
mı? Ayda insan var mı? Ay 
dede diyorlar, o kimin dedesidir? 
Bunun gibi hergün akıl ve hayale 

gelmiyen bin bir sual sorarlar. 
Herşeyi öğret;lmek, anlamak için 
ne btlyUk tehalük gösterirler? 
Benim diyen insanlar bu iŞin 

içinden çıkamaz ve çok kere bu 
suallerin karşısında aciz kalan 
analar, babalar: Aman sus yeteri 

İçimizi sıkhn ne çok ıöylilyor
aun. Sesini kesi demekte muztar 
kalırlar. 

Fakat çocuğun sorduğu ıu• 
allerin cevabını vermekle de it 
bitmez. Onlara anlıyabilecekleri 
lisanla hitap etmek iktiza eder 
ki, asıl zor olan da budur. 

Biliriz ki çocukları itina ile 
bakan ebeveyn yavrularının gıda· 
eile meşgul olmayı kendilerine 
iş gllç edinirler. Sabah kahvaal· 
tılarında sütüne, tereyağına,kaka
usuna, öğle ve akşam yemekle
rmın tenevvüiine, ıyı pişmiş 

olmasına, kullanılan yağların te
mizliğine muayyen zamanlarda 
yenmesine çok dikkat ederler. 
Ve bilirler ki çocuk az yerse bes• 
lenmez. Fada yerse midesi bozu .. 
lur. Vakti hali yerinde olanlar 
alınan gıda harçlarmın halisiyeti· 
ne ehemmiyet vermekle de kai
m azlar. Ahçının da san'alına va-

BULURSA .. 
Fransız Hükilmeti Sadece 
Afrikanın Zencilerinden 
Yarım Milyon Kişilik 
Simsiyah Bir Ordu 
Teşkil Edecektir 

Beyaz Araplardan Teşkil Edilecek 
Caba .. Zencilere /es gigdirlgarlar Olan Ordu Da 

Pcris, 21 (Nisan) - Cenevrede harp ailAhlaranin 
tahdidi imkAm olup olmadığı tetkik edi lirken 
Fransız gaıetelerinde Uç satırlık, fakat ihtiva ettiği 
mana itibarile cidden tetkike şayan bir haber çıktı. 

Bu haberde sadece : 
- 30 Mart 1928 tarihli askeri kanun tamamen 

tatbik edilmiştir, deniliyordu. 
Siyasi ve askeri hadiseleri yakından takip et· 

miyenler için belki hiçbir mana ifade etmiyen bu 
küçiik cümlenin içinde büyUk bir hakikat saklıdır. 
O hakikat te şudnr : 

- Fransızlar büyük muharebe esnasında Fran· 
sanın Avrupa mıntakası haricindeki müstamerele· 
rinden asker topladılar. Diişmanın öldürücü ateşine 
maruz olan tehlikeli mmtakalarda, azim ekseriyetini 
zenci ve beyaz Arap teşkil eden bu kıt'alarda 
pek büyiik hizmetler gördüler. Ve muharebeden 
sonra da muharebe içinde müstamerelerinde yap-
tıkları askeri teşkilatı genişletmiye karar 
verdiler. Bu karardan da 30 mart 1928 
tarihli kanun doğdu. Bu kanun mucibince 
Fransız mülamerelerinde yaşiyan ve Fransız olmı-
yan halk, tıpkı Fransada yaşayan Fransızlar gibi 
aşağı yukarı mecburi bir askeri hizmete tAbi 
olacaktır. Bu kanunun Fransaya muhtelif mllıtame• 
relerde getireceği ordu azim bir kuvvettir. Bu lıu· 
susta size takribi bir fikir vermek için bu yazımda 
yalnız) Afrikanın fildişi mmtakasmdan bahsede-
ceğim: 

Asker olmıga getirilen blr eürü senci 
Bu mıntakada takriben beı milyon ıenci b114 

lunduğu tahmin edilmektedir. Bu zencilerden sulh 
zamanında (46,700), harp zamanında ise on misli 
fazlasile tam (467,000) yani, aşağt yukarı yarım 
milyon asker ahnacaktır. 

if 
Maamafih Fransızların bu müstamerelerinde yap· 

bkları aıkert teşkilat benUz bir makine intizamına 
varmış değildir ve az çok ibtidai bir usul ile iş
lemektedir: 

Filhakika bir tahririnüfus mevcut olmadığı ci
hetle her mıntakanm askeri kumandanı her sene 
başında her kabilenin reisine haber göndermekte ve: 

- 20 yaşına geldiği tahmin edilen nekadar 
gencin varsa hepsini tophyarak gelir demektedir. 

Bu emre tam bir surette itaat ediliyor mu, 
edilmiyor mu bilmek kabil değil, fakat muayyen 
gllnde mmtaka kumandanhğının önü binlerce 
zenci ile dolmaktad1r. Bunlar ekseriyetle bir 
metre seksen santim boyunda güçlil kuvvetli in
sanlardır ve tıbbi muayenede hemen hepsinin de 
"sağlam,, olduğu göriil mektedir. 

'f 
Bu suretle askere alınanlara evvela fes, elbise, 

ve potin giydirilmesi, sonra yemek yemesi, daha 
sonra da üç beş kelime Fransızca konuşması 
öğretilmekte, iptidai terbiyenin verilmesini müte
akıp hepsi birden Fransanın muhtelif semtlerine 
ıönderilmektedir. 

if 
Görtl1üyor ki Fransa günün 

harp çıkacak olursa kendisini 
milletlere müdafaa ettirmenin 
bulmuştur. 

bırinde yeni bir 
kısmen yabanci 

yolunu şjmdiden 

Memlek~timizde hemen her 
sanat şubesinde birçok mütehas• 
sıslarımız vardır. Fakat her n~ 
dense bu vatandaşlarımıza iş ıa• 
bipleri tarafından itimat ve hür
met gösterilmiyor. Kıymetli usta• 
Iarımızm pek çoğu bu giln fab
rika ve imalathane köşelerinde 
alelAde amele muamelesi görll• 
yorlar. 

Buraya gelen birçok ecnebi 
mütehassısları mahcup edip kaçl1 
ran öyle usta vatandaşlarımıı 
vardır ki bugün kendilerine her 
nedense kıymet atfedilmiyo~ 
Halbuki ıanayiin günden gün• 
inkişaf ettiği ve bu inkişafa mut
lak surette muhtaç olduğu ınem• 
leketimizde mütehassıs vatandııt• 
larımızı daima tercih etmemll 
IAıımdır. Fabrika ve iş sahiplO' 
rinin bu hakikati anlamaat 
ıamanı gelmiş ve geçmiotir. 

Yerli malı gibi yerli• işçi vt 
yer)".. mtitehassıs ta prensip 
olarak kabul etmediğimız tak .. 
dirde ıanayiin terakkisini bek• 
lememiz abestir. Memleketlerinde 
UçUncll ve hatta dördüncü der~ 
cede usta vaziyetinde olan baıl 
ecnebiler burada mUtahassıs ge• 
çlnmektedirler. Halbuki bunlar1n 
beceremedikleri işleri çok defa 
bizim mutavazı ustalarımız ma• 
baret ~ve kudretle başarıyorlar. 

Fabrika ıahiplerimiz ve bil• 
hassa alikadar makam bu cihete 
çok ehemmiyet vermelidir. Aksi 
takdirde memleket sanayiinin b~ 
cepheden inkişafı hayli geçike• 
cektir. 

MUSTAFA NAFi 

Yoğurtlara Dikkat 
~e:brimizde elyevm halle 

memiş bulunan bir süt meseh;~. 
varchı Fakat mevsim münaso• 

betile şimdi bir de yoğrut mest• 
lesi çıkmış bulunuyor. Piyasada 
tablan yoiurtlardan - bir kısmı 
hakikaten çok güzeldir. Fakat ) 
bir klsmı ise bozuk ve sıhhate 
muzırdır. 

