
ltALKINGÖZO 

!! AL K 1 N KU L AGI 

~AL K IN D 1 L i 
"8:::: 
Sene 8 - No. 2775 Yazı itleri telefonu: 20203 CUMARTESİ 23 - NİSAN 1938 

B g aya 

İdare i§leri telefonu: 20203 Fiatı: 6 kurut 

He·men bütün Orta Anadolu 80 
saattenberi göçebe hayatı yaşıyor ! 
Sarsıntılar çok lıafifledi, fakat 

lıalkın korkusu geçmiyor 
Şimdiye kadar 2,536 ev yıkıldığı 
anlaşıldı, 16 köyde vaziyet belli değil 
Kırşehir hapishanesinde bulunan 150 mahkum sarsın
l:ılardan dehşete düşerek müştereken firara kalkıştılar 

Bir fen heyeti Kırşehlre gitti, Dahiliye Veklll de gidiyor 
l 

Kö§ker zerzele sa1ıa.sı n<l4 blr 1/14ın enkaz haline gelen köylerden birinin acıktı görünü§ii 

Yardım faaliyeti gittikçe büyüyor, her felaketzedelere · 
felaketzedeye mesken temin olunacak 

yardım .. * * Bir babanın ledakfirlığı: Zel:zele baılayınca yavrularını etrafına top. 
IQdı ve küçük evinin çöken çatıaınıı imdad gelinciye kadar omuzla • 
tile mukavemet etti, çocuklar kurtuldular, kendisi de ağır yaralı 

olarak haataneye kaldırıldı. 

Sofular civarında zelzelelerin mütemadiyen devam etmesi yüzünden dışanda 
geceliyenlerin barı'}dıkları yerler 

a_'\.nkara 22 (Hususi) - Zelzele mınta-ı yaralı kaydolunmuştur. 

Eskişehir 2500 lira gön
derdi, diğer şehirlerde de 

ianeler toplanıyor 
Eskişehir 22 (Husust muhabirimizden) 

- Yurdun bir kısmının mühim bir feli
kete maruz kaldığı haberlerinin gelme

(Devamı 11 inci sayfa.da) ----·-···-···-·········-··--··· .......... __ 
SonPosıa 

nın 

i18vesi 
Çocuklar için 
bir gazete 
hazırladık 

BUyUklere aid ''Son Posta,, nm 
ayni bir " Son Posta ,, 
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l YeniTürkiye bugün doğdu - • 

23 Nisan 
Yeni Türkiye kendi doğuşunun büyilk hatıra
larını bu memleketin geni geni nesillerine 
daima sevinç ve heyecan ile hatırlatmak için 

r 

23 Nisan tarihini çocuklara mahsus 
bir bayram günil olarak tesbit etti 

Dünkü ve bugünkü Türk çocuğu 

Bugün, 23 nisan, yeni Türkiyenln do-\ vel doğan yeni Türkiye, bugün on sekb 
ğum günüdür. Bundan on sekiz sene ev- (Devamı 11 inci sayfada) 

Elektrik şirketinin muamelatı dün 
kontrol altına alındı 

Nafia Vekaletinden bir heyet Şirketin bütün 
mevcudatına vaz'ıyed etti, bu heyetin mezuniyen 

olmadıkca hiçbir masraf yapılmıyacak 

sın~~da dün gece ~e ~ugü_n y~ni bir sar- Diğer 16 köyde yıkılan hane adedi, ö
te b· kaydedılmemıştır. Şımdıyc kadar len ve yaralı olanların tesbitine devam 

111 s ıt edilen son vaziyete göre Köşker olunmaktadır. cSon Posta. nın bu cÇocuk nüshası> .. • Elektrik §irketi binası 
d:ntakasının 16 köyü hariç olarak Niğ_- Dahiliye Vekfiletine gelen son malô. - nı gazetenin içinde bulacaksınız. Ora- İstanbul elektrik şirketinin yapmağa 1 rarın tatbikatına geçilmi§ ve dün sabah 
z.o.1'r Ahnkara, Kayseri, Yozgad, Çorum ve mata göre hükumet teşkilatı ve Kızılay mecbur olduğu vecibeleri yerine getirt- Nafia Vekaleti namına azası kısmen An• 
~ ir ı 1 dan çıkarıp ayırınız! 

'" a an nrındn 2356 ev yık11mıı, 69 (Devamı 11 inci ıayfadaJ :...---------__. mek üzere hükfunetçe ittihaz olunan ka- (Devamı 2 inci sayfadaJ 



2 Snyfn 

, Her gün 
Ziraat işlerimize bir 
Nizam vermek ihtiyacı 

- Yazan: Muhittin Birgen 
fe on günlerde Ziraat Vekaletinde, 
;;;;;J) gözden kaçmaması lazım gelen 

bir }ıadise oldu: iktısad Vekaleti müste-
şarı Faik Kurdoğlu, kısmi bir intihab ne
ticesinde meb'usluğa seçilerek biraz son
ra Ziraat Vekaletine geldi. Faik Kurdoğ
lu, devrin siyasi mektebinden yetişmiş 
bir vekil değildir ; meşrutiyet gençliğinin 

içinden çıkmış, muhtelif iktısadi hizmet
lerde bulunmuş ve kendisine bu sahada 
muvafiakiyetli bir karrier yapmış olgun 
bir kafadır. Kendisini, henüz Darülfü -
nunlu olarak, az bir zaman gazetecilikle 
alfıkadar olduğu zamanlardan tanırım; 

her şeyden evvel zeki, sonra iyi blr tah
sil sahibi, daha sonra ayni iş hududu için
de muhtelif sahalarda gezinmiş ve bina
enaleyh kıymetli tecrübeler elde etmiş 

bir insandır; modern ilimle ve modern 
iktısad hayatile en kuvvetli ve en g~niş 
bir şekilde mücehhez olan Kurdoğlu, iktı
sad müsteşarlığı zamanında iyi §eyler 
yaptı ve kendisinin modern ve usullü bir 
çalışma kudreti olduğunu da isbat etti. 
Tahmin edebilirim ki Ziraat Vekaletine 
gelmesinin, en kuvvetli sebebi budur: 
Modern bir kuvvet ve mühim bir çalışma 
kudreti. 

* Ziraat Vekaletimizin de tam böyle bir 
vekile ihtiyacı olduğunu zannediyorum. 
Bu vekalet bir çiftlik değildir ki bir zi
raat teknisyenine muhtaç olsun. Ziraat 
teknisyeninin yeri vekalet değil, tarla ve 
çiftliktir. Halbuki bu vekalet şimdiye ka
dar ya idare bürokrasisinin, tarla gör -
memiş memur - teknisyenlerin elinde bu
lundu. Bu defa gelen vekil ise nizamcı, 
teşkilatçı bir iktısad adamıdır. Bu ve -
kaletin işleri, şimdiye kadar ya bürokra
sinin herkese uyku getiren kağıd hareke
tile, yahud da memur - teknisyenlerin 
fanteziye kaçan projelerile idare edildi. 
Halbuki orada bir koordinasyon kuvve -
tine, bir iş teşkilatçısına, metodcu bir 
başancıya ihtiyaç vardır. Çok eminim ki 
Celal Bayar hükumetine yeni giren bu 
genç ve yeni tarzda çalışmayı bilen vekil, 
bu işi bu suretle anlıyan ve bu suretle 
kavnyacak ve başaracak olan insandır. 

Kendisinden bunu bekliyebiliriz. Hat~ 
belki de vazifesi odur. CeHil Bayar, onu 
oraya bu vazifeyi görmek üzere ve bun
dan emin olarak getirmiştir. 

* 

SON POSTA 

Resimli Makale: 1C Hepimizin sevgilisi.. X 

Vatanseverlik satın alınan, pazarlık edilen, zorla aşılanan 

bir mata değildir. Bize mazinin karanlıklarında gömülü sa
yısız atalarımızdan miras olarak intikal eder, beşiğimizde 

başlıyarak mezanmıza kadar sürüp gider. Bu toprakta ya
şıyan herkesin müşterek hissidir. 

Vtanseveruk bir mezıyet değil, tabii bir histir, ezeli ve e
bedi bir borçtur, fakat bu tabii hissin, hiç bitmiyen bu ebedi 
borcun yurda fayda vermesi için yunl, yuva, aile ve i~ em
niyetinin ne demek olduğunun bilinerek yapılması lmmdır. 
Bir ülkenin mes"ud alınası içinde yaşıyanların onu bilerek 
çalışmalan, çalışarak sevmeleri ile kaimdir. 

( 
Birkaç dakikada 
ihtiyar olan genç kız 

Pittsbörgde, teknik enstitüsü talebesi

nin verdiği bir milsamerede, resmini gör
düğünüz genç kız makyaj san'atı ile bir 

kaç dakikada gördütünüz ihtiyar ve has
talıklı kadın kıyafetine girmiş ve pek 

ARASDNDA ) 
lj HERGüN BiR Fi HA ·ı 

GUzel genç kızlar 
lngiliz krallarından biri vellahd -

ken gezdiği ıehirlerden birine gidecek
ti; §ehre gitmeden: 

- Ben orada iken çok güzel genç 
kızlar vardı. Onların beni kar§ılama
sını isterdim. 

Dedi. Kralın bu arzusunu ıehrin 
belediye Teisine bildirdiler. 

Kral §ehre girdiği zaman bir çok 
ihtiyar kadın kendisini kar§ıladıta.r. 
Şeh~n belediye reisi onları tanıttı: 

- Siz burada iken gö-rdüğünüz çok 
güzel kızlar sizi karşılamıya geldiler 

Yarışmağa tövbe eden 
Otomobil garışcısı 

hükümdarım. Dünyanın c.u. uilyilk otomobil yarışcısı «---------------• diye anılan Tazio Nuvolari, bir daha ya-
Y enl bir eğlence: rışmağa töbe etmiştir. 

b .., Pan büyük mükafatı için antreman 
Kaplam aga yarışı yaparken, otomobili ateş alını§, tendisi 

de bir çok yerinden yanmış, yaralanmış 
ve hastaneye kaldırılmıştır. 

Ziraat Vekfıletinin en büyük vazüesi, muvaffak olmuştur. 
Sırrını mezara götüren 

dişci 
Türkiyenin ziraat işlerini - fakat, teknik -----------
ziraat meselelerini değil, zıraat iktısadi - ispanyadaki Fransız 
yatını - evvelA, umumi bir takım fikir - b l 
}erde toplamak, bunları prensipler hali~ elçisinin u uşu 
ne getirmek ve sonra da bu prensiplere Fransanın Barselon elçisi Lambon, ge-
göre, tedriçli bir tatbikat siyaseti tut - celeri Franko tayyarelerinin gürültüsün
maktır. Ziraat Vekaleti icad edildiği za- den kurtularak rahatça uyuyabilmek 
mandan, yani ömrü asra yaklaşan Tanzi- için bir usul keşfetmiştir. Elçi her akşım 
ma:tan~e~i hiç bir zaman bu vekaletin maiyetine elçihanenin yüksek memurla
vazüesı boyle anlaşılmamıştır. 1 rı ve paralarını alarak otomobilile §E!hrin 

Kuvvetle eminim ki, Faik Kurdoğlu bu 1 on beş kilometre uzağında bulunan bir 
Yaz.ifeyi böyle anlıyan ilk vekil olacaktır. . ekte b h k d 

B h tt"ğ" • f "ki 1 . I manastıra gıtm ve sa a a a ar o-

l 
aelse d~ 1,:nKumumbı. 1 .~ ertvle prensıp- rada istirahat etmektedir. Fransız elçi

er n er ır. ısaca ır goz a a ım: 
1 - Türkiye şartlarına göre ziraat tek

niği ne olmalıdır? NereCien başlayıp, ne
reye doğru gitmelidir? 

sının böyle geceleri manastıra iltica et-
mesi manastırı da tecavüzden kurtarmış
tır. Çünkü sefirin orada bulunuşu, ma

nastıra bir nevi siyasi masuniyet temin 

etmektedir. 
"\Iütarekede, istanbula gelen Beyaz Rus -

ıar harbin o müdhi§ cehenneminden yeni çı
ka~ ve gördü~ü sun1 boUuk yüzünden dellye 

2 - Türkiyede zirnatin çalışma siste
mi ve teşkilatı hangi esaslara göre tan
zim edilmelidir? 

3 - Türkiye ziraatinde toprak mesele
si nasıl halledilmeli? 

7ıAeşhur bı·r Jutbol kralı öldü dönen İstanbul halkına türlü türlü eğlence 
ıvı' J 1 vasıtaları göstermlşlercll. Tahtakurusu, ha-

4 - Türkiyenin iktısadi faaliyet man
zumesinde tarlanın, bağın, bahçenin ve 
ziraat sanayiinin tabi olacağı fiat poli -
tikası nedir? 

Bir zamanlar futbolcüler prensi diye marn böceği yarışlarını onlardan öğrendik. 
d • h ld Tango başlan, ruj kullanmasını onlardan 

anılan Blumer 64 yaşında ol ugu a e gördük. Ama kaplumbağa yarışını hiç sey -
ölmüştür. Çok küçük yaşta futbole başlı- retmemiştık. 
yan ve kendisine verilen pası kapınca, İngllterede, bir açık göz şimdi kaplumba
t ·ıara takması bir olan Blumer, ğa. yangını 1cnd etmiştir. Şimdi ekseri otel -
opu ag !erin en birinci eğlencesini teşkil etmekte ve 

bütün futbol hayatında 352 gol atmıştır. yanşda birinci gelen kaplumbağa sahlblcrine 
Blumer 1914 senesinde Almanyada fut- büyük bir kahraman gibi bakılmakta, her 
bol antrenörlüğü yapmıştır. yerde itibar gösterilmektedir. 

Son zamanlara kadar kralın dişciliği
ni yapan TruII1an isminde bir doktor öl
müş ve kalbinde en yakın dostuna bile 
söylemediği bir sırrı da mezarına götür
müştür. 

Doktorun '1ırrı, önceden keşif ve tah
min ettiğini hava barblerine, tayyarelere 
karşı $an bir tedbirdir. Bulduğu bir 
usul ile tayyareleri havada imha edece
ğini iddia eden doktor, bu müdhiş keşfi
nin ne olduğunu soylememiştir. 

Dügme koleksiyonu 
yapan kadın 

78 yaşlarında bulunan bir Amerikan 
kadını, 65 senedenberi üşenmeden tam 
'4882 tane düğme toplamıştır. Bu düğ
melerin hepsi tektir ve içlerinde birbiri
nin ayni olanı yoktur. 

F ordun oglunu tehdid 
eden yakalandı 

Ameh-ikada, 22 yaşlarında bir genç, 
meşhur fabrikatör Ford ile oğluna bir 
tehdid emktubu göndererek 2000 dolar 
istemiştir ve hemen yakalanmıştır. 

Bütün bu sualler, milli iktısad bünye
sinin umumi görünüşü i~inde ayn ayrı 
ccvablarla izah edildikten sonra bunla -
rın hepsi bir araya toplanmak ve bü -
tün faaliyetler arasında sağlam bir koor
dinasyon vücude getirilmek icab ediyor. 
Bu iş şimdiye kadar hiç tecrübe edilme
miştir; yeni vekilin bu tecrübeye atılaca
ğını muhakkak olarak hesab edebiliriz. 
Bütün meseleyi halledip büyük bir da
vayı muvaffakiyetle neticeye erdirecek 
mi? Bu, bir zaman m~selesidir; hem de 
hayli uzun zaman! Şimdilik bu yola gi
rilmiş ve hareket uyandırılmış bile olsa 
kiıfidir. 

r 
iSTER ı AN, İSTE 1NA A! 

Kısa bir tecrübe gösterecektir; zanne
diyorum ki Celal Bayarın çok iyi yap -
tığı şeylerden biri de bu vekaleti bu yeni 
unsurun eline vermektir . 

.Muhittin Birgen 

Bu sabah, Bahkpazarı semtinin yıkılacak kısmında dük- almayı dü ündüm. Bir metrelik toprak için 500 lira, 25 met-
kfını olan bir dost ile konuşuyorduk, şunu söyledı: re murabbaı yer tutan bir harabe için 12,500 lira dediler. 
_ Ticarcthanemi nakletmek için yıkılacak kısımlardan Baktım ki olmıy:ıcak. Bir müddet için piyasadan çekilmeyi 

sonra meydana çıkacak parçada bir dükkan tutmak istiyor- tercih ettim, dedi. 
Biz bu hikayeyi dinledikten sonra belediyenin yıkılacak 

dum. İçine itina ile temiz tutulması elzem eşyayi koyrnıya kısımların istimlfıki için sarfedeceği parayı çıkarmak, hem 
layık bir yer bulamadım, masrafını üzerime alarak yaptın- de yeni meydanı güzelleştirmek üzere daha geniş bir sahayı 
rım, diye düşündüm, sordum. Bir sene evvel aylık kirası istimlak edip yaptırmayı düşünmemiş olmasının bazı kJm-
7,5 liradan ibaret olan avuçiçi kadar bir yer için ayda 25Q selerin başlarına birer devlet kuşu konmasını mucıb oldu
lira istediler, kirayı bırakarak küçücük bir dükkanı satın ğuna inandık, fakat ey okuyucu sen: 

. I S T E R t N A N, İ S T E R l N A N M Al 

Nisan 23 

Sözün Kısası -----
Yazı Ço~ Olduğu /çin 
Bugün Konamadı 

---.. ··- -------·- .... .,,,.., ____ ·-
Elektrik Şirketinin 

muamelatı 
kontrol altına alındı 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
karadan gelen bir heyet şirket merkezi 
..olan Metro hanına giderek şirketin mua
ınelat varidat ve. masrafını llontrol altı-

' Jta ~. bütün mevcudatına vazıycd et• 
miştir. Bu muamele yapılmadan evvel 
·hükUmetin kararı şirket müdürlüğüne 
tebliğ edilmiştir. Heye.t şu zevattan mü
rekkebdir; Nafia Vekaleti teftiş dairesi 
rej.si Şefik Uı:un'un başkanlığında na
fia başmüfettişi Süruri Devrimer, vekôlet 
hukuk müşavir muaVini Tahir, muhase
be muavini Hüsnü, İstanbul nafia şirket· 
ler ve müesseseler komiseri Fethi Man .. 
guoğlu. 

Bu cezri kararın tatbikına geçilmesi • 
nin mucib sebebleri şunlardır: 

l - İstanbul elektrik şirketi tesisatı • 
nın bozu kolduğu, bundan uzun bir za .. 
man evvel anlaşılmış ve bunun üzerine 
Nafia Vekaleti mütehassıslai"dan mü • 
rekkeb bir heyet teşkil ederek İstan .. 
bula göndermiştir. Bu heyete şirketin mü 
tehassısları da iştirak etmişler ve bil " 
tün .şebeke üzerinde esaslı tedkiklcr ya
pılmıştır. Bu müşterek tedkikat netice
sinde tesisatın son derecede fena ve hat
tfı İstanbul halkının emniyet ve selfime
tini tehdid edecek kadar bozuk olduğu ve 
tesisatın elektrik ihtiyacatını karşılamı
yacak nisbette noksan bulunduğu tesbit 
edilmiş, bunlar zapta geçirilerek iki taraf 
murahhasları tarafından imzalanmıştır. 

Bu cihet, şirkete tebliğ edilmiş ve şirket, 
J. kanunusani 938 tarihinden itibar~n i§" 
letme masrafını varidattan çıkardıktan 

sonra geriye kalacak para ile bozuk ve 
noksan tesisatı yapmağı kabul etmiştir. 

2 - Fakat şirket bunu yerine getirme· 
ğe başlamamakla beraber bu defa An .. 
karada Nafia Vekaleti ile kendi murab· 
hasları arasında başlıyn müzkercyj de 
sebebsJz olarak inkitaa uğratmıştır. 

3 - Yapılan tedkikler de tesisatın bo
.zuk ve noksanlığının daha fena netice .. 
lere meydan vermesi muhtemel görüldü· 
ğünden böyle bir halin önüne geçilmesi 
için hükumet yukarıdaki tedbirleri al -
mış ve Ankaradan bir heyet göndermiş -
tir. 

Heyetin salahiyet ve vazifesi 
Heyet, şirketin bütün muamelatını, ka· 

salarda ve bankalardaki mevcudatını 
kontrol altına almıştı;r. Şirket, heyetin 
vizesi olmadan hiç bir sarfiyat yapamı· 
yncaktır. Varidat ve sarfiyat daimi su • 
rette kontrol altında bulundurulacaktı!· 
l kfmunusaniden itibaren işletme mas· 
ırafı varidattan çıkarıldıkUın sonra vari· 
dat fazlasını kontrolü altında bulundu • 
racaktır. Bu varidat fazla bozuk ve nok • 
san şebekenin ıslahına ve yaptırılmasını.ı 
sarf edilecektir. 

Ata türkün 
Darüşşafakalılara 
/iti/ atları 
Darüşşafnka mezunları geçen gün sene • 

llk kongrelerlnl yapmışlardır. Bu münasc " 
betle Atatürk'e çektikler! tazım telgrafJJlll 
gelen cevabı dercedlyoruz: 

Harun Kocacan: Darüşşafaka mezunlar~ 
Başkanı: rl 

Darüşşafaka mezunları senelik kongreıe .. 
münasebeUle gösterilen temlz duygulara /. 
tatürk'ün teşekkürlerin! blldlrlrlm. 

Umumi Kitib Vekili 
Süreyya Anderinı:ı'!.-

_.. ...... -............................................ . 
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23 Nisan 

Amerikada "Muhteşem 
uçan kaleler,, yapıldı 

Toplar ve makineli tüfekler için taretleri havi olan 
bombardıman tayyareleri yere inmeden Amerikadan 

Avrupaya gidip gelebileceklerdir 
Nevyork 22 (A.A.) - Bugün öğrenildi-ı cUçan kale> den maada, İngiltere hü

ğiııe göre Amerika birleşik devletleri hil- ktlıneti, saatte 450 kilometre sür'atinde 
kumeti, ~ modeli satın almak üzere tek motörlü muharebe tayyareleri ile üç 
burada bulunan İngiliz heyetine, arala - tip bombardıman deniz tayyaresini de 
rında c Uçan kale> ismindeki meşhur satın al~bilec~tir. . . 

b b d t · d ld ğ halde Amenkan hüktımetı, daha yenı model-om ar ıman ayyaresı e o u u . . . 
d li t klif tmi t' lerl ihraç ıçip vermemektedır. Amerıkan 

otuz tayyare mo e e e ş ır. ordusunda, bugün, tayyarenin alt ve üst 
Bu modellerin ihraç edilmesinde Ame- kısımlarında toplar ve makineli tüfek -

rika birleşik devletleri hükCımeti hiç bir ldr için tarcitlorl havi muhteşem uçan 
mahzur görmemektedir. Zira hüktımetin kaleler ve Stratosferde hareket eden ve 
kanaatince Amerikan kara ve deniz or- yere inmeden Avrupaya gidip dönebilen 
dularında bu modellerden daha çok yük- altı motörlü muazzam bombardıman tay-
sck kıymette makineler mevcuddur. yareleri vardır. 

F ranko, hükiimetcileri 
çember içine aldı 

2600 kilometre murabbalık arazinin işgal edilmesi 
ve temizlenmesi işi polis kuvvetlerine bırakıldı 

S..ıragos 22 (A.A.) - Havas muhabiri 1 almış bulunduğundan 2600 kilometre mu
bildiriyor: General Solhaga'nın Lerida rabbalık arazinin işgal edilmesi ve te -
ile Fransız hududu arasında 7 nisanda mizlenmcsi i§i, ihtiyat polis kuvvetlerine 
başladığı manevra hareketi, bugün Bi -
saurri Venaskc'den yürüyen kuvvetler 
ile Sort'dan ilcrllyen kuvvetlerin arala
rında irtibatı temin etmeleri suretile ni
hayete ermiştir. Hük1lmetçiler, bu mınta
kada, merkezi Malpas olan 2600 kilo -
metıe murabbalık bir arazide çember 
içiı1c alınmış bÜlunmaktadır. 

Sol cenah kuvvetlerinin karşısındaki 
yedi bin kişilik hükumetçi kıt'aları, hu -
dudu geçmek suretile kaçmıştır. Sağ ce
nah kuvvetlerinin karşısındaki hükltmet
çi kıt'ulan da Seo de Urgel istikametin
de geri çekilmiştir. F\rankist kuvveiler 
halen, hududu kendi muhafazaları altına 

pırakılmıştır. Başkumandanlık, bu işin u
zun sllrmiyeceği kanaatindedir. Zira hü
kfunetçl kuvvetlerin büyük bir kısmı kaç
maktadır. 

Salamanka 22 (A.A.) - Umumi karar
gahın tebliği: 

Kastellon eyaletinde ilerliyen kuvvet
lerimiz, Kastellonun 40 kilometre şima
linde ve Vlnaroz'un 30 kilometre cenu
bunda kain Alkala de Kiver şehri ci -
varını zaptetmfşlerdir. 

Madrid cephesindeki kuvvetlerimiz U
sera mahallesinde dün mühim bir mev
zii ele geçirmişlerdir. 

Tü -Sovyet dostluğu 
Sefir; "iki memleket arasındaki dostluk müşterek sulh 
emeline sağlam bir tarzda istinad eylemektedir,, diyor 

Ankara 22-Yeni Sovyet büyük elçlsl Bay mıııetınln ecnebi mlldabalecllerln sutkasd -
terentlev aşağıdaki beyanatının Türk mat - !erine knrşı l.stlklA.llerlni s11Ahla müdafaa et
buatına 1bl ğını Anadolu njo.nsındo.n rica meye mecbur bulundukları o kahramnnlık 
etmljlerdlr: dcvreslnde başlamıştır. ' 

Sovyctler Birllği hıikümetlnl dost Türkl- Sefir iki memleket aro.sındakl dosUuj1un 
yede temsil etmek glbl şerefli ve o nl.sbette tarihçesini yaptıktan sonra sözlerJne şöyle 
mes'ullyetll bir vazifeyi bana tevdi etmiş ol- devam etmiştir: 
ınasmdan dolayı duyduğum derin ve samı - HA.len, münhasıran gergin olan enter -
rni sevinci Türk matbuatı vasıtnslle ıfade et- nasyonal bir vaziyet içinde, bu dostane Sov
mek fırsatını bulduğumdan dolayı pek zl - yet - Türk teması, kollektıf emniyet c asına 
yade memnunum.. müstenid taksim kabul etmez barışın te -

Bundan önce de bu çok misafirperver minlne yarayan mühim bir fi.mil olarak da.
memlekette bulunmuştum. Birkaç sene ev - ha müessir bir rol oynayabilecektir. Türk -
vel guzel memleketinizde yaşamış, çalı§Illl.§ Sovyet dosUuğunun bundan sonraki takvl
ve en iyi hntıralarla ayrılmıştım. yeslnin ve tahkim etmek suretlle, ileri insıın-

Şimdl Sovyetler Birliğinin büyük el~isl m- lığın mütearnz kuvvetlerin m111eUer arnsın
fo.tile büyuk blr memnuniyetle geliyorum, da yeni bir kanlı kıtal çıkarmak hususun -
htl.'>u.,ne kl lkl memleketimizin karşılıklı men dakl cinat teşebbüslerine karşı olan rpücade
fnatıerlnln, an'anevt Sovyct - Türk dostlu - lesinde kıymetli bir A.mll olacağına ııslfi. ştip: 
ihınun ileride t.nkvlye ve inkişafını flmir bu- he yoktur. 
Iundu1u ko.naatlndcyim. Sovyetıer Birliği lle Türkiye nrasındnkl 

Turk devlet ııdamlarlle ve bilhassa Baıı - münasebetleri büyük bir memnuniyetle gö -
\ kil Ekselans CeUU Baynr ve Hariciye Vekl- rüyor ve tesbit ediyorum ki, ekonomi, Uca -
U Ek lans Tevfik Rüşdü Arasla yaptığım ret ve kültür sahalarında da muterakki bir 
1 k temaslar, mllletlerimlz ve hukumetıeri - şekllde inkişaf etmektedir. 
ınız ar sında mevcud çozülmez dostluğun ıs- Sarsılmaz ve vefalı Türk - Sovyet oost -
tlkrar v kuvvetlnJ tebarüz ettirnılştir. luğunun bundan sonraki lnklşatındnn ta -

Filh:ıkika, Sovyet - Turk münasebatı ge- mamen emin olarak, banşın muhafazası ve 
Çlcl miilAhnzıılnra veya siyası mütnlealara 1k1 milletin terakkisi için emin bir zt'unım 
değil, karşılıklı hnkik1 menfaat, mütekabil olan bu maksada erlşmeğe bütün kuvvetlm
anıayışa ve müşterek sulh emeline sa~lnm le çalışacağım. Bu yolda ynlnız Türkiye Cum 
bir tarzda 1.!ttnnd eylemektedir. İki nıemle - hurlyetl hükı1nıetlnin değil, ayni zamanda 
ketlınlz arasındaki dostluk, gerek kahraman fevkatrıde takdlr ett1Aim Türk matbuatının 
Sovyet mfilctıerlnin gerek kahraman Türk devamlı müzaheretlni bulacnğuna kanllm. 

Romanyada demir muhafızlar reisi 
casuslukla da itham ediliyor 

SON POSTA 

Almanlar 
Tiryeste limanı 
ile meşgul 
Berlin 22 (A.A.) - Tiryeste limanının 

istikbali meselesini tedkik eden Doyçe 
Fölksvirtşaft mecmuası, bu meselenin 
dost olan Almanya ile İtalya arasında 
kolayca halledileceğini yazmakta ve şun
ları ilave eylemektedir. 

cİkı memleket Alman ticaretinin bir 
nisbet dahilinde Tiryesteden geçmesi hu
susunda· itiltıf ettikleri takdirde İtalya 
evvelce A vusturyanın istifade ettiği ser
best mıntakayı y.eni Alınan devleti lehi
ne terketmeğe mütemayildir. İtalyan lıi.i
ku.meti, Anşlusdan sonra bu imtiyazı Al
manyaya vermek istememişti.:ıo 

Memcua, Dµçenin Adriyatik limanları
nın zimamdarlarile geçende yaptığı gö
rüşmelerden sonra yakında Tiryesteye 
yapacağı ziyaretin ehemmiyetini tebarüz 
ettirmektedir. 

Habeş meselesi 
karşısında 

Millet]~r Cemiyeti 
Cenevre 22 (A.A.) - Milletler Cemi -

yetinin gelecek içtima devresinde dün -
yada bütün gözler Cenevreye dönecek -
tir. Cemiyet bu devre esnasında beynel
milel siyaseti alakadar eden başlıca me
seleleri tedkik edecektir. Bu meseleler 
şunlardır: 

1 - Çinin müracaati, 2 - Habeşistan 

meselesi, 3 - Anşlüs neticesinde Avus -
turya mültecilerinin vaziyeti, 4 - Ce -
miyetin mukavelesini değiştirmek üzere 
Şili tarafından vuku bulan teklif. 

Haile Selasiyenin cemiyetin müzake
relerinde mümessil bulundurmak hak -
kındaki talebinin pek nazik bir ·,raziyet 
ihdas edeceği beyan edilmektedir. 
Habeşistan mümessillenin Habeşista -

nın mühim bir kısmının hala İtalyanla
ra mukavemet etmekte olduğunu söyli -
~·erek Habeşistana bir tahkik heyeti gön
dC'rilmesini istiyecPklerini tahmin cylc
mektedirler. 

Ziraat 
edkik 

Vekilinin 
seya ati 

Ankara 22 (Hususi) - Ziraat Vekili 
Faik Kurdoğlu yakında memleket içın .fo 

bir tedkik seyahati yapacaktır. 

Yeni Sovyet sefirinin 
ziyaretleri 

Ankara 22 (A.A.) - Yeni Sovyet bil -
yük elçisi B. Terentien, bu sabJh sa:ıt 

11 de Büyük Millet Meclisi reıc:i B. Ab 
dülhalik Rendayı ve saat 11,30 da da 
Başvekil B. Celal Bayarı ziyaret etmiş ve 
BaşvC'kil ile yrırım saat süren bir görü 
mede bulunmuştur. 

Tun usta 4 İtalyan daha 
mahkum edildi 

Tunus 22 (A.A.) - Askeri mahkeme 
dördü İtalyan olmak üzere beş :nazmı
nu bC'§ sene hapis ile sadece para cezası 
arasında tehalüf eden muhtE'lif cezalara 
mahkum c>tmiştir. 

Diğer . birçok maznunlar memnu silah 
ta~ıdıkları için bir sene hapis ve 500 frank 
para cezasına mahkOm edilmişlerdir. 

Berlin ve Londra 
sefirlerimiz 

Ankara 22 (A.A.) - Moskova büyük el
çimiz Zekai Apaydın ile Berlin büyük el
çimiz Hamdi Arpağ bugün Başvekil B. 
Celftl Bayarı ziyaret ederek kendisile u
zun müddet görüşmüşlerdir. 

lngiliz Harbiye 
Nazırı Romada 
Londra 22 (Hususi) - M ltada bir tef

tiş sC'ynhati yapmış olan harbiye nazırı 

Horbelişa bugün tayyare ile Romaya gel-
Bük~ 22 (A.A.) - Rador ajansı teblll ı nun ahklmma tevfikan tasfiye edllecektlr. · t" :il rnış ır. 

e ror: Dahiliye ve Adliye Nazırlan bilhassa, elde Horbeli.şa yarın Mussoliniyle hususi bir 
Demir Muh:ı.fızlnnn fıınllyetı hakkında edilen evraktan geni§ bir casusluk eebeke - ·· ~ b 1 k K · . 

I> hın sının mevcud oldu~· anla•ıldığını tebaru·z ,mulukatta u unaca tır. ont Cıano ıse 
J. ye ve Adliye Nazırları tarafından ve - 0 .. 'JI ı · · fi · · 

rllen izahatı mfıteakib nazırlar mecllst 20 ettlrml§lerdir. ngılız nazırı şere ne bır zıyafet vere -
Nisanda fU karnrı vermiştir: Kordeanu'ya aid bir dosyanın tedkikln - cektir. 

den bu hareketin polis mUdürlyeUnde, em -
Korde nu'nun birbirini mi.ıteakib kur -

duğu ~Arko.nJ Mlş:ı.b, cDeınlr Muhafızlar.. ve 
her "Y vatıın lçinıı teşekküllerinin llgnsı 
hakkındaki karar ipka ve bu teşekküllere a
id emlak devletin mti.dafaası hakkındaki ka-

nıyeu umumıye ve büyük erk~nıhnrbıreae Ankara Şehir Tiyatrosu 
muhbirleri bulunduğu anlnşılmıştır. . 

Diğer bazı evrak lle de ecnebi teşekkül _ 1 Adana 22 (A.A.) - Ankara Şchır ti -
lcrle bu hareket arasında irtibat tesis edil _ yatrosu Bağdaddan şehrimize geldi. Ya -
mlf olduğu tesblt edilmiştir. rmdan itibaren üç temsil verecektir. 

---·----

Başvekil ve 
Hariciye Vekili 

şehrimizde 
Ankara 22 (Hususi) - Başvekil CelAl 

Bayar yanında doktor Tevfik Rüşdü A
ras olduğu halde 19,15 de kalkan ekspre
se bağlanan hususi vagonla İstanbula ha
reket etmiştir. İstasyonda meclis reisi 
Abdülhalik Renda, Riyaseticumhur baş
yaveri Celal, vekiller, meb'uslar, kordip
lomatik vekaletler ve müesseseler erkfını 
brafından uğurlanmıştır. 

Ankara 22 (Hususi) - Baş,·ekil Ceial 
Bayar haricde bulunacağı sırada Baş -
vekalet vekilliğini Millt Müdafaa Vekili 
General Kazım Özalp ve Hariciye Vekil
lcti vekilliğini de Saracoğlu d~rhude e
deceklerdir. 

İngiliz - İtalyan 
anlaşması ve 

Balkan Antantı 
Londra 22 (Hususi) - Balkan Antan

tı konseyinin riyaset mevkiinde bulunan 
Yunan başvekili M taksas, İngiliz başve
.kili Çemberlayn ile İtalyan baş,•ekili 
Mussoliniye birer telgraf çekerek, Balkan 
Antantı devletleri namına İngiliz - İtal
yan anlaşmasını tebrik etmiştir. 

Fransız - ltalyan 
müzakereleri 

resmen başladı 
Paris 22 (Hususi) - Bugün Romada 

Fransız - İtalyan müzakerelerine resmen 
başlnnmıştır. 

Son bir hafta zarfında Kont Ciano ta -
rafından üç defa kabul edilmiş olan 
Fransız maslahatgüzan Blondel, dün Pa
risten aldığı talimat mucibince bugün 
resmi müzakerelere başlruruştır. 

Alman yada 
demir kıtlığı 

Berlin 22 - Demir kıtlığı, evlerin ö -
nündekı parmaklıkların yerıne çımento -
dan, tu ",ladan, veyahud dikili fidanlar -
dan çitler vücude getirmek mecburiyetini 
tevlid etmiştir. 

Dahiliye nezaretinin bir tamimi, halkı 
bir ağustos 1938 tarihine kadar :nuha -
fnzası elzem olmıyan bütün demır par -
maklıkları yıkmağa ve onları hurdavat 
demir tacil"lerine satmağa davet etmek -
tedir. Tacirler, bu demirleri teslihat sa
nayii içın çalışan fabrikalara satmnğı 

laahhüd edeceklerdir. 

ltalyada fena havalar 
tahribat yaph 

Roma 22 (A.A.) - İtalyanın şimalin
de havaların fena gitmesi yüzünden vu -
kua gelen hasarat iki milyon lira olarak 
tahmin edilmektediT. 

Sabahtan Sabaha 

Sayfa 3 

e Almanganın Şarka 
dogru ileri/egen 
iktısadi hareketleri 

Yazan: Selim Ragıp Emec --- ------
vusturyanın Almanyaya iltiha • 

kından sonra Almanyanın şarka 
doğru uzaması ihtimallerinin uyandırdı
ğı endişelere hak verdiren bazı fiili teza· 
hürler belirmiye başlamıştır. Bunlardan 
başlıcası, Alman iktisad servisleri tara
fından orta Avrupa ve Balkanlar için 
müşterek bir ticaret parası ihdasının 

mümkün olup olamıyacağının tedkika 
başlanılmış olmasıdır. 
• Bu itilaftan Çekoslovakya hariç tutu • 
lacaktır. İhdas edilecek olan paranın hu
susiyeti, bu hususta anlaşan devletler a
rasında ticari borçların tesviyesine mim
hasır kalması olacak, Almanya da, müş -
terek bir para ile birleşen devleUer blo
kuna dahil bulunacaktır. Alman iktısad· 
çıları, bu sayede kontcnjantman usulünün 
kalkabileceğini, ticari tahdidata nihayet 
verileceğini, hatta ticari mübadelenin bu 
sayede artacağını dahi ümid etmekte -
dirler. 
Eğer bu tasavvur tatbik mevkiine ko

nabilirse, bunun ilk neticesi serbest mü
badelenin nihayetidir. Filvaki, bugün de 
ortada bir serbest mübadele vaziyeti 
yoktur. Fakat yeni itilaf, mevcud duru -
mu esaslandırmak suretile her türlü ra
hat nefes alabilmek imkanlarını ortadan 
kaldıracaktır. İkinci netice ise Romanya 
petrolunun, Yugoslav madenlerinin, Ma
car buğdayının Alman kontrolü altına 

girmesidir. Bunun fiili tesiri §Udur k1 
Almanya, iptidai ve gıdat maddeler ih -
tiyacını bu sureile temin ettikten sonra, 
Avrupada girişeceği her hangi bir mü
cadeleyi fazla sıkıntı çekmeden muvaf -
fakiyetle nihayete erdirebilecektir. 

Bu münasebetle şunu unutmamak ıa -
zımdır ki Almanyayı umumi ittihada 
sevkeden, Alman devletleri arasında vil -
cude getirilmiş olan gümrük birliği ol -
muştur. Beraberliğin temin ettiği kuv -
vet sayesindedir ki Almanya, yavaş ya
vaş, fakat kat'i bir emniyetle büyük it
tihada doğru yürümüş ve büyük emel -
]erini beslemiye muvaffak olabilmiştir. 

Selim Ragıp Emeç 

Balkan matbuatı arasında 
iş birliği 

Belgrad 22 (A.A.) - Yıldız konferansı 
hakkında Samupravn gazetesi şöyle yaz
maktadır: cTürklerin, Helenlerin, Ru -
menlerin ve Yugoslavların, cemaatleri 
hakkında sükunet ve emniyetle müzake
relerde bulunmak ve müşterek ocakları -
nın pl!nını tesbit etmek üzere tek emelle 
ayni çatı altında toplanmalan takdire 
§ayan bir manzara arzetmekte idi.> 

Gazete bundan sonra dört müttefik 
memleket matbuatı mümessillerinin sulh 
:fikrile ve daha sıkı bir lş birliği tesisi 
arzuslle hareket ettikleri. • kaydeyle -
mektedir. 

