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..................................................... 
Parasız 

Mua1Jene kuponu 
Bu kupondan yedisini birik• 

tiren okuyucumuz KURUN dok 
toruna kendini parasız muaye · 

ne et tirebilir. 
(Tafsilatı son sayfada) ................................................ 

Rdisababa alev ·aıev ~vanı#vor! 
Eskişehir 
silosunda 

Sehir asilerin ve yağmacıların elinde 
a 

G
eçenlerde trenle Eskişehirden ge
çerken bir kaç saat orada kal • 

mıştım. Zamanın rnüsaadesini 
fırsat.bilerek Eskişehir silosunu gez • 

Habeş imparatoru dün Clbutiye gitti 
bir 

diın. Bu silodan ne gibi şekillerde isti • _, ____________ , 

fade edildiğini öğrenmek istedim. Es- • c • 
Cibutide 

kişel:ı.ir silosu müdürü Bay Refik ismin-' Mılletler emı-
de bir ziraat aletleri mütehassısıdır. j • • • 
Kendisinden başka siloda işçi ve me • yeti ŞlffidJ ne 
mur olarak beş kişi daha var. Koca . 1 

~a~ bir silo bi~ası içinde böyle bir kaç yapacak ? 
kı§ıden başka kımse göremeyince insan 
iptida müessesenin tatil zamanında oı-1 
duğuna hükmediyor. Halbuki günde iki 1 

yüz elli, üç yüz ton buğday işliycn, am
barlarında ve kuyularında kırk bin ton ' 
buğday tutabilen bu müessese işte sa • 
dece böyle dört, beş kişilik bir ekip ile 
çalışıyor. 1 

Müessesenin bir köşesinde küçük biı 
oda var ki silonun her türlü faaliyetle-

• • 1 
nnı tanzim eden manivelalar hep bu -

Habe§ lmparatorunım memlckc. 
tini terketnıcsi üzerine hadis olan 
vaziyet hakkında düşıhıcelcrimizi 

dün işaret etmiştik. Dun gelen ha
berler) bu clü§iinceleriwize ilôvcleı 
yaptıracali, kadar geni/} mahiyett< 
değildir. Ycııi gelen haberler de 

imparatorun kaç1şınm t ecyy:u 
ettiğini, bu kaçı~tan <ı0nra başla. 

yan onarşiniıı bilhassa Adisababa
ıla şiddetlendiğini ve ortada mıttı. 

tazam bir kuvvet kalmamt§ oldu
ğımu anlatıyor. Bu vaziııctte ortada 
kakın Ras Nasibu ordu~unun da da. 

rada toplanmıştr. Bu manivelalardan 
birirJ çevirmek buğdayları vagonlardan 
alıp bir ambara koymağa, öbürünü çe -
virrnek ambardan buğdayları alarak va• 
gonliı.ra vermeğe kafi gelir. Sonra silo- ğılnıa.<?ı beklenebilir. 
daki buğdayları tasnif ederek ak ekstra Habeşistan için elim olan bu 
ekstra, ak ekstra, mahlOt, sarı ekstra, yıkılmanın arsıulusal cephede ya-
sert ekstra ekstra, sert ekstra, sert mah- pacağı tesir ne olacaktır1 
liıt, yarım sert, kızılca gibi nevilcre a • Habeş hükthneti1ıin ortadan 

lngiliz torpidosu imparatoru bekliyor 

yrrmak, yahut kuyudaki buğdayları tc_ı kalkma.sile bu defa doğrudan doğ. 
mizlemek ve saire gibi ameliyeler yine ruya ltalya M1lletler Cemiyeti ~le 