Fakir halk ekseriyetle ucuı 

olduğu için bu yoğurtları tercih 
ediyor. Az olsun, temiz olsun, 
düsturuna muvafık hareket etmek 
lAzımgelirse şehirde bir cine 
yoğurt satılmalı, fena yoğurtların 
&alışı yasak edilmelidir. 

ALI HÜSNÜ 

Cevaplarımız 

Fatihle Kemal Nuri Beye: 

Bahsettiğiniz meselede kendl 
noktai nazarınıza göre hakkıniıı 
teslim etmemiz lazımdn. Fakat 
mesele tamamen şahsi r-1: Bu 
itibarla mcıhkemeye mürch. t-

meniz tavsiyesinde bulunacağız. 

• A. D. imzasile mektup gön· 
deren kariimize: 

O mesele ile daima alakadar 
oluyoruz. Yakında neşriyata bat
i: yacağız. 

= c=: ==:=ot 

l makla beraber henüz hali teşek- susalım da onlan mı söyletelim? 

Zencilere dan gigmesini öiretiyorlar 
==-=>fit* 

kıf olmasını düşünürler. Çocukla
rın bu mide gıdalarının yanında 
bir de dımağ gıda:n vardır ki 
miniminiler onu göılerile, kulak
larile alırlar. Çocuk gördüğünU 
yapar, iştittiğini söyler. Bu her 
gün yaptığı, söylediği şeyler 
tekrarlana, tekrarlana ikinci bir 
tabiat şekline girer. 

Bunun içindir ki çocuklarımi· 
ıa bir taraftan efal ve harekAtı
mızla güzel bir nümune olmak, 
diğer taraftan onların zevk ala
cakları bir lisanla muhitlerinde 
kendilerini alikadar edeıı şeyleri 
izah etmek mecburiyetindeyiz. 

O halde babaların, · anaların 
mürebbilerin malumat sahibi ol-

kUlde bulunan bu körpe ·dimağı Hayır ne yalnız biz söyliyelim, ne 
yormadan ameli bir kıyoıeli olan de yalnız onları dinliyelim. Konu· 
bilgilerle bezenmek için çocuk- şalını! Bazan soralım, hazan on· 
larla konuşmak san' atini bilmeleri ların sorduklarına cevap verelim. 
de lAzımdır. Bazan düşündürelim, hazan gül-

Bir de unutmamak lazımdır ki düreHm. Onları aramıya, bulmıya, 
çocuklar dinlemekten ziyade söy.. dikkate, tetkike, müşahedeye 
)emekten hoşlanır. O halde bi.z alışhralım. S•linı Sırrı 
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Tarihin Esrarengiz Say alan 

- Vaziyetimizi başka keli
melerle de ifade edebiliriz. Siz 
efcodimsiniz, ben cariyenizim. Siz 
Emirülmümininsiııi~ ben o yük
sek ahsiyetin nik hlı refikası
yım. Bunlar, beni size takrip 
eden alikad rlardır. Zevceniz ve 
c riyeniz olmak. gölgeniz gibi 
size yakın ve hatta mUIAsık bu
lunmak hakkını bana bol bol 
yermektedir. 

Ya ben gölğesiz y şarnalc 
lstiyo am? 

- Nurun mutlaka gölğesi 
olur ve allah sızın gölğeniz ol
mak bahtiyarlığım bana nasip 
tıniştir. 

Harun, bir müddet kaşla-
nru çatarak düşUndü. Ka-
rı mı haklı kendisini haksız 
buluyordu. Ukin şebinşahtarm 

• Zevceleriııe karşı da - bakSlz 
Çt malannı blr nevi h y iyetsizlik 
sayıyordu. Hele, Zübeydenin es
rarlı bir tekilde bu bezirgan 

rine gelmesini, efsunlu yollardan 
yanma kadar ıokulmasını. hayat 
içinde haz verip haz al · a
sını bir ttırlll affedemiyordu. Bu 
ebeple yfizfnıü ekşitti: 

- Buraya gelişiniz, dedi, bir 
~ürüm, henüz durmanız daha bü
yal· bir cllrlim. Hemen çıkınız, 

s.ırayınıza gidiniz. Temenni ediniz 
ki güneş mficrimin listüo6 sokak· 
ta doğmasın 1 

Zübeyde iğildi : 
- Şifasını nyan hasta gibi 

:zevcini aramak ıztırarmda kalan 
kadın da mücrim olmaz. Maamn· 
f h efendimizin kllkmünü kabul 
e diyorum ve beni , mesut eden 
cinayetimin cezalandınlmasını 
bekliyorum. 

Harun, çok şeyler öğrenmek 
istiyordu. Fakat zaman da zemin 
de münasip değildi. Ev sahibinin 
şu karşılaşmadan haberdar olma ı 
bile bir facia idi. Binaenaleyh 
asnbi asabi homurdandı: 

- Gidiniz, çabuk gidiniz, da
vayı yarın hallederiz. 

Sonra kızların birisine bir 
şamdan tutuşturdu, ikisini öbür 
odaya soktu, kar smı yürüttü. 
Kendisi de koridorda giden kı
zm avdetini bekledi. Evde } ine 
. es yoktu, sada yokh.L Herli:es 

Jyuyordu, Harun bu derin sül<fınu 
özile teftiş ve kulaklarile mas

sederek derin bir nefes aldı, 
kansile karşılaştığının mahrem 
kaldığına kanaat getirerek biraz 
genişledi, odaya girdi. Şimdi 

kızl rı isticvap edecekti ve alela
cele isticvaba da başlamıştı. 

Lakin vaziyet ağırdı, üzücü 
idi. Genç halife, umulmaz bir 
tahammnlle bu ağırlığa göğlis 
gerdi, Znbe)rdenin hangi saatler· 
do ve kimlerin refakat.ile eve 
ıeldiğini aordlL Kızlar, Emirctul
mtimininin gece yarısına doğru 

iki uşakla beraber ge ldiklerini 
doğruca büyük odaya çıkıp uşnk· 

, Jarm kapıda beklediklerini, evde 
bulunanlardan kimse ile temas 
etmediklerini, yalnız kendilerinin 
muayyen bir zamanda )'erlerini 
Emireye terkedip öbür odaya 
çeI.ildiklerini ve bu gece onun 
emrile huzuruna çıktık!armı, hiz
metlerinde . bulunduklarını söy
led ler. 

Harun, Horasanlı kıyafetinde 
bulunmasma rağmen hHvi}etinin 
ne suretle anlaşıldığını ve Zübey
denin de ne yüzden teşhis olun
dugunu araşlır-clı. Kızlar, daha 
ilk gece Fen hasın hakikati kaV'
rnchğı, Emircnin ise zevcini gör· 
mek üzere geleceğini bildirdi· 
ğinden dolayı esir taciri tarafın
dan kabul edildiğini anlattılar. 

Genç Halife, çirkin olmakla beraber, 
maceranın nihayet bir karı koca 
cilve i olmaktan ileı i geçmediği· 
ni, ZUbeydenin mlimkün olct ğu 
kadar mesturiyete itina ettiğini 

ani dı. F kat keudi inin ve bil· 
hassa karısının u üç kızla Fen· 
bas tarafından tanınmış olma mı 
yine ağar buldu. Kızlar, saraya 
girecekleri cihetle öğrendikleri 

esrarı, şahit oldukları ı:ıahneieri 

başkalarına ifşa edemiyecek
lerdi. Lakin fenhas ?. Şüp
he yok ki o, bildiklerini, 
er veya geç, dillere tevdi ede
cekti. Harun, bu noktayı düşiin· 
dü ve bpkı amcası gibi zalim 
bir karar ittihaz ederek esir ta
cirini ölüme layık gördil. 