Çocuk davası 
Ben çocuğu nüf~ davasile bir tutanlarla beraber değilim. Çocuk kalabalığı 

arttıracak bir unsur olamaz. Belki cemiyetin normal genişlemesini, med nt 
seviyesini de yükseltmek şartile temin eden bir varlık olabilir. 

1 

Çocuk bir kıymettir. Fakat bu cevher işlenmez, terbiye edilmezse kıyrne .. 
tini kaybettikten başka cemiyet için ağır ve tehlikeli bir yük olur. Bunun 
için çok çocuk doğuran analardan riyade iyi çocuk yetiştiren anaları nimay• 
etmek taraftarıyım. Çocuk yalnız ana ve baba için değil, içinde doğduğu 
cemiyet için ağır bir mes'uliyettir. Onu içinde bulunduğumuz hayat ıartla
rına göre değil, hatta yarınki ihtimallere karşı hazırlamadıkça bu mes'uliyet 
yakamızı bırakmaz. Ben sokaklarda, toz toprak içinde yuvarlanan bakım ız 
bir yavru, şurada burada ağzından iğrenç kaldırım küfürleri saçılan haylaz 
bir çocuk gördüğüm zaman içim sızlar ve bunların analarına, babalarına la
net ederim. 

Ne bugünden haberleri, ne yarından endişeleri olmadan Tanrı vergisi diye 
ortaya bırakılan, ana baba terbiyesinden, cemiyet terbiyesinden mahrum bu 
çocuklar nüfus cedvcllcrlni kabartabilirler. Fakat milli tekamülde bir kıy • 
met olmaktan ne kadar uzaktırlar. Her zaman iddia ederim ki çocuğu doğur
mak bir hizmet değildir. Takdir edilecek vazife doğan çocuğu olgunlaştır • 
maktır. Gıdasından, aile ve cemiyetterbiyesine kadar her şeyini ana, babı 
yuvasından bekliyen çocuğn baknmnciı1;:•ıın sonra yılaşırı yavrulamak hiç de 
makbul bir cömerdlik sayılmaz. Eğer aile tam sıhhatli, olgun terbiyeli bir 
çocuk yetiştirecek vaziyetteı değilse talih ve kısmete bel bağlayıp cayır cayır 

sokak çocuğu peydahlamnktan çekinmelidir. Türk çocuğu yarınki Türk cemi· 
yetinin temeli olacaktır. Bakımsız, cılız, haylaz, küfürbaz bir kuru kalabalık 
bu cemiyete fayda değil, zarar verir. Çocuk müesseselerimiz, doktorlanmız 
ve maarüçilerimiz çocuk davasına bu cepheden bakarlarsa isabet ederler. 

Bü.rhan Cahid 



4 Sayfe 

Her plajda bir ııhhiye memuru ve iki can kurtarıcı 
bulunacak, sahilden itibaren elli metreye kadar 

derinliği bir metreyi geçen yerlerde plaj açtırılmıyacak 

1ıtanbuı pld; lanndan oırc 

• 
icra mütehassısı yarın 

dönüyor memleketine 
Bigada kar yağdı. Meyva 
ağaçları soğuktan 

müteessir oldu 

.İsviçreli mütehassıs icra dairesindeki memurlan az 
buluyor. Muamelelerdeki müddetlerin azaltılmaıına 

ve işlerin sür'atlendirilmesine lüzum görüyor 
İsvlçreden memleket.lınlze davet edilen 1 

ık. ·· d b · eh · · d h 1cra mütehassısı Prof. Hans Leyman bir müd ı gun en erı ş rımız e avn rüz-
dettenberl İstanbul icra dairesinde tedkikat garlı ve yağmurlu geçmektedir. Dün yapmaktadır. Mütehıwu mesAlsinl dün b1 -

şehirde kış günlerini hatırlatan bir so- tırmııtır. 
ğuk da hüküm sürmüştür. Prof. Leyman icra daireler1mlz1n faaJlye-

Yeşilköy meteoroloji istasyonundan tini umumiyetle çok beğenmekle beraber, ı -
verilen malumata göre dün eh · . d sas üzerinde bir çok tebeddülAt yapmak, ıc-
' . ş nmız e ra daJrelerlndetl mesAi tarsım daha aer1 ve 

'\e yurdun Karadenız kıyılan ile Orta mükemmel bir hale sokmalı: tasavvurunda -
ve doğu Anadolu bölgeleıinde hava ka- dır. BllhaS!a ıstlhtak Jdclinları üzerinde ted
palı ve yağmurlu geçmiş, rüzgarlar do- tikler yapan mütehassıs, bu iddiaların 1.şlerl 
,ğu Anadolu ile cenup doğusunda cenu- gec1ktlrd1Cini ve çoğalttığını gönnüıtür. Bun 
bf dig· er yerlerde umumı· , ti . lf ları daha aa!llam esaslara bağlamayı düıiln-
. '. ) e e şuna mektedlr. 
ıstıkametten orta kuvvette esmiştir. iıımııı taklbatı daha aerı n daha temı -
Dün sühunet en yüksek J 4,4 ve en dü- natlı bir hale ifrat etmek, icra hAtlm1nln 
şük de 8, 7 santigrad kaydedilmiştir. ıaıt\hlyetını tevsi etmek, müddetleri tevhld 

Bigadan gelen haberlere göre de 0 _ ve tenkls etmek, memur kadrosunu gcnlşlet-
d M rt 1 d h . . . melı::, mütehassısın programı dahlllnded1r. 

ra : a son arın a avalar ıyı gıt - Pazar günü memleketine hareket edecek 
mege başlayınca, cyaz geldi> diye bir olan Leyman, raporunu isvlçrede hamlıya -
çok evlerde sobalar kaldırılmıştı. Fa - cnktır. 
kat Nisan başında havalar birdenbire 3 hırsız tevkif edildi 
bozmuş, birkaç giln evvel de şehir ci - Hasan, Mehmed, Hüsameddin lslmlerlnde 
varındaki dağlara kar yağmağa başla - üç kişi Çarşıkapıda Hasan Fehın1nln dükk'-
mı.ş, bu yüzden evlerde sobalar yeni - nına girmişler ve altı top beyaz bez çalmış - icra mütehassısı Prof. Leyman 

den kurulmuştur. Bu yıl erken çiçek a- Jnrdır. Karaglimrükte Sabri isminde 
18 

ya§ında 
Plaj mevsimi yaklaşmaktadır. Her sal olacak ve suyun derinliği sahilden 1 çan eriklerle şeftali ve bademlerin to- BllAhare yakalanarak, adliyeye ·verilen bir gençle, 

16 
yaşında Fatma evvelki gün 

yı: olduğu gibi bu yıl da İstanbul bele- en az elli metre mesafeye kadar en çok murcuklan da şiddetli sofu.ıklarda dö üçl suçlu, ıuııncl sulh_tceza mahkemesinde ya- Ferlköy kırlarına gttmişler sabaha 
d. · 1~ · b l · in ka dl b ' · · . . ı b • pı an sore arını mu eaklb tevkil edllml§ _ • kadar ıyesı p ttJ ve anyo ar ıç yı ar ır metreyı geç.mıyecektır. Bu derın külmüştür. ıerdlr. yağmur ve soğuk altında dolaştıktan sonra 
ko?11~ ve bu kayıdlan bu sene daha likten fazla ol.an kı.sun kırmızı ş~an: Birkaç gündenberi de devamlı bir Yangm çıkarma ~uçlusuna nihayet ertesi gün Sabrının ağabeysi tara -
çogaltmıştır. dıralarla tahdıd edılecek, ve denızdekı şekilde yağmur yağmaktadır. • t "fd. fından yakalanarak polise teslim edilmiş -

Umumi ve hususf deniz hamamlnrı kuyularla girdabları gösteren renkli i- Ceza IS 8nl 1 ıerdfr. 
1• ·ı · 1 d 1 tl k ktı Ed ı Hırsızlık ve kasden yangın çıkarmak suç- 18 yaşındaki Sabri, müddelumumillkcle ve p aJ ar ınşa o unma an evve ınev- şare er onaca r. ı·rne ı·ıe stanbul vak'ayı şöyle anlatmıştır: 

kileri belediyece tedkik edilecek ve Bu kısunların içine sandal ve mo - larından Ağırcezada tahtı muhakemeye alı-
ö nan Mercanda Şerif Paşa hanında iplikçi - Fatma lle sevişiyoruz. Benim gözüm on-

bun.a göre izin verilecek1ir. nceden 1 törle girmek yasak olacaktır. d Abdülkerimln muhakemesine dün b:ışlan _ da, onunki de bende .. Evvelki gün 5 aydan· 
mvcud olanlar da bu sene yeniden ted- Helalar denize akıtılmıyacak, kana- araSlD a mıştır. berı ilk defa birbirimize rastladık. Ertesi gün 
kike tabi tutulacaklardır. Ticarf liman lizasyona bağlanacak veya bir kuyu ka • 

1
. k Abdülkerim bir müddet evvel aynı handa için, bir gezinti yapmağa karar verdik. Fat-

sahasında, suları tamamen durgun ka- zılacaktır. Plajlarda sıhht imdad oda - otoray iŞ ıyece elblseclllk eden Aramın dükkfuıına bir gece maya, nüfus k~ğıdını yanına almasını söy -
yarısı anahtar uydurmak suretlle girmiş ve ledlm. Fcrlköyde ağabeyime gidecek, nüfu'J 

lan ve pisliklerin toplanmasına müsaid ları ve birer sıhhiye memuru buluna • Devlet Demiryolları Umum Müdür- kasada bulunan iki bin otuz beş lira para ile, kAğıdını göstererek evlenip, evlenemlycco -
olan yerlere plaj ve deniz hamamları caktır. lüğüı Edirne _ İstanbul arasında i~le _ bir altın yürek, iki altın kordon ve birkaç tımızı soracaktık. Ağabeyimi bulamadık, ı..ır 
inşasına müsaade edilmiyecektir. Her türlü boğulmalara mani olmak e t!' b .. 1 . k b t' . rt d k 

1 
kat da elbiseyi çalmı§tır. lara gittik. Sabaha kadar derdll derdll ko -

Plaj ve hamamlar vapur iskelele - ve hemen boğulmak üzere bulunanlara Y n ° " .~5 enn re. a e L?1 0 a an a - Bu hAdlseden evvel ayni handa, Klrkor, nu§tu~. ama, elim eline değmedi. Eve korku-
rl d 800 1000 t kta J f k · · }" 'J d ·· b.l ·k· dırmak uzere yenı tedbırler almağa Leon ve Hiyamın dükkAnlarından slrkatıer dan doneınemlştik. 

n en . - me re uza . 
0 

a - Y~ .ışme ıçın P aJ ar a yuzme 
1 

en ı ı karar vermiştir. Bu arada diğer bazı olmuş, fakat suçlusu yakalanamamıştı. Suçlu Sabri dün Asliye ı inci cezada ya -
caktır. D~nıı. ham~lan en az hır m.et kışı kullanı1a~aktır. yerlerde olduğu gibi Edirne ile İstan - Zabıta şimdi Abdülkertml di~er vak'a!a - pılan duruşma sonunda, tevkif edllmtştlr. 
re derlnlık elde edılecek surette sahıl- Bunlar dauna çıplak olarak hazır bul ra d t t f 

1 
rın .!luçlusu olarak mahkemeye verınJşUr -- - --·- --·- ·--------

Meşhur Opera Lirik şantözU 

d k b 1 k · . d . 1 a sın a mun azam o oray se er e- · 
en uz~kta uru.lacaktır. u unaca lar, ıcab ettıkçe enızc açı a- ri ihdas edilecektir. Devlet Demiryol- bdsoü

1
rgurl sıra.sınhdka sond h1nl'id~ey1 ı~.ar eden Jı 

PllJl&nn denız ve sahil kısmı kum- caklardır. . . . . _ A ke m, ma eme e ıı: .. r etm.19, hat -
_ .....-....---___ ""-- ları ıdaresının yemden almak uzere bu kındalı:1 diğer Jddlalan ıse asI'- kabul etme-

Ş eh ir işleri: , Mil tef errik: lunduğu bu otoraylar Edirne - İstan - mlştlr. 
-------- bul arasındaki mesafeyi 7 - 8 saat ı _ Dü~nkil celsede müddeiumumı" Ahmed Rem 

Bel d b F "h E · d dnde kat'edeceg· i gı·bi aynca bilet üc- zl, mutaleamnı .serdederek:. Abdülkertmln iş-e iye za itan tamamen atı ve mınönü evlen irme ~· . . • • ıedlğl son cürmü deliller costererek u.bit bul 
emniyet direktörlüğüne geçiyor memurlarına zam yapılıyor retlerınde de tenzılat yapılacaktır. muş, ceza kanununun t93 üncli maddesine 
1938 mali yılı bidayetinden itibaren, be- Fatih ve Eminönü evlendirme memur- ,_. BOtOn fdanbul -;öylOyor 4mlıııı.. röre tecziyesini istemiştir. 

. ' Müddeiumumi auc;lu bakkındakl dlğr.r 1d-lediye zabıtası teşkilAtı memur ve müs - !arının işlerinin çokluğu ve kıdem müd- Sınemanın en güzel yıldızı dlalar hakkında un delil görmemiştir. 
tahdenleri emniyet direktörlüğüne ba~ - detlerinin dolmuş olması nazarı dikkate Duruşma tarar tefhlml için, tallt edil -
lanacak, maaş ve ücretleri umumi mü - alınmış, maaşlarına beşer lira zamme - mlştir. 

vazene bUdcesinden tesviye ve tediye o- dilmesi kararlaştırılmıştır. Bu zamlar. Kız kaçıran bir ge~ç tevkif edildi 
1unacaktır. hazirandan itibaren yapılacak~ır. Dün milddelumumlllğe bir tız taçırma 

OLGA SOMOGYi 
Yunan Operası tenoru 

BAKEA 
te~~r y u N K A 

NOVOTNi'de 
Mo. KEMAL Orkestrası 

fştirakile Geçen yıl belediye büdcesinde 208,890 valı:'ası lntlkal etmııtır. 
ura tutan belediye zabıtası tahsisatına aid Yedek subay okulu mezunları ----------------------
tasıııar yekfum bu yıl büdcesinden tenzil buglin Abideye çelenk koyacaklar 
edilecektir. 

Belediye aıhbat tetkillb 
Bugün öğleden evvel, yedek sübay o

kulu son devre :mezunları da Taksim abi
desine çelenk koyacaklar, İstiklal ve ye
dek sübay marşlarını söyledikten sonra, 
Tarlabaşı, Galatasaray, Taksim yolile gc
çid resmi yaparak mekteblerine döne -
ceklcrdir. Öğle yemeğinden sonra yeni 
mC'zunların tahlifleri yapılacaktır. 

Bugün ·ıPEK sinemasrnda 2 Büyük Film birden 
~hhiye teşkilat kanununa tevfikan 

ıeçen sene ıam gören belediye sıhhat iş
leri teşkilatı doktorlarına aid zamlar ge
çen ıene büdcesine dokuz aylık olarak 

konmuştu. Bu tahsisat bu yıl büdcesine 
tam olarak konacak, gaz mütehassısı üc
retine ayda 10 lira ıam yapılacaktır. 

Belediye tebhirhanesi memurlarından 
bir kısmının maaşları ücrete tahvil edi
lecektir. 

Can kurtaran merkezi kadrosuna 50 li
ra ücretli bir sıhhiye memuru ilave edi
lecek, üç hastabakıcının ücretleri de kır
kar liradan ellişer liraya çıkarılacaktır. 

Bir kız pencereden düştü yaralandı 
Kasımpaşada Acıçeşme caddesinde o -

turan Şerafeddinin kızı 3 yaşında Merih 
odanın penceresinden sokağa düşerek ba
şından yaralanmıştır. 

Askerlik işleri: 
Şubeye davet 

Yeni emlak kontorolörleri Kadıköy şubesinde tayıdll 317-6 sicil nu-

ı . . . maralı ve mülga erkA.nıharblye harita dai
slanbulda eskıden mevcud hır emlak resi dördüncü şubeden emekli kurmay bin-

bOyllk filmde herkesi hıtyran ediyor 
•• 

Bugün TURK sinemasında 
Saat ı de matine 

BALK OPERET! 
Pazartesi akşamı 

9 da 

Kadıköy SOreyya 
Sinemasında 

SEVDA 
OTEL/ 

Operet 8 perde 

1 • TEHLiKELi AŞK 
Fransızca sözlO aşk ve MACERA filmi. Baş rollerde: 

LORETT A YOUNG - DON AMECHE 
2 - Lorel - Hardi Periler Diyarında 

TÜRKÇE SÖZLÜ Kahllalıalı konıedi. 

~------.. Yıldızlann en varlak ve en ihtişıt.mlısı 41•••••-. 
JOAN CRA WFORD'u 

Tyrol'On en JQks ve en muhteşem olelleriJe İtalyan gölleri 
dekorlan arasında çevrUen 

MECHUL KADON 
kontrolörünün buradaki işlere kAfi gel - başı 297 doğumlu İstanbullu Mehmed Hayri 
mcdiğini haber alan Maliye Vekaleti bu Paşa oflu Ahmed Nl:z~meddin!n Kadıköy şu
defa Sadeddin ve Şerafeddin isimli iki besine müraoaatı ve Istanbulda değilse bu-

IRTUiBDL SADi TEK Bu hafta 

Fransızca aözln bOyUk aşk filminde 

SAR~ y Sinemasında 
li "f tti · i b · 1 1 1 k Jundu~u yerin şubesi eme adresini bildirmesi ma ye mu e şın u 1ş e meşgu o ma ilan olunur. 

üzere §ehrimlze göndermi~, müfettişler Muayeneye davet 
dünden itibaren yeni vazifelerine başla
mışlardır. 

Bakırkoy askerlik şubesinden: 

VEFAT 

I - Lise muadll1 ve daha yüksek okullar
clnn mezun olanlar ve askerliklerini yapma
dan memuriyet. nlamıyacaklarından 937-D38 
ders yılında bu gibi mezun olup da tahstune 

Hemşinli Hacı İsmail Hakkı kerimesi ve nihayet verecek okurlann son yoklamaları 
Türk Maarif Cemiyeti Talebe Yurdu Müdü- Be.,lktaş askerllk §ubesinde kurıılacak as -
ril Hafız Nuri kardeşi Ankara Hazine Vekill kerllk meclls1nde l: 15/Ağustos/938 de ya -
Ziya n İstanbul llk tedrisat müfettlşi is- pılacaktır. 
mail Haktı Ertmen valldelerı Ayşe Nesime 2 - Bu on beş günlük müddet içlnde ku
nfat etmiştir. Cenazesi Eyübdetl hanesin- nunl mıı.zerete dayanmaksızın bu mecllse 

n kaldırılarak aile tabrlatanına defnedll- müracaat etmiyenler hakkında kanun! mu -
tir. amele yapılacaktır. 

EDiRNE 
Cumhuriyet 
sinemasında 

Bu Pazartesi akşamı 

GörUnUz, Sahne erkad•tl•r1 

FRANCHOT TONE ve ROBERT YOUNG 
lllveten: FOX JURNAL dü~bavad~i~sl~er~i~!!!!!!!~ 

SAKARYA sinemasmda ~-.. 
Zarafet ve nezaket tarihinde bir kadının ölmez hayatı (BECKY SHARP) 

NAPOLEON'un METRESi 
Mtrlam Hopkins'in Fransızca sözln ve tamamen renkli zengf n bir film. 

ReJlaGra 1 ROUBIN MAMULIAN 
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Y urdda spor hareketleri 
Edirnede lig maçları başladı, Edirnespor - Yavuzspor 

sayısız, Uzunköprü - Karaağaç birer sayı 
ile berabere kaldılar 

Ço lu (Hususi) -
Orta okulun spor tek ... 

'Utile mücehhez ikl ~ 
~kunı \'ardır. Bu ta- '1· 
lln.lar muayyen 

tiinlerde beden ter
bıt•.,. 

., " ı öğretmeni Re-
taı l<uranelin neza

tetındl' General BasJ 
tı Sa 1 

.ın alanında eg-
l!er d 1 er yapmakta-
ltla r Fotografta yeni formalarile 

t l: ~ Halkevi spo? 
dıon ı ınin hazırl:ı· 

ğı C H. P. kupası 
~ç rı başlamıştır. 
~ ialc Gençler birliği, "f 
rge kon İdman· 
Urdu ve Tw·an İci. \l 

illan} urdunu (6-0), 

i7-0> gıbi mühim 
arklarla mağlı1b et· 
~Ştıı·. Bu birlik VO• 

letboı sahasında da 

;eni bir varlık göstc. 

1 
er~k ıki devrelik 

1~tude orta okulun en kuvveut rakibi 
Ug nu isbat etmiştir. Resimde Halke-

1 skp komitesine bağlı bir takım görül
e l dır. 

t Edimede lig maçları başladı 
1 dırne (Hususi) - Lig maçlarına baş
~n.rnı tır. İlk maça Edimcspor - Yavuz
g Or 'akımları arasında ve hakem A. Öz
~tgır:'ın idarcsmde yapılmıştır. Bu maç
lc il" dakıkalardan itibaren her iki ta-
1~ d buyuk bir gayretle oynamışlardır. 

1 cı dt vre her iki tarafın güzel oyu
): u r men SU) ısız beraberlikle niha
~t b ldu ikinci devrede gene her}ki ta-
bii ın galibiyet sayısını kaydetmek için 
~r: nerjisini sarfetmiş olduğu halde 
İk . nihayet buldu. 

lt.ı 1 cı maç Uzunköpril - Karaağaç ta
re ını ı arasında hakem Nazminin ida-

ın İ h Yapılmı tır. Ik devrede Karaa-bi; ımı büyük çalışmalar neticesinde 
:Oo 1 Yapmışlnrsa da misafir takım yol 
tıı;gllnluğuna ve saha yabançılığına rağ
ıt.~ 1kınci haftayırıi:la bir golle buna mu
ltıı 1 ederek maçı beraberlikle bitir-

~ dır. 

li Bisiklet yanşı 

okul takımı görülmektedir. 

-l :ı 

şi iştirak etmiştir. Baştan sona kadar pek 
heyecanlı geçen bu yarışta Edimespor
dan Nazmi birinci, Zihni ikinci ve lise
den Zeki üçilncü gelmişlerdir. Yanşta 

derece alanlara Halkevi mükafatlar ver
miştir. Bölgenin sekiz haftalık seri bisik
let yarışı Halkevinin daha evvel hazırla
dığı bu yarış milnasebetile bir hafta ge
ri bırakılmıştır. 

Adapazarmda ilkbahar at yarıştan 

Adapazarı (Hususi) - Adapazarı mın
taknsı ilkbahar et yarışları 1 ve 8 mayıs 
pazar günleri yapılacaktır. Yarış sahası, 
Erenler civarındaki ·panayır yerinde bu
lunan büyük meydan olacaktır. Bir haf
tadanberl, bu sahada hazırlıklar yapıl

maktadır. Koşu programlan birçok yer
lere gönderilmiştir. 

Birçok uzak yerlerden koşu atları gel
mektedir. Bu yılki müsabakalann her 
senekinden daha hararetli ve zevkli ola
cağı anlaşılmaktadır. 

Bartmda at yarqlan 
Bartın (Husust) - Çaycuma gençleri 

tarafından 15 mayısta bir at yanşı prog
ramı tesbit edilmiş ve hazırlıklara baş
lanmıştır. 

S ON rosrA 

Adapazarında 
Bazı köyleri 
Su bastı 
Adapazarı· (Hususi) - Son bir hafta

danberi bu havalide pddetli ve bol yağ
murlar yağmaktadır. Bu yağmurlardan, 
bazı köyleri ve tarlalan sular istila et-
miştir. 

Mudurnu suyu Çatalköprüde fazlaca 
tahribat yapmıştır. Acılık köyünün içeri
lerine kadar sul.'.ır yürümüştür. 

Sakarya nehri de fevkalade yüksel
miştir . 

Çork suyu da kanal mevkiinden taşa

rak Aralık, Yaşlık ve Alan köylerini ve 
bu civardaki tarlaları su bas~tır. Bu 
havalide zirai mahsul olmadığı için bu 
noktadan zarar yoksa da, hayvanların 

yem meselesi gücleş.miştir. 
Değirmenderesinin kolu da taprak ci

var köylerdeki patates ve buğday tarla
larında tahribat yapnuştır. Sular henüz 

S.yCa 

Halkevleri • • 
mesaısı 

Samıun Halkevi gayesine vasıl olacak bir progra 
hazırladı, Gemlik, Denizli, Manisa, Adapazarı, Sıv 

Halkevlerinde sık sık toplantılar yapılıyor 

l . 
çekilmediği için_ zar~r ve ziyan ınikdarını Gemlik Ha!kevi temsu gropu 

tes~it etmek mumk~n . olmamıştır.:. 1 Samsun (Hususi> - Terme, Çarşamba, betlle de Halkevlnde bir 1htlfal yapılrnı 
Smansuyunda ıkı kişi boguldu ILAdlk ve Havza kazalarında bh'er ilk okul İhUfalde mimar İsmet ve kültür direk 

.. .. . yaptıran ve merkeze de büyük bir ilk okul Cemal mlmann hayatı ve eserleri hakkı 
Sıırd (Hususi) - Sıırdle Dıyarbakır a- binası kazandıran Samsun vall.sl Fuad Tulı:- söylevler vermişlerdir. 

rasındaki Sinansuyu, fazla yağmurlar- : sal yilksek Kfiltür Bakanlıjpnca takdirname _ _ 
dan dolayı taımıştır. Diyarbakırdan Si- ile taltif edilmiştir. Berıama Halkevinde ıoforluk kursa aç 

irde elmekte olan birka olcu i lt idai Terme ve Çarşambadaki. modern ilk okul Bergama (Hususi) - Terbiyeci Rahmi 
. g. ç Y 1 blnnl:ın da bilmiştir. ,laban Bergamayı ziyaret etmiş, 700 kişi 

b.ır şekilde yapılmış olan bir kayıkla neh- Vali Fuad Tuksnl Halkevı başkanlığına rafından dinlenen bir konferans vermiş 
ırı karşıdan karşıya geçerlerken kayık su geldU:ten sonra Hnlkevlnln çalışması bir tat bu ~onferansta hemşer~ler1ne iltifat ve 
alınış, yolcular kendilerini nehre almış- daha hararetlenmlştir. veccuh izhar etmiştir. Ikl saat süren 
lardır. Bunlardan ikisi boğulmuştur. Bu sene Halkevl senfonik bir orkestra tu- konferansı vali Fazlı Güleç te dinlemiş 

racak, mevcud bando kadrosunu bir kat da- Bu arada Halkevinln bnzı 1htJyaçları 

General Dlrlk 
lneclkte 

ha kuvvetlendirecek, Samsuna ald etnogra- görüşülmüş, valJ, Halkevlne 100 sandalya 
ıııc bir eser y:ı.zdıracak, temsll ve temaşa 1§- lınacağını ve yalnız temsil koluna sarfe 
lerl daha canlandırtlacak. Hazırlanan zen- met üzere 500 lira verlleceğlnl söylem! 
ghı bir programa göre. köylerde ve mer- Halkevlnde bir de şoförlük kursu aç 

Tekirdağ (Hususi) - Trakya Umumi kezde, konferanslar verilecektir. tır. Bu tursa birçok amatörler devam 
Müfettişi Kazım Dirilt, Tekirdağ \'alisi Halke\1nde ticaret mektebi müdürü Saf- mektedlr. Kurs bltlnce, liyakati görüleni 
Sakıb Beygo ile beraber inecik nahiye- fet İrtenldnln nezareti altında verilen dak- şoforlük diploması vertlecektlr. 
sine gitmiştir. Bi.iyük bir köylü kütlesi, tllo ve stenografi derslerile transızca ve al-

üf tt .. h .. , ...... _ t k ,.. .. _ d k manca kursları da büyük bir rağbet rör- Manı·sada bı·r ter m e ışı, ua.wue ona6ı onun e ar- mektedlr. 
şılamış, arasına almıştır. Halkcvlntn köylere tertib edeceği se:;ahat-

General Dirik, yatılı okulu ziyaret et- lerde köylünün icnb ettiği glbl tenviri lçtn 
miş, bahçede orkestranın verdiği senf o- lfızım gelen bütün tedbirler alınmıştır. 
nik konseri dinlemiştir. Köylü mektebli Sosyal ynrdım kolu teşkilatı tarnfından 

d h d b 
fakir hastalar tedavi edilmektedir. Bu ko-

çocuklaı la a asbıhal e ulunmuştur. it ti d bi d llkllnlk _ m e nezare n e r e po açıla-
General, donerken: caktır. 
- Her gelişimde yeni bir güzellik ka- Hülfısa, Halkevl, burada, bir Halkevlne 

zandığını gikdüğüm İnecikteın memnu- dilşen bütün vnzlfeler1 yerine getırmeh u-
num! demiştir. metmlş bulunmaktadır. 

Gemlikte Halken temsilleri 

lgv dır ag" 8Çland1r1hyor Gemlik (Hususi) -: Halkevl teınstl kolu 
gençleri güzel bir müsamere nrerek Bedri 

Iğdır (Hususi) - Büyük harb, İstiklü Yıldırımın Kavga sonu plyeslnl temsU et
savaşı ve müteakip isyanlar sıralarında ml§lerdir. 23 nisan için de Makasçı ve AJ
bu havalldeki ağaçların yüzde sekseni naroz kadısı eserleri hazırlanmaktadır. Re
mahvolmuş, her taraf çırçıplak kalmıştı. ıılmde temsil veren gençler görülmektedir. 
Devamlı gayretlerle halkta ağaç sev- Denizli Balkevinde 

. . Denlzll (Hususi) - Halkevlnde mimar 81-
glsi canlandırılmış ve bir sene içınde bır nan gecesi yapılmış, büyük mimarın namı 
milyona yakın ağaç fidanı dikilmiştir. anılmış, lise talebesinden iki genç mlmann 
Bu yıl da binlerce kavak, söğüd ve kara- hayat ve eserleri hakkında uzun uzun ızahat 
afaç dikilmiştir. vermişlerdir. 

Manisa Halkevlnde Yunus Emre recesl 

Manisa mal 
tahsilat şefliği 
libi Nadir Eyüb 
lu vazifesinde 
terdiği dürüst 
\'P cıddiyett 

.,,avretinden dol 
taltif edilmiş, 
aşı 20 liraya çı 
rılarak bir der 
terfi olunmuş 

Resimde Manisa maliye tahsilatı kat 
Nadir Eyüboğlu görülmektedir. 

Hamzallı köyünde 
Hırsızlık yapanlar 
Vuruldular 

1 k ~I vinin tertib ettiği 56 ki1ometre
l! r ıkiet yarışı Edirne - Havza yolu fi

" e Yapılmıstır. 
ıar k 
~ a Hiplerden Ye okullardan on kl-

Termeçayı üzerindeki beton köprü Manisa <H" '' i ı Türk edebiyatında bil-
yük bir mevl:I b -ı ı ve hD.ll edebi kud-

Nazilli (Hususi) - Hamzallı köyün 
ki soygunculuğu yapan ve kaçarken t 

his edilen Bereketli köyünden Abdull 
la arkadaşı Mastavralı Bekir, Nazill 
maktulen ele geçirilmişlerdir. 

M .................................. - ..... _ 
I< uşta Jıaıa 

11 ,. yağıyor 
ır 

1 a (liususi) - Nisan iptidasında haş-
204 'agmurlu ve lodos hava yerdeki 
dırrı-ı, ltınıetı e karı 85 santime kadar in
llr ken yeniden başlıyan ve 24 saat 

ır 
r tc>krar 130 santimetreye çıkar-

Terme (Hususi) -
Termede inşa edil 
mekte olan ve kasa. 
bayı ikiye ayıran 

Termeçayı üzerinde 

bulunan beton köp 

ı·ünün lnşaatı biı 

hayli ilerlemiştir 

Ot Köprü yakın uman· 
"' saman fıatları bir misli yu'ksel-.. , tır 

dar Şınıdi ~erdeki kar 55 santime ka-
lt h ınus bulunmaktadır. Münakalat-
lıtıt Zorluk çekilmekte, postalar güç-
~ dip gelmektedir. 

Pazar Ol• Hasan Bey Dlwor klı 

1-{ 
lSOo ~ Bey - 800, zaid 
tSQ lıd 400, zaid 300, zaid ... 

... Taksim .•• Müsavi ... 
- Ne hesablıyorsun Ha

An Bey? 

Hasan Bey - Zelzele f e. 
liketinde kaybettiğimiz va
tandaşların sayılarını baı
ka başka gazetelerde oku -
dum da doğru bir rakama 
yaklaşmak için vasatı alı -
7orum. 

retini muhafaz 1 " ·• rılrın •Yunus Em-
re• için bir gece yapııınış, Emrenln felsefe!d, 
eserleri ve edebiyatımızdaki tesirleri lnce-
Jennıljtir. Bu soygunculuk hadisesinden so 

Halkevl başkanı tarafından açılan bu e- jandarma komutanlığı kazanın her ta 
debi toplantıda Nahid Nafiz Etgiler tarafın- fında tertibat almıştır. Geçen gece, K 
dan Yunus Emrenln edebi şahslyetl tebarüz 
ettırllmlş ve sonra eserlerinden parçalar 0 _ piç gölünün bahçe evleri arasında p 
kunmuştur. kuran jandarma ve bekçiler, yatsı va 

l\lanlsada mimar Sinan recesi bahçe evleri arasından iki gölgenin gi 
Manisa <Hususi) - Büyük Türk mimarı gizli mahalleye doğru geldiğini görm' 

Slnnnın ölümünün 350 net dönüm yılı lhtıraıı ler ve cdur!. emri vermişlerdir. Bun 
koca mimarın olmez eserlerlnden Muradiye üzerine bu iki gölge silahlarına sarılar 
camllnde toplanan binlerce yurddaş tarafın-
dan yapıldı. zabıta kuvvetleri üzerine ateş açmışl 
İhtlfalde vali de h:ı.zır bulunmuştur. dır. Zabıta ve bekçiler de mukabele 
Muradiye camllnde Halkevı başkanı tara- miş1crdir. Birdenbire başlıyan bu t;il 

tından Binanın büyüklüğünü tebarüz etU- sesleri üzerine camiden, dükkanlard 
ren sözler söylenmiş, sonra cami gezilerek, ve evlerinden fırlıyan halk oraya bm 
1bt1fale nihayet verilmiştir. 

Adapazarı Halkerinde ya koşuşmağa başlamış, hatta, müh 
Adapazarı (Hususi> _ Halkevlnde mimar bir yangın olduğu zannedilerek itfııi 

sınan için bir toplantı yapılmıı, hllkfımd arazözü de harekete gelmiş ve maha 
ricalinin de iştirak ettiği bu toplantıda bil- .aralarında yangın aramıştır. 
yük mimarın hayat ve eserleri hakkında kon
feranslar verllmlştlr. 

Sıns llalkevinhı tertib ettitf toplantılar 

Sıvas <Hususi) - Halkevl salonunda köy
cüler kolu tarafından blr köylüler gecesi ter
tlb edllml§ ve bu geceye civar köylerden bir 
çok köylfiler iştirak etmişlerdir. Vail Nazmi 
Toker ve Halkevl başkanı Etem tarafından 
köylülere bir akşam yemeği verllmlştlr. Ye
mekten sonra vallmlz töylillerle bir hasbıhal 
yaparak muhtelif meseleler üzerinde köyliı
lerl tenvir etmiştir. Toplantıda Halkevl gös
terlt kolu başkanı da Karagöziln evlenmeaı 
adında hazırladığı oyunu oynamlf ve çok 
betenumıı. mllll prkılar çalınmış, geç vak
ti kadar köyliller baıbaşa gi\zel bir gece ge
çlrllmlştlr. 

Mimar Slnanııı 350 inci ölüm 1ııı münase-

Müsademe neticesinde, muhtelif yeı 1 
rinden aldıkları :. araların te!'ıirile, MEl 
tavralı Bekir derhal ölmüş, Bereketi 
Abdullah ta kaldıı ıldığı hastanede cı 

vermiştir. 

Haydudlnrın çaldıklan para ve rş: 

aranmaktadır. 

Bir kadm 6 ayhk bir çocuk 
doğurdu 

Ceyhan (Hususi) - Burada Arif adı 
da bir adamın 18 yaşlarındaki karısı A 
şe altı aylık bir erkek çocuğu doğurıı 
tur. Çocuk ta, kadın da llhhattedirler. 
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M~KTU~ 
Oğlum Ceki, cAdamm biri ikide bir oğluna: 

- Sen adam olamazsın! 

SON POSTA Nisan 23 

j K A D O N ı ı- ~deb~gat düngasmm hükümdar/arı: 6 

Esmerlerin yüz ve Wılllam Wor 
saç tuvaleti Yazan: lbrahim Hoyi 

Ben senin baban yerinde bir adamım, 
ve seni çok eskiden tanıdığım için bir 
amcan sayılırım. Sen belki hatırlamaz -
sın, fakat ben iyi hahrlıyorum .. Hani o 
Şarlo var ya .. Onunla beraber sinema 
perdesine çıkardın; yapmadık maskaralık 
bırnıkmazd.ın ve biz kahkahayla güler, 
bayılırdık. 

Dermiş, çocuk büyüm~, vezir olmuş. 
İngiliz edebiyatında romantizm cere-1 

yanları 1797 de kemale ermişti. Bu dev
rede Coleridge (Koleriç) ve Vördzvört 
gibi iki mühim şair, klasik cdebiyatm as-

Vezir olunca babasına askerlerini gön -
dermiş. Askerler vezirin babasını çalyaka 
yakalamışlar, ite kaka oğlunun· karşısına 
çıkarmışlar ... Vezir babasını görür gör -
mez: 

Biz seni çok se\'miştik; sana çok, ama 
çok para verdik. 

-- Hani, demiş, sen c bana adam ola • 
mazsın> derdin, işte bak vezir oldum. 

Vezirin babası bakmış: 

la meyletmediği bir sahada yürüyerek 
sivrilmişler ve cedebiyat insan içindir> 
düsturunu ortaya atmışlardı. Kolerlç ta
biat üstü veyahud hiç olmazsa romantik 
mevzuları kullanacak, Vördzvört ise, zi
hinleri, o tına kadar saplanıp kaldıkları 
sun'i an'ane ve örf abidelerinden çeke
rek, gözümüzün önünde serili duran ta
biat güzelliğine ve harikalarına sevkede
cekti. Vördzvörtün şiir telakkisini, 1else
f esini, imanını ifade eden cTintem Ab
beyden birkaç mil ötede yazılmış satır
lnra romantizmin nehat zaferini taçlan
dıran üstad pirin, İngiliz şiirinin en asil 

* Zaman geçti oğlum, sen ortadan kay -
boldun, '\e bizi unuttun, fakat biz seni 
unutmadık: 

- Vezir oldun ama, gene adam ola -
madın demiş, adam olmuş olsaydın baba
nı karşına böyle bir kaç asker arasında 
itile kakıla getirtınezdin.t 

- Hele bir büyüsün de görelim! 

Diyorduk. Büyüdün, evlendin, seni 
görmedik ama gazetelerde yaptıklarını 
oğrendik. Anneni dava ediyor, para isti
yormuşsun. Annen de senin için: 

İşte Ceki, sen de anlaşılan adam ola -
mamışsın ki ananı mahkemelere sürük -
!edin. 

- Adam olamadı. 
Diyormuş. 

Annen, yerden göğe kadar haklıdır 
Ceki .. Bizde bir hikaye vardır. Hele sa -
na onu anlatayım .. 

Bugün senin yerlnl tutan Şirleyler fi
lan var ya .. Allah vere de günün birinde 
onlar da senin yaptığım yapmasalar .. E
ğer onlar da sana çekerlerse bundan bö~
le hiç kimse çocuğunu sinema perdesjne 
çıkartmaz. 

Makyaj ve kuvafur şahsa göre değişir, ve en manalı nümunesinden biridir. 
fakat ten ve saç rengine göre ayrılmış o- Tennyson'un dediği gibi cMl hiçbir §ey 
lan muhtelif dört kadın tipine yaraşan telaffuz etmfyen:11 tabiat şairi Vördz- William Wordsworth 

rzl bel}. hdudd ş hst d ~ vört'ün hayatını dörde ayırarak kısaca ta ar ı ve ma ur. a e6.- langıç) eserinin üçüncü kısmında, 
·kl"kl t• l ·· -1 ı kı tedkik süzgecimizden geçireceğiz: §ı ı er ıp ere uygun goru en ere ay - belik hayatının günlük vak'alannı, 

1 - 1770-1780 e kadar devam eden 
lsmet Hulun ,rı olmamalıdır. yıdsızlık, avareliklerini ve sebebsiz 

ı_ Huni n biliyor mu idiniz? 
Mesela: Bir sanşın hiçbir vakit esmer- Cumberland Hills'deki çocukluk hayatı. vinçlerini gösteren parçalara rastla 

-

___ 
1 

lere tahsis edilen kuvafüre heves etme- 2 - Ke:mbriçteki talebelik hayatı, ka- Vördzvört, mektebde iken orta derec 
meli, bir esmer, kızıl renkli kadınların rarsızlık içinde, gayet fırtınalı ve sıkıcı geçememiş, derslerine pek 

0 
kadar kul 

boyasından sürünmemelidir. Bunun için geçen devir. Hariçteki seyahatleri, ihti- asmamış, imtihanlardan ziyade, goz 
de her kadın (esmer, sanşın, kızıl, kum- lalci, inkılabcı denemeleri (1787-1790). hasının scvkile, kendisini kıra, b yı 

Sadece başkalarmı zengin 
eden adam 

1 
insanlara hücumdan 

çekinmiyen kuş 
Şimal de~izleri kı:. 

yılarında yaşıyan 

güvercin büyük -
lüğünde bir kuş 

vardır ki adı F:ra
terküla artikadır. 