1 
f 

Yukarda.· Anarııi içinde bµlunduğu ııe kısmen ııandıöı hiltlfrilen 4diıuıP.abcırlo bir mcydrını, aşaqıda mpara orun "~ ...., ·ı j"ı..:ı-l. ı.:~... ~ .. ~ .. J." "••• ( I1aıcr,eı Şa. 'l' l:Jü. 2; " .., >ı ) 
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rinde bu türlü ameliyeleri gayet kolay-
lıkla yaptığı gibi masraf itibarile de ga• 
yet ucuza mal eder. Mesela Eskişehir 
silosunda bir ton buğdayı almak. te -
mizlemek, kuyulara koymak on kuru§ -
luk bir masraftrr. Tekrar vagonlara ver
mekle beraber bu masraf on iki kuruş • 

Balkan Antantı konseyi llllladlller meselesi 
Bugün Belgrad'da toplanıyor 

~an fazla değ!ldir. Ha.lbuki bu iş:eri .. eı Balkan Antantı müzakereler inden sonra 
ıle yapmak lazım gelırse en aşagı uç, 

dö~ y~z kuruş vermek icap eder. Esk~- Küçük Antant konseyi de toplanacak 
Şehır sılosu saatte vasati ( 40) tondan 
günde (250), (300) ton buğday işleye 
bilir. 

Ziraat mütehassısiannın yaptıkları he• 
•aplara göre bir memleketin mahsulünün 

ASIM US 

Paris, 3 (Kurun) - Balkan An
tantı konseyi yarın Türkiye hariciye 
vekili Tevfik Rüştü Aras'm reisliği 
altında Belgradda toplan:ıcaktır. İki 

gün sürecek olan müzakerelerde ko . 
nuşulacak mevzular bilhassa şunlar . 
dır: 

Balkan devletleri arasından birine 
yapılacak taarruza karşı ne gibi aske. 
ri anlaşmalarda bulunulacak· Yuna . 
nistan Balkan harici bir devİetin ta. 
arruzuna uğrarsa tutulacu.k tarzıha . 
reket; Boğazların tahkimi meselesi: 

(Sonu: Sa. 4 Sil. 4J 
------~~~~~--~~~~-~~~~~~~~~--~-

Türk Kuşu'nun Jstanbul şubesi açı1dı l 
(Sonu: Sa. ~ Sü. 1) 

Tören çok heyecanlı oldu. Muvaffakıyetli tecrübeler 1 

yaı-'ddı ve Münevver adında bir Bayan şehrimizde 
ilk kadın üye olarak yazıl dı 

Maliyenin hazırladığı borçlandırma 
kanunu etrafında düşünceler 

Bugünlerde büyük Mill~t Mec~isin.. 
de mübadillere ait bir kanun ile 1717 
numaralı kanunun bir maddesinin tef
siri müzakere edilecek. Ankara mu. 
habirimizin hararetli müzakerelere 
yol vereceğini bildirdiği bu kanun ve 

tefsir, senelerdenberi devam edegele!l 
ve nihayet halldilen bu işlerin bir de
fa daha ortaya atılmış . olduğunu gös.. 
teriyor. 

( Sonu : Sa. 7 Sil. ~) 

Galatas~ray takımını 3 - 2 yen en Ankara Gücii 

Ankara Gücü güzel bir 
muvaf f akıqef kazandı 

1 Dün Ankarada yapılan maçta 
Dünkü törenden iki görünüş 

(Yazısı ve diğer resimleri üncü sayıfamızdadır.) 
Galatasaray 3 - 2 yenildi 

(Yazısı 4 üncü sayıfada) 

Bu kadar çalışmıya karşı köylüye ne veriyoruz? 
Kög ve köylü Önii.nde münevverlerimizin düşündüklerini ga2mıya başladık. Üçüncü sayıfamızda okuyunuz. 
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Eskişehir 
(Ostyanı 1 incide) 

yüzde onunu ha.,ereler imha eder. Silo
nun en mühim bir vazifesi de buğday -
ları, arpalan imha eden bu türlü haşe
releri temizlemektir. Bu suretle memle
ketimizde yapılan silolar bütün mem • 
leketin zirai hasılatını değilse de bu -
raJara girip çıkan buğday ve arpaların 
üçte birini bozulmaktan kurtarır. Bu su
retle memleketin hasılatını arttırmış 

olur. Geçen bir sene içinde Eskişehir 

silos-.Ana girip çıkan buğday mikdan on 
bin tonu bulduğuna göre yalnız bu bir 
silo vasrtasile üç bin ton buğday haşe -
relerden kurtarılmış demektir. Sadece 
Eskişehir silosu yüzünden bu derece 
istifa.de temin edildiği göz önüne geti· 
rilirse Ankara, Sivas, Derince, Konya, 
Haydarpaşa silolarının toplu olarak 
memleket ekonomisine ne kadar fayda 
vereceği kolayca hesap olunabilir. 