( Ark aı var, 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo Kap mş 
~ 

Fransız frangı 00 12 06 
İngiliz lira ı 88 ()() 00 
Dolar o 47 50 
Liret 9 23 25 
Belga 3 39 36 
Drahmi J8 80 00 
lsviçro frangı 02 44 62 
Leva 66 64 25 
Florin 1 17 38 
Kuron Ç. 16 os 05 
Şiling A. 3 33 05 
Pezata 6 07 05 
Mark 2 00 25 
Zloti 4 45 00 
Pengo 3 80 15 
Ley 00 79 63 
Diııar 27 28 65 
Çervonets 1 Ol 45 05 

Tahvilat Kapanış 

ı. Dahili 97 1 50 

D. Muvahbide 47 15 
A. Demiryolu ()() 00 

Borsa Harici 
-

Altın 9 25 05 
Mecidiye 46 00 
Banknot 2 30 

iki arkadaş aynı kızı seviyorlar... ~ 
Bu genç kız. iki erkeği birden sevebilir mi ? 

A R T 1 S T İ K sinemasında 
gösterilecek Fransızca sözlü ve ıa.rkılı 

VİYANA AŞKLARI 
filminde bu iki kahramanı 

ROLAND TOUTAIN ve MICHET DURAN 
ile mUteffa J A N 1 E M A R E S E'i 

• 

Nisan 26 

' ••• 
- l'rlanzum Komedi -

EŞ H AS: 
Jale . 
Sahir . 

• 

Naciye Hanun • 

İshak Bey . 

irine· Sa 
JALE - SAHiR 

• 

e 

( Büyüknd.tda bir ilk bahar akşamı. J le. arka
sında krep damurdan güzel bir elbise, açlar on
duleli, çaml ıkta dolaşır. Y av.ış yavaş (DiJ)e doğru 
)'Ürür. Uznkt.ın Sahir görünür: Gencin arkasında 
beyaz fanila, beyaz pantnlon vardır ) 

SAHiR 
( Kendi Kendine: ) 

işte bir güzel ku ki: Henüz yirmi yaşmda, 
Onduleli saçları pırıldıyor başında! 
Bu ne uzun kirpikler, bu nekadar beyaz ten, 
Şu adanın kızları peri gibidir zatenr 
Kesilmiş bir nar gibi, dudakları k1rmızı. 
Tavurlarmdnn belli: Kibar aile kızı! .. 

JALE 
( Kendi kendine: ) 

İşte bir gUzel genç ki: Basmış yirmi llçline, 
Belli pek güveniyor kuvvetine, gücüne: 
Kollarını .sıvamış, sporcuya benziyorl 
Eş arıyor kendine, çamhklnrda geziyor! 
Arkasanda yün kazak, pantalonu da keten, 
Şu adanın ençleri kibar oluyor zatenl.. 

SAHİR 
[ Kendj kendine ) 

Şu genç kıza yaklaşsam, söylesem bir kelime. 
O giizel eUerini verse benim elime! 
Usandım Aksaraym boğucu havasından, 
Hiç çıkmasak çamlığın şu zümrüt yuvasından! 
Ahmet!.. Gözlerini aç: Bu fırsat geçmez ele, 
İşte sana gUlüyor.. Bir parça yaklaı helel... 

JALE 
( Kendi kendine ) 

Ne kadar cesare tsiz, gelemiyor yamma; 
Birşey söylemek için kalbi atıyor smmaf 
Onunla ahbap olmak dünyalara bedeldir, 
Kimbilir, kendi gibi, sözü de ne glizeldirl 
Emine!... Gözünü aç.. Bu bulunmaz her zaman& 
O ne?.. Bana gülüyor!., işte geliyor. aman!.. 

SAHiR 
Küçük Hamml.. Ne için ynlmz gedyorsunuz? 
Siı, bir kalbi kederli kıza benziyorsunuz! 
Baknı1z: Ağaçlarda biilbliller ötlişUy()r, 
Sahillere gurubun kızıllığı düşüyor! 
Adada ilkbaharın glln batısı hoş olur, 
Nefti g6lgelerile. ltoruluklar boş olur, 
Ta eskidenberidir ben .Aşıkım bu balet 
Beraber dolaşat.m .. isminiz nedir? .. 

. JALE 
- Jalet ... 
( Delikanlı, 

yürürler. ) 
kı'ltD kotuna 

SAHiR 

r\reret' Beraber 

Benim ismim de: Sahir .• işte arkadq oldulq 
Bak: ikimiz bir yUrek, ikimiz bir bat oldukl 
Resmiyeti hiç se"Vmem: Senli, benli olurum.. 

JALE 
Senide t4'klifsi7.liği daha gllzel bulurumf 

SAHiR _ 
"Nia,. ten "Kan,.dan "Dovil" den daha güzeldir Ada. 
Artık oturacağım karar verdim buradaı 
BüyUk bir miras kaldı 6Uince Paıa babamı 
Oüşlbıdüm: Zaten yoktu latanbulda akrabam, 
Kendi kendime yapbm Avrupada 1eyıhat, 
Bu ıene edeceğim Adada istirahati .• 

JALE 
Hen de gezinti yaptım Avrupada bu IODO, 

Babamla gideceğiz, kq mevsiminde ,tnol 
Banyo çok yapmıyorum. beni yoruyor denhr. 
Bir saat oynuyorum her akpm liıtö tenitl 

Asıl is1ni: Enıine'dir 
A szl ismi: Ahmet' lir. 
Jale Emine'nin Hanımı 

• Sahir Ahnıet'in Babası 

Tuvaletiniz pek şıkl •. 
SAHiR 

JALE 
Aman; esvap mı bu da?L 

SAHiR 
Ne diyorsunuz, bu yl u Krep damur ,, pek modal~ 

[Gençler büsbütün samimi olurl r. Adanın yefll 
hıyabanı içinde, başbaşa yürlirlcr.) 

kinci Sahne 
NACiYE HANIM - İSHAK EFENDi 

(Kırk beşlik Naciye Hanım, düşe kalka çamlıla 
arar. ishak Efendi, ter kan içind yni yolun diier 
tarafından görünür:] 

NACiYE 
(Kendi kendine:J 

Kaltak, gözün kör olsun!... Bize bu lfi ttlD, 
Kıztmın esvabını alıp nereye gittin; 
Adayı aramaktan, burnumdan geldi cnnam! •• 

iSHAK EFENDi 
(Terini silerek, Naciyeye seslenir:) 

iSHAK 
Birini mi kaybettin? ... Ne ar1yoraun h a.tm? .. 

NACiYE 
Alıretliğim kızımın gardirobunu çmı , 
En yeni esvabını giyip sokağa kaçmış! 
Ne kadar üzülüyor evlidım şu niye, 
HUnğür hlinğür ağlıyor "Yeni ipeklim •. ,, diye! 
Allabıml Bu hınzırı ben nasıl bulacağım, 
Bulursam, ahtım olsun, saçını yolacağım! 

iSHAK 
Bizim oğlan da yapb mutfağı hep tam takın 
Arhk evde kalmadı bir dirhem bile bakırl 
Y almz bu kadar değil: Aşırmış iki halı, 
Pazarda, benden gizli, satmış ucw: pahalı! 
Haydudu besliyorum ben bu geçkin ya-.:ımda, 
Çalışmak ne bilmiyor, beli oldu bnşımdal 
Zaten betbabt babası binbir derde boğuldu, 
Edepsiz bu sefer de mektebinden koğuldu! 
Geziyorum esvapsız, kunduralarım delik, 
Dişimden arttırarak veriyorum gündelik! 
Böyle yaşlı babaya bir in an acır biraz, 
Şimdi de çalıp sattı eşyamı .• Nankör, haylaz. 
Tahtnlann üstünde kaldık bugün en sonu., 

NACiYE 
Siz arıyor musunuz yoksa burada onu? 

iSHAK 
Üç gündilr meydanda yok.. Duydum kaçmıt A ya, 
Tam yirmi lira vermiş pansiyonda odaya. 
Bizim zehir olurken Aksarayda 6mrUmUz, 
Beyim zevkediyormuş burada gece, gilndib 
Dedim: Bari gidip te, çapkını yakalayım, 
Elinden, harcolmo.mış paraları alayım . 

•• J: .. 