Denizlerde gıda • 

ral) mensub olduğu tipi güzelleştiren saç 3 - Olgunluk, kendini bölme ve eser- kavuşturacak tatilleri dört gözle bek 
ve boya nevilerini bilmelidir. !erini vermek gibi kısa, fakat manalı dev- rnişti. Yalnız bir müddet siyaset hev 

Ötekilerini bir yana bırakalım da es- resi (l790-797). lisi gençlerle arkadaşlık etmiş ve intı 
merlere bakalım. Bu tipi ikiye ayırmak 4 - Şiirlerinde bütün nüfuzu, tesiri Iarını da, 0 muazzam heyecan dolu aya 
ınümkündür: Karagöı.lü, siyah saçlı, ko- görülen, doğduğu ve yarım asır kadar ya- }anmanın ilk günlerindeki bütün Av 
yu esmerler ... Yeşil, elA, kestane gözlü, şadığı Lake Regin (Leyk Rejin) deki u- payı saran ümid ve ihtirasları; koca 
kestane saçlı açık buğday benizliler. İki- zun inzivası.. tarihten daha açık ve doğrulukla canla 
sine ayni tarz saç fakat ayrı ayrı boyalar * dıran cFransa ihtilali> şiirinde perçinl 
~~ m~ 

Yassı, geniş dalgalar, rulolar, ve iri Vördzvört, 1770 senesinde Cocker-

Şimali Ameri -
kanın en zengin 
altın madenleri 
Klondik denilen 
karlı şimal mınta -
kasında dır. İlk 
defa bu madenle -
ıri Robert Hender- sını arıyan kuşlar gibi bu da bir tek yu- th C be 1 d'da d ç k1 ı 790 da Parise giden şair, hadiscl bukleler, her iki türlü esmere de yaraşır. mou um r an doğ u. ocu u-

ğu d b tıl b . b" t" d genç Oksfrod cumhuriyetçilerinin pem Kabarık saçlar, fazla kıvırcık, sık ve n- n a gari ve a gan ır ta ıa ı var ı. 
1 son isminde bir murta yumurtlar ve bunu, tavşan ~ .. 

İskoçyalı keşfetmiş, fakat her keşfettiği valarına gömer. Bu yüzden tavşanla bu 

ınadene bir başkası sahib çıkmıştır. O kuş arasında dehşetli bir mücadele olur 
şuretle ki, biçare İskoçyalı başkalarını 

gözlüklerile seyretmişti. 1791 de, ı:ı:ık fak dalgalı veya bukleli kuvafürler iki- cSevgilerimizin ve bilgimizin özti> diye . 
beldesine ikinci yolculuğunu -yapan u sinin de gu·· zelliğini bozar. _ İster biraz a- vasıflandırdığı ve pek büyük bir aşkla 

ve ekseriya bu mücadeleden kuş rnuzaf-
zengin etmekten başka bir şey kazanma- fer çıkar. Çünkü gagası son derece kuv-

mıştır. vetli bir kıskaçtır. Eğer yumurtasını 

* 
Bardak kullanmak nasıl 

teammüm etti? 
Eski insanlar 

bardak kullnnmak 
tan pek hazzet • 
mezlerdi. Hattii, 
bir sofra halkı tek 
hardalda su veya 
§arab içerlerdi. Bu 
sebebledir ki: 

On beşinci asırda, ziyafetlere giden 

gömdüğü yer civaruıdan insan geçecek 

olursa, üzerine hücum etmekten dahi çe· 

~nmez. 

kimselere, su ve şarab içmeden evvel a-

ğızlarını peçete ile dikkatli silmeleri va 
bardakta artık bırakrnamalan sıkı sıkı 

tembih edilirdi. Ancak on yedinci aSJr 

içinde herkes için bir bardak ayrılmış -

tır. Fakat bardak sofraya konmazdı. Su 

istiyene hizmetçi bir tepsi ile su getirir 

ve bardağı tekrar alırdı. Bazan hizmetçi
nin dalgınlığı yüzünden bardakların bir
birine karıştıklan da olurdlL 

Teyze 
Bayram yaptı 

Çocuk bayramı arifesinde beyaz 
saçlı ihtiyar Teyze de bir çocuk gibi 
sevindi. Kendi kendine bayram yap .. 
tı. 

Aziz okuyucularım, müsaade e • 
derseniz o, kendisıne büyük sevinci 
veren pembe kağıda yazılmış mek • 
tubu size de okutacaktır. Tek tara -
fını bile de~tirmeden aynen aşa -
ğıya istinsah ediyorum: 

• 
Sayın Teyzeme teşekkürlerim 
İki s:ıtırlık ve mübhem bir cevabin 

bir ailenin dafılmasmn mani oldul:nnuz 
gibi bir daJıa bu tehlikenin baş göster • 
bliyeceğinl de muhakkak surette temin 
etmiş oldunuz.. Bunun için size ne kadar 
medyunum bilseniz .. 

Sizden öğud istediğim vakit 9 - n. tcş. 
937 tarihli nüshanızda şu cevabı vermiş
tiniz: 

- cMademk.1 çocuğunuz yolda, bekle • 
ylnlz, gelsin, sonrn konuşalım. • 

Bu makul nııslhate itaat ettim ve bek
ledim. 

Çocuğumuz dünyaya geldi. Bu yavru
c k benim ufak mikyasda bir modelim: 

Ka!a..'lnın biçimi, gözlerinin çukurda 
oluşu, k şlıırının vaziyeti, çen sinin, bu
rununun şekli, tırnaklurının yııpıhşı .. 

Pek mu tesna olan cŞahst verasetıı ka
nununa morfoloji bakımından tamamen 
intibak etmiştir. Bana muşabebetl clhe • 

tııe midir, nedir bu bebeği çok sevdim. 
Soğuk, çirkin, tatsız, yaşlı olduğunu söy
lediğim annesine lı:ıırşı pek yüksek duy -
gular kazandım. Bugün benim bir nü -
munemi dünyaya getiren bu kadını Ade
ta mukaddes bir mahluk olarnk tanıyor 
ve göruyorum. 

Belki her baba da böyle hls.seder. 
Çocuğumu ve kanını da1mıı. görmek. 

kucaklamak. sevmek lııtiyorum. Bu ma • 
aum, hOletl ruhlyeml birdenbire değiş -
tlrdl~ 

Teesstlrlü ve yuvamızı bozup dağıta -
cak bir durumda iken buna mani oldu -
ğunuz ve beni sükunete davet ederek in
sani bir vazife ifa etUğlnlz için size ve do
layısne Son Posta gazetemize binlerce te
fekkürler. Müsaade buyurunuz da elle -
rlnlzden minnetlerimle öpeyim, öpeyim! .. 

Teyzeciğim; 

Çocuğumuzun isminin onun sebebi sa
adeti olan hayırlı ve uğurlu dudakları 
ruzdan doğmasını isUyorum. 

Birkaç isim.. 
Bu okuyucumun mektubunu ay

nen dercettikten sonra hatıruna ge -
len birkaç ismi de sayayım: 

Göker, Aybek, Gökay, Günay, 
Durcan, Sencer, Çetinlek, Demırlek. 

Ben mektubunun yazılış şekline 
bakarak bu uğurlu yavrunun oğlan 
olduğuna hükmediyorum. Kız oldu
ğu takdirde okuyucumdan mektub~ 
la başka isim sormasını rica edece -
ğim. 

TEYZE 

d - b ğl d ğ ki tad, mutedil cumhuriyetçilerle (Giro Çık, ister koyu - umumiyetle esmer ku- sev igi ve a an ı ı annesjni se ·z ya-
dist) birleşti ve akrabalarının tedbi vafürü mümkün oldugu- kadar sade, mun- şında iken kaybetmişti. Babası da bu a-

d d davranıp, kendisine yolladıklan tahsisa tazam ve başa yatkın bir kuvafürdür. Bu cının üzerin en daha altı yıl geçme en 
kesmeleri yüzünden acele acele Lond esas çizgilc-r içinde her esmer kendi yü- kendisini dört kardeşile beraber talihin 

· f 1· b k ya dönerek, diğer fırka arkadaşlaıile bi züne göre ufak tefek hususiyetler yara- ınsa sız e ıne ıra ·mıştı. 
Y t • ı kr b ı b km l lildc giyotin altına kafasını vcrmckt tabilir. Fakat hiçbir zaman tipinin çizdi- c ım ere a a a arı a ış ve on arı 

L k R · 'd b" kt b 1 ti · kurtuldu. Vördzvört, F:ransız :iıık lab ği hududu aşıp başka tiplerinkine yakfaş- a e egın e ır me e e yer eş rmış-
1 d. K ""k- ·· · - be · nın aşırı derecede kanlı oluşunu, b" mamalıdır. Netice aleyhinde olur. Bu, er ı. o unu seven çıçege nzıyen 

V··ro ·· b k h k b" d k hassa t6 mcı Luinin idamını ve hele N yalnız esmer için değil, her tip için böy- o zvort u açı ava me te m en ço 
h ı tr f d ki · kl rd d ğ polyonUil yüksclisini görünce ihtil lde ledir. Esasen binbir değişikliğe müsaid oş anmış, e a m a çıçe e en, a - • 
l d el · 1 ı bi kJ sog-udu. Bu sog-ukluk, sonraki ı::iirlcrın olacak kadar geniş olan bu ana hatlar ar an ve gec erı an aşı maz r zev e w 

d ld - ld ı rd k"tabl d görüldüğü gı·bi nefret ve muhalcfe içinde o kadar çok ve o kadar güzel ye- seyre a ıgı yı ız a an, ı arın an 
· d · ·f d tın· b" k ı · ğ döndü. İhtilal veyahud inlal:1b rejimini nilikler yapmak mümkündür ki bıkıp ta zıya e ısti a e e ış, ırço şey er ö -

· ı· O t b"l tab' ı· d k en müfrit taraftarlarından Şeliy, Ba:yro başka şeylere heves etmeye sebeb :yok. renm\':; ı. yaş a ı e ıa ın, aza a-
b 1 " ğı ·d· ö1·· - d 50 la bozuştu. Fakat buna mukabil evvel Makyaja gelince: Burada açık ve par- u c 4 PZ uşı ı ı. umun en sene 

b l b b- ··k d ahır ihtilale ve reJ"imin İngiliz partiza lak renkli esmer, donuk renkli koyu es- sonra ası an ve u uyu a amın ço-
k] - d ıı çI k d larma muarız bulunan Skot'un aı 1 ada merden aynhr. Birincilerin (fondöten}- cu ugun an fa gen iğine a ar bütün 

!eri- tenlerinin açıklık ve pembelik dere- hııtıralarını toplıyan The Prelude (Baş- lığını kazandL 
cesine göre - raşel veya pembe, pudrala- langıç) ta §U noktalar bilhassa bizi al!- Vördzvört 30 yaşına geldiği halde b" 
rı raşel, şeftali veya (rozte}, rimel ve göz ka ile çekiyor: iş tutamamıştı. Bittabi parası da yokt 
kipağı boyaları göz bebeklerinin rengin- 1 - Vördzvört daima yalnız kalmayı Hukuk okumak istedi. Hevesi olmadı 
de ya yeşil, ya kahve rengi olmalıdır. sever. Fakat Tabiat ile her zaman bera- nı anladı. Papazlığı denedi. Kiliseye kat 
Gelincik renginde veya açık, parlak kır- berdir. §ı derin muhabbeti olmasına ragme 
mızı ruj, ıtır çiçeği Yeya çilek renginde 2 - Birçok vakitlerini kırda, dağda a- böyle kudsi bir vazüenin ehli olmadığı 
allık sürmelidirler. çık havada geçiren diğer arkadaşları gi- na kanaat getirdi. Bir keresinde de ask 
İkincilerin pudra altlığı okr renginde, bi, o da hazan, yaşıyan, görünmemekle olmak ve vatanına hizmet etmek sevda 

ellıkları mercan veya turunci, pudraları beraber hakikt olan, sessiz fakat insi bir sına düştü. Fakat burada da yabancı b 
okr, kayısı yahud daha koyuca, rujları çok ruhJarın bulunduğuna inanır. ülkede hastalık kaparak ve yurduna 
mandarina, portakal kırmızısı veya koyu 3 - Ernpresyonlan kesenkes samimi- zafer kazandıramadan varlığını fed:ı et 
turuncu olmalı ki. gözlerini, kirpiklerini dir ve tıpla bizimkilere benzer. mekten korktu. Garib bir tesadüf, tuh 
kestane, koyu kahverengi veya siyaha bo- Şair bize, uzun bir yazı yüzmekle ge- bir hadise hayatta takib edeceği yolu çiı 
yamalıdırlar. çirdiğini, güneşte yandığını anlatır, mey- di, perçinledi. Himaye ettiği bir arkada 

Gece için açık esmerler pembe ve kır- va verdiğini kırlarda, bayırlarda, dolaş- veremden ölmüş, mirasını, ckendisini şii 
rnız.ılığı, ikinciler okr ve sarıya bakan tığını; kışın kayarken buzda bir yıldızın re vakfetmek şartile> Vördzvört'e bıra1' 
renkleri arttırmalıdırlar. akislerini izlediğini hikAye eder. Kayıkla mıştı. İşte bu . beklenmiyen servet, şaifl 

gölü keşf etmeğe çıkıp ta, dünyasının bü- dünyadan elini, eteğini çekip, dehasınıD 
yüdüğünü ve garibleştiğini görünce nasıl ışığında yürümesini temin etti. Vördı" 
korktuğunu resimler ve bunlan okurken vört'ün bütün ömrü fakirlikle geçınişÜ
de kendi çocukluğumuzu hatırlar, onunla Yaşayışı kıt kanaatti. Amma yüks k 11" 
birlikte bunları bir daha yadetmekten kirleri vardı. Şiirlerile para kazanaın•" 
buruk bir neş'e duyanz. mış, ancak bu gibi mes'ud tesadü!l r ~ 

Her kadın bilmelidir 
SellüJoid'den yapılmış eşya k:nhnca 

evde tamir edilebilir. Kırılan parçalar 
asid asetik içine batırılır. Üstüste bas
tırılır. Yalnız ateş yakınında bulunrna

·mıya dikkat etmeli. Bu asid kolay par
lar. 

Şairin ikinci devresi 1787 de Kernbriç yesinde ileridf' İngiliz cdt>biyat taıihiil 
Üniversitesi talebeliği ile başlar. (Baş- (Dcı•amı 13 üncü sayfada) 

-=========================================~==~===== ~ 
iki ahbab çavuşlar: Bozulan otomobil J 



Değil mi 
Kulağı ağır işiten 

sokakta yürüyor -
du. Yanındakine 

döndü: 

- Tüfek patladı. 

Dedi, yan•ndaki: 
- Anladım, de -

di, sen o tüfek sesi

ni daha kulağın duy 

duğu zamanda işit -
miştin değil mi? 

• 
Ekzersiz 

- o· um, bak 
ben aıtn~ı~ yaş!lllda

m, gc-ne çalışıyo - 1 
um .. F l;:at sen yir

mi ya ındnsm, çalış-

Kibir 
Kibirli, klblrlene 

kibirlen• dedi ki: 
- Ben kendim -

den aşağı bir kimse 

ile konuşmam. 
- Öyle ise &en 

herkesle konUfuyor

sundur. 

i - Neye? 

- Senden qağı 

kimse var mıdır da? 

• 
Kaynana 
Yaşlı kadın an -

1

1 
!atıyordu: 

- Damadım, da -
ha kızımı almadan 

1 evvel de hiç hoşu -

Çocuk terbiyesine ait 
birkaç düşünce 

Yazan: Muhittin Birgen 

mak .stemiyorsun .. ~======::!=:!:::=====:!!!!!::=::==~~!!:::====== 
- Öyle ama ba -

ma gitmezdi. 

- Öyleydi de, ne 

Insanla hayvan arasınaaıtı bUyUk tır; bu kadar uzak bir ihtimal fçln çocu. 
farkların biri de bunların çocukların- tu mektebe yalnız yollamıyacak olursat 
da görülür: İnsan çocuğu, hayat için ta- tramvayın altında '.kalmamayı. ürkek ol 
şıması lazım gelen akıl kudretinin en ip- mamayı, cesur olmayı ne zaman öğren• 
tidallerinden bile mahrum olarak dün- cek? 

ba, sen benden kırk - Nişanlım bana: Her geli§imde seni bir kat daha güzelleşmiş görüyorum, 
diye kızınızı ona 
verdiniz? 

yaya gelir; boyu gibi, aklı da yavaş ya- Çocuk bir hayattır; her hayat gib~ t 
vq büyür. Halbuki, hayvan çocuğu, dün- da kendisini muhafazaya çalıpr. Bizin 
yaya gelir gelmez, kendisine yaşamak üzerinde caman!> diye titrememiz bent 
için lazım gelen akıl derecesini hemen kendisini bir iki defa düşmekten ve bL 
hemen aynen beraber getirir. insan ço- çok farazi tehlikelerden muhafaza ede 
cuğu uzun zaman ananın ve babanın hi- bilir. Fakat, bu tarzda büyüyen bir ço 
mayesine ve rehberliğine muhtaç olur; cuk, yavaı yavaş sönen ve kuklalaşan blı 

ekzersiz diyor. sene fazla 
yapmışsın! - Öyleyse söyle de sık sık gels;n! 

Demedim miydi ? 
- Beni hakikaten st!-:Jyar wıwun°! 

ımı mı düşündün? 

- Daha inanmı-
yor musun, sev -
memiş olsaydım 

senin bu kadar ra· 
ha tını düşünüı 

müydüm? 
- Benim raha -

Tubii düşündüm ya, benimle evlen
rnck istediğini söylediğin zaman bu yüz
den h yır olmaz, seninle evlenemem> 
:iemedım miydi? 

• Bu kadarı fazla 
- H ıa evlenmedin mi? 

4 (fil - Henüz hayır 
~ yirmı senedir bek-

• lodigim biri :var, 
9,~~~ ' ' ancak onunla ev· 

lencbilirim. Fakat .. 
- Muak etme, 

ne o1sa gelir, bilir
nn k.-~ınlo.r daima geç davranırlar. 

• O akşam 
- E\ ·nizi hırsız soydu öyle mi? 

- E\et! 
- Sız o gece ne-

rede id nız? 
- Meşhur polis 

hafiye ı Şarlok 
Holın ın makya
jını yapmış, onun 
giydigi tarzda bir elbise giymiş, kostum
lü baloya gitmiştim. 

• Nezle 
Hasta sordu: 

- Doktor, pek fazla nezleyim ne 
alayın1? 

Doktor tavsiyede bulundu: 
- Hemen şimdi bir tuhafiyeciye gi

dın, bir düzine mendil alın! 

Yardım 

Bır ,ün muallim, 

nıektcbde 'Çocuklar -
dan lı rinin hesab 
vaz fc ine baktık -
tan son a: 

- D > Y.ru söyle, 
dedi, bu hesab me -
selesını sen mi yap -

tın, bubaıı mı yap -
tı? 

Çocuk ayağa kalk
tı; cevab verdi: 

- Doğru söylü -
Yorum hay öğret -
tnen; bu hesab me -
selesinı babam ken
disi vapmak iste -

·'~ı 

- Birinci ikramiye ancak bir bilete 

çıkacak, tte ililJP on tane bilet alıyor

sun? 

- Ne kirli bir boyıı kullanıyorsun? 
- Zararı yok. Resimde kaldınmlan 

boyuyorum. 

dl. Fakat ben yar -
dun etmeseydim, im 

- Müdüri.i görecektim. 
- Bu elinizdekiler ne? 

- Kaynanası ol -
mak için! 

Fena mal 
Şapkacı kadının kızını almıştı, bir haf- hayvan çocuğu, buna pek kısa zaman için enerjiden başka bir şey değildir! 

ta sonra kaynana- muhtaçtır. Hayır, çocuğa hürriyet vermeli! On. 
sının mağazasına İnsan çocuğu için cterbiye. denilen şey hürriyeti ve istiklili kelime halinde öf 
gitti: de buradan gelir. Anne ile baba, bilhassa retecek değiliz; 0 hürriyeti çocuklukm 

- Kızınız çolı: anne, çocuğu terbiye için senelerce uğra- yaşamalıdır ki kukla olmaktan kurtul 
.fena! şırlar. Fakat, acaba nasıl terbiye ederler? sun! Bu hürriyet duygusu, ona sade içü 

Dedi. Şapkacı En i)i terbiye yollannı bilirler mi? Ço- mai ve siyasi hayat için liizım olan bir§~ 
kadın hiddetlendi: cuğa en iyi itiyadları verebilecek bir ter- değildir. Bir insanda, hayatını iyi Y&flr 

- Hayır bayım, biz bu mağazayı tesis biye usulünden giderler mi? Bu suailere mak için bulunması lazım gelen cteşeb 
ettiğimiz zamandanberi böyle bir şika- toptan ce\•ab vermeğe imkan yoktur; büs> kuvveti de ancak bu hürriyet duy 
yetle karşılaşmadık. Bizim mağazada fe- çünkü, her anneye göre terbiyenin usulü gusile birlikte in~af eder. 
11a mal bulunmaz. de, gayesi de değişir. * 

" 

• 
iş 

* Umumiyetle, terbiye, çocukla anne ve 
baba, dolayısile de çocuk ve cemiyet ara
sında bir mücadele hareketi demektir. 

Tkı ihtiyar parkta oturuyorlardı; biri Çocuk, doğduğu dakikadan itibaren hür-
6Öyledi: 

- Kışın işsizlik

ten çok canım sıkı
lıyor. 

- Yazları bir iş 
mi yaparsın! 

- Evet.. sinek-
ler uçarlar, onları seyrederim. 

• 
Kırda 

riyet için çırpınan bir ruh, terbiye de bu 
hürriyeti, ayni dakikadan itibaren ezme

.. ğe çalışan bir ctazyik> tir. Çocuktaki 
hürriyet için çırpınma, tabiatin her ruha 
verdigi bir istiklal meylinin inkişaf ih
tiyaçlarından kök alır; annenin ve baba
nın cterbiye> leri de çocuklarına karşı 

türeklcrinde duydukları sevgiden doğar. 
Fakat, ekseriya, bu sevgi o kada! ifrata 
varır ki, bundan fayda yerine mazarrat 
hfı..sıl olur. 

Genç erkek, genç karısile kıra ı!itmişti. A'nne ile baba ve onlarla beraber ce
miyet, çocuğu daha ilk hareketlerinde 
kendileri gibi olmaya sevkederler ve ço
~uğun çocuk olduğunu unuturlar. 

Bir ağaç altında o-
turdular. Genç er
kek esnedi, genq 
kadın kızdı: 

- Bütün 
uyanmış, sen esni· 
yorsun .. 

Dedi. Genç erkek cevab verdi: 
- Öyle amma dün gece tabiat 

benden erken uyumuştur. 

• Çare 
- Sizi deniz tutar mı? 
- Kat'iyen! 

belki 

- Deniz tutmasına karşı nasıl bir 

- Yapma! 
- Etme! 
- Cıs! 

- Gel! 
- Git! 
Ve çocuk, daima, bu tarzda blr kuman

danın hakimiyeti altında hürriyetten ve 
istiklftlden mahrum bir kukla olarak bü
yümeğe başlar. Bu, bizim memlekette en 
çok revaçta olan bir terbiye usulüdür. 

* 

Ya çocukların terbiyesi? Onları hür vt 

müstakjl duygularla yetiştirmek için b• 
şıboş bırakırsak neticede ana11ik bir t<> 
cuk, yalnız he\·esatla hareket eden bir 
genç ve ~şkın bir vatandaş olmaz mı? 

Bu suali soranlar da çok vardır. Fakat 
çocuğu mütemadi bir tazyik altında tut, 

mamak demek, onu başıboş bırakmak de
mek değildir. Onu bir taraftan çocukça 

tabii hareketlerinde ne kadar serbest b~ 
ı-akırsak öbür taraftan da onda evv~ 
kendi kendisine ve sonra da cemiyete 
karşı mes'uliyet duygusunu tedricen kuv .. 
vetlendirmeğe mecburuz. 

Fakat, bütün bu işi dayakla, tehdidle, 
men ve cebir ile değil, anlatmakla \'e öl~ 
retmekle yapacağız. Ana ve baba çocu
ğun başında müstebid bir hükümdar de
ğil, çocukla yanyana yürüyen bir arka
daş olacaklardır. Ana, baba, hoca, ceml
)'et, yani bütün terbiye makinesi, çoeıı

~ cadam> telakki edecek değildir; blll
kis kendileri çocuk olacaklar, onunla ço, 
cuk olarak konuşup anlaşacaklardır. 

çare buldunuz? 
Hayır, çocuk bir kukla, bir bebek de

ğildir. Onun da kendisine göre aklı, öl
çüsü, vicdanı, zevki ve temayülü vardır. 
MeselU, cçocuğunu dövmiyen dizini dö
ver!> sözü, eski derebeylik ve istibdad 
devirlerinin yadigan olan kötü bir ter
biye akidesidir. Çocuğunu döverek bü
yüten milletler, daiına dayak altında ya
ıaınaya mahkum cemiyetlerdir. Dayak 
altında büyüyen çocuk, dayak atmadıkça 
vazifesini eksik yaptığına kail olan bir 
baba veya ana, bir vatandaş veya devlet 

En güzel disiplin, en hakiki ruh inz1.o 
batı, anlıyarak ve beğenerek kabul e~ 
ğimiz kaidelere kendimizi uydurmak.~ 
doğar. Zorla, anlamadan ve beğenmeden, 
cebir altında boynumuzu büküp gösteı
,diğimiz itaat, itaat değildir. Çocuğu bö:r• 
le bir itaate sevketmeği istemek, onu ya• 
lana, riyaya, gizlıye sevkeylemek d~ 
mektir. - Ömrürnd11 vapura binmedim. 

Esnemek 
Memur esnedi, §e 

fi gördü: 

- Sabahın 53.at 
onunda mı esniyor
sun? 

- Bütün ~ece ken
dimi rüyamda çalı -
şırken gördüm de .. 

• 
Yalan 

Dünyayı dolaş -
tığından bahsedene 
sordular: 

- Pireneyi de aör 
dün.üz mü? 

adamı demektir. 
Gene mesela, anneler ve babalar ço

cuklarını o kadar severler ki onun soka
ğa çıkıp yalnız başına berbere gitmesine, 
muayyen bir yaştan sonra bile., razı ola
mazlar. Fakat, bu çocuk hayatta kendi 

* Tarihin her devrinin, cemiyetin ht9 
tekamül safhasının kendisine mahlu8 
terbiye usulleri ve çocuk telikkileri veı. 
dır. Bugünkü cemiyet devri de bizden, 
çocuk terbiyesinde bu hürriyet ve is 
tal duygusuna ve çocuğun vicdanına hb
met istiyor. Çocuğunu cadam etmek> ... 
tiyen her ana ve her baba, çocuğun" 
ckukla yapmaktan> korkmalıdır. 

Aksaray Zafer okulunda gece 
mektebi açıldı 

kendisine yaşamayı, etrafındaki şeylerle Aksaray (Hususi) - Aksarayda Z 
mücadele etmeli, kendisini türlü türlü okulunda hiç okuma \'e yazma bilmi 
tehlikelerden aakınmayı ne zaman öğre- vatandaşlar için ulus okulu açılmıf 
necek? derslere 60 kişi devam etnıijtir. Yo 

- Ya düprse? mak bilmez blr mesai ile çalıfan okul 
Dnpün. Diifmemenln usulilaft öğren- başöğretmeni Emin Sakarya, öğrema.ı 

mek için iki defa olsun düşmeyi tecrübe Hüseyin Aral ve Kuddusi Terlemez 

kanı yok yapamaz -
dı. 

- Roman, müdür., bın.i odaıına kcıbul edıncırı kGdGtl vakit gıçirme1G fol• 

- Görmez olur 
muyum, hatıl bir 
akşam yemeğini o -
nunla beraber yı -
elik! 

etmek lAzımdır! larca bu ifle meşgul olmuılar ve bu 
- Ya tramvayın altında kalırsa? okuluna devam edenler arumda 80 

okuyacağım! Olabilir; fakat, bu ihtimal çok uzak- tandaıa diploma verllmi§tir 



l 
y E 

Jorjlk'le Şurka, kıreılıklı n kuv'< eUı bir 
sevgi sonunda mayıs ayında evlendiler .. ha
n harikulade guzeldl. Genç evlller nikah me-
murunun pek de uzun sürmiyen tebrlk nut-1 
:tunu sabırsızlık içinde dinledikten sonra nt
Hh dairesinden sokağa çıkttlar .• 

Uzun boylu, daracık göğuslü n uslu Jor
j!t, yan gözle Şurka'Ya bakarak sıkllgan ll~r 

tavırla Sordu: 

- Şimdi nereye?. 
İrl yarı, ve bir soba kadar sıcak güzel Şur

b, kocasına yaslandı. sık saçlannın arasın
dan çıkardığı salkım çlçeğlle hafifce onun 
kulağını gıdıkladı. 

- Nereye ol~calt?. dedl. Sukarevkaya. E§· 
n saln almağa. 

JorJik abdal abdal ;ülcrek, b&fındakl düi-
mell lustrln knskeU dOzeltU: 

- Demek eşyalanacatız.. öyle mt?. dedi. 
Ve yollarına devam ettiler .. 
<;ultarev:tada tozlll bir rüııtr Yardı. anllln 

ltoyalarüe uvyaıımq prflar, ikııru, ipek ~1 
havada mide bulandıracak bir tekilde bara
kaların üzerinde dalgalanıyordu. Blrtaç 
sramofon birden, blrbir1n1 keserek, pornog
rafik seslerle haykırıyordu. Yandan ceıen 
güneş, rüzeArdan sallanan aynaların içinde, 
bir cıva gibi, gldıp aeıtyordu.. yenl e\'lller, 
korkunç bir takım kumaşlar ve nhfl bir gü
zellik taşıyan eşyalar arasında kalmışlardı. 

Şurltanın yanakları blrdelıblre kızardı. 
Alnında terler belirdL D~ınık saçlan ara
sındaki salkım ciçeji yere dügtü. Gözleri bfi
yudu ve yuı:arlakla§tı. Ateş gibi yanan eme 
JorJik'i kolundan tuttu .. şarha farha oımuı 
kalın dudaklarını ısırarak onu pazarın tçlne 
doğru sürükledi nkanarak: 

- İlkonce yorgan ... dedi . yorganı llkonce 
Alalım . 

Satıcıların bağrışmalan ile kulakları ga
tırlanmı.ş bir halde, sür'atle, dört köşe, kalın 
ve çok ağır iki yorgan satın aldılar .. yorgan-
lar çok geniş fakat tısa idiler_ blri açık ki· 
remld! ,dıteri de kapal! meneqe idi. 
Şurka sıcak ne!eslle kocasının yuzunu l"l

tarak: 
- ş mdi de, 1. Uk alalım, dedi. Kırmızı as.-

tarlı Hem d markalı olsun. Karış:n:ıma-
ları için .. 

Llı tikleri de satın aldılar. ıuıtarlHı çilek 
renginde, iki ç ft . Kadın ve erkek l~l~I .. 
bem de markalı. Şurltanın gozlerl )enlden 
alevlendller. Ate• IPbl yanan başını ko asının 
omuzuna dn~ı~arak ldet.a inler glbl bir ses
le: 

- Havlu, dedi.. horozlu havlu .. 
Horozlu haYludan mflda, dört yorgan çar

ptı, istenildiği zaman uyandırmağn mahsus 
pzel bir çalar saat, bir toptan art:ı. kalmış 
birkaç metre pazen, dalgnlı bir ayna.. kııp-
ıanlı küçlik bir halı, baştanba~a bakır çM
lerle kakmalı iki güzel sandalye. birkaç çlle 
lpek de satın aldılar. 

Yuvarlak başlı demir bir karyola, ve buna 
beru'er birçok şeyler daha satın almak iste
dilerse de paraları yetişmedi. 

Eşyalarla yüklü bir halde ev1erine clöndü
ıer .. JorJlk, yuvarlat bir halde paketlenmiş 
rorganlan çeneslle tutarak sandalye!erl b.şı-
10rdu. Sarı~ alnın& ıslak bir ıav demtt1 
yapı mıştı. Kurşuni - baltır nınılndek.J bir 
ıer, hafit pembeleşmJı yanaklannt örtüyor
du. Goılertnin .. ıtında mor ııöııeler peyda 
olmu tu. Yırı açıir. at11, çürüi. dlılerlni ııös
terl~ ordu. Dudaklarında pembe bir tükürük 

ııtreşlyordu. 

Serin odaya girince büyük bit terahlılı:la 
tasketlnl çıkardı. Botuk boğuk öksürdü. Ka
rısı da eUndekl enaları, kocnsının bek!'tr J&

taiı uzerlne koldu. Odayı cozden geçirdi n 
'Jıızlara bl.s bir ut.anr;açhğın tsterlsi içinde 
kocaman kırmızı yumruğile kocasının iki 
küreği arasına vurarak, yapmacık bir öfke 

Ue bağırdı: 
- Sen daha şimdiden böyle öksurüp du

rursan sonra ne olacak?. Dikkat et, ben se
ııln iki gi\nde prstırnıant çıkarının .. hem bu 

11tuhakkak bö~le ı. 
Şurka bnnları soyledikten sonra kıpkırmızı 

çenesini lı:oc~ının kemikli omuzlarına daya

HİKAYE 
• N 1 E ş y A Yazan: V ALENTIN KATA YEV 

Ruacadan çeviren: H. ALAZ 

.Şurka kocasına yaslandı: c1'lereye o1ac a.k, Sufarevıkaya ewa satın almağa .. > 

eşyaları, bu arada 1organlan, aandığa yerleş- yerleJtirdi.. sandığın kilidi açılıp kapandık- du. Sıyah ve ıslak saçları alnından aş:ığı doğ
Urdi. En üste de, markaları görünecek ıekil- ca kromatik sesler çıkarıyordu. 
de, JAstlk:lerl koydu ve sandıtı kllldledl. Geceleyin Qurta gene uyandı. Yan ğım 

Gece yarısına dofru Şurka uyandı. Ağzını kocasının ıslat ye soğuk alnına dayıyarak. 

ru sarkıyorlardı. 

İk1 )anına sallanarak ve delik nyokkabı
lanndnn su geçmesin diye bir su b!rlk.Jntlsl-

1 

yanmış bir tnbure üzerinde oturuyor, goryaş .. 
ları arasındn, öfkeU ve dargın blr sesle kom
cıularına anlatıyordu: 

Ben ona: Al, şu köfteleri ye, dedim! İs• 
temedl. Bakınız ne kadar çok köfte ı:aıdı. 
Şimdi ben bu köfteleri ne yapacalPro? .. Jor-
Jllllk, ıen beni kime bıraktın?. Sen ne fena 
adammışsın, Joıjlkl. Ben! de beraber alma .. 
dan glttln; köftelerlml de yemek ıstemed!nl. 
Jorjl-1-1-lk ı 

'Öç ciin sonra evimWn yanında beyazla? 
örtülmüş esmer bir beygirin çektiği b r olö 
arabası durdu. 

Evin cümle kapıları ardına kııdar açıldı. 
BUtUn evın lçlnl buz gibi taze blr rüz~ru· do• 
Ia§tı. Evln dört bir tarafına keskin bir ~ıı.m 
kokusu yayıldı. 

Jorzlk'l &ötürdüler. 

• 
JorJlk için lokma doktuklert gece Şu:ka 

fevknlAde neı'ell ldJ. Hiçbir teY yemeksizln 
yanm bardak kadar ekmek §arabı tçtı. Yuzi1 
kıpkırmızı oldu. Gözynşlan gergin yımakla
rmdan yuvarlanmağa başladılar. O, yanağı· 
nı yere vurarak haykırdı: 

- Hey, kim var orada?. Kim olursan cJ, 
gel eğlenelim .. Jorjlkten madl\ herkes l!f'le• 
blllr .. o benim köftelcrlml yemek istemedi.. 
Kurbağa yeşili kakmalı sandığa sırtını ve .. 

rerek başını çalgılı glllde vurmağa başladı. 

Bundan sonra e'tln içi gene, eski rabıtnll 
ve sessiz hallnl aldı. Şurka gene hlzınetcntğe 
girdi . bütiin kış muddetınce birçok e:kekleı 
ona kur yaptılar .. fakat o, bunların hep 1nl 
reddetti. o. sessiz ve nazik bir adam 1 tiyor
du. Halbuki ona kur 11apanlarm hep ı kus· 
tahtılar. hepsi de Şurkadan ~kca çcj il ı ti• 
yorlnıdı. 

kocasının köprüclik kemi~lne doğru yaltlaş
tırnrak hararetle: 

- Jorjlk, dedi, sen uyuyor musun?. Bmık nln etrafından 1htiyatıa dolaşarak, yi\rUyor- Şurka, kış sonlarına doğru çok z:ısınadı. 

şu uykuyu. JorJlk - jal. İşitiyor musun2. Pn- du. Soluk dudaklarında zayıf, kabahati! imiş Siyah bir yun cnt:ırl giymeğe başladı. bu o• 
- JorJlk, hey Jorj!k - Jal. diye seslenme- zarda mavi bir yorgan vardı. Onu almadı.,ı- gibi ürkek, mes"ud ve fevknU\de sevlmH bir nu dahu güzel sosterlyordu. O sırada bizim 

e başladı. Uyanı. Biliyor musun, şu kanarya mızn ç~ hnte. yaptık .. çok iyi bir yorı.rnndı. gülüm eme titreşiyordu.. evde, arajd::ı. çalışan Vanyn isminde blr ~o-
.sansı yorganı almadığımıza çok hata ettik. Adeta atla ı andırıyordu- akıl cdemed!ğiml?e O bundan sonra yattı. Mıntaka doktoru !or oturuyordu. Vans:ı. scss1z, nnzlk b.ı· a• 
k ı arya .sarı ı yorgan daha ıüzeldı. liem bu f damdı Şurk::ı.nın aşkından deli gibi olmııs-

~ kk b çok ena ettik!. geldi Şurka hasta kasasından pa aldı. Ar- • 
mu a ak o:ııeı. K:ı.narya sarı ı yorganı tu. l\fnyıs aym::ı. doğru Şurka da v ınayı 
a1ma1ıydıkl. Sonra JA.st1klerin astarları :la ıs- tık Sukarevkaya tek başına gitmek kıb et- sevdi .. 
tediğimlz gibi olmadı .. renklerini iyi seçe- ti. Alaca yorganı dn satın aldı ve sandı~a kl-

yaz Ort"larına do;ı;,ru bir gı'"ıı1dr... ~urka lldledi H l lk ,. medik .. grl a tarlı lAstlk alacaktık ı. Kırmızı .. b u ...,. :ı. va Hır .uh~de gfizeldl. Genç ı:vl.l r •11• 
as rlısından çok daha lyL sonra yuvarlak 1evka1fıde neş'ell bir halde mutfağa girdi. Jorjlk !enalnştı. hk kar yağdı. Rütubetll, kfih memurunun pek de uzun sürm!ycn tcb• 
b h karyola da alacaktık .. he abunızı iyi Gaz ocağını yatarak: ıslak bir kar Hava, sisli. kurşun! bir hal al- rik nutkunu sabırsızlık içinde dinledikten 

dı. Profesorun kansı koc::ı.s!lc fısıldnştı .. kısa sonra, nikah dairesinden sokağa "ılttıia!" .. 
tutmadık!. - Ben!mk.Jne lzln verdiler. diye anla m ~a ~ 

Ş k b hl in k ı 1 dl
'· ! bir zaman sonra da bildik bir doktor geldi. D."'racık ,.,0··,b-;u··sıu "C uslu Van~·a, yaıı go le 

ur a sa a ey ocasını 1şe gonderdik- başladı. Herkese iki haftalık z n ver .. ı~r ·• ... • J 
Hastayı muayene ettikten sonra, ellerini Şurkaya bakarak sıkıl"an bir eda llc scırdu: 

ten sonra buyuk bir sabırsızlık içinde heınen halde ona bir buçuk ay verdiler .. hem de ny- ., 
mutfağa koştu .. evlilik hakkındaki lllı: lntı- rıca avans da verdiler. şimdi hemen yuvar- ıübllmell sabun ile yıkamak üzere mutfnğa - Şimdi nereye?. 