Geçen yıl kıtlık olduğundan bir çok 
yerlerde çiftçiler yardıma muhtaç ol -
muşlardır. Bu yardım işinde mevcut si
lolar büyük hizmet görmüşlerdir. Bu 
arada hükCimet sadece Eskişehir silo -
sundan çiftçilere dört bin ton buğday 
dağıtmıştır. Çiftçiler bu suretle dağıtı
lan buğdayları iki yıl içinde ya aynen. 
yahut bedelen hükCimete ödeyecektir. 

Daha bir kaç yıl evvel senenin bir 
kısmında buğday fiyatları yükselir, bu
nu eJıı:mek fiyatlarının yükselmesi takip 

silosunda 
eder, bir takım spekiılasyoncular bu 
türlü fiyat inip çıkmalarında halkın v-
tırabından açıklı surette istifadeye ko • 
şartlı. Ne nükfımetin, ne belediyenin al· 
dığı koruyucu tedbirler fayda vermez • 
di. Silolar yapıldıktan sonra memlekette 
bu türlü spekülasyon oyunlarına artık 
mahal ve imkan kalmadı. 

Siloların mühim bir faydası da ev -
velce harice buğday satmak memleketi
miz için görülmüş bir şey değilken bu -
na imkan vermesi olmuştur. Çünkü ha
rici buğday ticareti olabilmek için mem
leket hasılatının silolarda toplanarak 
tasnif olunması lazımdır. Bu tasnif ya -
pılmadıkça buğday ihracatına imkan 
yoktur. Bu itibarla hükumetin mevcut 
silolara ilaveten Yerköyde, Afyonda ve 
Polatlıda birer silo daha yapmağa ka • 
rar vermiş olması çok yerindedir. Önü
müzde hasat mevsimi bolluk olacağı 
şüphesiz olduğundan bu silolar ihtiyaç· 
tan fazla hasılat için gUzel bir depo va
zifeıini görecektir. Bu sayede hem fi. 
yatların düşerek çiftçilerin zarar gör • 
mesine meydan verilmiyecek, ve muh
temel kıtlık yıllan için elde bir ihtiyat 
bulunacak, hem de silolarda toplana -
rak tasnif edilen buğdaylar harice kar• 
§l her vakit paraya çevrilebilecek bir 
kıymet haline konabilecektir. 

ASIM US 

Herriot'ya göre 

Mussolini muvaffak 
o~muştur! 

Parftl, 3 (A.A.) - B. Herrlot, 
Oeu' re gazetesinde yazıyor: 

"Rakiplerimiz bu dakikada o ka
dar büyük bir taassup içinde bulunu
yor ki ve kinleri o kadar şiddetli ki, 
cumuri}eti ve cumuriyetçileri mah
\'ctmek için Fransayı bile mahvetme
ği göze alabilirler. Harici vaziyet 
41" retin olmakta dahili yaziyetten a-. .. 

şağı kalmaz. Musollnf, ciiretklra
ne bir blöf yapmış ve muvaffak ol
muştur. Avusturya istiklalinin mu. 
hafazasında birinci derecede alA.ka
dar olan Duçe, menfaatlerine teka
bül eden şeyleri bize bir takım feda. 
karlıklar şeklinde aıöstermesini bil
miştir.,, 

Son Fransız seçimleri
nin neticeleri 

Herriot, bu sefer seçildi 

Belgrad müzakerelerinde 
-···••t.••-········ ................................................................ . 