U çüncü Sahne 
Ef'velktler - SAHiR - JALE 

( lki sahte kibar, kolkola kal'fldan 1(6rihatlrler. 
Naciye bir feryat koparır. ) 

NACiYE 
İtte bizim tırfinh 1.. Gel buraya Emine ... 
Bakın, elini vermit bir gencin ellerine 1 

iSHAK 
Öbürü de bwmki... Gidi edepsiz kahr; 
V allahl tepelerim, dinlemem g6nlll, habr 1 

( Nadye, abretliğioln aaçlanndan yakalar, S.. 
hak pmslycalnl otlunun kafuma yerlettirirke9 
perde iner. 1 

HOCESTE llOMIN 



OMIER HAYYAM -,N 
HAVAT~ t\/ıAC~RALARt 

Sarayın Bahçesi · Coşgun Nağmeler 
Raksan Zil Seslerile inliyordu 

Sultan Sen cer Hayyama İltifat Ediyordu 

Her INılclcı mah/•:r.tl•r. 

Etrafı güller ve yaeeminlcrle 
mizeyyen büyük bir havuzun ke
•annda, Sulbnaa mahsus olan 
uyebu lmnlhnuttu· 

13 -

( Vezir Nizamülmülk ) Ömer 
Hayyamm geldiğini uzaktaa l'Ör
dn. 

Y a.ıon: A. R. 
Dedi. Elindeki atlasa sarılı 

parşömeni ( Sultan Sencer ) • 
verdi. 

Sultan Sencer, yakut v,e zebcrcet-

(Sultan Senc.er)e haber verdi: 
- Sultanım!. Ömer Hayyam 

kulunuz, llakipayı 1aadetinize yilı 

Sultan,büyük bir memnuniyetle 
parşömeni açtı. Hayretle baktı. 
Sonra vezit Nizamiilmülke döne· 
.r:ek: lerle mUzeyyen bir taht üzerinde el

mas Ye incilere ı:-arkolmU§ libuile 
,az kamaştıran bir haşmet ıis
tcriyor; bu neşeli günün slinuu 
içinde mest Ye mahmur bir halde 
1eYk stırüyordu. 

Etrafında Omera ve nedimle
riadeo m6rekkep bir zümre 
WU'dı. Sayeba11111 Wr köfesinde, 
urayın musiki takrmı etrafa 
raksan nağmeler saçıyor, dil
ber rakkaselerin parmaklarm
tlaki pirinç ziller zevk ve süruru 
arttırıyordu. 

Vakit vakit, devlet ricalinden 
memle.kctiıı miimtaz zevatından 
mftrekkep heyetler :geliyor.. Sul
tana arzı tazimat t:.diyor •• İltifat
lara müstagrak bir halde, geri 
dönerek kendilerine tahsis - di
len çadırlara gidiyorlardı. 

J#. 
Sultan Sencer, evvel! gözle

rile etrafı m-a,hrdıktan sonra 
başrm sağ hrrafa çevirdi. Orada 
oturan ( Vezir Nizaınülmüfk } e: 

- Tuhaf değil mi?. Y .alıtız, 
o eksik.. Ömer Hayyam., dedi. 

V czir de, ayni suretle gözlerini 
etrafa gezdirdi. Hayret ve taac
cllple cevap verdi: 

- Hakikaten öyle sultanım ... 
Önıer Hayyam kulunuzun, haki
payi devletinize yüz sürmesi, bi
nz gccı1cti, fakat, ber ba?de bn 
mühim bir sebebe müstenit ola
cak. Hayyam. zevk ve sürurun 
ıniz1J1Jul!f'. Zevk~ onsuz; o da :ıe"k
aiz ola.maz ... 

lf... 
Halbuki Ömer Hayyam şu 

mıda; kendi ev.inde, kendi evinin 
mesai odasmda ç.ılmy<1r.. Kitap
lar, yığm yığın kağıtlar arasında 
mütemadiyen hesaplar yapn ordu. 

Hayyam etindeki kağıda, son 
.Jaı&Vl da yazdıktan sonra kalemi 
luraktı. Geniş bir .nefes aldı .. 
Mesaisini.u memnuniyetle nih~et 
i.uld~u Hlaşılıf ordu. 

Elindeki büyük parıömeni 
"*an kaicLrdı. Büytik bir sürLW 
De baktı. Sonra, yanındaki se
defli rahlenin üstDne yaydı. Ye
til bir atlas par~na sardı ... 

Sonra kalktı. Ellerini biribi
riae çarptı. Gelen köleden mat
lahnn istedi. Gittfi! Atlasa sarılı 
alan parşömeoi aldı. Memnun bir 
halde kapıdan çıktı. 

* Sarayın bahçesi co,kun uğ-
meler ve raksan zil aeslerile in· 
lerken, Ômer Hayyam, bahçeye 
girdi. Bu neteli hayat onu pek çok 
sevindirdi. Sermesti ıürur zümre• 
lerin yanından -geçerken onlara 
ayn ayn tebessftm etti. Yavaı 
1av31 Sultanın pdırına doğr• 
Uede&. 

sUrmiye geliyor. .. 
Ömer, çadırın önüne ıeldi. 

Mqlabını oradaki kölelere vel'-' 
di. Elindeki atlasa arılı pa11ö
meni ıol eline alıp göğsünün 
Ut.Wıdc tutarak, tazim ve tekrim 
ile Sultana doğru ilerledi. Tahta 
üç adım :kalarak iyildi. Üç defa 
selam verdi. 

Sultan Sencer, surdu: 
- Nerede kaldm Hayyam 1 
Ömer Hayyam, neşeli bir 

sesle cevap verdi : 
- Sultanım f.. Malumu ıeniye· 

niı.dir ki, cennetmekan pederiniz 
( Swtaıı Melelqahı Selçuki) r:a· 
manmda bir heyet teşkil olun· 
muş, (takvim) in ıs\ahı da bu he
yete havale buyurulmuştu. Heyet 
bütün ga yrelini sarfetti. 

F alı:at, merhum sultamn ıa
manmda bu meseleyi ikmal ede
medi. 

Ömer, durdu. Geait 'hir ne
fes, mulavazı bir tavır alda. Sö
zÜJle devanı etti: 

- Ci.ilmu humayununus şe
refine zatı şahanenize naçiz 
bir armağan takdim etmek iıte
-Oim. Fakat benim gibi Aciz bir 
kul, ne takdim edebilir. Ancak, 
bu 1akvimı ikmal edebildim. 

lşte, bu mes'ut günün hatı-
rası olmak üzere hakipayi 
saadetinize takdim ediyorum. 

- Benim devrim ve saltana
~~ Ömer Hayyamın viirodile 
ıftıhar etsin .. 

Ben Ömer Hayyamı, sadece 
benim hayatımı kurtaran bir 
tabip olmak Uzere tanıyordum •. 
Meğer o, ayni ıamaoda ilim ve 
fenne de böyle eserler kazandı
ran bir Hakim imiş .. 

( Arkası var ) 

!:!_crgün Bir Rübai: 

O saray ki - bir zamanlar -
semaya doğru yükselirdi... O 
saray ki onun eşiğine padişahlar 
yüzlerini sUrerlerdi. 

Biz, işte 0 sarayın harabesine 
konmuş bir kumru gördük. Bu 
kumru ötüyor ve töyle ıöylü
yordu: 

- Haniya, nerede o eski 
günler?. Nerede (Bu saray be
nimdir) diyenler? ... 

-================================== 

Resminizi Bize Gönderiniz, .. .. .. 
Sögligelim ... Size Tabiatinizi. 

53 ABOULLAH BEY : Pek so
kulgan değil
Jir. Herşeye 
müdahale et
mez, itinde 
muvaffak ol-

mak iater, ılcen
diliğinden bir 
feY ilift et-
mez, ipnde 
bir yenilik 
ı ö s termiye 

mütemayildir. Parayı israf etmek
ten çekinir, qyuuu hüsnlistim11I 
etmeaioi bilir. 

• 56 AHMET B. ; ( fototr•flnua 
dercini istemiyor ) Sakin ve ağar 
başh &öiükür, f akatiğb iran de
vamlı olur, kinini unutmaz, 
sokulmaz, çabuk ahbap olmaz. 
daha ziyade müstağnidir. Her
şcyi meydana Termek istemez. 
Bazan cür'etkir olur. 