çıktı. . k 
balarını oda komıuıarına anlatmak arzusllc lak başlı demir bir karyola almağa ı.;ldcce- Şur a kocasına yaslandı. Sık saçlarının a• 

yanıp tutuşuyordu .. nezaket lcabı Uç be§ da- ğizl. Hem bu muhakkak böyle!. 
Şurka, a~lamaktan yüzü gözü tişmiş bir rasından çıkardığı salkım çlçeğllc ha!ltce o· 

klka şundan, bundan, kocasının sıhhntınden Profesörün 1hUyar kansı, soğutmak için 
halde muttakta, soğanlı kofteler kızartıyor- nun kulağını gıdıkladı, burun dcllklct·ıni ıh· 
du. tirasla açarak: 

bahsettikten sonra komşularım od:ısına cö- sıcak patates tenceresln1 musluğun nltına 

turdü. Sandığını açarak eualan gösterdi. koyarken, çok manalı bir şekilde: 
Profesörün karısı ellerini birbirine vur:ırak: 
- Siz galiba çıldırdınız, dedi. S1z ne yapı-

Yorganları gösterirken derin derin içini tek
ti: 

- Bana sorarsanız, dedi, onu lyl bir s na- yorsunuz?. Yoksa onu öldürmeğe mi niyet et
toryom•a yatırmanızı tavsiye ederim_ yoksa, tiniz?. O köfte yiyebilir mi?. Hem de so~anlı 

köfte? .. Kanarya sarısı 1orgnnı almadığımıza çok: 
pişman oldum. Kanarya sarısını almalı biç 
akıl edemedik. Eh, ne yazıtı. Sonra şarkılı 
saat aımatı da akıl edemedik .. düşünemedik .. 

sonra geç kalırsınız 1. 

Şurka, yuvarlak dirseklerini yana do~"U a

çarak öfkeli b1r sesle: 

- Ona blr teJClkler olmaz, dedi. Ben ona 
burada sar:ıatoryomda baktldı~ın,dan daha 
iyi baknnm .. ona köfte pl~lrlrlm. bol bol ye

sin!. 

Gozlerl büyüdü ve tekerlekleşU .. 
KomıuJarın hepsi eşyaları be~endiler .. bol 

bol medbettller .. profesorün yüreği ~ufka, 

.şefkatll lbtıyar karm ayrıca UAve etti; 
Bütlln bunlar 1yl, Şurka, fakat tocanız At.şama dotnı, eşya yüklü bir a.raba ne 

çok fena öksuruyor .. biz duvar aşırı diler 0 _ Sultarevkadan eve döndüler- Şurka araba
dada hepsini işitiyoruz. Onun bu obUrüfü- nın arkasından ıldiyor Te Adeta kendinden 
r.e biraz alitka göstermeniz, biraz dikkat et- geçmiş bir halde, demir karyolanın ıtüzeı ııl
meniz llnm .. çünkü, b1llyor musunuz? ...... 

Şurka, elli bir kabalıkla: 
Aldırma, bir ıeyciği olmazı. Ölürse de, 

cnnı cehenneme!. Yenisin! buluruz, dedi. 

Fakat )'iireğlr.e bir hançer snplandL Ya-

ı; aş b1r aesle: 

kel topuzlanna man bir tarzda akseden a-
leŞli yüzünü .seyrediyordu. Sivri çenesııe ha
vaı - mavi yorıanı göğsune bastıran Jorjik 
zorlukla nefes ılıyor ve giiçiükle karısına 

yetlşeb!Uyordu- zaman r:aman öksürüyor
du. Basık §akaflndan kapkara blr ter dam-
lası yuvarlanıyordu. 

Doktor, Beyaz p:ırmaklarmdatı au c!nmla-
larını musluğun içi.ne sllkerek: 

- Yiyeblllr, dedi, her iey yiyebiUr. 
Şıırkn yenlerlle yüzünü silerek haykırdı: 
- Kö!t~den ona bir zarar eeımez 1<1... Ona 

hiçbir şey olmaz .. 

Akşam, beyaz gömlekll bir sıhhiye memu
ru geldi.. umumi abdesth::ıneyJ dezenfekte 1 
etti .. evin içini pis bir fenol kokusu k::ıpladı .. 
geceleyin Şurkn uyandı. 

Mahiyetini tayin edemediği bir can sıkın
tısı yürel;lni eziyordu .. 

Acele acele kocasını uyandırmağ;ı. başla

dı: 

- Jorjlk! Jorjik! Hey Jorjlk-jal Uyanı 

Hey, sana söyluyorum, Jorjik-ja, uy::ııı !. 

Jorjlk cevab vermiyordu .. vücudü .so0unıuı
tu. O z:.ıman Şurka yat.aktan fırladı. Topuk-- Ben onu b~lerlm .. ona köfte yediririm .. 

tıkınsın dursun, iti ne!. dedi. 
Ye deh§etli surette ça tmdı. 

Şurka geceleyin uyandı. Karanlık ve ilıtl- ıarını yere vurarak çıplak ayaklarla korlc!ora 
raslı bir takım düşünceler onu uyutmuyor- çıktı. Gerl'nln saat üçü ldi, fakat evin lçln-
lardı .. ncele acele: de kim e uyumuyordu. Ş·ıı ka profesorun ka-

• - Jorjik, Jorjlk - ja, diye se lendi, paza:-- pısına kadar gelebildi, orada yere yığıldı. 
Kan koca ay başını iple çektll r .. Jorjik da bir yorgan daha var .. alaca renkte .. işi- 1 Dehşetten bu zı;lbi olmuş bir halde bağırına

n~lığını alır almaz gene Sutarevkrıya &lltı- diyor musun?. Onu da almadığımıza çok )a- ta b:.ışl:\dı: 

Nereye olacak?. dedi, Sukarc~kasa . Eş· 

ya s:ıtın almnğa .. 
Ve . birdenbire gozlcrl büyüdü ve yuvar• 

!aklaştı. 

Y ARINKI NÜSHAMIZDA: 

Köpeklerin maskarasll 
Yazan: Salahaddin Enis 
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Son Posta 
Yevmi, Siyası, Havada ve Halk pze\HI 

Yerebatan, Çatalçqme aotak. ıs 
lSTANBUL 

Gazetcm!zde çıkan yazı ,.e 
reı.irn!rrin bütiln. haklan 
mahfm: ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 

ls!uo 
8 3 1 
Ay .Ay Ay 

Kr Kr. Kr. 'Kr. 
l-=-

TtmKlYE l l41Jv lbO .00 1..> 1 

YU. ·A. 'l::ifAN 23,10 l~O 710 .!;) 

ECNEBİ ',..)) 1400 bUU .;ııO 1 _, 

dı. 
Akşam olunca mi.safirler geldi. Ufak bir ler. kanarl a sarısı yorganı da satın aldılar.. zık etUk .• ob, o yorgan, ne kndar da &Uleldi!. 

ıdyafet terttb edildl. 'Ml!afirler, btlrmetıe e.f- )organdıuı ml'tdA ıarurl ve ıüzel birçok ev Her yanı alaca, bulaca .•. Aslan ise alaca bu-
yalan gihden seçlrdller" ellerlle mua~enc eşyası, ıarkılı bir çalar aaı, 1kl parça 'tns- laca değil de çiçekli ... Çok eli el bir yorgan. 

- Bitti! Bitti'. Bit.ti! •. Buyuk Allahım, bit
ti!. Öldu Jo-o-or-jl-1-ik. Aman Allahım!. 

Abone bedeli pE>s~rdır. Adrea 
dcğıştirmck 2a &.uru§tuı. 

ettiler. bunları metheıtller .. yapmacık neıa- \or kuma§, çıçek toymağa mahsus eıcırWı hem muhakkak böyle .. . 
ketler göstererek 1k1 ıııe votka ıotııer .. otebe- bir kfiçtlt sandalye, birer çllt gri n:starlı :ta- Jorjlk'i son defa bir sonbahar günü gördü-

Şurka, yüksek sesle feryada ve ağlamağa 
başladı. Komşular, oda knpılanndan bakı

yorlardı. Şiddetli soğuklarla kırılmış gibi du-
rı yediler .. armonlkle dansettiler •. ve evle- dın ve erkek lflsUtl. altı metre pamuklu pal ler- Adeta bir pararıne benzlyen, uzun, cef- ran mnvl, kış yıldızları, kara pencerelerin 
rine döndtller.. to astan, üzerinde, alaca bulaca, muhtellt faf burnunu deriden -a"eUııln ,,akası içine ~ " arkasında titreşiyor, ışıldı)orlardı .. 

Her şey yolunda ıltmlf, hattl mlsafirlfl' bl- renkte lekeler bulunan, fevkalade güzel, al- soıanuı bir halde, paytak paytak, bizim so-
ıe müHalUasız clarat, bu güzel dOlüne hay- • Sabahleyin, Şurkanın kedisi Murzıı., Şur-

çıdan bir kopek. ttllbend, kurbağa ye§lll ren- bktan yıırfıyordu .. ran olmt11Iardı. kaların açık lupısına yunnştı. Eşikte du-
ginde, takmalı n 'tilldl çalar blr ~:ındık ve Jıllsafırler ctttltteıı 10nra Gurka Ue Jorjik Keskln diz kapakları ileri doğru bir <:ıkın- rakladı. Odaya baktı. Birdenbire butun tuy-
daha blrçok şevler ıa tın aldılar .. 

blr dda daha maıan cözden ıeçlrdller .• bu tı teıtll ediyor, geni~ paçaları, uz.un ve ke- lerl diken diken oldu .. geri geri &ıdcrck, acı 
da blttıkten ıonra, kadın, d1k.katlı ve ihtl- Karı koca e,·e geldikten sonra. Şurka, :reni mlkll bncülan etrafında s:ı~a - sola ı;ldl- acı mlyavlamağa başladı. 

marnla sanda,)le.eri blr ııazete lle örttu. Dıter alınan fıfYaları da ihtimamla 7c.:ııı .andığa yorlardı .. kasketi zorlukla ba~ında duru~ or- Şurka ! e, mutfağın ortasmda, kiıli Te 

Gelen evrcık r"ri 11erilmes. 
llc.nlarclar me•'uliyel alınma~ 
Cevap iç"n meklublımı 10 kuruşluk 

Pul ılavesi 18..zırndır. 

........................ , 
1 

Poıta kutusu : 741 lstaııbul 
Telgraf : Son Posta 
Tek/on : 20203 ........................ 
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Bu y"ıl 700 ilk okul 1 Fakir çocuklara yapılan 

talebesi kampa çıkacak Yurr~!k~ı~:1:üz!:~o~~t~~~!~~~?~cuk 
kalmıyacak, hepsine yemek, kitab ve elbise verilecek 

Kampa çıkamıyacak çocuklar için de 
16 yerde çocuk hah ;eleri açılıyor 

Geçen sene yapılan tecrübe .. er, aınp12nn ço : -'klara 
çok yaradığını meydana çıkardığından kampa çıkacak 

çocukların sayısı her yıl artırıh cak 

Geçen sene açılan bir ~ocuk kampında yapılan bir musabaka 

İ tanbul ili içindeki ilk okulJarda Jarın kamplara karşı göstermiş oldulc
Yelmiş beş bin çocuk okumaktadır. ları sevgiyi bilmekte olduğundan bu 
Bütı.in Türkiycdeki ilk okullarda oku- yıl da yaz aylarında azat kampları aç
yanların sayısı ıse yüz binlercedir. Kül- mağa karar vermiş, şubat ayından iti
tür Bakanlığımız Avrupada oturan ço- baren hazırlıklara başlanmıştır. 
cuklara yapıldığı gibi Türk çocukları- 500 çocuğun bir ay kamp görebilmc
na da yaz kampları açmağa ba!ilamış- si için on beş bin lira lazımdır. Bu yıl 
tır. İstanbul şehir meclisi çocuk kampları-

Geçen yıl İstanbulun muhtelif yer- nn altı bin lira verebileceğini bildirmiş 
lerinde altı çocuk kampı açılmış ve bu olduğundan maarif müdürlüğü başka 
kamplara dört yüz elli i~ okul talebe- taraflardan bulacağı para ile yedi yüz 
si d vam etmiştir. Çocuklar okulları çocuk kamp yapabilecektir. 
kapandıktan sonra çantalarını hazırla- Kamplar şuralarda kurulacaktır: Sa
ınışl .. t', ana ve babalarile vedalaşmış- rıyer 14 üncü ilk okulda yüz çocuklu, 
lar, k ... \nplann yolunu tutmuşlardır. Bu Erenköy 38 inci ilk okulda 120 çocuk
Çocuklar kampa korka korka, çekine lu, Kızıltoprak ilk okulunda 120 ço
çekınc girmişler, fakat bir gün içinde cuklu, Floryada 70 çocuklu, Yeşilköy 
hemen alışıvermişlerdir. Birkaç hafta ve Pendikte 120 şer çocuklu, Şilede SO 
sonr3 hepsinin en aşağı birkaç kilo şiş- .çocuklu. 
ınanlamış olduklan görülınüş, iştiha- Fakir çocuklar kamplara parasız nlı
ları aı tmış, gürbüzleşmişlerdir. Kamp- nacak, diğerlerinden ayda on beş lira 
lar kapandığı gün çocuklar ağlaşarak ücret istenecektir. Bir çocuğun bir ay
bu çok ısındıkları yerlerden ayrılabil- Jık masrafı 15 liradan çok olacağından 
ll'li !erdir. bu para herkese gayet ucuz gelmekte-

İstanbul maarif müdürlüğü çocuk- dir. (Dcvanu 4 ü ncü sayfada) 
~ .......................... ......................................... . 

İspanyadaki harb ve 
İspangol çocukları 

.. -.... ··-·· .. ····-······-······· ................... ... 
Okullar Mavıs 
aymm sonunda 

kapanacak 
Bitirme sınavlar ı da 1 
Hazirandan 12 Hazirana 

kadar devam edecek 
Ders yılının bitmesi yaklaşmıştır. O

kullarda üçüncü trimestir hazırhkları 

yapılmaktadır. Bugün başlamakta olan 
çocuk bayramı bir hafta sürüp bittik -
ten sonra Nisan ayı bitecek, Mayıs a -
yı gelecektir. 

Okul çocukları tatil aylarının gelıp 
başlamasını dört gözle beklemekte -
dir. 

Her gece rüyalarında kimisi kamp 
günlerini görmekte, kimisi çocuk bah
çelerini sayıklamakta, kimisi bağlarda 
yiyeceği yemişleri özlemektedir. 

(Devamı 4 üncü sayfada l 

Şirley iki yeni 
film çeviriyor 

Bu eşsiz küçük yıldız geçen ayın yir
mi üçünde dokuzuna bastı. Dokuz yaş 

daha pek küçücük ... Fakat birkaç yıl da
ha geçerse bugünkü bukle bukle saçlı, 
tombul yanaklı bebeği göremez olacaksı-

- nız. Çünkü: Shirley büyüyor. - Hepiniz 

Bılıyorsunuz: Ispanyırna lıarb var. İç 
lıarbı. Yani İspanyollarla İspanyollar 
Çarpı ıyor. Maglüb taraftan kaçanlar 

karlı Pirene dağlarını aşıp Fransaya sı
lın arlar. Kunısi açlıktan, soğuktan yol-

Jarda olüyor. Kalanlar kaçıp kurtuluyor. 

Çocuklara bakınız ne şaşkın ve kederli 
bir dunışlan var. 

Bunlar uçak bombardımanından kaçıp 
yer altlarına sığınanlar. Büyükler bitkin 
bir halde. Fakat şu küçiicük yaraııuız 

neş'esinden hiçbir şey kaybetm •miş. Res
mi çekene gülümsüyor. 

gibi. - Yüzünde ufak bir değişiklik baş
ladı bile ... Rolleri de değişiyor. Şimdi ar
tık bütün bütün bebek sayılamaz. Amma 
cebine harçlığını gene annesi koyuyor. 
Fılmlerde hazan pek nazlı, pek şımarık 
görünmesine bakmayınız, küçük Shirlcy 
hiçbir Amerikan çocuk yıldızına benze
mez, çok talh bir çocuktur. Şımarmak ne-

( Devamı 3 üncü sayfada) 

Bir okulda ke:ıaııerine yemek dağıtılan fakir çocuidt..r 
İstanbul §ehrl belediye sınırları içinde- dir. Oı. iki yıl evvel bu yardım Kızılay 

ki ilk okullarda okuyan ~ocuklardan ve Çocuk Esirgeme Kurumlannın çnlış-
14,526 sı yoksul ve yardıma muhtaçtır. ması ile başlamıştır. Kültür Bakanlığı bu 
Parası pulu olan az çok hali vakti yerin- yard:mı az bulmuş, genişletmeğe ka: ar 
de bulunan çocuklar okullarda güzel gil- vermiş, 1931 yılında İstanbula gönderilen 
zcl okumakta, yemek zamanlarında ) ı- bir talimatname ile okul himaye heyr>t
yip, içmekte, kitab ve defter bulmakta Ieri kurulmuş ve yardım bir kat daha ço
zorlukla karşılaşmamaktadırlar. Fakat ğaltılmıştır. 

fakirler, yoksullar böyle değildir. Çocuk Gt!çen ders yılı başında okul him:ıy=

Esirgeme Kurumu, hayır cemiyetleri ve heyeti ve cemiyetlerl ile başka hayır mü
okullar fakir ve yoksul çocukların oku- esseselerinin ilk okullarda besledikleri 
yup yazmaları i çin güçleri yettiği nis- ve yardım ettikleri talebenin sayısı 

bette yardımda bulunmaktadırlar. İlk o- 7725 e kadar yükselmiştir. 
kul çocuklan arasındaki yoksul ve fakir Her yıl yeni okullar açılmakta, oklll
talebelere yapılacak yardımalr gittikçe lara yeniden sınıflar eklenmektedir Bu 
çoğaltılacak, h içbir çocuğun okwnakta yüzden her yıl talebe sayısı da nrtmak
sıkıntı çekmesine müsaade cdilmiyecek- tadır. Okul himaye heyeti ile ccmiyctle
tir. rin ve diğer hayır müesseselerinin, ta1e-
İslanbulda on iki yıldanberl okullar- benin gittikçe çoğalması yüzünden yok· 

daki yoksul çocuklar yardım görmekte- (Devamı 4 ü ncü sayfada) 

Çocuk Bayramı nasıl 
kut/ulanacak? 

Beyazıd meydanında, Beyoğlu 29 uncu ilkmektebde 
ve daha birçok yerlerde büyük gösteriler yapılacak, 

temsiller verilecek, çocuklar eğlendirilecektir 

Geçen senclerki çocuk baynımlarmd an birinde verilen oir müsame c: 

Bugün çocuk bayramıdır. Bu müna - sunun çaldığı İstiklal ve çocuk marşla .. 
sebctle, Eminönü kazası dahilindeki ilk rile merasime başlanacaktır. Beyoglu 
mektebler talebesi, saat onda Beyilzıd Halkevi başkanı Ekrem Tur ve doktor 
meydanında toplanacak, şehir bandosu Fethi Erden birer nutuk söyliyecekler, 
tarafından çalınan İstiklal marşile mey- ilk mektcb talebesinden bir çocuk na 
dandaki direğe Türk bayrağı ÇPkilecek duygusunu anlatacaktır. 
ve selamlanacaktır. Bu sırada, limandaki Ayni :.aatte, Şişlide, Halkevi önünd ', 
bütün vesait düdük çalacaktır. Kasımpaşada spor klübü önünue, Haskoy-

Burada profesör Zühdü bir konferans de Cumhuriyet meydanında, Fatihte Fa
verecek, Parti, belediye, ilk mekteblcr tih parkında, Şc>hremininde nahıye mü
yoksullara yardım birliği, Çocuk Esirge- dürlü&-rü önünde, Eyübde Bahariye mC'y
me kurumu ve Kızılay gençlik teşkil:ıtı danında, Beşiktaşta Parti binası önünde, 
çclenkleri Taksim meydanına gönderil - Üsküdarda İskele meydanında, Kadıkö -
dikten sonra doktor Kudsi ve doktor Atıf yünde Fener stadında, Sanyerde Piyasa 
da birer nutuk söyliyeceklerdir. Eminönü caddesinde, Beykozda Cumhuriyet mry
Halkevi temsil kolu da Beyazıd meyda - danında, Bakırköyde Halkevi bahçesinde, 
nında hoparlörlerle bir meydan temsili Yalovada Baltacı çiftliği meydanında, 
verecektir. Kartalda Cumhuriyet mPydanınr1a, ŞilC'de 
Beyoğlu tarafındaki mekteblerden 700 Halkevi önünde, Silivride belediye b:lh -

kadar talebe 29 uncu ilk me>ktebde topla- çesinde mekteb talebeleri toplanacak ve 
nacaklar, saat on birde bahriye bando - (Devamı 4 üncü Ayfmda) 



r 
Her gün 

Hayat çok kısadır 
Çocuklar/ 

Yazın: Muhittin Blrıen 
IE3) ir çocuk için, her ıene, kendi 

lg) küçük yaşına yeni tanesini 

daha illve etmek ne kadar tatlı ıeydirl 
Beş, yedi, on, on beş, aklı ermeğe baş

ladığı zamandan itibaren, her çocuk ya
tını saymaya başlar. Bazan, sayısını u
nutursa annesine de sorar: 

- Anne, ben kaç yaşındayım? 
Eğer annesi, ona iki ay evvelki yaşını 

tekrar haber verecek olursa canı sıkılır. 
Mesela: 

- Hala ben sekiz yaşında mıyım? 
Diye mahzun olur. Ben çocukken, ya

şım on biri, on ikiyi geçtikten sonra, hele 
dudaklarımın üstünde bıyıklar terlemc
ğe başladığı zaman, yaşımı ne kadar çok 
hatırlar ne kadar dikkatle sayar ve sene-

' lerl artırdıkça ne kadar memnun olur-
dum! 

On dört, on beş, on altı, yavaş yavaş 

koltuklarım kabarır, göğsüm ütihada şi
ıer ve ben böbürlenirdim! Çocuk için, 
yaşla büyümek, en güzel bir §eydir; o 
yaşta hayatın en tatlı bir duygusu, bü
yüme duygusu olur. 

* Fakat, hayat ne kadar kısal Kendimi 
daha dün çocuk olarak hatırlıyorum ve 
yaşımın büyüdüğünü nasıl zevkle say
dığımı gözlerimin önüne getirebiliyorum. 
Halbuki, bugün bana yaşımı sorsalar, 
belki de söylemekten korkarım. Hatta, 
bakınız, yazamıyorum, bile! 

Çocukluk bir rüya gibi gelip geçer; 
gençlik, tatlı bir baş dönmesi içinde, sı
cak bir rüzgur gibi bizi kuşatır; bu sıcnk 
rüzgarın nefeslerini şu dakikada yanak
larıma dokunur gibi duyuyorum. Hayır, 
artık ne o taUı rüya ve ne de o sıcak rüz
gar var. Hayat, çocukluk gibi, gençlik te 
bayat gibi, bir hamlede geçip gidiyor, 
o kadar çabuk geçiyor ki bazan yaşadı
lım seneleri c365:ıı e çarparak - biz buna 
evvelden darbederek derdik - bugüne ka
dar yaşadığım günün rakamını bulunca 
kendi kendime şaşarım: cBu kadar az 
gün mü ya.şadım?• derim ve sonra sıh
hatli olnrak yaşıyacağun günleri hesab 
ederim: Ah, hiçbir şey değil! 

* Acaba, annelerle babalar çocuklanna 
hayatın bu kadar kısa olduğunu iyice an
latıyorlar mı? Acaba, çocukluğun bir ge
celik bir rüya, gençliğin bir haftalık bir 
helecan olduğunu annelerle babalar ço
cuklarına iyice izah edebiliyorlar mı? 
Şübheliyim. Çünkü, onlar da bu işleri 

geç öğrenirler. Ekseriya, çocuklar çocuk 
olurlar ki onlar da ya henüz gençliğin 

helecanlı günlerini yaşarlar, yahud da, 
henüz kalemi ellerine alıp, yaşın ve öm
rün ne demek olduğunu hesab edecek 
devre gelmemiş bulunurlar. 

Bunun için, çocuklara ben bir tavsiye
de bulunacağım: Yaşıyacaklan ömrü 
seksen sene farzedip bunu senenin 365 
günile çarpsınlar, göreceklerdir ki elle
rine geçecek olan rakam, hiçbir şey de
ğildir. Halbuki bu senelerin de bir kısmı 
rüyada, öteki kısmı hülya ve helecanda 
geçecek ve bir kısmında da insan roma -
tizma ağrılnn ve türlü türlü derdlerle 
uğraşacaktır. 

Evet, hayat kısadır, çocuklar. Hayatı 

ancak bir şeyle uzatabilirsiniz: Ona knr
§1 iyi hazırlanmak, onun günlerini iyi 
kullanmak, hayatı, baştan aşağıya bıhhat, 
muvaffakiyet ve kuvvetle doldurmak ... 
Eğer bunu yapabilirseniz, çocuklar, o 

zaman, hayatınız uzamış olur ve kendi
nizde gurur duymak hakkını, asıl o za
man kazanırsınız! 

Muhittin Birgen 

Resimli Makale: IC Yurd sevgisi.. K 
.. 

Annemızı severiz: Bizi dünyaya getiren odur, babamızı 
se\reriz: Evimizin direğidir, kardeşlerimizi severiz. Yuva
mızın çiçeği sayılırlar, bütün ailemizi severiz: Muhitimizin 
kuvvet kaynağını teşkil ederler. Fakat vatan sevgi.si bütün 
bu sevgilerin de üstündedir. 

oımazdı, biz olmazdık. Ay, yıldız olmasaydı yer, gök olmaz

dı, dünya olmazdı, bunun içindir ki onun sevgisini her ıeyin 

üstünde tutarız ve onu kuvvetli, bilgili yapmak için kuv

vetli, bilgili olmaya çalışınz. Böyle olmayı vatan Jçln borç 

biliriz. Vatan olmasaydı anne olmazdı; baba, kardeş, aile, yuva 

( s e z 
Garib bir 
Tarih dersi 

ARASDNDA ) 
·------------------------...... -· 

HERGüN BiR FIKRA 
Yavrum havuza düştü 
MeşhuT bir doktora telefon ettiler. 
- Çocuğum havuza düştü. Aman 

doktor çabuk gel/ 
DoktoT otomobiline bindi, ıon 

sür'atle çağınlan yere gitti. Bahçe ka
pısını altı Yatında bir ~octtk açtı. 
Biraz ilerideki havuzu gösterdi: 

- 1,ıe doktor, yavrum Mtti havuz
da. 

Ufak bir bebek havuzun yüzünde 
nrtüstü yatıyordu. 

Dünyanın en 
Cesur çocuğu 
Bu resim uydur. 

ma değildir. Pek 
yakında Londra • 
da çekilmiştir 

r-

Bu kadar küçük 
Köy olur mu? 

Şu evlerin küçüklüğüne bakınız, boy
ları bir köpekten az yüksek. Küçük hir 
kız eğilmese damların tepesinden baka
cak. Köpekle yanyana durunca koca bir 

İngilterede çocuklar 
aid bir ptoyu yalnız 

orta çağlara 
kitabda oku- Amma cesur ço • 

cuk, amma sabırlı 

· sokağı kaplamışlar. Küçücük amma bi
zim kocaman evlerimizle sokaklanmız

dan hif farkları yok. Ayni parmaklıklı 
pencereler, ayni damlar, ayni kapılar, 

makla resimini görmekle kalmıyor

lar. Tarih öğretmenlerile birlik -
te ufak bir modelini de yapıyorlar. 
Öğrenme §ekli gittikçe değişiyor. Vakti
le bilgi kitabdan papağan gibi ezberle
nirdi. Bugün buna şaşıyoruz. Talebe 
mümkün olduğu kadar her şeyi yerinde 
görüyor, hatta böyle kendi elile yapıyor 
da öyle öğreniyor. Çünkü ancak bu türlü 
bellenen şeyler hatırda kalır ve iyi an
la§llır. 

aslan! Acele etme hattA ayni su oluklarile, dükkAn levha-
yiniz, ne çocukta lan ... Acaba bu minnacık memleket nere-
e§i bulunınıyan bil si? Orada khnler yaşıyor? 
pek yüreklilik var. Eğer Gülliver adındaki eğlenceli kita-
ne de hayvanda bı okudunuzsa muhakkak cburası Lili-
sabır... Canı yolt putların diyarıdır> diyeceksiniz. Gülll-
ki sabırlı olsım ver bir adamın adıdır. Bu adam önce bir 
Büyük bir meyda· cdevler memleketi> ne düşer. En küçiik 
na dikili bu taş as· çocuğun yanında karınca kadar kalır. 

lanın göğsüne de Sonra bir cLlliputlar - Cüceler diyarı> na 
çıkılabilir, ağ;ı:ına gider. Bütün donanmalanru bir ipe bal-

Çinli çocuk/ar nıçın da bakılır. Yalnı7 lar, paçalarını sıvar denize girer de, hep-
en büyük korku ıSinl istediği yere götürür. Bu memleket 

yaramazlık etmez/er? .şu: Ya bir polis bütün evleri, bahçeleri, gemileri her se-
Bir Amerikan gazetesi yazıyor: cÇinli geçerse... Küçük yile tıpkı bizim yurdlarımızın yüzlerce 

çocuklar hemen hiç kötülük etmezler. yaramazın yür«>ği . defa küçültülmüş birer örneğidir. 1ıte 
Etseler bile bilerek değildir. Çünkü: Çinli bu korkudan hop bu fotografa bakınca insanın aklına he-
baba, evladının işlediği fenalıktan ken- hop atıyor, inanı - men Gülliverin gezdiği o yerler geliyor. 
dini kabnhatlı sayar. Bunun için onun nız. Oyuncak diyemezsiniz, çünkü oyuncak ................... ......... _. ... __ 
iyi yetişmesine çok çalışır. 

ni öğretememişim. Cezayı ona değil, ba- .sahiciye çok benzer amma tıkpısı değfl-
Size bunun üstünde bir şey anlatayım. dir. Hiç böyle bir oyuncak gördünüz mü? 

Geçenlerde Nevyork çocuk mahkemesi- na veriniz. 
ne bir Çinli çocuk getirilir. Bu çocuğun Hakim ikisine de ıaşar. Adamcağızın Daha fazla merak etmemeniz için artık 
suçu mektebden kaçmaktır. HAkirn sorar: bu sözlerl yana yakıla söylediğini anla- eöyliyeyim: Bu ıördüğünüz resim İngil-

-Neye mektebden kaçıyorsun çocuk, dığı için çocuğa ceza vermez ve babasına terede yapılmış ufacık bir köy modelidJr. 
teslim eder. Çinli baba sözünde durur. Hani sinemalarda filAn görmüşsünüzdür. 

ayıb değil mi? Bir gemiyi yapmadan önce ufacık bir ör· 
Çinli çocuk saf nf: Sene sonunda çocuk birinci çıkar. x.; • d ''zd" " 1 0arı"sı"n çocuk ku-tu .. phanesı" G b' ç· l' k b f lt ne6.nı yapar, su a yu urur er. Her §ey r , Çün' kü' d "ğ tm h .. · ene ır ın ı çocu - u se er a ı ya-- , er, o re en ergun sız yolunda giderse büyük gemiye başlarlar. 

Pariste büyük bir •çocuk kütübhant>sh çok fena çocuklarsınız. Bıktım sizden ..• pnda - bir berber dükkanmm camına taı İşte tıpkı bunun gibi bu köyü de yapma
vardır. İçinde ilk ve orta okullarla lıse Sizi gördükçe üzülüyorum, diyor. Ben de atıp kırar. Babasına haber verirler. A- dan önce kağıd üstünde çizilen p!Ana gö-
talebelerine uygun kitablar bulunur. Bu üzülmesin diye mektebe gitmiyorum. daıncağız yalnız camın parasını ödemek- re miniminicik bir modeli yapılmıştır. 
kütübhane akşamları mekteblerin kapan- Çocuğun babası da: le kalmaz, arkadaşlanndan ellisini de bu Küçük kızla köpeği görmese insan a;ahi-
ma saatinde açılır. Kız ve erkek çocuk- -Kabahat benimdir efendim, der, de- berbere yollyıp traş ettirir. Çocuğunun den bir tehir resmi ı;anacak. Onlara bn-
lar akın akın oraya gclir, istedikleri ki- mı;k ki ben bu çocuğa mektebin kıymeti- suçunu bu suretle unutturmak ister. kıhnca modelin küçüklüğü anlaşılıyor. 

tablan okurlar. Babalarının, annelerinin -----------=-=------------------------------=---...;,...;, __ 
para yetiştiremiyeceği en güzel eserleri o- r-----------------------·---·--------------------
:::ı b:::::t ~~C:r~~:~ beş para vermeden ıs TER iN AN, ıs TER t NAN M A ! 

Buna mukabil kendilerinden istenilen I 
ff!Y şunlardan ibarettir: Gürültü etme
mek ve kirli elle gelmemek ... 

İkisi de gene kendi menfaatleri için ..• 

Bunu çocuklar da pekAlA bilirler ve adı 
fibl herşeyile kendilerinin olan bu bilgi 
kaynağına daima tertemiz gelir ve tatlı 
tatlı, sessiz sessiz kitab okurlar. 

Bir çocuk ilkmektebde 422,000 aatır, f,220,000 kelime, orta 
mektebde 844,000 satır, 8,440,000 kelime, lisede 1,600,000 sa
tır, 16,000,000 keJimelik kitab okur. Bütün Wi tahsil esnasın

1000, orta tahsilde 2500, lisede 4,000, yüksek tahsilde 6,700 dür, 

bütün dilde kullanılan kelimelerin sayısı ise 9,682 dir. Biz bu 

hesabın dolru oldutuna inanıyoruz, fakat ey kü~k okuyucu da okuduğu saurlarm yekunu 2,866,000, kelimelerin yekdnu 
28,660,000 cUr. İlk tahsilde kullanılan yeni kelimelerin sayısı ıen: 

1 S T E R l N A N, 1 S T E R l NAN M A l 

Bizim mekteb, 
Sizin mekteb 

1. HulOal 

Evvel zaman içinde: 
İşte o zaman, bugünkü büyükler yani 

biz .küçük, küçücük çocuklardık; mahal• 
le mektebine giderdik.. 

Siz mahalle mektebini bilir misiniz? 

- Hayır! 
Değil mi? Bilmiyorsunuz.. ama biz bi• 

liriz, ben biliyorum. O zamanlarda bizim 
mekteb üç odalı bir evdi. Bir oda kaH~· 
nın odasıydı. 

- Kalfa nedir? 
Diyorsunuz, siz de hiçbir şey bibni) or• 

muşsunuz? Kamı .nektebde öğretmenin 
yardımcısı, ayni zamanda mektebin ha• 
demesiydi. Hem ders verir, hem yemeli 
ısıtır, hem bizi evlerimizçlcn alır, mekte• 
be götürürdü: 

- Bu nasıl olur? 
Diyorsunuz. Olurdu işte! 
Ne diyordum. Odalardan biri kalfanın• 

dı; biri de hocanın, öbür odada biz okur• 
duk~ 

- Sınıfınız yok muydu? 
Diyeceksiniz. 
- Yoktu! 
- Küçük, büyük beraber mi okuıdı.t• 

nuz? 
Diyeceksiniz. 

- Beraber okuduk. 
,_ Ne okurdunuz? 

Diyeceksiniz. 

- İşte onu ben de bilmiyorum. 
\ alnız müşterek bir şeyimiz vardı. F~' 

laka yani bizi yere yatırır, ayaklarımıZI 
falaka denilen fileti geçirir.. döverkrdı. 

- Neye döverlerdi. 
- İşte onu da bilmiyorum. Db,•mck 

için döverlerdi. 
Fakat şimdi, diyorlar ki: 
- Bugünün mektebi sizin mekteblt:rl• 

nize benzemiyor. 

Bugünkü mektebde falnka yokmu~, 

kalfa yolonuş, ne okuduklarını bilmiyen. 
anlamıynn çocuklar yokmuş. Dayak a~ 
mıyorlarmış, insanın yüzüne gülüyorlar" 
mış, can yakmıyorlar, insanı mektebe 
candan bağlıyorlarmış. 
Yazık ki ben bu mektebde okumuyo.• 

rum, bu me-'ktebi bilmiyorum. 

* Okuyucum, ne olursun, bir gün içlIJ 
sen ben ol, ben sen olayım ve senin mtJc!s 
tebinde okuyayım. 

lsnıet Hulusi 

Yük vagonuna 
Birakılan Çocuk 

Bu kız çocugu lnguterede bir yük ,,ı• 
gonuna yığılı eşyanın üstünde bututı.I' 
muştur. Daha birkaç günlüktür. P ,1fl 

annesini aramaktadır. 
Tren ilk istasyondan hareket ede• et• 

mez yolculardan biri bir çocuk feryndJ 
duymuş, her taraf aranıp taranınc.1 çO' 

cuk meydana çıkmıştır. Bir iki kişı . o~~ 
istasyonda başı açik, perişan kıyafeth b 
kadının kucağında gördüklerini Sl;yl~ 
mişlerdir. Her memlekette arasıra ~'1rıı• 
ya buraya bırakılmış fakir çocukla~ 
rastlanır. Faknt bu seferkinin tubafllr 
yük vagonunda bulunmuş olmasıdır. Z,l• 
valh bir bebeği yalnız başına uzak rrıeJll" 
leketlere yollamak için kurnaz fakat jıı• 
ıafsız bir buluş değil mi? 



TELGRAF HABERL-ER'i 
Tren tekerlekleri 

arasında Hindistanı 
dolaşan çocuk 

Bombay 22 (Husust) - Şarkf HindJs
tanda Malançi'den Siliguri'ye muvasalnt 
•den trenin tekerlekleri kontrol edildiği 
llrada, vagonlardan birinin altına giz • 
lenmiş olan bir küçük çocuk meydana çı
karıiml§tır. 

Dört yüz elli kilometrelik bir yolu, va· 
ronun altında gizlenmek suretile katet -
iniş olan bu çocuk, istasyon memurları 
tarafından sorguya çekilmiş, bu yolculu
lu yapmak için parası bulunmadığından 
dolayı vagonların altına saklanmış oldu
iunu söylemiştir. 

Ahlaksız .. bir 
\J çocugun 

· işlediği cinayet 
Londra 22 (Hususi) -Birmingham'dan 

bildiriliyor: Hali Green mahallesinde nok 
ta vazifesini yapan polis Drinkwater, sa
baha karşı bir silahçı dükkanının ke -
penklerinin açılmış olduğunu görmüştür. 

İçeride olup biteni anlamak üzere dük
kanın kapısına kadar gelmiş olan polis 
Drinkwater, burada 15 yaşlarında bir ço
cukla karşılaşmış ve ne yapmakta ol -
duğunu sormuştur. 

Dükkandan iki tabanca ve bir de ka
ma çalmış olan çocuk, polise kapının ö
nünden uzaklaşmasını ihtar etmiştir. 

f ngilterede ilk tahsil Bu ihtara tabiatile kulak asmıyan em-
niyet memuru, cür'etkar hırsızı yakala-

Öğretmenlerİ mutlak mak istemiştir. Fakat tam bu sırada hır-
erkek olacak ı sız çocuk elinde taşımakta olduğu taban-

Londra 22 (Husust) _Dün Coventry'- canın tetiğine dokununca, çıkan kurşun 
de toplanmış olan milU muallimler bir _ polisi öldürmüştür. 
liği konferansında, ilk mekteb talebesi - Silah sesini duyunca vak'a yerine ko -
llin tahsil ve terbiyesini alfıkadar eden şan diğer polisler, hırsız ve katil çocuğu 
bazı mühim kararlar verilmiştir. ·yakalıyarak adliyeye teslim etmişlerdir. 

Bu cümleden olarak, sayısı bir milyo - Bu ahlaksız çocuk şimdi göreceği cezayı 
nu aşan muhtelit ilk mekteblerde kadın beklemektedir. 
6ğretınenleri tarafından idare ve terbiye --------
edilen erkek çocukların, bundan sonra 
'tkek öğretmenlerin talim ve terbiyesine 
levdı edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Çorluda bir müsamere 
Çorlu (Hususi) - Orta okul son sınıf 

talebesi veda müsamerelerini orduevin -
de vermişlerdir. 

Musiki öğrctmenJ Mustafa Sunann çal
dığı kemana refakat ederek mekteb ko
ro heyetinin okuduğu cÇoban• şarkı_ı 
Pek beğenilmiştir. 

Talebenin büyük bir muvaffakiyetle 
temsil ettiği cAkın> piyesi de çok alkış -
lanmıştır. 

Adapazarmdaki fakir çocuklar 
Adapazarı (Hususi) - Buradaki fakir 

Çocuklar için bir eşya piyangosu tertib 
edilmiştir. 

lstanbuldan Edirneye giden 
gençler 

Edirne 22 (A.A.) - 23 nisan bayra -
mını geçirmek üzere bu sabah Edirneye 
gelen Edirne lisesi mezunlarından 150 ü
niversiteli genç. Edirne gençliği tarafın -
dan karşılanmıştır. Misafir gençler doğ
ruca Atatürk anıdının önüne giderek çe
lenk koymuşlar, umumi müfettişliğı. \•i
lfıyeti, Halk Partisini ziyaret etmişler -
dir. Şehlrde bir gezinti yapan gençler 
saat 17,30 da General Kazım Dirikin 
Halkevinde şereflerine \•erdiği ziyafette 
bulunmuşlardır. 

Ay•rıca 1stanbuldan otobüslerle gı.:lc.n 
''e Havsada karşılanan 45 kisi1ik sporcu 
kafilesile Edirne gençliği arasında bu ge
ce, yarın ve öbür gün EdirnC'de büyiik 
spor hareketleri olacaktır. 

Şirley iki yeni film • • 
çevırıyor 

-----~----------
(Bagtarafı 1 inci ıayfada) 

dir bilmez. Halbuki: Dünyanın hemen 
her tarafına yayılan filmlerini görüp te 
ona bayılıruyan yoktur. 
.. Şimdiye kadar tam iki milyon kişi onu 

1°rıneye gitmiştir. Günde iki bin tane 
!l'ıektub abr. İki bin mektub ... Yani Grcta 
Garbonun iki misli. Bunlan hep Shirley 
~~?" Okuyanlan var. E tabii. .. Bu ze
te' §ınn, sevimli çocuk bu kadar zahme-
. değmez mi? Dikkat ettiniz mi filmle
~ 21e eğlenceli, fakat ne kadar da temiz, 

~Zel duygularla doludur. Çin-Çinle 
avaııı Zengin Yumurcak> ı gördünüz 

!l'ıu~ Birinde evden eve memleketten 
lneınıekete koğulan bir kuçük kimsesiz
di b' . d lı:: ' ırın e şımartılmaktan bılonıştı. Fa-
•. a~ Sbirley ikisinde de güzeldi, ikisinde 
~tindi, çünkü ikisinde de yüreği en iyi 

1 Uygularla, gözleri en tatlı bakışlarla do
u idi, 

le ~~~diden müjde vereyim küçük Shir
tı{ ınıı yeniden iki film çeviriyor. Bu jki 
~ ?nin ikisinin de birbirinden güzel ola
tı ~ı urnuıuyor. En büyük bir sahne vfı
lı:: 1

1
?u filmlere bakarak Shirleyin .hari

~ <ıde ~ir çocuk olduğunu> söylemiş. 
lid rn tevırmeye başlıyalı bu beşinci sene
tıl ir, Be, yılda bu kadar yükselmek şa-

acak şey. Tevekkeli bu çocuğu 149 gü-

zel ve zeki çocuk arasından seçmcmişkr. 
Sinemalarda onu seyre koşanların 240 
milyon kişi olduğu iddia ediliyor. 

Shirleyin saçları kül rengi sarıdır. 

Bukleleri kendindendir, annesi onları 

yalnız tarayıp bir parça da düzeltir. Ya
nakları, paılak pembedir. Yazık ki fılm
lerdc bu güzelliği belli olmuyor. Gözleri 
kestane rengidir ve ışıl ışıl pırıldar. Çok 
sıhhatli bir çocuktur. Üç yaşındanberi hiç 
hastalık geçirmemiştir. 

Hemen boş vakti olmaz. Bir yanc1an 
fransızca, bir yandan da çince öğrenmek
tedir. Fakat annesi sıkılmamasına çok 
çahsır. Shirley çınceden pek hoşlandığı
nı söylüyor. 

Shirlcy kendi yaşındaki çocuklardan 
daha ileri düşünür. Resme çok meraklı
dır. Daima neş'elidir. Kolay kolay kız
maz. Bu iki huyu başlı başına birer ha
zinedir. 
Babası vakt.ilc bir banka memuruydu. 

Fakat şimdi bütün vaktini ve dikkatlni 
küçük kızına. vermiştir. Shirley gerçek
ten onun ve annesinin şefkatlerine değen 
bir çocuktur. Daha ilk fransızca yazı yaz
maya başladığı gün .sevinçle annesine 
. koşmuş, elinde herkesten gizleÇiği bir 
kağıdı göstermiştir. Bu kağıdda fra:ısız
ca şunlar yazılıydı: 

.Sizi seviyorum, anneciğim.> 

Bacaksızın maskaralıkları : 

BON POSTA-ÇOCUK iÇiN 

Tarlhden sayfalar : 

Oğuz destanı •.. 
Oğuzun bulunduğu ülkede büyük bir onnan vardı. Bu ormanda büyük bir 

canavar yaşıyor, atları ve insan1an parçalayıp yiyordu. Oğuz onu öldürdü ve 
büfün Türk tilkc sinde meşhur oldu. 

• 23 Nisan 
Yazan: Selhn Rqlp. Emet 

Türk çocuğu! Yazan : K adlrcan Katlı 
Büyük milletlerin büyük milli kahra

manları vardır. (Atatürk) kadar değilse 
de Türk milletine iyilikleri geçen kahra
manların birincisi Oğuz Handır. Dedele
rimiz bu kahraman adamın hayatını yaz
mışlardır. Çok meraklıdır: 

* Bundan beş bin sene kadar evvel orta 
Asyadaki Türk ülkelerinden birinde O
ğuz adında bir çocuk doğdu. Yüzü mavi, 
ağzı ateş gibi kırmızı, gözü, saçı ve kaş
ları kara idi. Çok yakışıklıydı. Annesinin 
memesinden ilk sütü emdi, sonra bir da
ha emmedi. Kırk günde büyüdü. Dolaşı
yor, oynuyordu. 
Oğuzun ayakları boğaya, gövdesi kur

da, göğsü ayıya benziyordu. At sürüsü 
güderdi, atlara biner, izinsiz avlanırdı. 

Günlerden gecelerden sonra yiğit bir 
delikanlı oldu. Onun bulunduğu ülkede 
büyük bir orman vardı; içinden dereler, 
ırmaklar akıyordu. Hayvanlar ve kuşlar 
pek çoktu. O sırada bu ormanda büyük 
bir canavar yaşıyor, atlan parçalayıp yi
yor, insanları yutuyordu. Herkes bu ca
navardan korkuyordu, kimsenin rahatı 

kalmamıştı. Oğuz canavarı öldürdü. 
Artık Türk ülkesinin en meşhur, 

en sevilen delikanlısı olmuştu. Bir gün 
Tanrıya kulluğunu gösterirken gökten 
mavi bir ışık düştü. Güneşten ve aydan 
daha parlaktı. Oğuı ona doğru gitti. Bir 
de baktı ki ışığın ortasında tek başına bır 
kız oturuyor. Bu bir dünya güzeliydi. 
Oğuz onu sevdi ve aldı. 

Günler gecelerden sonra Oğuzun bu 
kızdan üç oğlu doğdu. Onlara cGün, Ayı 
Yıldız• diye adını koydu. 
Oğuz başka bir gün gene ava gıtmişti. 

Uzakta bir gölün ortasında bir ağaç ve 
bir kız gördü. Kız çok güzeldi, görenler 
bayılırdı. Oğuz onu çok beğendi, sevıli ve 
aldı. Günler gecelerden sonra ondan da 
üç oglu oldu ve cGök, Dağ, Deniz• aclla
rını koydu. 
Oğuzu herkes seviyor ve sözünü tutu

yordu. Halka büyük bir ziyafet wrdi. 
Bol bol yedirip içirdi. Milletine daha çok 
şan verm~k. zengin etmek için ayrı ayrı 
yaşıyan beyleri birleştirdi: 

- Ben artık sizin bakanınızım. Benim 
buyruklarımı yapacaksınız! 

Dedi. Sonra komşu krallara adamlar 
gönderdi: 

- Be.nim dediklerimi yaparsanız sıze 
armağanlar verir, dost olurum. Yapmaz
sanız düşman olurum. 

Dedi. 
'lürk ülkesinin doğusunda cAltm Ka

an•, batısında c Urum Kaan• vardı. Altın 
Kaan, Oğuza gümüşler, altınlar, zümı üd
ler gönderdi. Fakat Urun Kaan kendi
sini büyük görüyordu. Oğuzu dinlemedi. 
Bunun üzerine, Oğuz ordusunu topladı, 

sancağını dalgalandırdı ve atına bindi. 
Klrk gün gittiler. Bozdağ eteklerine gel
diler. Bir sabah gökten bir ışık düştü. Bu 
ışığın ortasından boz tüylü, boz yeleli bir 
erkek kurd göründü. Oğuza: 

- Sana yol göstereceğim. Arkamdan 
gel! 

Dedi. Gittiler. Kurd ~tdil Mornn• ke
narında durdu. Oğuzun ordusu düşman
la karşılaştı. Nehrin suyu kızıl oldu. (U
rum Kaan) hazinesini ve ordusunu bıra
kıp kaçb. Onun Urus Bey adında bir kar
deşi vardı. Dağ tepesinde zorlu bir şehir
de <ıturuyordu. Oğuzla çarpışmaktan çe
kindi. Oğuz ona: 

- Sen bana çok altın verdin. Şehri iyi 

sakladın. Bundan ıonra da sakla! dedi. 
Onun adı Saklap oldu. 
Oğuz ordusile gene İdil nehrini geçti. 

Öte yanda büyük bir hakan vardı. lı'akat 
nehir çok geniş ve derindi. Orduda Uluğ 
adında bir adam birçok ağaçlar kestirdi, 
sal yaptı. Oğuzun ordusu onlara binerek 
karşıya geçti. Oğuz bunu beğendi. Salla
rı yapan adama: 

- Sen de burada benim gibi bir hakan 
ol. Sana Kıpçak denilsin! 

Dedi. Yoluna devam etti. 

Bu sırada boz kurd gene göründü. O
ğuza yol göstereceğini J>Öyledi. Yürü
düler. Yolda büyük bir ev gördüler. Da
mı altından, pencereleri gümüş ve de -
mirdendi. Fakat kapısının anahtarı yok
tu. Oğuz akıllı bir adama: 

- Kal, aç! 
Dedi. Adam orada kaldı ve arllk (Ka

laç) diye anıldı. 
Bir gün boz kurd gene durdu. Bura

sı zengin bir yerdi. Kral Oğuza boyun 
eğmedi. Sava~ oldu. Oğuz yendi. Birçok 
mal ve hayvan sürüleri aldı. Fakat bu 
mallan götüremiyecekti, çünkü yük hay
vanı azdı. Akıllı bir adam bir kağni yap
tı, malları doldurdu. He.men başkaları da 
birçok kağnı yaptılar, malları yüklediler. 
Oğuz çok beğendi. O adama (Kanıklı ..,. 
Kağnili) adını koydu. 

Boz kurd gene önde gidiyordu. Birçok 
savaşlardan sonra zengin ülkeleri aldılar. 
Oğuz Han kara derili insanların k:ralmı 
da yendi. Oradan atına binerek yurduna 
döndü. 

Oğuz Hanın yanında Uluğ Türk adın
da beyaz snkallı, beyaz saçlı, çok akıllı 

bir ihtiyar vardı. Bu adam bir gün rüya
.sında altın bir yay ve üç tane gümüş ok 
gördü: Altın yay doğudan batıya doğru 
uzanıyor, üç ok ta gece tarahna uçuyor-

du. O sabah bunları Oğuza anlattı ve bir 
öğüd verdi. Oğlız Han onun sözünü din
ledi. Altı oğlunu çağırdı: 

- Ben artık ihtiyarladım. Yurdumu 
size vereceğim. 

Dedi. Gün, Ay ve Yıldız ismindeki hü
yükleri avlanmak üzere doğuya gönder
di. Gök, Dağ, Deniz adındaki küçükler 
de batıya gittiler. Oğulları bu arzuyu ye
ırine getirdiler. Birçok avlarla birlikte 
döndüler. Fakat Gün, Ay ve Yıldız bu 
avlardan başka bir de altın yay bulmuş
lardı. Oğuz bu yayı üçe ayırdı: 

- Ey büyük kardeşler, yay sizin olsun. 
Yay gibi oku göğe atınız! dedi. 

Üç küçük karde~ te avlardan başka bir 
gümüş ok getirmişlerdi. Oğuz oku üçe 
ayırdı: 

- Ey küçük kardeşler, ok sizin olsun. 

Sabahtan Sabaha 

Bugün 23 nisan; aenin bayramındır, 

Türk tarihinin bir merhalesi değil, bir 
başlangıcı olan bugün. 

23 nisan Cumhuriyet neslini temsil e
den yalnız siz gençler için değil, aynı za• 
manda bütün memleket için de mutlu bır 
gün ve bir semboldür. Çünkü 23 nisan 
milli Türk hakimiyetinin yıldönümudür. 
1920 senesinin yirmi üç nisanında, yanl 
bundan tamam on sekiz yıl evvel Türki· 
ye Büyük Millet Meclisi, seyri hala bit· 
miyen ve bitmemesi lazım gelen inkılati 
ile beraber milli hAkimiyeti de eline aldJ 
ve bugünkü Cumhuriyetin tunç ıemelini 
kurdu. Onun içindir ki 23 nisan, bütün 
yurdda gencin, orta yaşlının, 1htiyal' 
kadının, çocuklarla beraber heyC'('c nla 
kutluladığı milli bir bayramdır. 

Bugünün çocuklan işte böyle bir reJirn 
içinde doğdular ve serpildiler. Yaşama• 
ları ve büyümeleri için muhtaç oldukları 
hayat usaresini böyle bir azim kaynağın· 
dan nldılar. 

Milli hakimiyet, milli Türk yurdunull 
temelidir. Türk çocuğu ise bu yurdun U• 

zak ufuklarında birbirinden parlak vad· 
lcr sezen. kendinden emin, istikbale dik 
bakan bekçisi ve ilmididir. Bunlar, lıirbi· 
rinden ayırd olunamıyan mümteziç bırer 
varlıktır. Bu mutlu yıldönümü mümıse
betilc duyduğumuz heyecan ve S<'\'hıç a· 
rasında dudaklarımız onların ebedmiid· 
det varlıklarına dua okumakla kalma• 
malı, mevcudiyetimizin bütün kabıliyeti 
ile onları yaşatmak ve ileri götürmek RZ· 

mimizi cihanın alakalı huzuruna \" en 
kuvvetli sesimizle haykırmalıyız· Yaşa· 

sın milli hakimiyet, yaı::asın bu htıkımi· 
y<'tin istikbali olan Türk cocuğu. 

Selim Ragıp Eı l'Ç ---····-··· .. ······· ................................. __ 
Yay oku atar. Siz de ok gibisiniz . 

Dedi. 
Sonra yurdun büyüklerini topladı. Ku· 

rultay kurdu. Obasının sağına kırk ku· 
laç sırık dikti, tepesine altından bır ta
vuk ve tavuğun ayağına beyaz bir ko· 
yun bağlattı. Sol taraftaki kırk kulac sı· 
rığın ucuna da bir gümüş tavuk ve tavu· 
ğun ayağına kara bir koyun bağlattı. Sal 
tarafta (Bozok) lar, sol tarafta (Üçok) Jar 
oturuyordu. Böylece kırk gün kırk gece 
yiyip içtiler, eğlendiler. Bundan S< nra 
Oğuz Han yurdunu oğullarına bölüı::hir• 
dü: 

-Ey oğullarım, çok yaşadım, çok sa
vaştım. çok atlara bindim, çok ok attım. 
Düşmanları ağl~ım, dostları g JJdür
düm, gök Tanrıya her şeyimi verdim, si· 
ze de yurdumu bırakıyorum . 

Dedi. 
Rahat döşeğinde, Türklere bil) ü:C \'tt 

zengin bir yurd, şanlı bir tarih bırakstral 
öldü. 

Oğluma nasihatler 
Her şeyden evvel şuna iman et ki oğlum dünyaya hikim olan şey, ststir. 
Seslerin sihrine kapılmıyan yoktur. Hepimizin yüreğini hoplatan se. tir, 

Fakat oğlum bütün bu türlü türlü seslerin şahı para ııkırtısıdır. 
Şu halde yaşadıkça parasız kalmamağa çalışmak. zaruridir. Babanın ha .. 

zırca yiyip keyfetmek için sana emlak, akar senedi değil, boş çamaşır sepeti 
bırakrnıyacağına şimdiden scned vereyim. Onun için paranın tılsımlı sesini 
bulmak vazifesi zatıalinize teveccüh ediyor. Ben yalnız bu vazifede mu\'af. 
!ak olmak için biraz tecrübe yolu gösterebilirim . 

Ana, baba baskısından kurtulduğun gün bir baltaya aap olmak mecburiye
tinde kalacaksın! Bu baltayı lntihab etmek meselesi güç bir §eydir. Balta diye 
sap olduğun şey bir de bakarsın, ufacık bir maranıoz çekici çıkar. Halbuki 
kazanmak için vurduğu yerden haber getiren bir varyoz llzımdır. 

Bayram gününde f ------=----
Her şeyden evvel söyliyeyim, §air olma! Şairliğin ne yavan olduğunu bil • 

mezsin. Maamafih bunu bizzat §airlCf" bile itiraf eder, cher güzel feY şiirdir> 
derler. Pek doğru ya; vezni, kafiyesi düzgün mükemmel bir manzumeyi bir 
~.rafa. parı~.pa~ı~ yanan. bir aded kırmızı altını da bir tarafa koy! Hangisi 
guzelse o, şıırdır. Bu mısalden sonra artık şairliğe Ö7.e1Ullezsin sanınm. Maa• 
haza ~ğer seni çalışmıya mıecbur etmiyecek bir para bırakacağımı Ünlid et· 
seydim sana bu teklifi etmezdim. Çünkü şairlik insanı maddi hayatın çirkin• 
liklerinden biraz olsun kurtarır. 

- rH .. ergun 
J bayram 
,apmalı 

... Belki de babanın yazı yazmakla geçirdiği ömre acırsın da şöyle yakası 
yağlı, cüzdanı dolu bir tüccar olurSllnl Buna diyeceğim yok evlad. Yalnız tiC&• 

ret için sermaye ister diyorlar. Babanın sana bırakacağı semınye ise J.: diye 
yilkletsen tüylerini incitmez. BiJmem ki Amerika milyonerleri gibi bir drste 
iğne satmakla işe başlıyacak kadar kalbinde kuvvet var mı? 

Velhasıl <ığlum, dünyaya yaşamak için geldinse kimseye parasız görünme! 
Cebinin boşaldığını gören dostların burunlarına sokulsan seni göremezler. 
Mesleğinin pisliğine iğrenenlM" elin oynadıkça kalbinin asaletine imrenırler, 
Mesleğinin şaşaasına aldananlarsa cebinin boşluğuna bakıp tiksinirler. Bu ın• 
sanların kanwıu esasisidir ollum; Jul kadar inhiraf edemeyiz! 

Btlman Cahid 
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e b 1i1 e Köy yatı okulları (Başt'1Tafı 1 md sayfada) lna mahsus çocuk bahçeleri bu yıl da o!I 

Floryada k~p çadırlı olacak, öteki- altı yerde açılacaktır. Bunların yerle~ 

Ç Ok . Çogv al.tılıyor lcr okul bınalarında bulunacaktır. şunlardır; İstanbul üçüncü, beşinci, sl 
Kamplara temmuzda çıkıla.cak, bir ay tıncı, yirmi yedinci, yimu dokuzunctJ 

A 

a 
kampta kalınacaktır. Öğretmenler ilk okul bahçeleri, Eyüb orta okul bıı~· 

Birkaç sene sonra okuma- kamplar başlamadan evvel toplamla- çesi, Beşiktaş yirminci, yirmi üçünCılı 

Y a p 1 yor yan köy ÇOCUğU kalmayacak cak, bir arada çocuklara öğretilecek otuz sekizinci, Kadıköy on ikinci, ottlS 
şeyler görüşülecektir. Kamplarda çok beşinci, Üsküdar on dokuzuncu otuzun· 

Ortamektebe _____ h_e_r-ta-la_b __ e_T_ü_r_k_k_uş una ·· çok uyunacak, denizde yüzülecek, dağ- cu, kırk sekizinci, Halıcıoğlu birinci il) 

ge ·ş teşki 
geçen uye .. Her k~ydc bir ilk okul açmak şim • !arda gezilecek, bol bol eğlenilecektir. okul bahçeleridir. 

olabilecek. Bunlar asker elbisesi giyecekler ~~ık kabil olamadığından, birkaç kö- Gelecek yıllarda kamplar çoğaltıla- Çocuk bahçeleri çocukların sokak s· 
Türkkuşu ışleri gittikçe genişle • yun çocuklarını toplamak üzere köy - cak ve bin talebenin kamplara koşması ralarmda oynamalarına mani oıacıılCı 

mektedir. Türkkuşuna yazılabilmek i- lere yakın yerlerde ilk okullar açıl - temin edilecektir. Sekiz sene sonra da çocukları toplu bir halde eğlencelet' 
çin orta okulu bitirmek lazımdır. Her maktadır. Bu ilk okullara gelen köy kamplarda yedi bin beş yüz çocuğun yaprnağa teşvik edecektir. Her bahçed• 
ilk okul talebesi orta okulu bitirdik - çocuklan karyolalarını, yataklarını, do toplanması kabil olacaktır. Yedi bin bir öğretmenin gözü önünde eğlenec~· 
ten sonra Türkkuşuna yazılabilecek - lablarıru kendi paralarile almakta, yi- beş yüz çocuğa yetmiş beş bin lira har- lerdir. Bahçelerde ~ukların oynaıtıB' 
tir. Türkku~na yazılanlar kuleli, Mal- ~ecek ve içeceklerini köylerinden ge - canacaktır. Gelecek yıllarda İstanbulda lan için çember, top, topaç, voleybol s· 
tept: askeri liselıleri gibi asker elbisesi tırmektedir. Böylece köylerde köy yatı olduğu gibi öteki şehirlerimizdeki ço - ğı ve topları, raket oyunu aletleri, ping 
gı) eceklcr, sübaylara selam verecek - okullan açılmış olmaktadır, Köy yatı cuklarımız için de kamplar açılacak- pong masaları bulunacaktır. Bütün ts· 
ler, a.'Sker gibi çalıştırılacaklardır. okullarının sayısı azdır. Kültür Bakan- tır. İzmit kültür direktörlüğü bu yıl til müddetince devam edecek olan çır 

Türkkuşu tayyareleri her tarafı do- lığı İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Herekedeki kampı tekrar açacaktır. cuk bahçeleri çocuklarla dolup boşal~· 
h cak, şehirlere inecekler, halk ve o- Balıkesir, Bursa, İzmit, Kırklareli E - Yurd içindeki bütün kamplan idare caktır. Artık İstanbul çocuklaıı arasıJ1' 
ku.'ular bil) ük meydanlarda toplana - dirne, Trabzon, Sivas, Van, Bu~dur, etmek üzere bir kamp bürosu kurula- da yaz günlerinde: 
caklardır. Bu sırada Türkkuşu genç - Mardin, Adana, Mersin ve bütün ille - cakt:.r. Belediyelere bağlanacak ve kül- c- Benim canım sıkılıyor, bugii

0 

Jerı uçmakta olan tayyarelerden bir - rın köylerinde köy yatı okullan aça - tür direktörlüğü ile beraber çalışacak nereye gidip eğlenmeli?» dıyenler btl' 
den bıre atlıyacaklar, herkes: caktır. olan kamp birliği her istenilen yerde lurunıyacak, eğlence zevkini hissedeJl' 

«- Eyvah. zavallı düşüyor .. yere i- Bu okullar o kadar çoğaltılacaktır çocuklara kamplar açacak, onla - ler: 
nince parça ıxtrça olacak .. • diye üzü - ki sayısı binleri aşan bütün köyleri - rın eğlenceli saatler geçirmelerini te- c- Ben bizim okuldaki çocuk bahÇe' 
h.irl·en, tayyareden atlıyan gencin, bir- mizde köy yatı okullarına devam et - min edecektir. sine gidiyorum. Siz de gelin!» diye sr· 
dcnb re üzerinde şemsiye gib• bir şey Model tayyare uçuran bir talebe miyen köylü çocuk bırakılmıyacaktır. Kamp birliğinin şehirlerde kamp bü- kndaşlarına seslenecek ve çıkıp gide' 
açılacaktır. Bu paraşüttür. Tayyareci _ İstanbul ilinin Şilenin Tekke kö _ roJarı bulunacaktır. Çocuklar yaz ge- cektir. 
1c>r emsiyeyc benziyen bu paraşütleri Hepiniz bu eğlenceli günleri bekle- yünde, Büyükçekmecede, Beykozun li~ce her istediği kampa gidecek, gülüp Okul çağma gelmemiş çocukların da 
t::ıy:'- areden atladıkları zaman kullan- yiniz. Mayıs ve Haziran aylarında bu Buzhane köyünde birer köy yatı okulu e%lenecektir. Kamp birliği gezi1er ter- eğlenmeleri için çocuk bahçeleri bulı.ıtı' 
rna~la ve kolayca yC'rc inebilmektedır- eğlencelere kavuşacaksınız. bulunmaktadır. Gelecek ders yılı Kur- tıb. e~e~ek, .?kullular ~örmedikleri yer- maktadır. Küçükler yanlarında müre~ 
!er. Çocuklara tayyareciliği sevdirmek için Jallıda da bir köy yatı okulu açılarak- lerı gıdıp goreceklerdır. biyeleri, hizmetcileri veya btiyükle 

Bızim genç de biraz sonra paraşütü yeni bir tedbir tır. İstanbul Kültür Direktör!üğü bir - Uludağı görmek, karlar arasında yu- ile beraber bu çocuk bahçelerine gıt 
i e beraber meydanın biraz ötesine ini- İlk okullardaki resim ve el işi ders- kaç sene içinde köylerindeki köy yatı varlanmak, uzaktan Bursa ovasını sey- mekte, kumlar içinde yuvarlanmnktlı 
'er ccklcrdir. Bu meydanlardn halk leri daha eğlenceli şekle sokulmuştur. okullarının sayısını lazım olduğu ka - rclmek isteyenler yaz ayları gelince oyun araçları üzerinde zıplamakta, gil• 
p::ır ut kuleleri yapılacaktır. Halk ku- Çocuklarımızı havacılığa alıştırmak i - dar çoğaltacaktır. çantasını kucaklıyarak Uluda~ı tırma- lüp eğlenmektedir. . 
le1ere çıkacak, şehri tepeden güzelce çin iş derslerinde tayyare, pervane, ka . Köylü çocuklar da şehirdekiler gibi nacaktır. Okul çağına gelmemiş ı:ocuklar içıO 
görecek, ve paraşutlerle aşağıya l::olay- nad nümuneleri yapılacak, el ile ya - .bırkaç katlı muntazam mekteblercie o- Şehirde açılacak çocuk bahçeleri yeniden çocuk bahçeleri açılacaktır. l3ıl 
ca ınecektir. Çocuklar da bu eğlenceli pılan bu tayyareler boş zamanlarda u- .kuyacak, yatılı bir hayat yaşayacaklar- İstanbuldaki ilk okullarda okuyan- şekildeki çocuk bahçelerinden her şe: 
.sporu yapabikceklerdir. Bir bayram çurulacaktır. Böylece çocuklar hem dır. larm sayısı her ildekinden çoktur. İki hirde de bulundurulacaktır. Küçük ıcs, 
günü kadar eğlenceli olacak bu paraşüt ,hoş vakit geçirecekler ve hem de ha - Köylerde bulunan okullar üç sınıf _ yüze yakın ilk okulda yüz bine yakın sabalara ve köylere varıncaya ksdll 
tal mleri yakında başlıyacaktır. ,vacılığı seveceklerdir. lıdır. Köy yatı okulları ise beş sınıflı _ çocuk okumaktadır. Öteki illerdeki o- her tarafta birer ikişer bahçe açılacıı1'' 

Tayyareler de havada dolnşırken Gelecek ders yılından itibaren her dır. Böylece köy yatı okulları ile köy kullular, okullar kapandıktan sonra tır. , 
takla atacaklar, türlü türlü marifetler tarafta modelcilik yapılacak, çocuklar çocukları beş senelik tahsil yapmış o- bağlara, bahçelere çıkmakta, köylere İşte böylece yaz günlerinde kamP1~. 
gö lcreceklerdir. bol bol tayyareler yapacaklardır. lacak, buralarını bitirince orta okub dağılmaktadırlar. Hatta bu yazıları o- ra gidemiyenler çocuk bahç~lerinde e 

~_.....__'"''" --- başlamak üzere şehirlere ineceklcrdir. kuyon öteki ildeki çocuklar geçen yaz lenecektir. 
Talebeler için yeni den 20 okul aylarmda yaptıkları eğlenceleri. yedik- ------Okullar M leri bol yemişleri, şırıl şırıl derelerden Çocuk bagranıı 

fi.imler yaptırılıyor hı.nası yapılacak ayısın akan buz gibi suları, deniz ve göl kıyı- k? 
d k 

!arını hatırlıyarak, güleceklerdir. Nasıl kutlulanaca • 
On altı yaşmı bitirmemiş çocukların Talebe sayısı gittikçe okullarda art- SODUn 3 apanacak Halbuki İstanbul çocukları için iş (Baştarafı l inci sayfada) 

s:ncmalara gitmeleri yasak edilmiştir. maktadır. Bu yüzden bir binada iki 0 _ böyle değildir. Şehir sokaklarına, ev- merasim yapılacaktır. , 
(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 1 · • 1 nl 1 k d ıs 

Bundan çocukların sinemasız kalacak- kul bulundurulmakta, biri sabahleyin, et'e yemış agaç arı, şı şırı a an e- Merasim esnasında bir tayyare, top f' 
ları haberi anlaşılmamalıdır Kültür diğeri öğleden sonra ders yapmakta _ Biz, size ne gün tatile kavuşabile - reler, göl kıyılan uzaktır. Her ne kadar nılan meydanlann üzerinde çocuk bB • 
Bakanlığı okul filmleri yaptıracak, bu dır Çocuklar sabahle in erkende k 1 :~ğiniizi bugün ilk defa müjdeleyece - deniz yakınsa da her tarafta denize gir- ramına aid vecizeler yazılı ka~dlar ata 

• Y n a gız. stanbul ili içindeki ilk ok ıı mek yasaktır. ktı 
f lmler her tarafta okullarda çocuklara lop mektebe koştuklarından uykusuz u ar ca r. ııı ·· 

1 
k. mayısın son günü kapanacaktır. Birı·n- tst b 1 k-ıt- d' ekto-rı··gwu·· ve o··g· Hava mu··saı"d olursa, bugu··n ve yarl,, 

go:.terı ece tır. Fılmler çok eğienceli ,kalmakta, ög·leden .sonra okula gelenler an u u ur ır u - " ci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf ta- tın ı d b l l "ki · k t b. Ak b" d H 11 vapı.ır 
olac k, seyrederken çocuklar katıla ka ise öğleye kadar gidecek yer bulama _ re en er ona a çare umuş ar, şe- ı şır e , ır ay, ır e a ç ~· tıla glilecekür. maktanır. }ebeleri 0 gün karnelerini alacaklar1 birdeki çocuklan eğlenmelerini temin muhtelif semtlerin yoksul mekteb çoC~ıı' 

yaz aylarını geçirmek üzere öteye be - t · l d' y aylar "da açılan çocuk lannı Ka·ğıdhane, Boğaz ve denlz nsıu • 
F,lmler hazırlanırken ilk okullu ço- e mış er ır. az 

11 ~ kl 
1 1 

k B-
1 

. İstanbul Kültür Direktörlüğü buna riye dağılacaklardır. Bitirme sınavları bahçeleri çocuklann sıkıntılarını dağıt- de gezdirecek, Üsküdar ve İstanbul tr 1 
cu ar ro a ~.ca ~tır. oy ece ı<endinizi çare bulmuştur. Şehirde yirmi ilk okul 1 Haziranda başlayacak, 12 Haziranda makta, gülüp eğlenmesini temin etmek- vayları da çocuklar için ücretsiz traın\'11 

de perdede gerecek, alkışlayacaksınız. binası yapılacaktır. Eski tahtadan bi - bitecektir. Bu suretle İstanbul ilk o - tedir. Geçen yıl açılmış olan yaz ayları- seferleri tertib edeceklerdir. 
Gelecek ders ) ılından itibaren okullar- nalarda bulunmakta olan k 11 · kulları geçen yılkinden bir hafta son-
d b f lml · ·· - b 1 ,.. o u ar ıse 

a u ı erı gormege aş ayacaksı - yeni binalara taşınacaktır. Yeni yirmi ra kapanmış olacaktır. 
mz. okul birkaç yıl içinde açılmış olacak - Diğer illerdeki okulların tatile baş-

Sinema zamanı vaz aylan yaklaş t 
MOk8fat ı Bulmacamız 

" - ır. lıyacağı günler yavaş yava!: belli ol -
makta olduğundan sona ermektedir. O- ............. ·--· ... ····-··-····-····--····----- ~ mak"tadır. Sıcak memleketlerdeki ~kul- ( Yalnız çocuklar için) 
nun için çoculdarın sinemalara girme- dis okul çocuklarını müteessir etme - lar daha soğuk yerlere göre daha ev _ 
Ien yasak edı:miştir şeklindeki hava - melidir. vel tatil yapacak, köy okullan bu okul

• 
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Fak·r çocu lara yapılan yardım 
{ Baştarafl 1 inci sat;fad.a) 141 ilk okulda yardım birliği vardır. 

sullara tamamen bakamadığı gorülmüş- Yardım birliğine çocukların ana ve ba
tur. Bunu gözönünse bulunduran C. H. balarından yazılanların sayısı 20895 ki
P. si ilyön kurulu, bu kurumların faali- şidir. Bir yılda üyelerden 43365 lira top
yetlerini programlı bir çalışma ile dil- lanmış, bu paralarla yok~ul çocuklara ye
zeltmek ve yapılan işlerin hem k~ntro- mck dağıtılmış, bayramlarda ayakkabı, 

lünü temin etmek ve hem de parası ol- elbise ve kitab, defter alınmıştır. Bu pa
ml\ an yerlere merkezden yardım yapa- ralardan başka yiyecek içecek te dağıtıl
bılmek için parti merkezinde bir ilk okul rnıştır. 6041 lira değerinde yiyecek, içe
~ oksu! çocuk~rına yardım hirllğl teşkf- cek merkez tarafından kazalardaki yar
line karar vermi tir. Bu birlik geçen yı- dım birliklerine gönderilmiş, öğle ye
Iın 1 ımıyısından itibaren çalışmaktadır. meklcrinde çocuklara yedirilmiştir. 
Partınin yüksek himaye ve yardımları 23 nisanda başlıyan çocuk bayramı mü-

ile kurwmuş olan bu birlik, ilk okul hi- nasebetile birliğin merkezi tarafından on 
maye heyetleri fle diğer hayır müesse- kazadaki yoksul çocuklara 4211 lira de
se1erinin daha ahenktar ve birbirini ta- ğerinde 1690 parça elbise dağıtılmıştır. 

mam1ıyacak şekılde çalışmalarını temin Çocuklar bu elbiseleri seve seve giymek-
etmektedir. tedirler. 

G çen yıl ilk okullarda bakılan çocuk- İstanbulda bulunan bütün ticaret mü
brın sayısı 7725 idi. Yardım birliğinin on esseseleri İstanbul yardım birliğine üye 
bir aylık çalısmnsından sonrn bu mik- yazılmaktadır. Her müessese yılda 50 
dar, 10869 çocuğa çıknnlmıştır. lira ile 500 lira arasında yardımda bulu-

Kazalardn yarclım birliğinin şubeleri nacaktır. Bu suretle yardım birliğinin 

ÜyP vazmakta, üyelerin sayısı gittikçe yıllık gelirinin beş yüz bin lirayı bula
ço ,almaktadır. Yardımseverler yardım cağı umulmaktadır. 

bıı ı: ine seve seve yazılmaktadırlar. İs- 500.000 lira ile ilim sınırları içindeki 15 
tal"bulda oturanların hemen hepsi yar- bin yoksul çocuk okutulacak, ?emek ye-

. , . ·ine ynzdırılacaktır. dirilecek, giydirilecek tir. Yoksul çocuk-

lardan on beş gün evvel kapanmış ola- r 
caktır. 

_. ........... ·--·········································- ve 

lar, anaları, babaları sağ olan, yiyeceği, 

içeceği muntazam bulunan çocuklar gibı 
rahat rahat, sıkıntı çekmeden okuyabile
ceklerdir. 

TO İŞ BANKASI KUMBARASI 
VERiVORUZ 

İlk okulu bitiren yoksul çocuklar orta Yukardan aşağı dl

okula geçtikleri zaman da sıkıntı çekmi- zllmlş beş sıra yumur
yeccklerdir. Çünkü himaye birliği orada tn görüyorsunuz. Bu 
da yardıma muhtaç çocukların elinden yumurtaların içlerine 
tutacaktır. öyle harfler koyacak-
Padişahlık zamanında okuyabilmek, sınız ki: 

zengin çocuklarına mahsustu. Fakir ve Blrtncı sıra: Tavuk 

yoksullara kimse bakmaz, onların açlık- yo.vrusunun adı. 
tan ölüp gitmelerine kimse kulak asmaz- İklncl sıra: Tavuk 
dı. Cumhuriyet hükumeti maarüi herke- yemi. 
si müsavi bilmekte, kimsenin mektebsiz Üçüncn sıra: Tavu-
bırakllmasına müsaade etmemektedır. ğun başında bulunan. 

Bayram günlerinde sabahleyin erken- DördilncU sıra: Ta-
den kalkan çocukların ilk işi: vuğun dertsını kaplı-

c- Benim yeni kunduralarım, yeni el- yo.n şey. 
biselerim, yeni entarilerim nerede?> de- Beşinci sıra: Tavu-
mektir. ğun ağzı olsun. 

'"" 
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Bir teleskopun meydana 
çıkardığı cinayet 

Amerika sinemacılığına karşı bütün 
dünya se/ erber oldu 

Delikanlı ıssız bir yola doğrulacağı sırada, mechul 
adamın elindeki kamayı kaldırıp, zavallının sırtına 

iki defa indirdiğini haşyetle gördü 

Sinemanın ne kadar büyük bir propaganda vastası olduğunu 
anlıyan devletler, kendi filmciliklerini canlandırmak için 

çok çalışıyorlar. Japonlar bir senede 500 film çevirdiler 
1937 sencs. için- , 

de butün dünyada 
tam 2267 aded bü
Jiik fllm ÇC'Vrıl• • 
lrıi tir. Şimdi, her 
lhl'mleket stüdyo
lar kurmak \'f' ken 
Gi lisanı ile fılm
ler çevirmek için 
lliraşmaktadır. Si-
1lelna dün) ayı 
kapJıyan batın sa
Yılan bir kuvvet 
olınu tur. 

l<.uçük, büyük 
lı"rçok memleket
lerde ecnebi film
lerin halkın üze
tinde yapmakta 
Olduklurı tesirleri 
Önlemek üzere 
llliıcadeleye gıriş-
111 k azmindı:dir
ler. Bazıları bu 
llıu adE'leye şim
did n girişmi ler
dır bile... Burada 
bah ttiğımiz ec-
llebi fılmler den 
?naksad Amc>rikan 
l>rodüksiyoıı 1.1dur. • 

Ferenç 1ıcidiseyi teleskop ı•asııasile ıakib ediyordu 

Yonas Ferenç, Çekoslo\ akyada, Bra- Gizli bir köşeye yerleştirdiği telEskopu
tu;Java civarında bulunan bir ko~·deki nun arkasına geçiyor ve halkı scyredl· 
fabrikanın amele başısıdır. Fabrikanın yordu. Bir akşam gene böyle

1 
etrafı di

marangozhanc kısmını idare etmektedir. kizlcrken, dürbünün içinde pejmürde kı· 
Son günlerde keyfine diyecek yoktur. lıklı bir adam göründü. Bu bir ay E'VVtl 

Çünkü elinin altına gayet çalışkan, du- kovduğu hırsız, geçimsiz sarhoş ışçıler .. 
nıp dinlenmek bilmiyen bir işçi gc1miş- den biri idi. Adam, sokağın dibine kadar 
tir ve marangozhanenin işlerini makine yürüdü. Sonra bir sokağa saptı. Tı.ım bu 
gibi çıkartmaktadır. O kadar ki, atölyede sırada fabrıkanın düdüğü çaldı. Ak am 
bulunan diğer işciler, adeta istirahat et- paydosu idi. İşte o çok beğendiği, g- ı.i • 
mektedir. nün bebeği kadar sevdiği yeni i ci i . 11-

1'1Urade1e) e giri- D inyanın .,.,. ıruvvetli filmcUiğmi elinde bulunduran Amerika sinC'rPa dlcminin çok serilen iki 
yıldızı Tyronc Power ve Loretta Yotıng 

İşte bu ke) ifle evine dönerken, Fcrenç, lik diğH arkadaşlarile birlikte, gul oy
haftalnrdır, a) ]ardır sabah, akş, m önün- 111.) a fabrıkaıun ~ "Ulda görtfü. Ye nfl"
den geçtiği bir dükkiinın önünde gene ledi. Derken yanında yürüyen :ı ıK ..A.dü 
durdu. Kaç zamandır, almıya içinin tit- diğer bir ameleye bir takım paıal, r gôs· 
rediği sülün gibi endamlı teleskopa ade- terdi. Sonra ondan ayrıldı. Ellerıı ıucep 
ta aşıkane bir bakışla baktı. Kafir vitrin- lerine soktu ve ıslık ile bir hava tutturn. 
de nasıl da. insaııı deli eden bir cazıbe ile rak yoluna dC\·am etti. Ferenç kr di 
yc>rkşmişti. kendisine, cocuk bugün baftalığıı ı aldı, 

f(n memlckcıtler 

de: Fransa, Japonya, Almanya, İtalya, 
Çekoslovak a '\i e Mek~ibdır. 1937 sene-
111 çinde bu m mlcketkr bir haylı iş gör
rn e muvaffak olmu.,, rdır. Fakat buna 
ta men Am rıka el'nn bınnci m( vkli iş
llal tml'ktedır. 