~-~-otoğra/ Ta1ılil K'U/H'll- ı 
11 inci Sayfamızda bul~caksınız. 

t ""' ' ., ~ 

NEVZAT BEY: Kısmen mağ
rurdur. Bazan 
inatcı olur, 
phıına ehem
miyet verilme
sini ister, üzün
tllye, sıkıntıya 

gelemez, ça
buk miifteki 
vaziyet alır, 
parayı urfa 
mütemayildir. 

Hürriyetini fazla aever, muJ ve 
merasim kuyudatile mukayyet 
olmak jstemez. 

ı 
HAMOf efv: Girgindir, 

men faat terini 
kaçırmaz, mu
bata bım iknaa 
çahıacak tarz
da çok çabuk 
ı6yler, ve 
sözleri11e el 
harekitile de 
iftirak eder. 

·. Alay, •• •· 
'lenceyi sever, 

~~ mub~a:ıa, e~mi~e Q"~ret 
g6stenr. 

B·t Z f M 
DAKTiLO 

Bugünün Romanı 
85 

Ben, bunlara biç karışmıyorum . 
içimden kızmakla beraber, burada 
adet hükmünü -almış olan böyle 
§eylere ne müdahale ediyorum, 
ne de bunların. çirkin şeyler ol
duğunu söyHiyorum. Neme lazım 
benim .. . 

Yalnız, şuna dikkat ediyorum. 
Hikmet, bir defa dahi bizim oda
mıza gelmedi. 

Bugün akşama doğru, açılan 
bir bahis,(aşk)faslmda karar kıldı .. 

Raşel, büyük bir vukuf ve tecrü
bekar lıkla bu hususta birçok fikir
ler beyan ettikten sonra : 

- Ah uizim, Türkler .. Türk
ler pek hassas oluyorlar... Ben, 
en hissi atkı Tiirklerd~ buldum. 
Deöi 

Vay yezit kı:ı, vay ... 
12 eylül 

Artık anhyorum ki, hayatta 
rahat ve müsterih yaşamak 1çin, 
(uygun olmak) kadar iyi hirşey 
yok 

Buraya ilk geldiğim zamanlar~ 
fazlaca ihtiyata riayet etttiğim 
için çok ciddi ve hatta biraz da 
somurt kandım. Fakat göriiyoru m 
ki, somurtkan insandan kimse 

hoşlanmıyor. Herkes, bir dakika
ıınm bile hoş geçmesini ıistiyor. 
Yavaş yavaş muhite uyarak 
onların hislerine ve fi k irlerine 

işlirak ettikçe, hele bilhassa, yü
~üm gülmiye başladıkça etrafım
laki sempatinin tedricen arttığını 
liissediyorum. Buradaki arkadaş
ların hepsi, erkek kadın, genç 
ihtiyar, hemen hepsi de şen ve 
neşeli insanlar. Aralarında da 
tatlı bir ahenk var. İşleri biter 
bitmez yalnız iki şey dütünüyorlar: 
Sevmek, aevilmek ve sonra bu 
sevmek Ye seTilmekte de itidalden 
ayrılmıyorlar, biribirlerine yük 

olmuy-0rlar. Hepsi de kalplerinde 
birer kelehek aşi:ı taşıyorlar. Ve 
öyle tahmin ediyorum ki, yalm:ı 
kanaatkar hislerle yaşıyorlar ... 
Yavaş yavaş ben de muhite uyu
yorum. Onların açık fikirlerini 
dini!} or ve bende fikrimi söyJi
yorum. Pek çok zaman da muhi
timdekileri güldürüyorum. 

Bunu, böyle yapmıya mecbu
rum. Çünki masraflarım, giinden 
güne artıy~r. 

Hele Şişlideki pansiyona ta
şındıktan sonra ihtiyaç ve sarfi
yatım bir kat daha kabardı.Ayıü 
zamanda kardeşlerime de ıyı 

~kmak ve onları hiçbir şeye 
muhtaç bırakmamak isUyorum. 
Bunun için buradaki mev.k.ümi 

.sağlamlqbrmak, arkadaşlar ara
aında fe .. '8 bir tesir uyandırma
mak liz.ın\. Vakıa müdürü umu

minin bana karşı büyük bir te
veccühü var amma, OWlun ~a pek 
giveniiecelc bir şey olmadıim1 
zannediyorum. Şimdiye kaaar 
bana karşı en küçük bir ,ey 
bile hissettirmemesine rağmen, 

bu ıengin ve fionradaa görme 
adamın yegine düşündüğü şey, 

kadm. . Bunu, hergün bana okut
tuğu ve cevap1arını yazdırdığı 

meklupfar.dan anlıyorum. Nitekim 

benden evvel de diğer kJz)ar, 
bu ~atifo ile meşgul ol~lar, 
yine ~4b'le mektuplar okumU§lar, 
bunlara cevaplar >'aımışJ.r_ Ne 

Yazan: Z. Şakir 

zaman yeni ve güzel bir dakiilo 
gelse bu VHife ile 'tavzif olunur• 
muş. 

Şu halde, ben yann öbürgün 
bu parlak vazifeden a111 resmi 
ve sönlik vazifeme sukut ettiğim 
zaman, bliSbtitün arkadaşlanmla 
haşhaşa kalacağım. Onun için 
muhitime uymak ve onlarla be
raber yaşamaktan baş'1rn çare 
yok. .. 

14 EylCıl 

Hikmet Bey hakkkmda söyle
Mn sözler kafamda yerettikçe 
onu daha yakından tahlil etmiye 
uğraşıyorum . f:lakikaten burada
ki kızlara kendisini dirhem dirhem 
ntıyor. Görünüşte çok sami-
mi ve çok laübali. Fakat 
lyJe inadına bir eı-kek1ik 

gururu var ki, bütün kadınları pi· 
dırtıyor. Kendisine, 'hisse ve aşka 
dair söylenen sozlere birdenbire 
kulağını tıkıyor. en gıcıklayıcı 
kadın şakalarina karşı dudakla
rını bükerek başını çevirlveriyor. 

Garip değil mi? .. -Amca Bey 
müstesna olmak üzere· '.hayat ımda 
bütün yılışık erkeklere tesadiif 

ettiğim için, Hikmet §İmdi benim 
gözümde de büyüdükçe büyü) or .. 

F~kat, ben buna hiçbir zaman 
bir (aşk ) manası vermek ~te.mi
yonun. Yalnız, onu böyle kadın-

lara mağrur ıve müstehzi gönnek, 
onun yüksek iz.zeti nefsinden 
.doğ.an 'Vek.w kartısmda biraz 
Urpemıek pek hoşuma gidiyor. 

<Arka• var ) 

RADYO 
26 Nisan 932 Sah 

IST AN BUL- {lalü metre) '8 gra 
mofon, 19,5 Hafız ıBurhaa Bey, 20,5 
gramofon, 2d ~f1z Bu.rhan Bey, 2'2 
orkestra. 

'BÜKıREŞ- (394 ımetr.llf .2(kj(l gra 
mofon, 21 •enfoni: Raprodi. 

ROMA - ( 441 mebe) 20 :hava 
r:apor.u. ~az.ete bavadiai, ı-ramofon, 
21,45 ak~auı konffl'L 

.PRAG - ( 588 ınctre J 29 gazete 
haberleri, kunferana, '20,20 uıkeri 
bando, 21 ,20 halk konıeri. 

ViYANA - (517 metre) 2,10 flüt, 
21,40 F~rift Levillana hn11111dt· bir 
hpanyol ıhikiyesi. 22,45 konser. 

PEŞTE - (550 metre) 28,45 şen 
l'ecc, De~e verici havalar. 

VARŞOVA - ' 14U metre) 2045 
radyo gnzetesi, 21.IS opera:!oıu nak'en 
Di.e Şv.alben opera11t. 

!1 Msat1 932 Çarşampa 
ISTANBUL - (1?00 mebıe) - '8 

rrıomofon, 19,5 Havriye Hannrı, a\5 
lwnferaıııı, 21 Belkia Hanım, 22 or
kestra. 