1937 senı: ı de Amerıkada 475 aded bü
liik film çe\ rılmiştir. Fakat Amerikan 
'ltıltnucılığmın karşısına her sene yeni 
lE>ni engeller dikilmektedir. Prodüksiyon 
~a rafları gıtgide artmaktadır. Mühim 
•t filın için masraf bir buçuk milyon li-

~dan üç mil) on liraya çıkmıştır. Bun
)' rı nıaada; diğer memleketler prodüksi
~rıları; gümrük tarifeleri; kliring sis
l~ ~l:ri Amerikan filmcilerini, rnaliyeci-

tırıı iyiden İ) ıye di.ışundürmektedir. 
.l rilınlerin adedi bakımından ilk saf, 
~~nya tarafından i gal edilmektedir. 
'-d un Japon.) a senede 500 film yapmak
~ r. Asya masallarınd, n; Asya tarihin
tıı lnevzulaı mı çıkaran Japon sinema
tu~gı, filmlcrıni ancak Japonya ve Man'a sürmektedir. Bu iki memleket si
~ı. Piyasası l 00 mil~ on kişiye balif ol-

1\İadır. 

t:ıJ.J:'Pon sinemacılığı, Amerikan sinema-
1fl ile boy ölçüşemez. Amerikan sine-

1937 senesi içinde Avrupa memleketle
ri 743 film yaprnıslardır. 

İngilizler, 225 film; Framızlar, lll film; 
Almanlar da 108 film ÇL \"i.rmişlerdir. 

İngiliz sinemacılığı dunya piyasa ında 
hakim bir mevki tutmak iç"n çok gayret 
ve pek çok para :sarf eylEmiş:se de hiçbir 
netice elde edememiştir. 

Fransız sinemacıhgı ise ) apmış olduğu 
111 film sayesinde memleket dahilinde 
bır hakimiyet elde etmek yoluna girmiş
tir. Bundan maada film ihracında da 
müsbet neticelere varmıştır. 

Alman sinemacılığı büyük bir faali
yd ile çalışmaktadır. Muayyeı! bir çer
çeve dahilinde büyük filmler vücude ge
tirmektedir. 1937 senesi ortasına kadar 
beynelmilC'l piyasada durgunluk, hatta 
biraz gerilme arzeden Alınan sinemacı
lığı, 1937 St"Jlesinin ikinci ortasından iti
baren mühim bir mevki isgal etmek için 

Di.ıkkancı kadın, hergi.ın vitrinin önün
de göre> gôn, yuzüniı ezberlediği adamın 
içeı i) girdığini farkedince cav • ın aya
ğıncı kadar gddigini anladı, ve t..mc le ba
şının ) anınu ) aklasarak, teleskopun me
Zi.) t tlcrini ve 5 kilom(>tı e ötedfki kılı 

seçtıgin. mübalağalı jestini ile tarif ettı. 
- Kaça bu madam .. 

- 25 dolar .. 

25 dolar. ustamızın verebileceği para 
d'eğildı Değildi amma. neylesin ki teles
kopa vurulmuştu, muhakkak. aınalıydı. 

Ne ise vur aşa,ğı, tut yukarı, 20 dolara 
sulh oldu ve sevgili tcleskopunu, koltu
ğuna sıkıştırarak, yeni oyuncağı ile deli
ye dönen bir çocuk gibi evine kapağı dar 

attı. Tavan arasındaki odasına çıktı. Te-

Acaba n<>rcdC' harcn·ncak? .. Mc)h ne.da 
mi, ) oksa sevgılisi ile mi? .. diye u ü • 
nürken, o deminki pE.jmürde adamın b"r• 
den bire rn \dana çıktığını ve Mılıkı a • 
dım adım takib etmege başladı~ nı 
du Ve delıkanlının ıssız civarda e, oah• 

' çe bulunmı\ an bir yola doğrul c 1 ra• 
da. o me hul adamın elindeki k av1 
kaldırıp, za\!allı Milikin sırtına ik" defa 
indirdiğini, Milikin külçe gibi \ ('r(' VU• 

'arladığını, katilin seri harek<>tlf'rıle, 
kurbanının ceplerini karıştırdı~ın ve 
bulduğu paraları kendi cebine yal c:fi • 
rerek uzaklaştığını haşyetle gördü. 1\JiUi 
ölmüşe bC'nziyordu. 

Amelebaşı, bir müddet §a§kın .. şkın 
etrafına bakındı. Sonra aklını ba:ı;ına tOf)• 

ladı. Teleskopunu kaptığı gibi sokaJI 

leskopu özene bezene temiZledi. Yemeği fırladı. Karakola koştu ve olan bitcru an• 
lattı. Polisler ilk önce Ferençe manmali 

filan unutarak, pencereyf koştu, teles
istemedilcr. Fakat Ferenç teleskopu sal-

Yeni Alnı.an sinemacılığının "!n kuvvetli ciddl bir surette çalışrnağa başlamıştır. 

kopu pervaza yerleştirdi ve sokaktan ge

lip geçenleri scyretmeğe ba~ladı. Hari
ka .. harika .. teleskop eski sistem olmakla 

lıya sallıya, cinayet yerine polislerle bir• 
likte gelince, işin §aka götürür taı<lfı ol• 
madığı meydana çıktı. Filhakika Milli 
ölmüş, katil de kaçmıştı. Fakat ar .. dq 
iki gi.ın geçmeden katil yakalandı. F'e .. 
rcnçin tarif ettiii eşkil ve hırsızm • 
hiç kimsenin görmediğine emin ulnra• 
kendisini gizleıniye lü.zum görmemesi lf.• 
~esinde yakalanan katil de cezasını bul. 
du ve iki ay süren bir muhakemPdeJl 
sonra, Miliki beş ay iş.sU kaldıktan son• 

yıJdızı Lilyan Harvey Sovyet Rusya 60, Çekoslovakya sine-
macılığı da 52 güzPl film vücude getir- beraber, adese fevkalade kuvvetli idi. Ta-macılıtı k;dar müterakki değildir. Fakat 

buna rafmen Asya piyasalarında Ame
rikan ainemacılıiına gittikçe d:Uıa ağır 

basan darbeler vurmaktan da hali kal
mamaktadır ... 

mi~tir. nıdıklannı, tanımadıklarını ne de güzel 
gösteriyordu. İşte her birisinin jestini, 

noktası noktasına kadar 2örüyordu, i§te 
§Urnd11 köyün en dedikoducu insanı Hilde 

heyecanla terzi Pil.kaya aene bir ıeyler 
anlatıyordu. 

Yeniden dirilıneğe ba!':byan ve hüku
metten büyük yardımlar gören İtalyan 
sinemacılığı 37 film vücude getirmiştir. 

Şimdi nıodern stüdyolara malik bulunan 
İtalyan sinemacılığının 1938 senesinden 
itibaren çok güzel eserler vereceği mu
hakkak addedilmektedir. 

Film vücude getirmiş olan diğer A vru
pa memleketleri şunlardır: 

Ferenç, artık teleskopsuz duramaz ol- ra işt- girdiği fabrikadan aldığı ilk hala 
rnu~tu. Her akşam, erkenden eve geliyor. talıgıru evine götürürken, taammi.ıueıı 

öldürdüğü için idam edildi. 

Macaristan: 34, İsveç: 25, Lehistan: 25, 
Avusturya: 18, Finlandi) a: H, Danimar
ka: 13, Belçika: 6, Norveç: 4, İsviçre: 3, 
Felemenk: 3, Türkiye: 2. 

Litin Amerikan memleketleri de 90 
film yapmışlardır 

---- ... ..._ ... ·--------
Gramofon plağı 
Yiyen adamın oğlu 

Vak'anııı bu ~de tecellisi, Fl·renl) 
fena halde müte~ etti. Teleskopuını 
satarak parasını, za\•allı ölünün aıl,,~i1'11 
verdi. 

Ferenç bu teleskopu aayesinde ~filikt11 
son konuştuğu asık yüzlü ifçi de z.-.nna). 
tında, muhakemelerde sürünmekten kur• 

Meksika: 52, Arjantin: 30, Bre.zilya: 4, tulmu§tu. Zira bir çokları, onu Milik 111 
Peru: 2 film çevirmqtir. abus bir çehre ile konUJur1ı:en görmiı§ • 

Meksika ve Arjantin tarafından yapıl- )erdi. Katil bulunmanllJ okaydı, o gö • 
mlJ olan :filmler, Cenubi Amerikada çok renler, kafi bir ihtimal ile bütun §ÜJ4 

büyük bir raibet kazanmıştır. helerini zavallı işçinin üzerinde toplıymıı 
1137 senesi film prodüksiyonu tahlil e- caklardı. 

dilecek oluna şark ve aksayı prk mem- Ferençe gelince, o da !ıu hizm t"ndeıs 
leketlerinin Amerıkan ve Avrupa mem- dolayı layıkile mükafatlandi.rılclı. Pıılfı 
le1ı:etlerinden çok daha fazla film çevir- idaresi, ona daha değerli ve kuvutli biı 
mi§ olduklan kolayca anlaşılır. teleskop hediye etti. Kendisine falı: i pa. 

Japonya, Hindistan, Çin, Filipin ada- Geçenlerde cam, ,i-amofon pliğı blsik- lislik ünvamnı verdi. Ve ayrıca, tel,. ·~op1l 
!arı ve Mlsır 953 film ~evirıniJlerdir. let lastilf, jilet bıçakları yiyen b~ İngi- ile etrafl tarassud etmek için resm fzlD 
Bunlaıdan: 600 adedi Japonca, a~a a- u • .;ı .... _ .... _ tm"-+ılr R simd :ıı.-d . .aldı . 

.ı~.:ı: Hindee, 12 adedi Çince, 18 adedi de ~en U&JUle ı,wa. e • ı~ ütü-~ Şimdi Bratislavadaki polis id. Jnifl 
Arabca olarak çevrilıni§tir. nüz ojlu da babasının izini taldb ederek ayrıca bir teleskop kısmı vardır. B ın~ 

Bu ıene 1stanbuld4 gösterilen Japon !ilminden bir sahM 
Bu 18 Arabca film Ml&ırda ricude ge- gramofon pUklaruu 'b.tiyük 'bir ittiba ile şefiiğini de bizim amelebap Ferenç Y&P" 

tirllmiştir. yemektedir. maktadır. 
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SELANİK BANKASI 
AKTiF 31 Birinci Kônun 1937 B t LAN Ç O SU PASiF 
Kaıa 

Banknot 
l\ltın • 

Türk lirası Tork Lir&11 Türk Urası Türk Lirall 

-• • • • • • • 
• • • 

Gümüş. • • • • • • • 
Ufaklık • • • • • • 
Çekler • • • • 
Ecnebi paraları • • • • • 

Munzam karıılık ı -Hazine Bonolan 

Dahili Muhabir Bankalat 

Mahalli Bankalar nezdinde mevcut naktt • 
Dahili Bankalar nezdinde vadesiz alacaklar • 
Dahili Bankalar nezdinde vadeli alacaklar , 

_ iarici Muhabir Bankalar 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Harici Muhabir Bankalar nezdinde vadesiz alacaklar 
Harici Muhabir Bankalar nezdinde vadeli alacaklar 
Haricl Muhabir Bankalar nezdinde döviz röporu 

Röporlar -
Senedat Cüzdanı 

Vadesine üç ay kalan • 
Vadesine üç aydan fazla kalan , 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı 

Borsada Kote olanlar 
Borsada Kote olmayanlar 

Avanslar 
• 

Esham ve Tahvilat mukabili avansları 

• 

Borsada Kote olanlar 
Borsada Kote olmayanlar 

• • 181.564.34 
850.88 

Emtea ve vesaik üzerine avanslar , 
Senedat üzerine avanslar 

• 

641.5.S 27 
4.308 

10.798 60 
280 71 

17.16~ 46 
1.160 84 

1.100.635 87 
266.352 64 
257.820 05 

59.001 55 
161.930 66 
130.234 29 

1.615.011 
276.317 

100.879 
484 

182.415 

68 
98 

70 
27 

22 

2.272.819 80 
515.860 75 

1.034.660 63 

679.261 78 
240.000 

~ 60.QQO 

1.624.808 ~ 

351.166 50 

61.876 40 

1.891.329 56 

101.363 

4.005.756 40 

Sermaye 

Kanuni ve Nizami lhtiyatlu · ----
Muhabir Bankalar 

Vadesiz alacaklar 
Vadeli alacaklar • . , 
Döviz röporu 

Ticari Mevduat 

Vadesiz • 
Vadeli • 

Taahhüt mukabili 

Ticari olmayan Mevduat 

Vadesiz . . 
Bir ay vadeli • 

• • 

Bir aydan bir seneye kadar vadeli , 
Bir seneden fazla vadeli • 

Memurların ihtiyat ve Basiret Sandığı 

Tediye Emirleri 

Sair Muhtelif Alacaklılar 

• 

• 2.202.600.22 
• 1.355.014.83 

153.547 97 
1.673.970 86 

129.829 31 

3.557.615 05 

1.631.239 98 

1.603.350 
5.969 

162.733 
155.929 

88 
80 
53 
7fl 

1 
174.185 03 

1.658.000 -
109.795 01 

1.957.848 

5.188.855 03 

1.927.983 

287.409 

13.968 71 

Sair Mütenevvi teminat üzerine avanslar • 
Borçlu Hesabı Cariler 

Muhtelif alacaklılar • 
Muhtelif hesaplar • 3.070.069 37 3.244 254 40 

Açık Kredi . 
Kefalet mukabili 

ipotek üzerine avans 

Sair Muhtelif Borçlular 

• 

Muhtelif Borçlular • • 

• 
• 

Muhtelif hesaplar • • • 
1ttirakler (hisse senetleri) 

Menkuller ( 1) 

Makinalar 
Kasalcır 

Tesısat 

Mefruşat 

Gayri menkuller (2) 

Bankn Binaları . 
Diğer gayri menkuller . 

Teminat Mukabili Borçlular 

Nazım Hesaplar 

Zarar 
193ô muamele senesinden müdevver Zarar • 
1937 muamele senesine alt Kb • 

(1) 103.100 Tıirk liruına ıigorta odilmi~tir. YEKON 
(2) 107.700 ., z=wF.- ,, a-LL-

• 

682.789 
765.314 

57 
75 

1.249.349 86 
2.797.656 27 

44.803 27 

16.443 29 
166 12 

187.592 53 
18.793 06 

-- s-

1.448.104 
509.814 

32 
27 

13 
4.047.006 69 

51.753 

44.803 27 

16.609 41 

1.794.332 49 
7.992.948 !)1 

168.799 47 
25.079.735 03~ 

Tahsis edilmşi Karfılıklar 

Tem inat mukabili Alacaklılar 

Nazım Hesaplar 

YEK ÜN 

954.838 

1.794.832 

7.992.948 

ZiMMET 31 Birinci Kanun 1937 tarihinde KAR ve ZARAR Hesabı 

Maaşat ve Ücretler 
İdare Masrafları • 
Vergi ve Harçlar • 
Muhtelif Masraflar • 
Muhtelif zararlar 
Amortismanlar • 
Verilen Faiz . 
Verilen Komisyonlar • 

L. 
Geçen seneden müdevver Bakiye 

• 
• 

• 
• 

• • 
• • 

• 

• 

• • 

• • 
YEKÜN , 

İzmir limamnm yeni vapurlan \ 

Türk lirası 

245.529 26 
106.420 38 

4.039 63 
85.921 32 

225 50 
29.854 Sr> 

387.966 76 
30.315 93 

187.592 53 

1.027.866 lü 

Alınan Faiz ve Komisyon • • • • • • • 
Banka hizmetleri mukabilinde alınan Ücret ve Komisyonlar . 
Kambiyo kiırı . 
Muhtelif Karlar . 
İştiraklerden Kar 

Z 
\
Geçen seneden müdevver zarar , 

arar 1\//f 1 . ·ı ,_ıı._ 
ıuame e senesme aı ıuu- • • 

• 
YEK ÜN 

187.592,53 
18.793,06 

648.549 
128 376 

12.540 
40.094 
29.506 

1 Yeni neşriyat ( # "' Doktor I 
-------~ ibralıim Zati ÖU~ 

ın:e:E:~~!R~~ı?~~s~ı~en;ö:;!~!~~; Belediye karşısında, PiY811 o-
başlığı altında topladığı şllrlerinl kitab ha- caddesinde 21 numarada b8 r ııl 
llnde bastmnış ve satışa çıkarmıştır. Bu sesi Öğleden sonra hastalarını J;ll11 

yaşatacağım adlı ilk §llr mecmuaslle tanınan ...._ 
Rıza Vural, bu ikinci eserinde dahıı olgun, :?_·---·- .!~', ... :::;;;;;;-:· 
daha güzel 99 §lirin1 bir araya toplamıştır. san'nt ve flklr mecmu ının 115 1 
Temtı bir fıhenklo ve düzgün bir üslübln ya- tnnırun.ıt imzaların mnk le, ııiJdiYC 
zılan bu şllrlerln bir hususiyeti de, canlı bir ıerlle çıkmıştır. 
tasvire malik bulunmasıdır. Birçok mısralar- HAYAT KLAVUZU - Eyüb Or 
la insan knlblnln ince h1slerlni terennüm e- retmenlerinden Hallt Tanık ııe bir 1 
den şair, tnblate <le hayli yer vermi,, köylü menler ve mütehassıs san'atk~r ııt 
ve şehirli Türkün bütün duygularını tesbit dan, yeni terimlere uygun oıar ılt IJ 
etmeğe muvaffak olmuştur. ynzılmağa baıınnılan t"'knlk der 

VARLIK - Ankarada çıkan bu edebiyat, yısı çıkanlmııtır. 

-------------=-=---==-=---==---oc=.,,_..c=~ ' 
Erenköy Kız Lisesi Satınalma Komisyonund~~' 

28/4/938 Perşembe günü saat 15 de İstanbul Kültür Direktörluğii bill~Ji 
de toplanan okul eksiltme komisyonundan 1172 lira 51 kuruş keşif bed~ 
mutfak tamiratı pazarlık suretiyle ihalesi yapılacaktır. Mukavele, eltsil ')l 
yındırlık işleri genel hususi ve fenni liartnameleri proje keşif ve hüliS351 

' ____ , .............. .-...... "······---- na aid diğer evrak okuldan görülüp öğrenilir. 

dur. Efes de onun eşldir. Vapurun •7,& metı'e boyu, 8,8 eni ve 12 mil sür'ati vqtır. ç. E. Kurumu binlerce yawuyu 
Yukarıdaki resim İzmir limanında lill yeoek olan Körfeı vapurlarından Sur • ı Bir çocatu kurtarmak en. büyük bir sa-

vardır. Çift uskurludur. Gerınania mot6 r(i tla mücehheıdtr. Mazotla ioUyecekUr. karl.amu1a çalışır. On& yardım ediniz. 
Vapur 16 martta denize indirilmietir. ~chizat.t ikmal edilmek il&eredir, _.;s;.;;a.;,,;ftf-.,.;,,;n,_ıdl-..;;.;eel;..u_i_baf&IWUf...__--.o_ıur_su_n_u_z.--' 

!ık teminat 176 liradır. . oeı' 
İsteklilerin en az bin liralık bu işe benzer f§ yaptığına dair idareıeJitl 91:1 

mıı olduğu vesikalara istinaden İstanbul Bayındırlık Direktörlüğündell ,V 
ehliyet vt 938 yılı Ticaret Odası vesikalariyl! komisyona gelmeleri.. 
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duyduğum derin alakayı ekselansınıza 1 dererek Kırşehir zelzelesinden dolayı te 
arzetmek isterim. essür ve taziyelerini bildirmiştir. 

Percy Loraine Ankara 22 (A.A.) - Polonya buyuk el-
Sir Percy Loraine çisi bugün Hariciye Vekili doktor Rüş-

İngiltere büyük elçisi dü Arası ziyaret ederek hüklımetinin 
İstanbul Kırşehir felaketinden dolayı taziyelerini 

Memleketimiz hakkında duyduğunuz beyan eylemiş ve Hariciye Vekili de bu
alAkadan dolayı derin teşekkürlerimi ar- na hararetle teşekkür etmiştir. 
zederim. 

Anıavudluğuh teessürleri 
Şükrü Kaya 

Roınanyanın ve Polonynnın tecssii'rleri 
Bükreş 22 (A.A.) - Romanya hükft -

meti, te§l'ifat umum müdürü orta elçi 
Grigoçayı Türkiye orta elçiliğine gön -

Ankara 22 - Kırşehir zelzelesi dola -
yısile Arnavudluk hariciye nazırı ile dok
tor Rüşdü Arasa gönderdiği telgraf ta Ar
navudluk hükUmetinin derin tee :.ırleri

ni bildirmektedir. 

Zelzelenin tamamile harab ettiği Çiçekdağı köyleri nelen biri 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 1 Orta Anadolu bu zelzelenin acısını kim mizde saat on altıda klsa fasılalarla ha-
ekipleri felUkete uğnyroı mmtakalarda bilir kaç asırda unutacak! fif iki zelzele olmuştur. 
tam faaliyetle çalışmağa geçmişlerdir. Naci Sadullah 

Ankara 22 (Hususi) - Dahiliye Veki - Tedrisat yapılamıyor Kızılayın ynrdımlan 
linin de zelzele sahaSJna gitmekte oldu - Kırşehir 22 (Sureti mahsusada gi - Ankara 22 (A.A.) - Hareketiarz 
ğu anlaşılmaktadır. den arkadaşımızdan) - Zelzele mm _ sahasında açıkta kalan felaketzedele -
Kırşehir 23 (Sureti mahsusada giden takasındaki mekteb binaları da harab rin barın.malan için Kızılay tarafından 

arkadaşımızdan) - Sarsıntılar arasıra olmuş bulunduğundan tedrisat Kırşe _ Kırşehir vilayetine yeni 300 ve Yoz -
devam etmekle beraber şiddetini çok birde bile kesilmiştir. Bir çok resmi da- gad vilayetine de 100 çadır gönderil -
kaybetmiştir. Fakat hemen bütün orta ireler memurlan gibi çadırlara sığın - miştir. 
Anadolu 80 saattir bir göçebe hayatı mış bulunan muallimler talebelerine Bundan başka K1Zılay Sekiler ve Şe
Yaşıyor. şehrin müsaid meydanlannda ders ve- faatli istasyonlarındaki binaların hasa-

Vehim hastnhğına tutulan halk bütün rebilmek için açık hava gözetlemekte - ra uğraması yüzünden açıkta kalmış o-

Kızılayın uk yaraımı: Açıkta kf felaketzedeler ıçm kamyonıc la 
yaTdım gönderiliyor 

teminat ve tavsiyelere rağmen evlerine dirler. lan inhisarlar ve buğday servisi müb~ 
girmiyorlar. Havalar bozuk gittiği için 1\fahkfunlar firara teşebbüs ettiler ya-a memurları için de lüzumu kadar 
hu vaziyet halkın sıhhati bakımından Memleket hapishanesinde bulunan çadır göndermiştir. 
doktorlarca endic::e ile karşılanmaktadır. 150 kadar mahkfunun firara teşebbüs 

Kırşchirdc \'aziyet ettikleri söyleniyor. Zelzele korkusilc Profesörler zelzele mıntakasma 
Kırşehir 22 (Sureli mahsusada gönder- bu müşterek teşebbüsü yaptıkları söy- gittiler 

diğimiz muh rririmızden) - Bugün mem lencn mahklımlar yatıştırılmıştır. 
leket hastanf'sini ziyaret ettim. 35 yata- Mahkumlardan birisile görüştüm. 
ğı bulunan bu ha~tane 80 felaketzedeyi Bana dedi ki: 
hcırındırabilm k için iki yaralıya bir yn- - Bayım, biz ölüm cezasına malı -
lak vermiş, ba h kim, hekimler, hemşi - kum değiliz. Halbuki tehlikede bulu
l'l>l€'r bile yataklarını 'aralılara terket - nan bu binada heran ölümü bekliyo -
tnişlerdir. Hafıf yaralılar köylerinde ha- ruz.» 

Üniversite Fen Fakültesi jeoloji or
dinaryüs profesörü Hamid Nafiz Pa -
mirle, profesör Parejas, dün sabahki 
ekspresle Kırşehire gitmek ve zelzele 
mıntakasında tedkikler yapmak üzere 
Ankaraya hareket etmişlerdır. 

Zırlanan yerlrre bugün gönderildikleri Diğer taraftan Emniyet Direktörü Teessu·· r 
için hastanede yalnız 29 ağır yaralı kal- de hapishane binası hakkında şunları telgrafları 
rnıştır. Ağır yaralılardan ikisinin ayakla- söylemiştir: 
rı kesilmiş, iki ynvru kör olmuş, diğer- - Hapishane binası koca şehrin zel
leri büyuk fedakarlıklar sayesinde kur - zeleden hiç müteessir olmamış bulu -
tanımışlardır. nan sayılı ve sağlam binalarından bi -

Bir yaralı nnlnhyor risidir. 
Yaralılardan Akpınarlı Alem anlatıyor: Binaenaleyh mahkfımlann göster -

Ankara 22 (A.A.) - İngiltere büyük 
elçisi Persi Loren, Kırşehir zelzelesin -
den dolayı Hariciye Vekiline şahst tees
sürlerini bildiren mektubundan sonra ay
rıca Hariciye Vekaletine bir nota gönde
rerek Büyük Britanya hükUmetinin ta -
ziyetlerini bildirmiştir. 

Mühim bir kısmı harab olan Köşker nahiyesinden elem veren bir manzara 

- Yaylalardan dönünce köyümü taş yı- dikleri endişelere mahal yoktur.> 
t'lnı halinde buldum. Evime koştum. tiç Fcliiketzcdcler birer meskene 
~~~mu orada buldum. O sırada dam snhib olacaklar 

uıne çöktü. Ben yavrulanmı altıma K h" 22 (H usi) K 
aldım. Damı omuzumda tuttum. Bağır- ırşe ır us - ızılay na-
ltıağ . . mına günlerdenberi geceleri bile din 

a başladım. Nihayet ımdadunıza ye- 1 d f lAket saha d 1 tişuı enme en e a smı o aşan ve 

Ç er. . . . zarar mikdarını bizzat teferrüatile tcs -
ı._ ocuklnrım dıpdın kurtarıldı. Fakat b"t v üf" tt" B Ma 1 • ueni B . ı e ugraşan m e ı.ş ay z um ne-
L rn omuzlarım parçalanmış... enım o t" lm k .. dir 
.ıı:0ca d 1 t t b"li . b" ıce a a uzcre . 

amı omuzum a u a ı şım ır mu- . d Kı ı · · 
cizc>dir B b k ti 1 ~ Bu dakika a zı ay merkezınin bu 
] ~ . ana u uvve yavru arımı o- d.v. ta ..•. 
tı111ün 1. d .. k k k d" y raya telgrafla ver ıgı ze ve buyuk 

€ ın e gorme or usu ver ı. a- .. "d .. lzel ah da 
lli onıa b . d f k t b d muJ eye gore ze e s asın açıkta 
ların vr d~ı.mksayemt e, a . ad ekun rte 0

1
n- ,kalmış bulunan bütün vatandaşlar en 

" er ıgı ·uvve sayesın e u - k .. d esk" . d d b ük 
'ltırtı., ya ın gun e ısın en a a m em -

Sen k b" d zl d t mel birer meskene sahih olacaklardır. 
§1 oca ır ev amını omu arın a a- Naci Sadull 
't.i'Jan bu kahraman babanın efsaneye ben ah 

1 
Yen harikulade macerasını Akpınarlı - Ankarada dün iki zelzele oldu 

ardan da dinlemiştim. Ankara 22 (Hususi) - Bugün şehri-

Kırşeh~ civarında enkaz haline gelen köylerden 

Hariciye Vekilimiz cumhuriyet hükQ -
metinin derin teşekkürlerini beyan t -
rniştir. 

İngiliz Sefirinin Dahiliye V ckiline 
telgrafı 

Felaketzedelere 
yardım 

(&§tarafı 1 mci sayfada) 

Ankara 22 (A.A.) _ Son yer depremi si üzerine Eskişehir belediye meclisi bu
dolayısile İngiltere elçisi Sir Persi Loren gün fevkalade bir toplantı yaparak büd-

ı t~ cesinin bazı fasılları üzerinden müna -
ile ç ~leri Bakanı ve C H. Partisi genel 

kaleler yapmak suretile felaketzedeler 
sekreteri B. Şükrü Kaya arasında &§a - için 2500 liralık bir yardım temin etti. 
ğıdaki telgraflar teati edilmiştir: A.yrıca halktan da muhtelif levazım top-

Bay Şükrü Kaya lıyarak felaketzedelere yollamıya karar 

Ankara ve Kırşehir civarındaki zelze- verdi ve bu işi başarmak maksadile bir 
le tahribatı haberini büyük bir ıztırab komite seçti. Komite" §imdiden işe baş -
duyarak öğrendim. Beklenmedik bir §e - lamıştır. 
kilde acı bir mateme maruz kalan fela -
kctzedeler ile bunların ailelerine ka.r§l 

biri daha 

Gemlik de 
Gemlik 22 (Hususi) - Zelzele kaza -

zedeleri için G?mlik Halkevinin teşebbü
sü ve hamiyetli vatandaşların gayreti ile 
ilk gün toplanan 434 lira Kırşehir bele
diyesine telgraf havalesile gönderildi, iane 
devam ediyor. Yekıinun mühim mikd, r
da kabaracağı ümid edilmektedir. 

f zmirin ilk yardımı 

İzmir 22 (A.A.) - Kırşehir ve Yoz -
gadda vuku bulan sarsıntıdan mütevf'l -
lid felaket muhitimizde büyük bir tees
sür uyandırmıştır. İlbayın başkanlığın -
da C. H. Partisinde bütün hayır kurumla
rı murahhaslarının iştirakile yapılan b r 
toplantıda felaketzedelere geniş mikyas
ta yardıma karar verllmiştir. Bu kara 
gün yardımının bir başlangıcı olmak ü -
zere Kızılay tarafından bugün telgraf ha
valesile 750 lira Kırşchire ve 250 lira da 
Yozgada gönderilmiştir. İzmirlilerin his
siyatına tercüman olarak teşekkül eden 
bir komisyon derhal faaliyete geçmiştir. 

Kütahynda 

Kütahya 22 - Bugün Halkevinde va -
linin başkanlığında yapılan toplantıda 

Yeni Türkiye 
bugün doğu 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

yaşında gürbüz ve l.'Uvvetli bir ddikanJı 
oldu. On sekiz senenin yetiştirdiği Türk 
nesilleri ile beraber, her sene biraz daha 
kuvvetlenerek büyüyen yeni Türkiye\ 
kendi doğuşunun büyük hatıralanrı bu 
memleketin yeni yeni nesillerine daima 
sevinç ve heyecan ile hatırlatmak için 23 
nisan tarihini çocuklara mahsus bir bay~ 
ram olarak tesbit etti. Bugün çocuklar, 
gülüp oynıyacaklar ve - hava müsaade 
ederse! - gezip tozacaklardır. 23 nisan, her 
sene yeni Türkiyeye yeni bir yaş 

ve yeni bi:r nesil veriyor, onun yaşı ebe
didir; ötekfü~r için de mes'ud ve muref
frh hayatlar diliyelirn ... 

Terme tapu memuruna işden 
elçektirildi 

Samsun (Hususi) - Vazife inde yol luk· 
Io.rı gorülen Terme tapu memuru Şab n Er
dem'c tapu müfcttlşllğince ı den ekclt irll· 
mlştir. 

--···· ............. ~.:!9 ... ··~-...... 

Kırşehir ve Yozgad felaketzedelerinr ~a
pılacak yardım şekli hakkında kor.u -
malar yapılmıştır. 

Yardımlar 

Trabzon 22 (A.A.) - Kırşehir, Çankırı 

ve Yozgaddaki zelzele fclfıketinin feci a· 
kibctindcn mütt'essir olnn Trabzon h lkı, 

teessürlerini Çankırı ve Yozgad vıliı~ ü 
halkına bildiımiş ve feluketzcdel r ıçın 

iane topl· nmaga baş1amı tır. 

Uşak 22 (A.A.) - Orta Anadolu bıl • 
hassa Kırşehir zelzele fel5keti için halk 
inne toplamnğa başlamıştır. 
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23 Nisan 938 Cumarte 1 
ö~ıe neşriyatı: 

1 
nasebetlle Çocuk Esirgeme Kurumu namına ı ve operet parçaları. 22.50: Son haberl<ır ve 
konferans: Fahreddin Kerim Gökay (Çocuk ertesi günün programı. 

10 - 12: Çocuk bayramı töreni ve açık 
hava tiyatrosu. Beyazıd meydanından naklen. 

12.30: PlAkla Türk muslklsl. 12:50: Hava
dis. 13.05: PlAkla Türk muslk1.sl. 13.30: Muh
tellf plAk neşriyatı. 

Ak!am neşriyatı: 
18 so: Konferans: 23 Nlsan Çocuk Haftası 

Ye Bayramı milnasebetlle Çocuk Esirgeme 
Kurumu namına Dr. Fethi Erden (Çocuk 
Haftası ve Ba)'l"amı). 18.45: Emlnönli Jialkevl 
gösterit kolu tarnfından bir temsil. 19 ıs: 

Ruhu). 18.4.5: PlD.kla dans musikisi. 19.15: 
Konferans: Beyoğlu Halk.evi namına Bayan 
Nazan Danişmcnd (Tarlh ve edebiyatta Tilrk 
güzelllğl). 19.55: Borsa haberleri. 20: Vedia 
Rıza ve arkadaşlnn tarafından Türk musi
kisi ve hnlk şarkıları. 20.45: Hava rapodu. 20. 
48: Ömer Rıza tıırafından arabc.a söylev. 21: 
Tahsin Knraku~ ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları. (saat §.yarıl. 
21.45: Orkestra. 22.15: Ajans haberleri. 22. 
30: PIA.kla sololar, opera ve operet parçaları. 
22.50: Son haberler ve ertesi günün progra-
mı. 

• %'1 - Nl..an - 1938 - Çarşamba 

• 30 - ~1san - 19SI - Cumartesi 
Öğle neşriyatı: 
12 30: Plakla Tiırk nıusikisl. 12.50: H:ı.va

dls. 13.05: Plakla Türk musikisi. 13.30: Muh
telif pll.'lk neşriyatı. 
Akşam ne riyatı: 
18.30: Çocuk Bayramı ve Hartası münase

betlle Çocuk Esirgeme Kurumu namma kon
ferans: Diş tabibi HalU İlyruı Akben <Evler
de çocukların nğız ve dişlerine nasü bakına
lı L 18.45: PUl.kla dans musikisi. 11>.15: Kon
ferans: Üniversite namına Doçent Feymıl
lah Doğruer (Ana ve babaların süt dişlerine 
dikkatleri). 19.55: Borsa haberleri. 20: Nec-

Trabzon, Urfa ve memleketin diğer mm • 
takalarından gelen sade yağların fiaUarın -
da bu sene geçen seneye nlsbetle yüzde 20-25 
derecesinde bir yükselme olmu~tu. Geçen se
ne perakende 75 kuruşa satılan Trabzon ya
ğı 100 ve 95 - 100 kuruşa satılan Urfa yağla
rı da 120 - 125 kuruşa kadar fırlamıştı. 

var 
mayi mahrukat antrepoları tallmatnanıw 

dünden itibaren mer'iyet mevkllne cırmış -
Ur. 

Yen1 talimatnameye göre petrol. benzin, 
henzol, motorin ve emsall maddeler 1hUvıı. e· 
den depolar bir hey'et tarafından an bir 
tekilde muayene edilecektir. 

Plakla dans musHdsl. 19.30: Konrernns : tini
Yersıte namınn: Doçent Münir Sarpyener 
(Kemik hastalıklarından raşltimlzln kemik
lerde yaptığı tahribat ve ondan korunma ça
relern. 19.55: Borsa haberleri. 20: Necmed
dln Rıza ve arkadaşları tarafından Türk mu
sıklsl ve halk şarkıları. 20.46: Hava raporu. 
20 48 · Ömer Rıza tarafından arnbca söylev. 
21 Belma ve arkadaşları tnrnfından Türk 
mus.kısi ve halk şarkıları, (saat ayarı). 21. 
45 Orkestra. 22.15: Ajans haberleri. 22.30: 

ötıe neşriyatı: meddln Rıza ve arkadaşları tarafından 
12.30: PIAkla Türk musikisi. 12.50: Hava- 1 Türk musikisi ve halk şarkıları. 20.45 : Hava 

dls. 13.05: Çocuk Bayrıamı ve Haftnsı müna- raporu. 20.48: Ömer Rıza tarafından arnbca 
seb4'tlle Çocuk Esirgeme Kurumu namına söylev. 21: Belına ve arkndo.şlan tarafından 
Nlşantaşı Halkevi g6.sterlt kolu tarafından Tül'k musikisi ve halk tarkıları, (saat ft.yarı). 
blr temsll. 13.30: Muhtelif pltık ne~rlyatı. 21.45 ·Orke.stra. 22.15: Ajans haberler!. 22. 

30: PlClkln sololnr, opera ve operet parçalan. 
22.50: Son haberler ve ertesl günün pro~ra-

Fakat bu hatta içinde bu cins yağ flatıa
rında hlssedllir derecede bir düşme başla -
mıştır. Muhtelit Trabzon yaAı 75, halis Trab 
zon yatı 80 - 85 kuruştur. Urfa yağlarında 
da 5-10 kuruş kadar bir düşük.ilik vardır. 

Bittabi toptan fiatlar da ayni nlsbete yakın 
inmiştir. 

Bu inmenin sebeblerl hakkında ya~ tüc
carları diyorlar ki: 

«- Bu sene bazı mıntnkalarda hayvanlar 
otsuz kaldığından gıdalarını alamıyan hay
vanlar matlüp derecede süt verememiştir. 
Bu ylizden yağ istlhsaHi.tı pahalıya m11.l ol
muştur. Fakat şimdi yavrulu hnyvanlann 
fazla süt verme mevsimidir. Bn ltıbnrla yağ 
fiaUarında kısmen husule gelen tenezzlll bu
nun neticesldlr. 

Yeni talimatnameyi tatbik edecet me -
murlar için Pazartesi günfl Gümrütıer Baı
müdürlüğünde husus\ bir kurs açılacakb.r. 

Boyanmamış çoraplar için 
talimat geldi 

Boyanmamış ve beyaz ipekli kadın çorap· 
lan hakkında İktısad VeWetınden bekle -
nen talimat gelmiştir. Fabrikaların evvelce 
vermiş oldukları beyannamelerde JU1lı nıik· 
dardnn rnzıa olmamak şartile bu çorapl:ıra 
kurşun mühür vurulduktan sonra boyanma
ları mU\·afık görülmüştür. Bu suretle boya -
nan çoraplar blHUıare damgalanacaktır. 

Plaklı sololar, opera ve operet parçaları. 22. 
50 . Son hnberler ve ertesi cunün programı 

• 24 - Nisan - 1988 - Par:ar 
Öğle ne rlyatı: 
ı2 30: Pldkla Turk musikisi. 12.50: Hava

dis ı3 05: Çocuk Haftası ve Bayramı n:üna
, ı>betile Çocuk Esirgeme Kurumu namına 
ı utlh Halkevl gosterit kolu tarafından bir 
temsil 13.30: Muhtelif plt'ık neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: 

Akşam nC?İyatı: 
18.30: Çocuk Bayramı ve Haftası münase

betUe Çocuk Esirgeme Kurumu namına kon
rerans: Dr. İbrahim ZaU. 18.45: Fatih 
Halkevi gosterit kolu tarafından bir temsll. 
19.15: PIAkla dans musikisi. 19.55: Borsa ha
berleri. 20: Nezihe Uyar ve arkadaşları tara
fından Türk musikisi ve halk şarkılan. 20.45ı 

Hava raporu. 20.48: Ömer Rıza tarafından 
arabca söylev. 21: Klflsik Türk musikisi: 
Nuri HalU ve arkadaşları tarafından, (sant 
Ayarı>. 21.45: Orkestra. 22.15: Ajaruı haber
leri. 22.30: PlAkla sololar, opera ve operet 
parçaları. 22.50: Son haberler ve ertesi gü
nün programı. 

18 ... o: Çocuk Bayramı haftası munasebeti
le Çocuk Esirgeme Kurumu namına konfe-
r n:. Selim Sırrı Tarcan. 18.45: Pl!lkla dans • 
muslk1s1. 19.15: Konferans: Prot. Salih Mu- 28 - Nisan - 19U - Perşembe 
rad Radyo dersleri). 20: Miızeyyen ve arka- Öğle neşriyatı: 

d;ışları tarafındo.n Turk musikisi ve hnlk. 12.30: Pl!i.klo. Türk musikisi. 12.50: Havn-
,arkıl.ırı. 20.45: Hava raporu. 20 48: Ömer dls.13.05: Çoeuk Bayramı ve Haftn.sı müna
Rıza tarafından arabca söylev. 21: Cemal sebetUe Çocuk Esirgeme Kurumu namına 
Kaınıl ve arkadaşları tnrafından Turk mu- Şehremini Halkevi göstertt kolu tarafından 
ık! ı ve halk şarkıları, <saat Clyarıl 21.45: bir temsll. 

Orkc;trn. 22.15: Ajans haberleri. 22.30: Pldk· Akşam neşri7atı: 
la sololar, opera ve operet parçalan. 22.50: 18.30: Çocuk Bayramı ve Haftası münase-
Son haberler ve ertesi günün programı. betile Çocuk Esirgeme Kurumu namına kon-

• fe.mns: Dr. Ali Şükrü <Mama ve oyun çocuk-
25 _ Nisan _ 1931 _ Pazartesi lanrun bakım ve terbiyesi). 18.45: PlAkla 

Öğle neşriyatı: dans musikisi. 19.15: Spor musahabeleri: F..ş-
12 30: PlAkla Turk musJklsl. 12.so: Hava- ret Şefik. 19.55: Borsa haberleri. 20: Sadi 

Hoşses ve arkadaşları tarafından Türk. mu
dls. ı3 05: Çocuk Ba~Tam ve Haftası müna- sikisl ve halk şarkıları. 20.45 : Hava raporu. 
sebetlle Çocuk Esirgeme Kurumu namına 20.'8: Ömer Rıza tarafından arabca söylev. 
Eminönü Halkevı gösterit kolu tarafından 
bir temsil. 13.SO: Muhteıır plak neşriyatı. 2ı: RadlCe ve arkadaşları tarafından Türk 

Ak 3 m neşriyata: musikisi ve halk şarkılan, (saat !yan). 21. 
17: İnkıHib .tarihi dersi: Unlvcrslteden 45: Orkestra. 22.15: Ajans haberleri. 22.30: 

PlA.kla sololar, opera ve operet parçaları. 22. 
naitlen. 18.30: Çocuk Bayramı ve Haftası mii- 50: Son haberler ve erte31 gUntln programı. 
na ebetlle Çocuk Esirgeme Kurumu namına • 
Dr Kudsi Halkacı <Boş mideler>. 18.45: 
Plakla dans musikisJ. 19.15: Çocuklara ma- 29 - Nisan • 1988 • Cuma 

;;ı.l· Bayan Nine tarafından. 19.55: Bt>rsa ha- ötıe neşriyatı: 
berle:-1. 20: Rırat ve arkııdaşları tara.tından 12.30: PlAkla Türk musikisi. 12.50: Hava-
Turk musikisi ve halk şarkıları. 20.45: Hava dls. 13.05: Çocuk Bayramı Te Hattam münn
raporu. 20.48: Ömer Rıza tarafından arabca sebeWe Çocuk Esirgeme Kuruma namına 
soylE'v. 21: Fasıl saz heyeti: İbrahim ve ar- Kadıköy Halken koro hey'etl. 18.30: Muhte
kada ları, Csant Ayan). 21.45: Orkestra. 22. l1t pla.t neşriyatı. 
ıs· Ajans haberleri. 22.30: PlAkla sololar, o- Akşam neşri7ah: 
>era ve operet parçaları. 22.50: Son haber- 17: İnkılAb tarihi dersi: Üniversiteden 
er ve ertesi günün programı. naklen. 18.30: Çocuk bayramı haftası mOna-

• aebetile Ç. Esirgeme Kurumu namına 
konferans: Dr. Şükrü Hazım (Çocuklarda 

26 - Nisan • 1938 • Sah sinir hıfzıssıhhası). 18.45: Beyoğlu Halkevl 
oı:ıe neşriyata: gösterit kolu tarafından bir temsil. 19.15: 
12 30: Plakla Ttlrk musikisi. 12.50: Hava- Çocuk terbiyesi: Ali Kfunt Akyüz. 19.55: Bor

dıs ı3 05: Çocuk Bayram ve Haftası müna- sa haberleri. 20: Muzaffer İlkar ve arkadaş
seli tıle '-Qocuk Esirgeme K\ı.rumu namına lan tarafından Türk musikisi ve halk §arkı
Bakırköy Halkevl gösterit kolu tarafından lan. 20.45: Hava raporu. 20.48: Ömer Rıza ta-
bir temsU. lS.30: Muhtelit plAk neşriyatı. rafından nrabca söylev. 21: Nihal ve arka.-

Ak am neşriyatı: da§ları tarafından Türk musik1.si ve halk 
li: İnkılftb tarihi dersi: Üniversiteden 11arkı1arı, (saat tıyan>. :n.4:ı: Orkestra. 22.15: 

.naklen. 18.SO: Çocuk Bayramı ve Haftası mU- Ajans haberleri. 22.30: Pldkla sololar, opera 

-~ Son Posta'mn edebi romanı: 49 

Ah, Şu Hayat! 

' 
Yazanı Nezihe Muhittin § 

Sıret iç cebinden bir liralık kağıd çı
kararak uzattı. Sütcü bakiye kalan 
) .ı mi beş kuruşu iade edince Siret sor
du: 

- Tamam mı? 

- Tamam Beyim .. Allah bereket ver-
s' n 

Genç adam içeri döndüğü zaman Ce-
1 e\ ı odada bulamadı. Mutfağın kapı

sından baktı. Genç kız kurumlu sivah 
oca n önüne çömelmiş, hasta kardeşi
n n )ütünü pişiriyordu Siret, onu ar

k :;ından göıüyor, ) üzünü görmediği 

ha.de güzel, kumral başının sol omu-
1 ına eğilmiş acıklı vaziyetinden ne e
z ı bir ıztırabın altında harab olduğu
nu cı.nlıyordu. 

Yavaş adımlarla yaklaştı ve eğilerPk 

onun yumuşak ve parlak saçlarına ok
ş \ ıak dokundu: 

Celile! 
Genç kız, delikanlının kalbinden ko

pan bu tatlı hitabı belki işitmedi, belki 

-
de yüzündeki acıları göstermek istemi
yordu. 

Siret cevabsız kalınca ellerile Celile
nin omuzlarından tutarak kaldırdı. Yüz 
yüze gelmişlerdi. Sanki yağmur do'u 
bir bulutun sıcak bir hava cereyanına 
tutularak birdenbire boşanması gibi, 
akşamdanberi sinirleri elemle dolan 
Celile Siretin sevgi ile yanan yüzüne 
temas edinde şimşeksiz, gök gürültü
süz yağan bir yaz yağmuru gibi göz
yaşlarını bıraktı. 

Genç kızı sımsıkı kollarının arasında 
tutan clelikanlı, her şeyi unutmuştu. 

İçini kaplıvan sonsuz bir saadetle mı
rıldanıyordu: 

- Oh; ne kadar mes'udum! .. 
Celilenin gözyaşları tıbkı bir yw. 

yağmuru gibi birdenbire dinmişti. Şim
di genç kızın gözlerinde ışıklar nırıl

dıyord ı ... Fırtına bitmiş, gün~ açmı~
tı. 

- Ah Celile~ 
- Ah Siret!. 

mı. 

• ANKARA 
23 Nisan 931 Cumartflll 

Öfle neşriyatı: 

12.30: Karışık plAlt ne~rlyatı. 12.50: PlAk: 
Turk musikisi ve halk ıarkılo.n. ıs.ıs: Dahi
li ve harlc' haberler. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Plak neşriyatı. 18.35: Çocuklara 
Karagöz {Küçük Ali). 19.15: Türk musikisi 
ve halk şarkıları (Hikmet Rıza ve arkadaşla
rı). 20: Saat Ayan ve arabca neşriyat. 20.15: 
Ttlrk mus1klsl ve halt prkıları (Servet Ad
nan ve arkadaşları>. 21: Konferans: Çocuk 
Esirgeme Kurumu namına (Dr. Muzaffer se
zer>. 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 22: AJııns 
haberleri 22.15: Yarınki program. 

• 2~ - Ni an - 1931 - Pazar 
ötıe neşriyatı: 

12 30: Karışık plAk neşriyatı. 12.50: PlClk.: 
Türk musikisi ve halk tarkılan. 13.15: Dahill 
ve harici haberler. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Çocuklara masal (Masal Dede). 18. 
50: Karışık plt'lk neşriyatı. 19.15: Türk musi
kisi ve halk şarkıları (Makbule Çakar ve ar
kndn~lan>. 20: Saat Ayan ve arabca neşri
yat. 20.15: Türk musildsl ve halk şarkıları 

(SalAffiıddln ve arkadaşları>. 21: Konferans 
{Dr. Remzi Gönenç: Sıhhiye Vekllctl mü
şavlrlerlnden). 21.15: Stüdyo salon orkestra
sı. 22: Ajans haberleri. 22.15: Yarınki prog-
ram. 

• 25 - Nisan - 19U - Pazartesi 
Öğle neşriyata: 
12.30: Karışık plAk neşriyatı. 12.50: PHi.k: 

Türk muslklsl Ye halt tarkılan. 13.HI: Dahl-
11 ve hnrlcl haberler. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Karışık plt'lk neşriyatı. 18.50: İngt
llzce ders (Azime İpek). 19.15: Türk mus1-
klsl ve ho.lk şarkıları (Servet Adnan ve ar
kadaştan). 20: Sant Ayarı ve arabca neşriyat. 
20.15: Turk muslldsl ve h6lk şarkıları \Cenıal 
KAmll, İstanbul radyosu okuyucularından). 
21: Çocuklar hakkında müsahabe <Nurettin 
Artnm, muharrir). 21.15: SLüdyo salon orkes
trası. 22: AJ11.ns haberleri. 22.15: Yarınki 
program. 

• 26 - Nisan - 1938 • Salı 
Ölle neşriyatı: 
12.30: Karışık plAk neşriyatı. 12.50: PlAk: 

Geçen seneden elde mevcud mallar da bu 
sebeble inmiştir.» 

Nebati yatlar 
Nebati yağlardan zeytinyağı sene orta -

sında biraz düşmüştü. Bu vaziyet hAlen sa -
blt kalmıştır. Fakat pamuk yağı ıtaUannda 
son günlerde kilo başına 5 kuru~ bir yüksel
me görillmüştür. 

mahrukat depoları Mayi 
talimatnamesi tatbika başlamldı 

Gümrükler İdaresinin yeni hnmladığı 

Türk musikisi ve halk şarkıları. 13.15: Dah1-
ıı ve harici hnberer. 
Akşam ne ;rlyatı: 
18.30: Plakla dans musllda1. 19.15:: Türk 

musikisi ve halk şarkıları (IDkmet Rıza ve 
arkadaşları). 20: Snat dyan ve arabca Def· 
rlyat. 20.15: Türk musikisi n halk tarkılan 
<Cemal KdmU: İstanbul radyosu okuyucu
larından). 21: Konferans: Çocuk neşriyatı 
ve terbiyesindeki rolü CRaı:nuan Arkın, mu
nlllm). 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 22: A
jans haberleri. 22.15: Yarınki program. 

• 27 - Nisan • 1938 - Çarpmba 
Öğle neşriyatı: 
12.30: Karışık plak neşriyatı. 12.50: PJAk: 

Tllrk musiklsl ve halk şarkıları. 13.15: Dahlll 
ve harici haberler. 17.30: Halkevlnden nak
len inkılfıb dersi. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Karışık plak neşriyatı. 19.15: Türk 
muslklsi ve halk şarkılan <Servet Adnan ve 
arkadaşlan). 20: Snat O.yan ve arabca neşri
yat. 20.15: Türk musikisi vt halk !larkılan 
(Cemal Kfimll: İstanbul radyosu okuyucula
rından). 21: Konferans: (Dr. Operatör ŞeT
ket Pek). 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 22: 
Ajans haberleri. 22.15: Yarıntı program. 

• 28 - Nisan - 1938 - PeJ'!lenıbe 
Öğle neşriyatı: 
12.30: Karışık plfık neşriyatı. 12.50: Pltlk: 

Tiirk musikisi ve hnlk şarkılan, 13.15: Dahi
li ve harlcl haberler. 17.30: HalkeTlnden 
nnklcn: İnkıH\b dersi. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Plflkla dans muslk181. 19.15: Ttrk 
musikisi ve halk şarkıları (Makbule Çakar 
ve arkadaşları). 20: Saat Ayan Ye arabca 
neşriyat. 20.15: Radyofonik temsil. 21: Kon-

-----aı:-.-1..;51 .. 1 ,,,,,_ ______ _ 

Makara sahcılannın 
NAZARI DiKKATiNE 
İstanbul ve taşrada Rus makarası sa

tanlar fstnnbulda Asmnaltuıda 12 nu· 
marada Rus Makarası Umum Satış De· 
posuna müracaatları menfaatleri iktiza· 
sıdır. Fiyatları öğrenilmesi ehemmiyet!• 
rica olunur. (1059) 

ferans: Dr. Muzaffer Sezer. 21.15: Stildyo ı;a· 
lon orkestrası. 22: Ajans haberleri. 22.15: 
Yarınki program. 

• 29 - Nlı;an - 1931 - Cama 
Öğle n(Ş'lyata: 
12.30: Kanşık pHik neşriyatı. 12.50: Plfılt: 

Türk musikisi ve halk şarkılan. 13.15: Dahi· 
ll ve harlcl haberler. 17.SO: Haltevlndell 
naklen İnkılab dersi. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Knrı§ık plAk neşriyatı. 19.15: Tiırk 
musikisi ve halk şnrkılnn (Hikmet Rıza ve 
arkadaşları). 20: Saat dyan ve arabca neş· 
riyat. 20.15: Türk muslklst ve halk ıarkalal"' 
(Cemal Kdmll: İstanbul radyosu oJı:uyucu
lanndnn). 21: Konferans: Çocuklarda bas· 
talıklara knrşı muafiyet CDr. samı uıus) 
21.15: Piyano ile ko11ser: Naciye Necll Akseı 
(Bestekar Necil Ktı.zım Akses'ln piyano eser· 
lerinden). 21.35: Saksofon solo (Nihad E"'en· 
gln). 22: Ajnns haberleri. 22.15: Yarınki prog-
ram. 

• 30 - Nisan - 1938 - Cumartesi 
Öğle neşriyata: 
13.30: Karışık plAk neşriyatı. 31.50: pJAk: 

Türk musikisi ve hnlk şarkıları. H.15: Da ıl
li ve harici haberler. 17.30: Halkevlnden nalC· 
len İnkılab dersi. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Çocuklara karagöz (Kilçilk AIIL 19· 
15: Türk musikisi ve halk şarkıları tservet 
Adnan ve arkadaşları). 20: Saat Ayan ve s· 
rabca neşriyat. 20.15: Türk musikisl ve nail 
!Jarkılo.rı (Cemal KAmll: İstanbul radyosu 
okuyucularından}. 21: Konferans: Dr. Fazıl 
Haldun (Çocuk hastalıkları mütehassısı). 
21.15: Stüdyo salon orkestrası. 22: Ajans 11a· 
berlerl. 22.15: Yarınki program. 

Kim bilir ne kadar zaman böyle ka- - Mektubu ver Siret! .kala koştu. Elinde teksil edilmiş bir te-
lacaklardı. Kapının zili iki sevgiliyi a- Genç adam ağır, tahammül edilmez ,neke sütle dönerek çocuğun kahvaltısı· 
yırdı. Uğursuz bir önsezi Celileyi don- bir yük tutuyormuş gibi mektubu kal- nı hazırladı. 
durmuş gibiydi. Genç kızın ürkek ba- dırarak bir saniye düşündü. Belki aça- Hasta ya\·rucuk sütünü içerken Ce· 
kışlarını sezen Siret de du,rakladı. Kız, caktı:. lile uğursuz mektubu açtı. İlk ke1in1e 
onun bu tereddüdünden istifade etmek Celile bu hareketin manasını sezerek leri okur okumaz haykırdı: 
istedi. Bir hamle yaptı. Fakat delikan- şuurla hiç münasebeti olmıyan bir buh- - İyi ki Sirete okutmadım!... 
lı daha evvel davrandı: .ran içinde haykırdı: İlk kelimeler; cı:Benim güzel Celileııt• 

- Sen dur, Celile, ben açayım. - Açma Siret! Mektub bana aid! diye başlıyordu! . 
Koştu ... Celile başını iki elinin ara- Delikanlı gözlerinde hakaret ve ki- Bu ne cür'et! Bu ne küstahlıktı?. Jn• 

sına alarak duvara yaslandı. Anlamış- ,nin kızıl şimşeği çakarak mektubu Ce- san anlamakta henüz ne kadar bece
tı!. Dışardan bir iki tok ke1ime işitildi lilenin suratına fırlattı!. Yıüzüne çar- riksiz olduğunu düşünerek bu adatıl 
ve sonra kapı kapandı. Ağır adunlarla pan hafif bir mektub kAğıdı değil de hakkında verdiği hükümlerden u~aııt: 
mutfak kapısında görünen Siretin elin- sanki bir yıldırımdı! Genç kız sendeli- yordu şimdi... Onu ne zannetmiştı? .• 
de yaldız markalı, koyu pembe bir mek- yerek yıkılırken sokak kapısının ka- yilik düşünen, felakete düşmüşlere e~. 
tub vardı! ,pandığım duydu. Yukardan ince, tü- ni uzatan, biraz safca, fakat temiz Y 

Celile can evinden yaralanmış gibi kenmiş bir çocuk sesi: rekli bir adam!.. Halbuki.. bütün ~~ 
atıldı: - Abla .. ablacığım - diye kesile kesik hükümlere rağmen ondan daima, ıl. 

- Mektubu ver Siret! .sesleniyordu - nedir o gürültü? Hani ,gördüğü günden, o sabit ve kayık b~. 
Onun, ağır bir lAvanta kokulu sıyırt- benim sütüm? kışlarındaki ürkütücü acaibliği gördtl. 

gan koyu pembe mektubu tutan kolu Celile sürünerek kalktı. Ocağın içı ğü dakikadanberi korkmuş ve çctcırt 
felce uğramış gibi yanına sarkmıştı. kaynayıp taşan süt köpüklerile sıvan- mişti! ... Fakat hiçbir zaman bu derce~ 
Mcfluc bir kudretsizlikle sarkan kolun mış, süt kabı bomboş kalmıştı! Aç ka- ye kadar küstah olabileceğini akl1~ .. 
,sahibi bir dakika evvel genç kalbinin ,lan hasta çocuk: bile getirmemişti. Böyle samimi ve te t"' 

bütün saadet inanile: - Abla ses versene .. kaını.m acıktı .. l'fsiz bir hitabı ancak Siretten bekle e" 

- Oh! Ne kadar mes'udum - diyen ,süt istiyorum,, di. Başka yabancı bir erkeğin bun~ c &-
nişanlı mıydı? Diye merdiven başında inliyordu. saret edebileceğini aklı ve kendine g 

Siretin yüzüne bir bıçak vurulsa bir Ümid edilmez bir gayretle yerinden re mantığı asla kabul etmiyordu. 1'tllll 
damla kan akmıyacak kadar sararmış- kalkan Celile kısılmış sesile cevah ver- Mektubun alt tarafını okuma tJ' 
tı. Fakat hepsi gözlerinde toplanan ka- ,di: tiksiniyordu. Derhal gidip mektubu :~ 
nınm yakıcı alevile, üzerine atılan Ce- - Şimdi yavrum .. şimdi sana süt ge- ratına fırlattıktan sonra Sircte. ~oş?1:l11 .. 
lileye bakıyor, bakıyordu. tireceğim. Biraz sabret! bütün olanları anlatmak, sevgıh 111~~t"" 

Celıle delıkanlının cıarkan koluna tek- Sonra eline geçirdiği bir bez parça- lısını bu fena ,.e adi şübheden ]<u:._. 
rar atıldı: sını bnşına örterek köşe başındaki bak- mak istiyordu. - Arkaft vıır 



23 Nisan SO.S POSY.\ 

(SON POSTA) NIN DENiZ ROMAN!: 8 

~ecenin hayli ilerlemiş olınasına rağmen Safir denizaltısının efradı hiç de uyumak 
latemiyorlar, konuşuyorlardı. İçlerinden biri : .. Ah, karşımıza çıkacak ilk ıefi ne 

Yavuz ismi verilen o eski Alman gemisi olmalı!,, diye mırıldandı 

Çünkü, ilk sallanacak tor-
~; birinci defa bir di"ışman mem!eketi
~!ç sularında infilak edecek Ingiliz 
ltı ıli, hele benim elimle sanularak 
Ca Uvaffakiyete gideceği şübhesiz olun
h huna hedef olacak sefinenin büyiik 
tur 'rürk harb gemisi olmasını istiyo-

rtı. 

"Arkadaşları hep bir ağızdan seslen -
ıOtlar· 

~ ...... Mesela nasıl b"r gemi? İsmini s~iy 
~rosbi! 

\ lerosbi kollarını kabartarak re' ab 
tli~ or: 

'tt ...... Mesela mı? İlk kar~ımıza çıknerı1< 
"-nenin Yavuz ismi verilen o eski Al

l:ın gemisi olmasını istiyorum 
~fraddan: 

d ...... Ooo .. bravo Krosbi: st>sleı vüksel-

tfı.aCecenin hayli ilerlemes:ne rağmen 
) d hiç de uyumak arzusu göstermi
~du. Üşüyünceye kadar, dışarda ya
~cı denizin ufuklarını farassudl:ı 
'guı olan kaptan Naşmitin, içeri gir
~ne kadar devam eden bu hasbıhal. 
~ Yet süvarinin nöbetcilerden başka 
._ erlerin yatmalarını emretmt'sile so
... era· s 1. 
~t aat 4 ... Kaptan Naşmit, kuşkulu fo-
dtın.?enn bir uykuda .. bir insan vücu
~l Un dayanma kudretini tamamen 
6ç landıktan sonra bitab düşen sürnri, 

'/saattir uyuyor. 
~l/~diya tutan ikinci kaptan Hıl, !'ıii-

nın kamara kapısını tıkırdattı. 
~Derin uykusunun arasında tekerrür 
tııen kapı vurulmasını kaptan Naşmit 
~~uştu. Tıbkı her fevkalade işe a•1l
~- ınsanın tabi olduğu, içinde bulun
\ Ru haleti ruhiye ile, derin uvkusun
\a hıle sükO.tundan mahrum bulunnn 
~tan derhal yerinden fırlamış ve ba
"l'lkı Ştı: 
);;- liello! ... Kimdir o? Ne var, ne i~ti
~ Unuz? 
~ u toptan sorgulara dışardan Bilin 

ab Verdiği duyuldu: 

: 'Senim kapiten .. Hil! 
~lta ~ardon, Mister Hil! .. Ne \'ar? Bir 

, ladelik mi? 'l' liayır kapiten; yarım saattir Mar
...,_-aya girmiş bulunuyoruz, onu haber 
~~ektim 
....... . 

''k.a Ooo .. mühim! Peki, buyurun; ben 
......_ l~tY<>ruın. 
'Sı~ gelinceye kadar; periskop ba

' bıızat bulunmak istiyorum da. 
~llC:ok güzel, şimdi geliyorum! 

~t ' .. kapının önünden aynlınca N2Ş
~:1t'atle lavabosunda elini yüzünü 
>.~ ı; esasen yatağına soyunmadan 
~ h ış: Yalnız ceketini çıkarmıştı. Ace
~ tt t 1ki tarakla da ince saçlarını dü
\ k ~en sonra ceketini omuzlarına al
~da'<llllarasından çıktı. Periskop ba-
1~ ıy ~de dikkat kesilen ve ağarmıya 
~d an tanyerini, yan ışık ve loşluk 

)e tarassud eden ikinci kaptan Hi-
dıı d~~~a ~aklaştı. Hil arkasından 
tıı\ ısu ayak seslerine rağmen gözle
)tlt, ~riskobun adeselcrinden avırm1-
t~·@t UcudUnün aldığı tavır ve vazi
~ e:~de dikkat kesilmiş olduğunu i
l ~aş ı.Yordu. 
~~t, yüzünde beliren hafif bir te
.,..11 :t'e le bu en yakın madun una bir 
\~lılld baktı. Sonra hafifce omuzuna 
~ u. 

,ııı.ıia bu dokunmaya karşı da tama
'>~a kayd kalmış, başını periskobdon 
~il ~:Ş:ı. Tıbkı, aradığı bir avın u\t ~Sö~u~ ettiğini gören bir pars hn
>ıt ~ \'ikliğile tarassud işine devam 

dliın ~c~skobun sol takozundan n
l\._ tlı?U arkasına doğru salladı ve: 

lı · VUt! ded' 
~.'ltı11 ı. 
.. ~1 ~.kaptan, tarassuda o kadar dal
~lıhı· 'k 0ınuzuna dokunan elin, süva

dG .. aptan Naşmitin eli olduğunu 
~ c1uJcUıuneğe lüzum görmemiş, bü-
~· llıtlh &tini sarf ettiği ve her halde 
'~ eıın un bulduğu gözetleme işine de
~'lltı iş ti. 

it, Hilin omuzuna ikinci defa 
l't a lüzum görmedi. Doğrudan 

ae.lcune;ı terclh etti: 

- Hil! Bu itinana göre, mühim bir luk un yükünü Çanakkalede dövüşen 
şey görmüş olmalısın! kardeşlerıne yetiştirmek gayesile yola-

Ilil, süvarisinin sesini duyunca göz- lıyor, gidiyordu. 
lerini periskobdan ayırdı. Bariz bir he- Akıbetinden gaf ld" , n t•· ı ·r d · d w. 1 ı ı za\ a ı mo or. yecanın, ı a esme \•er ıgı sarsnkhğı K N . 
~nklıyamaclan cevab \'erdi: aptan ~ş~ut:. ~.u~.a karşı yapacağı 

O k t t k . d ld' taarruz şeklını duşunuyordu. - oo, ap an, am va tın e P,e ı-

n z! Uzakla; ufukta, yaklaştıkca büyü- (Aarkası var) 

yen bir nokta var. Bir Türk ticaret c1e- - --· ------------· 
misi olacak. Yani ilk avımız. Marmal'a- r -., 
~ a girişimizin birinci saatinde talih ö- Bir Doktorun 
nüm üze bir lokma çıkardı. Bunu taras- GUn IUk 
sud ediyordum. L\İtfcn bir de siz bal<ı-

Cumartesi 

nız. I 

Naşmit derhal pcı i&kopun başına 
geçti. 

Hafif bir duman tabakasile örtülen 
güzel Marmaranın açık mavi enginin
dc; uzakta yaklaştıkca gemile.şen bir 
karaltının. Üzerlerine> doğru geldiği gö
rülüyordu. Bu, bır tıcarct gemisi.ne 
benzemiyordu. Ev\•elfl bacası yoktu ve 
duman çıkarmıyordu. Fakat ufka mür
tesem düşen direk uçlan çok barizdi. 
Bu, bir gemi değilse bile her halde bo
ğaz kuvvetlerinin iaşe Ye ikmali iş

lerinde kullanılan nakil vasıtalarından 
biriydi. Esasen daha. Marmaraya gir
mezden çok evvel. Maltada bulunduk
ları sırada bu hareket dolayısile boğaz 
mmtakası ve Türk kıt'alarının ahvali 
hakkında muntazam raporlar ve etraf
lı izahat veren İngiliz istihbarat büro
su, son günlerde Osmanlı kuvvetleri
nin deniz yolile yaptığı nakliyatı küçük 
deniz vasıtalarını kullanarak başard1ğı
nı, hatta. şirket vapurlarından bile ou 
hususta istifade edildiğini bildirmişti. 

Bu; sabah karanlığı, boğaza yetişrneğe 
çabalıyan \'e büyük bir gayretle yol a
lan tekne; olsa olsa bu işde kullanılan 
vasıtalardan biri olacaktı. 

Bir şirket vapuru, bir torpile değ
mezdi. Fakat, böyle içi asker yahud 
ce\Jhane sandıkları:, erzak çu vallarile 
dolu olursa o zaman meselenin şekli 
değişirdi. Sonra daha mühim olan bir 
nokta vardı. Bu, ilk Ye müdahalesiz ha
fif deniz vasıtasını, sabahın ıssızlığı ve 
kimsesizliği arasında Marmaranın de
rinliklerine gömmek efradın birinci a
dımda bir muvaffakiyet diye kaydede
ceği bir hadise olacaktı. Ve bu hadise, 
onların maneviyatını çok yükseltecek
ti. 

Naşmit, gözlerini yaklaşan gemiden 
ayırmadan Hil'e emirler verdi: 

- Yol kes!. .. İskele omuzluğumuzda 
görünen gemi istiknmetinde iki kerte 
iskeleye alabanda!. .. Herkes vazife ba
şına! Ko\·an doldur! Haydi marş! 

Hil, kumandanını askerce selamla
dıktan sonra emirlerini yapmak, yap
tırmak üzere oradan ayrıldı. Birkaç sa
niye sonra Hilin kısa, tok emirleri ef
radı karnÇılıyan bir tesirle işlerinin 
başında mevki aldırmıştı. Sür'atten dü
şen gemi, emredilen kerte kadar iskele
ye alabanda etmiş; yalnız periskobunun 
ısrarla takib ettiği ve yakınlaştıkca 
mahiyeti anlaşılan meçhul gemiye doğ
ru salına salına ilerliyordu. 

1 O dakika süren, sinir yorucu ve içi 
bilinmez bir hadisenin karşısında bu
lunuşun verdiği heyecanla derhal vazi
feleri başına geçen mürettebat süvari
nin müteakib emirlerini bekliyorlar
dı. 

Meçhul gemi, artık iyiden iyiye ya
kınlaşmış: aradaki mesafe altı gomine
ye kadar inmişti. Şimdi, tamarnile 
farkediliyordu. Sabahın ince bir gaz 
boyamasını andıran hafif sisli aydınlı
ğında bunun elli ton kadar tahmin e
dilen bir motör olduğu iyice seçilmeğe 
başlanmıştı. 

Motör, etrafında, çok ) akınında dola
şan, kendisini a\·lamak, içine düşür
mek isteyen büyük tehlikenin farkında 
bile değildi. O, dümen yekesine yasla
nan ve memleketinde, köyünde bırak
tığı Fadimesinin hayalile Marmaraya 
mahsus sihirli bir sabah havasının i
çinde vecde gelen, Alaplı serdümenin 
eline iradesini teslim etmiş, kırk ton-

r · c narından 
Gözün karası 
Üzerinde 
Beyaz lehe 
Dfinkiı yazımızda gözün .saat camı fek
llndeki §effat kısmı üzerinde her haug1 
bir iltlhab olduğu vakit peydn olan be
yaz noktadan bahsetmiştik. Ve ekseri -
yelle lenfatik, zayıf, kansız çocuklarda 
bunun görüldüğünü söyleıru,tık. Gözde 
beyaz lekeler peyda olması diğer ~ebeb
Jerdcn de llerl gelir. Mcseltı. şlddetıı ve 
tedavi edilmemiş bir trahom da karnlyede 
1htiHit yapar ve orasını, hatta bazan ta
mllen beyaz bir perde teklinde örter. has
ta görmez olur. Bundan başka vuku bu
lan tromatJk A.rızalar, mesela; gözün içi
ne batan bir çöp, bir sopa, bir çakı veya
hud bıçak darbesi, çlvl darbe.si gibi bir
çok tromatık sebebler de tabakal karine
de iltıhab yapar ve hattli karineyi yır
tar. o zaman iş daha ziyade ehemmiyet 
ve tehlike kesbedcr. Göz, Meta atar. Bu
nun tedavlsl kabildir. Tekrar du1.eleblllr. 
Fakat yırtılan sahada husule gelen be
yaz şerld ıeklindetı kesafet daimi kabr 
ve gözün görme kablllyeUnl çok azaltır. 
Yarın devam edeceğiz. 

Cenb l!iUyen olnı,ruculanmızın posta 
pulu yoliamalannı rica edtrb. Aul tak
dirde istek.teri mab.belesh kalablllr. 

Nöbetcl 
Eczaneler 
Bu ıece DÖfftd olan eczanf'lf'r şunlar

dlJ': 
istanbul clhetlndekUcr: 
Aksarayda: (Pertev). Alemdarda: (Eşref 

Neşet). Beyazıdda: (Cemli). Samatyada: 
(Rıdvan). Emlnönünde: (Hüseyin Hüs
nnü). Eyübde: (Hikmet AtlamazJ. Fe
nerde: CVitall). Şehremininde: <Hamdi). 
Şehzadebaşında : Ci Halll). Karagüm
rükte: <Arif). Küçükpazarda: <Yoran . 
Bakırköyünde: (Merkez). 
Beyofiu cibeUndekUer: 
İstlklA.l caddesinde: (Dellasuda). Tepe-

'b:ı.şında: CK1nyoll). Karaköyde: <Hüseyin 
Hüsnü>. İstlklAl caddes:lnde: CLlmoncl
yan). Pangaltıda: (Narglleclyan). Beşik
taşta: (Süleyman Receb). 
Bolaz.lçl, Kadıköy 'H Adalardakiler: 

Üsküdarda: (Ahmedlye). Sarıyerdc: <Os
man). Kadıköyünde: <Büyük - Üçler). 
Büyük-adada: (Şinasi Rıza). Heybelide: 
CTanaş). 

Kendisine beyhude yere 
eziyet ediyor 1 

GRiPiN 
Varken ıstırap çekilir mi ? 

B AŞ, DI Ş 
Ağnlan 

ve UştHmekten mntevdlid bUtun 
ağrı, sızı, sancılarla nezleye, ro

matlzmsya karşı 

G RiPiN 
icabında gtınde 3 kaşe abnabllir. 

Sayfa ı:; 

Edebiyat dünyasının 
hükümdarları 

(Baştarafı 6 ıncı sayfada) ı tiyettcn m:ıksad, sadece kabuk dr I;'"t r 
süsliyecek, değerlendirecek eserlerini ya- mek ve neşvünema bulmak değildiı Biz
ratmıştı. Bu tesadüflerden biri de şairin ı zat tabiatin ŞAHSİYETİdir. işte Vördı
Tori fırkasına girmesi ve hüklı.mette bir vört Tabiatteki bu şahsiyeti tanımıştır, 

memuriyet almasıdır. Aradan çok geçme- Şiirlerinde de bunu terennüm etmiiltir. 
den de saray şairliğine seçildi. Çocukluğunda, nehri, tepeleri, bayıı Jaıı, 

Bu hadise, geçen yazımızda kendisin- çiçekleri hatta rüzgarı, kendisinin en yn
den bahsettiğimii Browning'e meşhur kın arkadaşı olarak saymış; büyüyüp fi
(Kaybolmuş Şef) Unvanlı, fakat yanlış kirleri genişleyip, değişince şu kar.acıta 

tcf sir edilen şiirini yazdırdı. Browning varmıştı: 

şöyle diyordu: cTabiat, yaşıyan Allahın tecellisinden 
.Bir avuç günıil§ içinde terkette bizi başka bir şey değildir ... > 
Elbisesine takacağı bir ıerid için bı- (Kits) Keats, (Kovper) Cowper, 

raktı bizi> (Börns) Burns, (Tension) Tennyson ta

* Vördzvört çok sevdiği Lake Regionda 
inzivasına çekildi, edebiyat ve tabiatile 
başbaşa knldı. Mütemadiyen yazdı. Fa
kat zamanının münekkidleri şiirlerini in
safsızca delik deşik ettiler. En fena şiir
lerini seçerek, mecmualarda teşhir etti
ler. Muvaffakiyet bir türlü güler yüzünü 
göstermiyordu. Lakin şair asla meyus 
olmadı. Sabretmesini bildi. Ölümünden 
çok evvel cumumi alaka ve sempati gü
neşinin tatlı sıcaklığh muhitini kapladı. 

Skot ve Bnyron'un tacları devrilmişti 

ve halk ta bu tabiat aşıkım derin bir hay
ranlıkla seyretti. Münekkidler de onu 
İngiliz edebiyatının yegane en büyük 
şairi diye alkışladılar. Sutinin ölümile 
de, 1843 de saray şairi oldu. Ş3ir, halkın 
etrafında coşturduğu, taşırdıtı alaka ve 
takdir hislerini de ayni istiğna ile karşı
ladı. Daha sonraları, istediği gibi özlü e
serler veremedi. Yazış kudreti gittikçe 
azaldı. Bu da, neisine olan itlmad ve em
niyetten değil, bilakis daima yalnız ya
şamak muhafazakarlığından; e~erlerinl 

diğer edebi şahsiyetlerin muhakeme ve 
usullerile mukayese etmemek gafletin
den ileri geldi. 

Vördzvört 1850 de, seksen yaşında iken 
engin bir huzurla öldü ve sevdiği kır ve 
hayırlarla dolu Grasmere'de gömüldil. 

* 

biatin muhtelif zamanlardaki eşkalıı ı te
rennüm etmişlerdi. Vördzvört ise, b :ze 
tabiatin cÖZ> ünü açtı. Dağlarda, k.:lnr
da dolaşan bir adamla arkadaşlık eden, 
yaşıyan müşahhas bir ruhun, bir varlığın 
varlığını haber verdi. Ne Leibnitz'in f 1-
sefesinde, ne de Hindlilerin mitolojisin
de, şairin bizde uyandırdığı bu intıbaları 
bulamayız. 

Vördzvört, (insan) ın tabiattcn ayrı 

olmadığına inanmıştı. Bu inanışla da 
bir nazariye kurmuş, bunu da 4 esnsa 
bağlamıştı. 

l - cİnsan, çocukluğunda tabii t sir
lere, nüfuzlara karşı hassastır. Ayni za
manda dünyanın güzellik ve saadctınin 
bir nişanesidir> diyen şair, 1807 de nccı. 
rettiği cİlk çocukluk devresitıde lfıye
mutluğa ·dair düşüncelerim:. isimli es..,
rinde, çocuğun, tabiat yaratıcısının bir e
seri olduğunu kaydederek: 
cDoğuşumuz uyku ve unutulmaktan 

başka bir şey değildir. Bizimle beraber 
büyüyen ömrümüzün yıldızı ruh, evvel
ce başka bir yerde konaklamıştı. O, uzak
lardan geliyor, biz de, üzerlerimi2dc z: -
fer bulutları sarılı olarak Allahtan gd · -
yoruz., diye konuşur. Vördzvört'ün fik
rince, cemiyet ve şehirlerin anormal ka
labalık hayatı, insaniyeti zay1flatır, tah
rib eder. Dolayısile beşeriyeti bu sefalet
ten kurtarmak, yükseltmek için tabiate 

6İiRLERi: dönmek ve sade yaşamak lazımdır. 
Vördzvört, yepyeni bir u!uk 'l~arak cl- 2 - Çocukluğun his ve zevkleri, ir. _ 

hadına, (şiir) i bütün yapmacıklığından nm bu dünyadaki seaadetinin hakiki bir 
kurtarmak, hakikatin dilini konuşmak miyarı, aynasıdır. Sun'i zevklerden çn
ve insanları, tabiati, oldukları, göründük- buk yoruluruz. İnsanın iş zamanında k -
leri gibi tarif ve tasvirle bafladı. Bu- !aylıkla ihmal ettiği tabii zevkler ise d. ı
nun içindir ki, şairi ilk tedkik süzgecin- ma neş'e saçıcıdırlar. cAlaimi sema, İş 
den geçirince, mısralarında gizlenen, de- kasidesi> §iirlerinde bütün bu tezin mü
rinliği, coşkunluğu, asil ihtirası, ve gü- dafaasını buluruz. 
zelliği birden farkedemez ve gönlilmüze 3 - Edebiyat için en iyi mevzu insa
hitab eden bu mutlak sadelik karşısında niyet hakikatidir. Yani, göz yaşlarilc gü
hayal kırıklığına uğrarız. Şurasını da ha- lümsemeyi seven, paylaşan ve onlar için 
tırlatmak doğrudur: çalışan gündelik hayatın realitesidır. 

Vördzvört p~k nadir olarak coşar ve Vördzvört Bir dağ kızına, Münzeı:i Jıc•
(ahenk) i dalına takib ~tmiyen bir na- aadcı, Gezinti, isimli şiirlerinde prens \'e 

zııncıdır. Fakat taştığı, coştuğu, ilham büyüklerin neş'e ve kederlerini değil; 
ceıbesine tutulduğu zamanlar ise hiçbir halkın, ammenin safa ve cefasını tcrcn
şair kendisile boy ölçüşemez. A!elAde nüm eder. Bütün mevzularında da saa
zamanlannda şiirleri o kadar yavan ve 
heyecansız göriinürler ki, bunların ta -
biatle konuşan bir şairden nasıl doğabil
diklerine ve doğabileccklerine şaşarız. 

Bundan başka, Vördzvört'ün büyük bir 
nakisesi vardır: Mizah hissinden mah
rumdur. Bütün bunlara rağmen de, gene 
1ngiliz edebiyatının en yüksek tabiat şa
iridir. 

detih çalışma ve sabırla kazanılan, kaz.ı
nılması lazım gelen, dolayısile tesadtifi, 
arızi bir vasıf olmadığını söyler. 

4 - Vördzvört, bu felsefesine bir de 
kendi inanışı neticesi olarak tasavvufi b'r 
çeşni katmıştır. cHer tabii eşyada Allahın 
tecellisi vardır• der ve bu inanışını şov
le tefsir eder: Tabiat ruhla doludur. 1n
san da ilihi ruhun bir ter;91l;sidir. Bır -

Tabiate .dair yazdığı §iirlerinde fU 4 enaleyh insan, ta derinliklerine nüfuz <'

nokta bütün azamet ve açıklığile belirir: demeyinceye kadar, bir çiçe(tin veyahud 
A - Vördzvört, etrafındaki Pn küçük bir güneşin yarattığı güzclHğı kavrı, a

dcğişikliğe karşı bile bir barometre kadar maz.> Emerson haklı olarak, con doku
hassastır. (Başlangıç) eserinde, §3i~ ken- zuncu asrın burcu> diye vasıflandırdığı 
disini, rüzgarın dokunuşuna rJıenkJe ce- (Layemute dair düşüncelerim) eserinde, 
vab veren gergin ve hassas bir te!e ben- Vördzvört, hayatın ebedi ve ezeli oldu • 
zetir. Bu benzetiş hiç te yanlış ve iddiacı ğunu ilan eden kablelvücude dair (r rc
sayılmaz. Çünkü hiçbir ses, ışık, çiçek, existence) çok güzel parçalar vardır. 
dağ, bayır, şelale ve kuş tasviri yoktur Jd, * 
şiirlerinde aksetmiş olmasın. En güzel şiirleri 1798 yılında (Lirik B, -

B - Başka hiçbir tabiat piri, tabiati lad) lar ismi altında ve bir kitabı da ö
onun kadar hakikate sadık kalarak kay-

lümünden 5ekiz sene sonra \'}kan Words
detmemiştir. Canlandırmamıştır. Mese-

worth bütün ruhunu, varlığını ~tire vak
ıa (Börns) tabiati söylerken, öz hislerin-

fetrniş olan ve İngiliz edebiyatına Tab.at 
den ördüğü bir tabiat filemi yaratmıştır. 

Sevgisini getiren tabiat işığ1 ve Tenny
Halbuki Vördzvört, nehri, ağacı, rüzgarı 
olduğu gibi göstermiş ve onlann dHini son'un dediği gibi de, cadi hiçbir şey ie· 

laffuz etmiyen• yüce bir romantik a-
terennüm etmiştir. irdir. 1brahim Hoyi 

C - Hiçbir İngiliz ıairi, onun kadar ----------·~_..,_
bu geçici dünyada böyle bol ve taşar. gü
zellik görememiştir. Onda yalnız görüş 
kuvveti değil, bir de eşyanın ta derinlik
lerine kadar süzülebilen, yüzden belli ol
mıyan güzellikleri bulup çıkaran bir cnü
fuzu nazarı. hassası vardır. Onun için de 
(hakikat) i yazar ve Vördzvört'e cöre, 

1 Dr. iRFAN KAYRA 
Röntgen MUteh•••••• 

HergQn öğleden sonra saat 8 ten 
7 ye kadar Belediye, l3inblrdirek 

Nuri Conker sokak No. 8-10 

bu dünyada hiçbir şeye çirkin denemez. KİRALIK APARTil\IAN: Taksim Ko~nte
Bilakis, herhangi tabii bir şeyde göreme- pe Şehid Muhtarbey sokağında 54 Nu. Jıı 
diğimiz bir güzellik saklıdır. Nebiye ap:ı.rtımnnının ikinci_ katmd:ı bt''J 

. . . .. . odalı, banyolu, havadar ve güzel manz:ıralı 
D - Herkesın kabul ettıği en rnuhım bir dairesi acele kiralıktır. Apartıman k'l-

nok1a: Tabiat'in hayatiyetidir. Bu haya- pıcısına müracaat. 
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" Son P r dl' om macera romanı : 96 

'ifşa eden idam olunur!-., 
Herb S8navl c•sual•n eraS1ndakl mUced•I• 

SPOR 
Haftanıiı spor hareketle 
Bugün ve yann dört futbol maçından başka ser b 
güreş, eskrim, basketbol, bisiklet, müsabakalan 

glndlr. Muhteııf sahalarda blr çok spor ha - tekrar göreceğiz. 

Şoför birdenbire: "Ah, bilmiyor musunuz? dedi. Bu şatonun bekçisi olan Bavyeralı 
Almanın bir kızı var. Zavallı dilsiz ve deli.. iki sene evvel Litvanyalı bir adamla 

sev şmisler.. Bu adamcağız ölüverince kızcağız aklını kaybetmiş!" 
- Söyleyin, ı-:ovleyin! Sizi merakla var. Galiba kızı imiŞ. Belki size göste- kızcağızın seviştiği ve öldürülen Lit-

Bu hattanın ıpor programı blr bayll aen-ı dll, Cihad, Rlza, Esad &lbl eskriınC 

reketıerl yapılacak. Bugün hem 23 e· "ki f 
Nisan bayramı hem de Paskalya ol - iSi 8 

Wnli) orwn! rirler ya. Bu kızcağız şimdi dilsizair vanyalının oturduğu ev. 
- İsterseniz ı ığiniz zaman görür- zavallı. Roterdam tımarhanesine götilr- Bütün dünyayı sarsacak yeni hır in-

sünüz!. Şatonun k tarafında bir ku- düer, fakat tedavi edemediler bir türlü kılab meydana getirmek için bütün de-
le vardır! (Yıla'l Kule) derler ona! ... zavallıyı .. şimdi deli! hasile buralarda kim bilir ne uzun za-

- Bu kulede -y anlar mı var? - Deli mi?... man sabırla, tevekkülle, ümidle çalış-
- Hayır, da doğrusu, eskiden bu- - Evet, görseniz, çok güzel de bir mış olan biçare Lltvanyalı mühendis 

rad~ ga!e~ bu yıla~lar varmış. Ha- kızcağız Her Doktor!. Evet, deti!. Hal- ;rorjio'nun oturduğu bu iki katlı, kiiçü-
~. ş~~dı .~ı~~ bu kulenın duvarlarında buki eskiden .. bundan, bakayım, iki se- cük bahçeli, hazin ve mütevazı evi gör
buyu~ buyuk d .klcr kalmıştır. Y~lan- ne evvel pekali akıllı, hoş, zarif, utan- düğüm zaman son derece müteessir ol-
lar guya bu d lıklerden kuleye gırer- gaç, şirin bir kızcağızdı. Hatta iki sene K diın' tut ,__ b 
1 

· Vak • d' ı f'l" k muştum. en ı ama~ızın, u ev-
ermış. ıa ş m ı yı an ı an yo sa evvel oraya gelip giden milltecilerden 1 . k' . 1 · b k iht' b' Al 

da bu kulenin yanına kimse uğramıyor. birisile sevişmişler de. Galiba Litvan- erıln yırha ışdierınke a an dıyl.alrtilır -

Ç
" k'. d .ı t b" ·· k ı . .sas ı a u arısının e a e e, o 
un u ara a sır ..ıa gaye uyu yt.an- yalı hır adamla.. , · tt b · trO.k b. h 1-

ları görenler ol mu Müdhiş yılanlar a- _ Litvanyalı mı? meş um emaye ~n erı. me ~.r ~ 
ma Her Doktor! Görenin tüylerini ür- - Evet So b 11 L·t l de duran bu evı gezdım. Ev, guneşın , .. . nra u zava ı ı vanya ı . . d k d v d 1 k f k .. bo 
pertecek kadar m dhiş. Eskiden kal- öldü ya!.. ıçın e ~yna. ıgı .. ay ı~ ı , a a. ~-
ma ihtiyar vıl ar zahir. Kim bilir _ Öld" .. , boş, hazın bır koy evınden başka bır , ~ umu .... 
kaç asırlık, Hf'r D-"lktor! Vallahi bil- _ Daha doğrusu, öldürmüşler, Her şey değildi. Bütün evde dikkate şayan, 
mem, derler k \i ı "llar birkaç asır ya- Doktor!.. Vallahi bilmiyorum, 0 vakit fevkal5de görünebilecek hiçbir şey yok 
şarlarmış .. doğru mudur, Her Doktor?. öyle söylediler. Topal bir üvey kardeşi tu. Hele biçare mühendisi öldüren cani-

- Garib bir şev aziz dostum anlattı- ler tarafından delik deşiğinin arandı-mi ne varmış. Onun öldürdüğünü söy-
~ınız! ... Bu şato c:: hıbleri her halde ga- lediler. ğına delalet edecek hiçbir emare görül-
rib adamlarmış. Satoda yılan beslemeğe müyordu. Yalnız bahçesinde birçok ta-

Şoförün yüzüne dehşetle bakmıya meraklı imişler.. ze ağaçlar yıkılmıştı. Fırtınadan veya 
başladımiı 

- Bilmem, Her Doktor!.. Fakat der- _ Kızın seviştiği Litvanyalıyı kar- bahçenin kazılarak aranmış olmasın-
ki, güya, Van Holzenlerin hepsi deşi mi öldürmüş? dan dolayı mı? Kim bilir? 

.ıtlaka kanserd n ölürlermiıf. Hem de (Arkası vaT) 

ması Taksime pek çat aeylrcl çekecektir. O Şlşll - Maslak yolu üzerinde ya 
gün askeri mekteblerln de faaliyeti olacak - olan sert yarışlara bu pazar •bahı dl 
tır. Pazar günü ise dört mühim futbol ma - vam edilecektir. Hava güzel oldutu 
çından başka, çetin blr basketbol karşılaş - ot.omobllll, blslkletll, motörlil seylrcJlet 
ması. İstanbul eskrim 4amplyonası ve blr de rafından merakla, heyecanla taklb 
bisiklet yanşını taklb edecetız. olan bu yarış, şüphesiz Lambo, Tor~ 

B Ü Galatasaraydan da Muhsin arasında ,,. 
ug n metrelerce 6lÜrecek olan bir çeklşmedell 

Futbol: Gllltlf - Harbiye ret olacaktır. 
Günet. Ankarada Harbiye ne tartılacak- GUreş 

tır. Her 1t1 takım da blr haftayı maçsız te-
çirdller. Onun için milll kfune yorgunıuıtunu Takslm stadyomunda Türk ~ 
biraz atlatmış olacaklar ve bundan dolayı da rasında iddlalı blr kapışma olacaktır· 
canlı bir karşılaşma yapacakları muhakkak- lerdenberi gazetelerde birbirlerine 
tır. okuyan bu blrbirinden üstün aslanları 

Güneşlilerin yol yorgunluğu mevzuubaha rar ringde göreceilz. 
C.R. Şahi~ 

Dekatlon müsabakası 
edilemez. Çünkü Perşembe akşamındanbe -
rl Ankaradalar. Hem istirahat etmişlerdir ve 
hem de antrenman yaparak Ankara sahasına 
kendilerini uydurmuşlardır. Ligde başda gl- 1938 senesi Dekatlon müsabakaları ıd 
den Güne4in maçı kazanması daha kuvvet - devam etti. Ve iki sınıf atlet arasında 
lldlr. fakat unutmamalıdır k1 maç Ankarada yan eden müsabakalarda GüneşdeO 
yapılacaktır. Onun için bir de bakarız ki ne- 4883 puvanla, Vasrı (H. P. 8.) 4304,78 
tice aksl çıkmış. la, Ollneşden Sudi 3257,5S puvanla 

Pen - Fönı Vien.na lklncl ve üçüncü oldular. 
Maç Tataım~e olacaktır. Oyuna saat 18.5 Emı"nönU Halkevı"nı"n lı"g m 

da başlanacak. Iatanbul ve Ankara muht.e -
llUerlni kazandıktan sonra Gençle: Bh'llğl - Eminönü Halkevlnden: 
Ankııragücilne ve İzmlre maRlflp olan Först Evlmize bağlı klüpler 1/5/938 pasa&' 
Vlenna'da derman kalmadı. Blr baft.a içinde lig maçlarına bqlıyacatından birli~ 
uzun blr yoldan ıellp hemen blrblr arka - bll klüplerln Usan&tye oyuncularını -~ 
ama maç yaparak tühiat lruinpanyalan ılbl akşamına kadar blld1rmelerl teblll "1~' 

onla ca malfım b r yaşa geldikleri za:.. - Vallahi pek bilmiyorum Her Dok-
man. Biçareler işte bu kuleye kapanır- tor. O vakit öyle söyledilerdi. Neyse, 
lannış, yılanlı kuleve. Guya kendilerini bize orası la~ım de~l y~ .. kızcağı~ bun-

şehir şehir dolaıtı. Viyanalı futbolcular klm Balkanlararası otomobil y.,t#, 
----------·----- blllr ne haldedirler. Tren gürültüsiı, vapur · sallantısı, birbiri arkasına iki mağlflblyet bu TÜrldye Turlng 'ft Otomobil Ki 

1 1 nl 
A l k bi mu-ddet daha dan sonra bırdenbıre bır hastalıga ya-

JU yı a ara ısır ara r k 1 dı. B. t" 1.. 1 ı dı h 
yaşamıya çalışırlarmış. O kulede, ka- taal ~ ld :r uTr u ~başı .. aml a ne das
palı olarak. Oh, bu çok müdh'1 bir şey ıgı 0 ugu. aş gı i gun erce ~yu u. 

H Do~ k mildh" Bt- e adam- Sonra her tarafı tutuldu. En nıhayet 
er ıu<>r, ço ış. .,--r b. · kl k bett• • · nl ld 

lar buna rağmen gene ölürlermiş. ö- ıçarenın .a. ını ay ıgı n ~şı L 

[_B_u ım_a c_a __ I 
1 2·3 

1 
- , · b · · d kulenin d'b"ne gö- Hem de dılsız. İşte, Her Doktor, ışte o ı 

eu..ıenn epsını e o ı ı ki h Ik • t tmak kabil . ' ._,._.....,....,.....,__ 
l · Zah' 1 la onlarla b .... le- va t 1 ın agzını u mı· 2 mer ermış. ır vı an r .. ~ . . • 

niyor. Kim bilir? Fakat .çok müdhiş bir ~edı.ler kı, gily~, bu zavallı kı~cagı:ın 3 a--+--+--" 

şey değil mi, Her Doktor! uzenne bu hal, ı~:e ş.at~nun eskı sahı~ 
_ Hakkınn~ var, hakikaten müdhiş!.. leri kendine göründüğü için gelm14. q. 
_Evet' .. Faka Her Doktor .. bu hl- Kız, bir gece gôya, şatonun sabiblerln

kaye böyl~ ya: iz, bizim Almelo ahali- den en son ölen Kont'u görmüş. Kont, 
sini artık dınlcv n. Rivayetin binl bir onu:r~. ~oynuna ~anlı~ kız~ yılanı~ kule
para. Haki.kat. Her Doktor, şu bizim ye suruklemek ıstemış. Bırçok nvayet
Almelolulan b'lrrıPzı:;iniz, garib hikAye- ler! Her Doktor! .. Hal~uki .zavallı kız-
lere bayılırlar .. öv le rivayetler ki!.. cagıza b~ h.aı ... sı:.t. ~evış~.i~ L.itvanyalı 9 

_Ne gibı rh; etler?.. adamın oldüruldugunft ogrenınce gel-
- A ık 1 ı k ı hik* es' malfım miş olsa gerek, değil mi Her Doktor? .. 

r ı Y1 n ı u e 1:1.y ı Kı v b h 1 Lit 1 "ld"k 
va, dinlediniz.. fıva, bazı bazı, şatoda zcagıza ulda tam vanya 1 0 u -
~caib haller gö ülüyormuş.. ben bun- ten s~~~ ge i. • . Soldan sağa: 
lara gülerim. Bu asırda böyle şeylere Şoforun anl~ttıgı ~ı~ayeyi son de- ı - Bugunlerdıvlstanbnlda çok bol olan 
inanana kuyruklu ahmak derler. rece d:h~et içınde dinliyordu~. Arka- :U ı:~e:1 ~:n~U:::ş:e:::ar satılan balık - o-

dar kadroyıı allak bullak etmiştir. Diler Yunan Otomobll klübü tarafuıdaO 
klüplerden tatTiJell çıkacak Pera da bu gt _ olunan Balkanlar arası Otomobil 
dlfle maça Jtuanacata ben&1yor. tştıra.k etmek isteyen otomobll sa 

,eraltl anlamak Clzere Ttlrld19 Turllll 
Hentbol tomobı.ı Klübil idare 11erkelılne 

Bu o:runun Ut maçını geçenlerde 'Iak -
simde 1871'9ttlk. .FutboHln baatetbOlle brı -
pt güsel te'kll. bt ornandıit takdirde· ıınt
ll olU70r. Bu OJUDU Alman mektebl aene -
lerdenberl oynarDllf, fakat raklb bulamadıtı 
1çln kendlnl ıösteremezmlt. Kuleli ise aske
ri mektebler şampiyonu olması dolayısUe 
ltuneW bir talDmdır. Rem de geçenlerde 
<Jul Terbi,. ~Odntl bl71lk bir farlcla 
mağliıp etmişti. Bugün de Taksim stadyo -
munda bakalım ayni neticeyi alabllecet mi? 

Yarın 

caddut aı. müracaatları rica oluDdl'· 
taleblerl ancak Mayısın befincl ıDD-
dar kabul olunabilecektir. Azlltk 
l\ldlr. İatanbtıldan hareket ı Baztt99 
mı olacaktır. 

Halk hamamla 
yakında açılıyotJ 
Belediyenin fukara halkın 

nen yıkanmasını temin için ~ 
Futbol: 61.tll - Fönı Vlemıa mamlan açmayı kararlaştırdı~ 

Först Vlenna pazar sabahı da Şifllye kar-
şı oynayacaktır. ŞlfU takımında Vehap gt _ lat ve Kasımpaşadaki Belediye 
bl bir muhacim olduktan eonra Viyananm lik işleri idaresince arpa ambarı 
taleclat çabuk mağlilp edll1r. Çilntü Vehap kullanılan iki hamamın da bu it' 
yalnız kend1s1 tırsaUardan iltlfade etmek - sis edileceğini evvelce yazmış~ 
le kalmıyor. iki h d b lt ı t amam a oşa ı mı§ ır. ~• 

Şişli müdafaası da sert oynamadığı tak- 1ı.1r wr 
dlrde muvaffak olabilir. Geçen hafta oyna- Diğer mıntakalardaki metr~ 
l'&n Şükıil bakalım !'ön& Vlennaya karşı da rab, fakat kabili istifade olan 

- Acaib hal er mi? Ne gibi acaib?.. sına donup baktığı zaman benım nasıl 
_ Her Doktor! Guya, şatoda bu yı- ~~hşet içinde ot~rduğu~ !.erde büzü

lanlı kulede şa•onun eski sahiblerinin lup kal~ış" ol~u~u gorunce HOlan-

çıkacak mı? }ar da belediyece tesbit ettir' 
2: Arabistan ahalisi - takvim değildir, ~ı~ 

vakti gösterir, para değildir fakat altındır. Gün"' - Malaahqild dir. Bunlar, ihtiyaca göre beleCJ11-

zaman zaman d"r'ldiği görülürmüş. dalı şofor oksilrdu: 
GCıya kanser h ~t ı$ yüzünden zoru - Oh! Bunlar rivayet de olsa, müd
zoruna ve genç '\ID. ta ölmüş olan bu a- hiş şeyler .. insanın canını sıkıyor. İşte 
damları toprnl<ta vıfanlar soktukca, ba- halk efsaneleri hep böyle olur, can sı
zı, yılan zehirind('n dirilerek mezarla- kıcı, Her Doktor! .. Canınız sakıldı, de-
rından çıkıyorlarmış. ğil mi? ... 

- Dirilerek mi?.. - Yok .. yok ... 
- Evet, Her Doktor, olacak şey de- Şoför birdenbire arabayı şoseden dar 

ğil., öyle rivayetler çıkardılar işte. O- bir yola döndürerek: 
nun için bu yılanlı kulenin semtine hiç - İşte, zaten geldik!. dedi. Hemen a
kimse uğramadığı gibi şaioya hemen rabayı durdurdu. Koca vücudünü şaşı
hiçbir Alınelolu ayak bile basmaz. Bir lacak bir çeviklikle hareket ettirerek 
muhafız vardır, bir bekci.. göreceksiniz aşağı atlamış, kasketini çıkarıp kapıyı 
ya, o bile bir ecnebidir. Bir Bavyeralı açmıştı. Son derece terbiyeli bir gülüş
Alman. Benden daha iri bir herif, Her le: , 
Doktor! .. Bereket Almanlar böyle şey- - Umaı un şatoyu gezmekten vaz-
leri umurlamıyorlar. İşte seyyahları o geçmed'niz, Her Doktor? .. dedi. 
Bavyeralı gezdırir. Ben korkulu bir kabus gibi dinledi-

- Şatoda bu Bavyeralılardan başka ğim hikayelerin tesiri altında adeta bu-
kimse yok mu? nalmış bir halde kendimi hemen araba-

Masa üzerinde de oturur, cübbe de giyer. Ankara.da oynanacak Güneı - Muhafıs sait ve teşkilatından istifade ol 
3: Ekseriyetle mutfaklarda bulunur. Ta - maçı da çok mühimdir. Mubafıs gücü bu tamir edilecektir. 

bakları oralara dizerler- bayanın erkeği - maçlle milli kümede son oyununu oynu - Halit hamamlarında göbek 1'f' 
bir cRa• sı olsa yüz kuruş ederdi. yor. Maamarıh 22 mayısda Fenerbahçe 11• lunmıyacak, göbek taşı yerinde 

4: Bazan gövdeyi götürür - san'at. Ankarada blr kaI'fll1L1ması kalıyorsa da o -
5: Sakın aldanma, inanma; öteslnl i nun ilç pu•anmı fimdlden almıı bulun - lar yapılacaktır. 

8 z maktadır. Ancak altı klüp muhtelitlle blr Bu havuzların suları sık sık 
söyleyin! - Bir nota. karşılaşma yapacaktır. Onun da puvana te - tılıp değiştirilecek ve fakir va 

6: Gökte görünür, kırparlar Jl}dız o iri ,.,,. B d d 1 A k ıur. - zaman. - s yo ... ur. un an o ayı n aralılar Oü - lann banyo ihtiyaçları da bu 

7: Hayret. ~e:~a::r.b:arJ:u~:~~~~ et:1:~~1:~:; min edilmiş olacaktır. bilh-~..a 
8: Denlıdn dlbindekt. mi? Halle hamamlarının, ~ 
9: Beyaz - iyi değil. Bqiktq _ :tstanbul alh klübii A. fakir olan semtlerde tesisi gös 

ıo: İstical etmek. kt Altı klüp hususi olarak Beşiktaıııa blr maç tutulaca ır. ..il 
Yukarıdan aşağı: yapacaklardır. Oldukça blr kuvvet teşkil e - Bu hamamlar geceleri geç ""4 

ı: Birdenbire hiddetlenmek. den bu muhtell&, Siyah - beyazlıları bir hay- dar açık bulundurulacaksa da, 
2: İki şeyin ortası - bize yakın Avrupada- l1 hırpalayacaktır. Şayed l:rl anlaşırlarsa g·er hamamlarda olduğu gibi ............. _ 

ki büyük nehir. gallb gelmemelerine de hlç bir aebeb yok - -• 
tur. yatılmasına ve sabahlarimasıı-

3.Söz - 10nunda bir cRa olla kıfın yatan 
şey olur. 

4: Suyun karşısı - tat - yemek. 
5: Yaıunattan emrlhuır - llplrtolu 19 -

kllerden blrl. 

8: Bıkmak. 

Galatasaray - istanbul altı klübü B. ade edilmiyecektir. ,;J.. 
Altı klübün blr diğer takımı da Fener - Bu neviden birkaç halk hatıl 

bahçenin mnıt kümede yerini doldurmak 1 - pılması için şimdilik 10.000 ~~ 
çhı Galata.sarayla oynayacakt T Bu muhte- sis edilecek, önümüzdeki sen~ .. , 
m herhalde İzmlre giden sekizler muhtell -
tlnde beraber Qyn&mış ve birblrlerlle iyi an- sisat daha genişletilecektir. 

7: Atın yaYrUSu - n.lldı - b1r nota. 
1: Atın atana takılan. 
9: Hendete gelince 171. ıaaetecllltde fe

na! - Sonunda bir cR• oJ.sa bir meyva olur. 
ıo: Çok buyük - beyaz. 

ı 

s 

- Ne gezer, Her Doktor .. kım ıtyak dan dışarıya, açık havaya atmıştım. Şo
basar ki? .. İşte bazı bazı yersiz yurd- före esasen şatoyu gezmek niyetinde 
suz, mülteci, fakir adamlar gelirler. olmadığımı, sadece dışarıdan görmek i
Bavreyalı birkaç kuruş alıp bunları bir çin geldiğimi tekrar ettim. Bilhassa zih 
müddet şatonun bir <>dasında yatırıp nimi bu kadar bulandıran hikayelerini 
kaldırır .. işte bu kadar. Yoksa Almclo dinledikten sonra bu garib ve hakika
ahalisinden tek adam bu şatonun içeri- ten esrarengiz olduğu anlaşılan şatoya 1 
sine ayak bile basmaz. Zavallı yersiz ihtiyatsız girmenin doğru olmıyacağı- 2 
yurdsuz ecnebiler, bunları bilmedikle- pa tamamile kani olmuı:;tum. Fakat, a- ---...; 

laşml§ oyunculardan mürekkebtlr. İçlerinde 
Şahap gibi bir fo"et bulunan bu takım, Sa
n - Kırmwlılar 1ç1n bir tehlikedir. Muhak
kak blr şey varsa o da bu maçın güzel olara
~ıdır. Bu son iki oyun Şeref sahasındadır. 

Basketbol 
Saat 14,30 da Beyotıu Halkevi s:ılonunda 

iki finalist ka?1llaşacaklar. Gruplannın bl -
riııclsl olan oaıatasarayla Kabataş, senenin 
basketbol pmplyonunu meydana koyacak -
lardır. Mühendis hafta içinde Kabata§a bU
yuk bir sayı farklle mağlftp oldu. Şa halde 
kupa Galııtasarayla - Kabataı arasında bu -
lunuyor. Bu maç ıüpbesls çok. zevtll ve he
yecanlı olacaktır. 

Samsunda yeni bir ilk 
Samsun (Hususi) - İnşaatı -

zere olan 30 ağustos ilk okulutı 
ma töreni 19 mayıs Atatürk P:JI 
pılacaktır. Çalışkan valinin g~fJ 
iki yıl içinde bir çok yeni o 
ları kazanan Samsun bu suretl• 
kültür abidesine daha kavuştnllf 

ri için... deta ilk bir keşif mahiyetinde şatonun 3 .-._,.. ....... --1--1--

Şofôr, birdenbire, sözünü kesti: vaziyetini iyice gözden geçirmek isti-
- Fakat, çok ~aribdır, Her Doktor.. yordum. Şoför arabasını bırakarak, ba

uıliyor musunuz?. dedi. Almelo ahali- na daha çok izahat verebilmek gayre
;inin bir dereceye kadar da hakkı yok tile beni takıb ediyordu. Hakikaten köy 
değil. evlerini, hastane binasını ve nihayet 

- Niçin? etrafı hendekle çevrilmiş bir tepe il-
- Çünkü bazı garib M.diseler de ol- zerinde, arkasında geniş ve vahşi bir 

madı değil. Be ki şatoda göreceksiniz!. korunun uzandığı şatoyu sezerek far
Size koca ptoda tek bir Bavyeralı Al- kında olmadan, bazı mühim izahat ve
man bekclsi var, dedim, değil mi? Hal- ı l'iyordu: 
Mi buna yanuıda bir de kızcaltz 1 - İfte, ~ Jhr ~ _jeli olan ..,_.. ._..,..... 114111 ....... tekU 

Eskrim 
Beyotıu Halkevinde aaa& 17 de başlaya -

cak olan t.tanbul eskrim tamplyoıuun da u
zun amandanberl çaiıpn eskrlmcller1mlzl 
çarp14tuacattır. Qe9en haftalarda gene Hal
kevlndı tertlb edilen mDsabatada birblrlerl
le çok çeklfen bu sporculara bir daha kar -

tır. 

Gönen ortamekteb in~ 
Gönen (Hususi) - Bir yıl ta 

lanmış olan ortamekteb ini": 
üzeredir. Önümüzdeki der• 
lacak olan mektebin levaııını 
şimdiden tedarik edilmeğe 

111..- tmatl --- 1 "*· ıu... ... , ... ____ ... ____ -: 
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[ lstanbul Belediyesi İlanları 1 
Beykoz Belediyesi Tahakkuk ve Tahsil Şubesi Ba~emurluğundan: 
Bina, buhran, çöp, fener ve resimlerinden şubemize borçlu Anadoluhisarında 

ltörfez caddesinde 27 numaralı yalıda Ahmed Nafizin futasına haciz konulmuştur. 
28/Nisan/938 tarihinde arttırma suretile satılacağından o gün öğleden sonra 

~ 14 de istekliklerin mezkur yalıda bulunmaları ilan olunur. cB.> c2325> 

SON POSTA 

f E./AT 

,. iş adamlarma ve genclere ' 
Adapazarı hakkında ticari, zlrat, amal 

her türlü malı1mat ve pratik mubaaebe 
dersleri almak isteyenlerin, melrtubla
nnda on dört kuruşluk pulla beraber 
(Adapazarı: İstiklal mahallesi Çimen 

1 
sokak 2 numarada BaJ Altürk) adresi
ne müracaat etsinler. 

Sayfa U 
;-==== =.:ı===================== ...::= 

1 Emniyet Sandığı ilinları 1 
Taksitle Emlik Satışı 

Muhammen 
SEMTİ 

Beyoğlunda Şahkulu mahallesinde 
Küçükhendek sokağında Kuledibi·· 
meydanı karşısında eski 2, 4, 4, 4, 

mük. 6 yeni 2, 4, 6, 8, 10 No. lı. 

Üsküdarda Debbağlar mahallesinde 
Camiişerif sokağında eski 24 mü. 
yeni 30 No .. lı. 

Galatada Kılıçalipaşa Kemankeş 

mahallesinde Medrese sokağında 

eski 12 ila 23 yeni 18, (No. taj 18, 

11/l, 11/2, 11/3, 11/4) No. lı. 
'Osküdarda Hayreddinçavuş mahal
lesinde Çeşme sokağında eski 6 yeni 
4 No. lı. 

Beylerbeyinde Bürhaniye mahalle
sinde eski Rasimağa yeni Abdullah 
ağa sokağında eski 12 mük. yeni 12/5 
No. lı. 

CİNSİ 
Dört buçuk katta yirmi bir 
odalı altında bir kazino ve 
bir mağazası olan terkos ve 
elektrik tesisatını havi kar
gir üç evin tamamı. 
İki katta dört odalı! ahşab 
bir evin tamamı. 

Mnamüştemilat kargir sal
hane (halen üstünde dört 
odası olan bir kahvehane 
ile demirhanenin tamamı.,.. 
Kargir bir dükkan (üstünde 
üç odası vardır) 

459,65 metre murabbaı bir 
arsanın tamamı. 

kıymeti 

7500 

500 

3000 

400 

300 

1 - Arttırma 12/5/938 tarihine düşen Perşembe günü saat on beşte yapı
lacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin üstünde kalacaktır. 

2 - Arttırmıya girmek için muhammen kıymetin % 10 u nisbetindc pey 
akçesi yatırmak Hizımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede sekiz 
müsavi taksitte ödenir. Taksitler c;, 5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede ipo-
tekli kalır. (2001) 

~ 

1 Şirketi Hayriyeden: 

l 
Boğaziçi vapurlarına mahsus ilkbahar tarifesi 

25/4/938 Pazartesi sabahından itibaren tatbik 
edilecektir. 

1 Devlet Demiryolları ve limanları işıetmesi Umum idaresi ilanları 
Sivasta Cer atelyclcrinc aid muhtelif bina tezgah temelleri vcsair inşaat iş

leri, fiyatlarda bazı tadilat yapılarak kapalı zarf usulile yeniden eksiltmeye çı
kanlmıştır. 

1 - Bu işlerin keşif bedeli cem'an 691,050 liradır. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname vesair evrakı Devlet Demiryolları Ankara, 

Haydarpaşa ve Sirkeci veznelerinden 34.60 kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 -Eksiltme 9/5/938 tarihinde Pazartesi günü saat 15 de Ankarada Devlet 

Demiryolları Yol Dairesinde Merkez Birinci Komisyonca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubile birlikte aşağıda 
yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine tevdi 
etmiş olmaları Iazımdır. 

A - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 31390 liralık muvakkat teminat. 
B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
c - Bu gibi işleri başarmış olduğuna dair Nafıa Vekaletinden musaddak eh-

liyet vesikası. cll74> c2299> , ~ 

P A T 1 
iç ve dı~ basur memelerinde, basur memelerinin her türlil 
iltihaplarında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur me
melerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle pfayı temin eder . 

............................................. ~ 
İstanbul Sıhhi Müesse~eler Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Heybeliada verem sanatoryomuna lazım olan 100 aded karyola, 100 aded şez
long ve 100 aded etajer kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 25 Nisan 1938 Pazartesi günü saat 15,30 da Cağaloğlunda Sıhhat 

ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu k~misyonda yapılacaktır. 
2 - Muhammen fiat: Karyola için 27, şezlong için 20, etajer için 9 liradır. 
3 - Muvakkat garanti: 420 liradır. 

4 - İstekliler nümuneleri ve şartnameyi hergün komisyonda görebilirler. 
5 - İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda 

yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakka~ garanti makbuz veya banka mektubu He 

birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. cl954> 

Türk Hava Kurumu 
25. ci - TERT1B 

BUYUK PiYANGOSU 
Birinci keşide 111Mayıs/1938 dedir. 

Büyük ikramiye: 40.000 Liradır .•• 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 
Şimdiye kadar Binlerce kiıiyi zengin eden bu piyangoya 

iıtirak etmek suretile nz de taliinizi deneyiniz. •• 
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Gazete Günlük 

HÜSEYiN RAHMi 
HÜSEYİN CAHİT 

···----------~~~ 

• • • • ve büyük Türk muharrirlerinden ve 
yazı kadroslle gazetecilerinden mürekkep 

YAKINDA ÇIKIYOR 
~~~---------· ..... ----------~~-