BÜKıREŞ - ( 39f metN) 21 Wi· 
yeft.el, ao1e 21,45 Roma~ op<>ra-

11nCla~Matınaıııel Zutiaao iarann<lan 
ıarkı, 22, l 5 ~an .eJo • 

KOMA - f441 naetre) 20 mem
leket ba'berleri, :21,15 doktorun ta .. -
lilye~ri, 2i.,45 Operadaa aaklcn. 

ViYANA ·- ( 517 -.evet 19 
Viy.ananıe 'bayram hUt..a 19.10 tıb
bi 11111Hhabe, 23, 10 :ıki kapı arasın.ela 
isminde bir l<omedi, 23 danı hava-la-
n. 

PEŞTE - ( 550 metre) '2n f!Wl<i} 
Peıt-e pazarları l!akkroda bir &. re
rans, 2J,30 Şopen konferaaaı, 2:.! es
ki musiki. 

VARŞOV A - ( 1411 metre ) 
2@,36 rraınofon, 20,45 r.adyo ga ı teai 
21 Volga kahvesınde:ı naklen n
scr., 22, le ıukı, 21,40 ke111&1a koıı.-
ri, 2.ı danı. havaları. 
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Cenıf? Denizlerinde Bi':_ Seyahat Macerası 

Aıtın Peşinde -M-uham-.ri-...= 

Stakpool 

Üç Serseri •. Üç Milyoner -46-

Haglon yan g&zle genç kıza 
baktı, ve onun batım blru ar
kaya doğru .. ttığım g&rdü ve ilk 
defa olarak: 

- "Yüksekten bakmak., tabiri
nin sadece uzun boya değil, fakat 
biraz da b ın vaziyetine ait ol
ma ı lazım geleceğini düşDndft 
ve bu bas, sa dece basit bir dü· 
ğümle tut . ul, n siyah saçların 

ar ında ~in en oyulmuş 

san atk, r n b'r heykel kadar 
giız idi. 

G enç kızın delikanlıya sürü
nen k lu çıpla ktı. Arkasın· 
da da b 1, beyaz bir elbi
se vardı. Bu elbisenin altında 
Yeni Kinenin bazı yerli kadınlan 
gibi deriden yapılmış bir korsa 
taşıdığı h ssediliyordu. Ellerine 
gelince, hiç iş yapmamıı gibi 
terütaze ve miniminiydi. Sonra ... 
Bcyaı değil, fakat esmer de de
ğil, Avrupalı ile Diyakın 

birleımesinden çıkmıı çok tatlı 
bir renği vardı. 

Hagton: 
- Anlaşılan Viyan sevmi

yorsunuz, dedi. fakat Şaya a6yle
yiniz bana nerede oturuyonu
nuı? Civarda olduğunuza biliyo
rum, fakat nerede? 

Şaya kendilerini ihata eden 
bütlln ormanı g&stermek istiyor
muı gibi bqı ile bir devir hare
keti yapmakla iktifa etti. Bu ha· 
reketi ayna zamandL 

- Anlqmıya bqlıyoruz. Fakat 
fazla .Ur'ate lüzum yoktur, ma
nasım da ifade edebilirdi. 

Hagton glllümsiyerek dudak· 
Jarım ıaardı. Şimdiki halde onunla 
burada yanyana oturmaktan bq-
ka bir teY istediği yoktu. Haya· 
tında hiçbir zaman timdi hiaet· 
tigi ürpermeyi ve ateıi bulama· 
nuıtı. Genç kız fimdi dirseklerini 
dizlerine, ellerini takaklanna da
ya mış, önüne doğru iğilmif, belki 
uzun bir düşünceye dalııİlfb. Bu 
dakikada yanlarından iki kelebek 
geçti. Genç kız bafinı kalclararak 
kelebekleri 11eyre koyuldu. Sonra 
ani bir hareketle yerinden fır
ladı. Hagtona takip için imkln 
bırakmayan bir ıUratle ormanın 
içine daldL 

Saji 
Papu köyünden d6rt bq ytız 

naetre ilerde klia olan Diyak 
kiyi timdi mazinin bir ıllre
ıiadea iabretti. Batan efrada 
ancak kırk kiıiyi ya buluyordu, 
ya bulmuyordu. 

Kabile vaktile Bomeodan kalk· 

POKIB 

Tıraş bıçaklannı 
Her 1erde •ayuaız 

f "Con Land'ın Yerli Zevcesi Köye 
Ayak Basan Her Yabancının Kim 
Olduğunu Mutlaka Öğreniyordu,, 

mıı, bu havaliye gelmiş, deniz
lerde korsanlık ve kaçakçılık 
yaparken bu dereyi bulmuş. Hem 
denize yakm, lıcm de düşman
larının gözlerinden ırak bir ilti
cagah teşkil ettiğini görmüş, 
burada yerleşmişti. Fakat zamanla 
çoğalacak yerde eksilmişti. Esasen 
Con Land buraya gelerek arala· 
rına yerleştiği zaman bile inhitat 
halineeydi, sonralan bu inhitat 

daha büyük surat)e devam etti. 
Con Land öldüğu zaman ka

bilenin riyasetini karısı Şaya 
deruhte etmişti, elan da reis o 
idi. Bu, ihtiyar bir kadındı. Fakat 
ihtiyarlığı çolc yaşanmış senelerden 
ziyade kederden ileri geliyordu : 

Zevcini, çıldırasıya sevdiği 

zevcini kaybetmişti. Ve bu hadise 
bir cinayet neticesinde olmuştu. 

( Ar kaaı var ) 

Emniyet Sandığı Emlik 
Müzayedesi 

Muhammen ikraz Merbunatın cins ve nev'ilo Borçlunun 
kıymeti No. mevki ve müştemilatı ismi 
532 86 Kasımpaşada Sinanpaşa mahalle.sinde Yumuk 

sokajlnda atik 5 mükerrer ve yeni 25 numarala 
bir hanenin tamamı. falnıan Müzeyyen H. 

480 555 Galatada yeni cami mahallesinde fermeneci-
ler caddesinde eski 100, 102, 102 mükerrer ve 
yeni 100, 102 numarala iki dilkkln ve deniz
den dolma mahalli müıtemil bir hanenin ta· 
mama. Mığardıç firengiyaa 

832 7 IO Üsküdarda Valideia tik mahallesinde meydan· 
cık sokağında atik 9 ve cedit 11 numaralı bir 
hanenin tamamı. Emsal ve Eda H. lar 

157 4678 Boğaziçinde Mirgiln m&ballesinde muakkitbane 
caddesinde atik 41 cedit 4J numaralı maa 
bahçe bir hanenin tamamı. Mürteza Ef. 

9M 4852 Kasımpaıada Sahaf Muhittin mahallesinde 
Büyük yokUf sokağmda atik 53 mükerrer 53 
mükerrer ve yeni 2- 65 numart1h tahtında 
dükkim müştemil bir hanenin tamamı. Sllmblll H. 

Ye Hayri B. 
949 M25 Eğrikapıda cebrci batı mahallesinde cebeci 

başı 10kağanda atik 4 ve cedit 2 numarala 
maa bahçe bir hanenin tamamı. Ahmet ağa bilaıale 

ve Murat Ef. tarafındab bilvesaye 
18720 5948 Galatada Sultan beyazıt mahallesinde kömür

cü sokağmda atik 2 - 14 • 16 cedit 14- 16 
numarala maa dükkin bir apartımanın ta-
mamı. Kiga Ef. 

1974 6458 Kasımpqada çatma mesçit mahallesinde atik 
tepe bqı cedit çeşme ıokağında atik 20 mD
kerrer ve cedit 4 numarala bir hanenin ta· 
mamı. Hüseyin Ef. vekili Abdullah Ef. 

13125 9159 Üsklıdarda lhıaniye mahallesinde Orta 10kak
ta atik 28 28 cedit 34 - 34 numarala maa 
bahçe bir hanenin tamamı. irfan H. bilasale Ye 
Emine F eleksu Ayıe Nezihe H. lar ile Mahm ıt Celllet
tin ve Ebubekir Semih Beyler tarafından bilvekile inayet 8. 

4140 9358 Beyotlunda H6seyin Aia mahallesinde fıçıcı 
sokağında atik ve cedit 4 nnmarah bir hane· 
nin tamamı. Meryem H. 

1678 9546 Beşiktafta Köyiçi mahallesinde kilise soka-
imda atik 4 mlikerrer cedit 24 numarala bir 
bn!lenin tamamı. Makrina H. 

19D8 960'l Atpazannda Manisalı Mehmet Paşa mahalle
sinde atik turtucu ve elyevm turtucu, ve 
nktar Yekta ıokağmda atik 1 mükerrer nu
muarah seneden arsa elyevm iki b6lükJO bir 
hanenin tamamı Mehmet Vehbi Ef. 

Yuarıda ikraz numaraları yazıla emlAkin vadesi hitamında borcun 
lclenmemesi hasebile 61 giio müddetle satılığa Çıkarıldığından ta• 
lip olanların veya fazla tafıilit almak istiyenlerin Sandık aatq 
amirliğine mllracaat eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

Yüksek Mektepler Mu
bayaat Komisyonundan: 

Göztepe asma fidanlıkları dahilinde mevcut dut yapraldanmn 
olbaptaki tartname mucibince pazarlıkla m&zayedesi 27 DİAD 932 
prpmba .Unl .... t 14 te iara ol•aaarjmdan talip otaalann peJ 
:akçelerile Fındılclıda \'&bek ile..,._ .. baraat mulauebecilijiae 
•Gracaat etmeleri illa ..... 

..... 
Memlekette Nüfus Tetkikleri 

Kara Toprağa Senede 
Kaç Çocuk Gömüyoruz? 

-
Türkiyede 1-19 Yaş Arasında Ölen-

ler Yüzde 43,96 Nisbetindedir 
Gen9 muhar

rirlerimizden Ne
şet Halil Bey 
Çocuk Haf tası 
mü nas e b e t i 1 e 
(Davamız) ism~n· 
de bir tetkik 
eseri neşretmiş· 

tir. Himayei Et
fal tarafından 

bastmlan bu e
serde dünyada 
ve Türkiyedc nn
fus hareketlerine 
dair şayana dik
dat tetkikler ve 
istatistikler var
dır. Ezcllmlc ço
cuk 6lllmilne da· 
ir olan kısmına 
aynen alıyoruz ı 

Bqka memle-
ketler çok doğum 
olmadıiı için aza· 
byor. Biz fazla 
6ldtığnm6z içİll 
çoğalamıyoruz. 

Memleketin nO
fua hareketle
rini tetkik için 
elimizde &lilm, 
doğum nisbetJe
rini, bllbasu aıo
miin yqlara in
kısamı ile Ttırk 
anUIDUl velüdiyet 
çaiuu sWereıa 
ne resmi ne de 
hususi istatistik· 
ler yoktur. Hatta aenelere tak
sim edilmit isabetli 6lllm ve do
tum cetvellerinden bile mah-
rumuz. Onun için tetkiklerimizde 
1927 tahririnin rakamlarından 
istifade edeceğiz. Bu rakamlar 
bugünkll vaziyetimizin tamamen 
mukabilini tesbit etmeseler bile 
bize bulundajumm yeri ye ti
deceğimiz yolu ghterecek kadar 
vaıabtarlar. 

Evveli pnu tesbit edellms 
Tllrkiyede izdivaç normaldir. Ev
lenebilecek çağda olanlar evlidir
ler. Ve 19'l7·1930 arasanda mem-
lekette izdivaç niıbeti deiif
memiftit. Mutlak rakamlar: 

l 9'l1 de 52,808. l 9'l8 de 54,270 
l 929da 43,366. 1930da 50,689. 

Onun için Ttlrldyede ntlfua 
azhjandan pkiyet edenler, ya-
hut nlfua için mlcadele yapmak 
iateyenler TOrkiyede nllfua me-
1eluinia izdivaç mueleainden 
ayn bir it olduğujunu kabul 
etmelidirler. 

TDrkiyede umumi nllfusua 
yllzde 48,06 uma 19 yqından 
kllçilk ve yllzcle 36,8.t nOa de 
20-45 yq aramda olmasa ilk 
bakıtta memlekette yq tepk· 
kDlllnlln normal bir halde ol
dutu hissini verebilir. 
Fakat mutlak rakamlar &zerinde 

yapalacak tetkikler Tilrldye'de bu 
terekkübOn inkişaftan değil; iki 
mütekabil çağda " genç, ihtiyar" 
fazla ölOmden ileri geldiğini izah 
eder. Bilhassa, 45 den sonraki 
20, 10, 18 ve 60 dan sonraki 4,82 
nisbetl ıztarap ile tetkik edilecek 
kadar hazindir. Kırktan fakla yq 
nisbeti lngiltere de 32,4 Alman
ya' da 31,3, Fraaaa'da 42,6 M. 
Amerika'da 38,5, l.paaya'da 27,0 
ltalya'da 29,25 dir (1) 

Kllçllkler hakkındaki tetkik· 
I• de blyleclir: 

19'11 aenelinde Tlrkiyede bir 
yapaa kadir olail Ye yqıyp 
cecUk adedi • ltS,348 • .... ... 

.ıs 

No,..vco $ J 
Ho&a.nda. s ı 
~.sveç 6 o 
lsvıçre 61 
.D~1ı.1 
fJ-o-n~a. q4 

Hazin 6lr ıra/ile 
tatiıtiğin bundan aoarakl lld 
sene ( 1 • 2 yq ) alt rakamlar 
ve bundan sonraki bahis te tet· 
kik edecejimiı T&rk kadımma 
vuatl tevlit kabiliyeti bua 
613,346 nkamı U. karfdqbn• 
lacak oluna; 

TDrkiyede bir yquıa kadar 
yqıyan çocuk adedini her aeae 
için 615,348 olarak hesap etmek 
kabil olur. Oç 1enelik yuatf 
fena bir heup dejildir ve nis
beten doira bir netice .... 
olabilir ( ır) 

Şu baldeı 
1927 senesinde bir )'llflll8 

kadar olan çocuk miktara 815,841 
olunca mlteakıp 1eneler içiD 
bunan devamı flyle olmall 
idL ( 111) 

1 • 2 yq aruaada 1,220.88'4 
3 • 8 yq aruanda 2,481,348. 
7 • 12 , .. aruaacla 3,680,078 we 
O - 19 yq terekklbll 11,691,574 

Halbuki ayni istatistikte ba 
niabetler flyledir : 

1 - 2 yq aruanda 1,072,357, 
a- 8 ,.. aruında 1,440,810, 
7 • 12 yq arasında 1,341,280 v• 
O - 19 yq terekklbl 8,U0,869. 

Mukay•enin neticesi tudar ı 
Tllrldyede 1 • 19 yq aramda 

ölen çocuk niıbrti ytızde 43,9' 
dar. Bu miktann ylzde 63,41 
kısmı O - 12 yaı aruında llllr. 

( 1 ) Bu terekkOplerin bu ... ı .. 
etlerdeki nOfua hareketl•i aleyhlae 

olduju noktai naun, terekklplere 
nasaran dopmlardakl tenalruıa ı&
redlr. HükOmde iki keyfiyet blribl· 
rine karııtrrılmadan mütalea edil
melidir. 

(O) Bu vaaatide, bir ve iki Jaf 
arasındaki Yefiyat ni•beti naıan dik· 
kate ahnmıtbr. 