Sayısı her yerde 3 kuruş. 
idarehanesi: Nuruosmanige caddesi No 84, Tel. 20195 

Oııbinlerco kişi gibi s iz de u 
kullanınız memnun ol11caksı· -r1_\f'lı 
nı> Hnroz markasına dıkk~"'{'J~ \ \JJ.... 

KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

M Dl ~oll~ -q 
Ekşilik, Şişkinlik ve yanmalarını 

giderir. Ağızdaki kokuyu, tatsızlığı ve dilinizdeki pas· 
lığı defeder. Mide ve barsakları alıştırmaz. lştibanızı 
ve sıhbatlntzi düzeltir. 

Son derece teksif edilmiş bir tuz olmakla müşabih 

isimlileri ve ll\klidle ri ısrarla reddediniz. 

ADETA BİR MUCiZEI 
diye Bayan inci, itiraf etti. 

Bir hafta zarfında tamamen değiftim. Şimdi on ıene daha 

genç görünüyorum. Bütün arkadaılanm beyaz 
cildime gıpta ediyorlar. 

Bayan İncinin tedavi 
görmeden evvelki ha· 

kiki fotografı 

Yalnız 7 gün kadar 
bu tecrübeyi y&pınız. 

Siz de ıayanı hayret 
bir ten temin ile daha 

genç görünmüı 
olursunuz. 

•Benim için hakikaten bir 
mucize oldu.» diye Bayan 
İnci beyan ediyor. Hafta 
zarfında bu derece şayanı 
hayret bir tarzda değişece
ğimi zan ve ümid etmiyor
dum Bütün arkadaşlarım 
daha genç ve daha sehhar 
göründüğümü söylüyorlar. 

Bayan inci kullandığı 
bütün güzellik leva• 
zımabnı arkadaılanna 

tavıiye ediyor. 

Ba1an İnci'nin güzel· 
lik levazımatı kullan· 

dıktan 7 gün sonraki 
hakiki fotografı 

Cidden bu cazib tenime 
gıpta etmekle beraber na
sıl temin ettiğimi de bil
mek istiyorlar. Bu da gayet 
basittir. Cildin hakiki un
suru olan Tokalan kremini 
kul!anınız. Siz de benım gi
bi gençleşip caz,b bir ten 
temin ediniz.• 

1 BAYANLARIN NAZARI OiKKAİiNE: 
Sahn aldığınız T okalon kremi vazolannın bü· 

yük bir kıymeti vardır. Onlan bayiinize iade etti
ğinizde beheri için 5 kuruş alacak, ayni zamanda 
kıymettar mükafatları bulunan T okalon müsaba
kasına iştirak hakkını veren bir bilet takdim ed~ 

cektir. 

AMMeciği 
al.aiYAa.. 

il :.; 

Arsenoferratose 
lç lrir. Demir, yumurta akı 
ve arsenikten yapılmış 
bu şurup kansızlıktan 
korur ve m u n ta z a· 
m a n 1 ç 1 1 d 1 a 1 tak· 
dirde büyOmeme 
~ard ım eder, 

Arsiaoterıatm 

UNUTMA YINfZ: 
T. H. K. Plrango•unun 

UGUR GIŞESi 
Sizi zengin edecektir 
Adres: Galata, Kara köy pos· 

tane karıııında 
Tel. 40021 

----·-·· .. .. ......--•- •111• ... ....._,. ........... ı:....., 

İlan Tarifemiz 
Birinci sahile 400 kuruı 
ikinci 1ah:le 2Sti » 
Oçüncü ı.ahi!• 200 » 
Dördüncü 1ahile 100 » 
1, •ahileler 60 » 
Son ıalıil• 40 » 

Muayyen bir müdde c zarfında fazla
ca mikdarda ilan yaptıracaklar aynca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayrı bft tarife derplf 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına alcl 
i§ler fc;fn şu adrPse mOracaat ecm. 
melidir : 

bincıhk Kollektlf 6irtıeU. 
K.ahramanzade Ban 

Ankara caddesi 

--~-Pos~· ~ı;.ı,;;. - -= 
Ne~riyat Müdürü: Selim Ragıp Enwt 

iA111BLEIÜ: S. Ragıp EMEÇ 
A. ftNm VŞAKLlOIL 

Nisan %3 

. . ' 
• • ı .. ;'\ ., .... ... . ""' •. ..... .... . ' - ... ~ • ~· . • •. 

Dişleri Sabah Ve Akşam Htr Y6mektcn 
Sonra Niçin F1rçalamak Lazımd1r? 

Çünkü bir defa dişier haricden alı nan mikroblara karşı müdafaasızdır. 

Saniyen ağızdaki cSalya • denilen m ayide milyonlarca mlkrob doludur. 

Salyada bulunan Lüab d:şlerin en bi· 

rinci d~şmanıdır; dişlere yapışarak yo

sun peyau edPr. Mineleri aşındırır, ya

nş yavaş dişleri ve kökleri çürütür, di' 

etlerinde iltihablar peyda olur. Dişlere 

yapışan yemek artıkları ve ecnebi mad· 

deler d e temizlenmezse birer mikrob 

yuvası haline gelir. Eğer dişler munta· 

zaman cRadyolin> le fırçalanmaclılı tak· 
dirde çok çabuk mahvolınağa mahkfun· 

dur. 

ile dişlerinizi sabah öğle \'C akşam her yemekten 
sonra muntazaman fırçalayınız 

KOMOJEN 
SAÇEKSiRi 

Saçlara elzem ola• 
bir gıdadır. 

Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
DökUlmesinl keser. Kepekleri ta • 
mamen giderir ve bOyOme kabW· 

yetini artırarak saçlara yeniden 
bayat ver ir. Kokusu ıaur, kullanışı 
kolay bir saç ek iridir. 

INGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU • IST ANBUL 

30 NiSAN 
O gün matbut aleminde mtıhiıu bir hadise olacaktır. Onblnlerce karl

den alınan takd ir mektuplanna bir muk.abelei şllkrttn olmak üzere 

30 Nisandan itibaren 
MODERN Türkiye mecmua51n1n 

Fi}ratı 10 kuruşa 
tenzil edi~ecektir. 

Yine arzuyu umumi ozerlne mecmua badema 30 Nisandan itibaren 
Cumartesi günleri neşredilecekti r. 

30 Nisan tarihini bekleyin 
Bu fevkalAdelik karşısmda hayran olacaksmız. 

• 
Cildinizin tahriş edilmemesini 

isterseniz ? 
Dünyanın her tarafında seve seY• 
kullanılan, ve cildi tırqtan -.r• 

' pamuk gibi yumuşatan 

POKER 
tıraş bıçaklarını kulla0111"° 