( 111) Bu mukayesede 61tlm biç b .. 
aaba katalmamıtbr. Bu netlnd• 
çıkaralacakbr. ----

Dişçilerin Kongresi 
Dit tabipleri cemiyetinden s 
29 • 8 32 cuma ,onı 10 ela 

Halk Evinde umumi içtimaamaa 
aktedileceiiaden mellelc.....,.. 
tepifleıi ltuut• rica o'1lımlir. 
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GUn1Ulc taze yumurta, nefis taze tere .. 
yağ, yoğurt, şişelerde (pastorize) sut Yalova Millet ve Baltacı çiftlikleri 

mamulah Hasan Ecza 
Deposu 

Hanımefendiler, 
f PEKİŞ in bu mevsime mahsus 
nefis ipek kumaşlarından istifade 
edebilmeniz imkanı hazırlanıyor 

1 Mayısta Ankara'da açılacak 
yerli mallar sergisini müteakıp: 

fstanbul 

-ve -

Ankara'da 

IPEKI Ş maga· 

açılıncıya kadar 

hanımlarımızın Avrupa 

mamulatından müstağni 

kalmaları için: 

HUSUSi 

Satış 

Şubeleri 
açılacaktır 

İİ.IP IE::ta.i.I Ankara sergisine büyük 
mikyasta iştirak ediyor 

Öksürenlere: KATRAN H~\KKI EKREM 

Budapeşte Beynelmilel Sergisi 
7 - 16 Mayıs 

Budapeşte'yi baharın güzellikleri içinde ziyaret ediniz. 
Artistik ve musikili müsamere kongre ve spor hadiseleri, amele cemiyetlerinin 

beynelmilel koral müsabakaları. 

Fada malumat almak için: Budapeıte Beynelmilel Sergisinin Bahri Müm.essili: Galatada Hüdaven· 
digir hamnda F. W. Von cleı· Zee. Efendilere müracaat olunması. Telefon B. O. 4986. 

İstanbul Gümrük Muhafaza Mü
dürlüğünden: 

1 - Gümrük Muhafaza Alayı revirleri için kapalı zarfla ilAç 
ve sıhhi malzeme alınacaktır. 

2 - İlaçların ve sıhhi levazımatın miktar ve evsafını gösteren 
şartnamelerin sureti musaddakası müdüriyet kaleminden alınacaktır. 

3 - Münakasa 1 l Mayıs çarşamba günü saat 14 te Muhafaza 
müdüriyetinde yapılacaktır. 

4 - isteklilerin şartnamesini tctkikile ve 0o 7 ,5 teminatlarile 
birlikte tesbit edilen gün ve saatte hazır bulunmaları. 

DiŞ TABiBi Ali RiZA FEYZULLAH 
ANKARA: BALIKPAZAR CADDE&I: No. 3 TELEFON 1096 

f.tanbul Asliye Mahkemesi 3 üncü 
Hukuk Dairesinden: Mimar Aram 
Efendir.in Feriköyünde Kurtuluş cad
desinde mukim zevcesi Madam Dik· 
ranohi aleyhine ikame eylediA'i bo· 
,anma davasının arz.uhalı bili tebliğ 
iade edilerek elyevm ne tarafta 
'kamet etmekte olduğu meçhul bu· 
lunduğu mübaşiri tarafından verilen 
terhten anlnşılmıt olduğundan mu
maileyhanın bir ay zarfında mahke· 
meye müracaatla dava arzuhahnı 
932-41 numaralı doııya ile lebelluğ 
etmesi liizumu ve yevmü tahkikat 
olarak tayin olunan 29-5-932 pazar 
günü saat 14 te Asliye Üçüncü Hu
kuk mahkemesinde ispatı vücut et-
mesi lüzumu halen ikametgahı meç
hul olan Madam Dikranohi hakkında 
ilanen tebliğ olunur. ............................................................. , 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim RaQ'ıp . . .. . 
Neşriyat Müdürü: Halil 1..utfi 

( Bu da O kadar iyi ) demek, 
umumiyetle daha az iyi demektir. 
Bir dükkana giderek bir mal, meaelA iyi tanın

mış bir fabrikanın mamulatından kostlhnlllk balla 
yün bir kumaş istenir. Dükkanın sahibinde bu mal 
yoktur, fakat mesleği olması dolayısile size satmak 
arzusundadır. Yahut o maldan mevcudu varsa da 
daha fazla kir edebileceği başka bir mala satmak 
istemektedir. Bu sebepten müşteriye diğer kumaşı 
tavsiye eder ve bütün sadakati kalbiyesi ile 
0 bunun da diğeri kadar iyi ,, olduğunu binlerce 
kelime ile temin eder. Müşteri bu suretle habnn• 
dan hiç geçmemiş bir malı almağa ikna edilerek 
ekseriyetle ancak İf işten geçtikten sonra " o da 
okadar iyi ,, olduğu için aldığı malın, evvelce iste• 
diğinden fena olduğunun farkına vanr. Yapılan 
kostüm çabuk cskiy~rek biçimsiz bir hale gelir ve 
parçalanır. Dükkan sahibi beklediği kirı çakarmlf, 
müşteri ise aldatılmııbr. 

Hafif bir rahatsızlık, vücut veya bat ağrılan 
hissediyorsun ve çabucak; sana o kadar yardım 
etmiş mücerrep bir ilaç olan bir "ASPIRIN,,almak 
istiyorsun. Satıa eline iki tablet sıkıştırıyor. Tesa
düfen tabletlere bir göz gezdiriyor ve sana verilen 
şeyin hakiki Bayer işaretli " ASPiRiN " olmadığını 
anlıyorsun. Buna itiraz edince şu cevabı alıyorsun; 
"Efendim, bu da o kadar iyidir. " Gene aynı 
nekarat. Hayır, bu bir taklittir; ve hiç bir zaman 
o kadar iyi olamaz. Fakat satıcı bunlardan ihtimal 
daha fazla kir etmektedir. Yalnız en iyi şeylerin 
taklitleri yapılır ve " ASPİRİN " dilnyayı kaplıyan 
şöhretini hiç yoktan kazanmamıştır. Bu sebepten 
hakikaten iyi ve emin bir ilAca iki misli ihtiyaç 
vardır. Verdiğin parana mukabil iyi bir mal istemek 
hakkındır. Kendi menfaatin namına hakikaten 
halis "Bayer işaretli ASPiRiN,. almağa dikkat etı 
taklitleri ekseriyetle gayri kahili tefrik bir surette 
yapılmakta ve kısmen de ayni işareti haiz bulun
makta ise do bu işaretin üzerindeki .. Bayer,, keli
mesi bulunmamaktadır. 

•• 
U çüncü Milli Sanayi Sergisine 

İştirak eden ve etmiyen sanayicilerimizin 

NAZARI DİKKATiNE 
Tabedilmkte olan aeri'i rehberine rek!Am verinb:. 

Rehberler meccanen dağıtilacakhr. 

Şerait çok ehven 

Posta kulasu N. 1 O ANKARA 

İstanbul Evkaf Müdiriyetinden: 
Kıymeti muhammeuesi Bedeli müzayedesi 

Lira Lira 
4~ 256 

Aksarayda Koğacıdede makallesinde Asiyehoca sokağında {12) 
No. lı arsanın müzayedesinde verilen bedel haddi liyıkında görlll
mediğinden pazarlıkla satılmasına karar verilmiştir. Pazarlıkla mU
zayedesi Mayısın yedinci cumartesi günU saat on beştedir. Eazla· 
sile talip olmak istiyenler yevmi mezküre kadar kıymeti muham
menenin (% 7,5) ğu nisbetinde pey akçelerile birlikte İstanbul Evkaf 
Müdiriyesi binasında Mablulit kalemine miiracaallan ilAn olunur. 

İstanbul Belediyesi ilanları * 
Cihan Park Gazinosu 

Kiraya Veriliyor 
Cihangirde Boğaziçine fevkalade nezareti olan .. Cihan Park,, 

namile maruf 3210 metro murabbaı gazino mahallli bir seneden Uç 
seneye kadar kiraya verilmek üzere kapalı zarfla müzayedeye 
konulmuştur. Talip olanlar şartnameyi almak için hergiln leva
zıma müracaatları ve müzayedeye girmek için de beher senesi 
için 67,5 liradan teminat makbuz veya mektubunu teklif mek
tubu ile beraber 28-4-932 perşembe 1ıünU saat on beşe kadar 
Daımi Ecümene vermelidirler. · 