Yunanistan hangi hallerde Balkan 
devletlerine yardım edecek?. 

Türkiye ile Yunanistan Belgr::d'da birbirleria 
müdafaa edecekler • 

nın fikirlerini 
Atina, 3 (KURUN) - Tevfik Rüş

tü Aras ve Metaksas bugün Belgrada 
varmışlardır. YoJda Türkiye Hari. 
ciye Vekili ile Yunanistan Başvekili 
arasında noktai nazar miidaveresi ol
muş ve iki devJet adamr arasında fi
kir birleşikliğine varılmıştır. 

Belgraddaki müzakerelerde Yu

nanistan, memleketinin ancak Bal

kan devletJeri ile bulgaristan arasın

da çıkacak bir anlaşmazlığa müdaha. 
le edeceğini, Arnavutluk tarafından 
gelecek bir tecavüze karşı yardım et. 
miyeceğini bildirecektir. Çünkü Ar-

naYuttuk ile ltalya arasında bir an. 
Ja~ına vardır. 

Tüı·kiye, Yunanistanın bu fikrıni 
Belgradda takvi,>e edecektir. Yuna
nistan da Türklyenin Boğazlar mese. 
lesindeki fikrini müdafaada buluna. 
caktır. 

BELGRATTA HARARETLE KAR. 
ŞILANDILAR 

Belgrat, 3 (A.A.) - Yunan başba -
kam ile Türkiye Dış İşleri Bakanı bu • 
gün saat 16.20 de buraya gelmişler ve 
istasyonda başbakan ve dış bakanı Sto
aadinoviç, dış bakan muavini, siyasi şı·
be direktörü, Çekoslovakya elçisi, Ro • 

manya elçilik müsteşarı, protokol şeft, 

dış bakanlık erkanı, Türkiye ve Yuna • 
nistan elçi.likleri memurları ve bir çok 
gazeteciler tarafından karşılanmışlardır. 

Metaksas ve Rüştü Aras, Belgrada 
gelmeden evel yolda Mlabonevatz istas
yonunda ternden inerek oto~bille Ob
lenatza gitmişler ve kral Aleksandnıı 

mezarına bir çelenk koymuşlardır. 

ROMANYA HARiCiYE VEKiLi 
YOLD~ 

Bükreş, 3 (A.A.) - Titiilesko bugün 
saat _ 18.30 da Belgrada hareket etmi§ • 
tir. 

imparatorun adamlarile' Italyanlar 
yumruk yumruğa dövüştüler ! 

Habeş hükumetinin merkezi resmen Goruya kaldırıldı 

Habeş reisleri sonuna kadar çarpışmıya ant içtiler 
Paris, 3 (A.A.) - Negüs ve aile

sinin Cibutiye muvasalô.tmda bir Se
negalli bölUk resmi selamr ifa etmiş 
tir. 30 yüksek Habeş memuru da Ne
güse refakat etmektedir. Hava çok 
sıcak olduğundan seyirciler pek azdı. 
Yalnız birka.C} gQ.%.ctooi il~ Adiıanbo.bıı-

daki İtalyan elçiliğinin katipleri bu
lunuyordu. 

Trenden evvel:'.\ Impaı atoriçe ve 
arkasından da İmparator inmiştir. 

Mısıı 'da 
• 

seçım 

lmparator derhal gazetecilerin u. 
zaklaştırılmasını rica etmiştir. lmpa
rator Habeş elçiliğine giderken bir 1. 
talyan, resmini çekmek istemiş fakat 
NegiisUn maiyeti buna mani olmak 
istediğinden iki taraf arasında yum
ruı.ıcu-tçı:ı.Ll cııliln?. l9t-i1 . 

MERKEZ GORAY A KA lDIRILDI 

Ankara, 3 (A.A.) - Ankaradaki 
Habeş elçiliğinden bildirildiğine göre, 

Habeş hükfuneti, merkez.ini resmen 
Goraya nakletmiştir. \"e İmparatorun 
riyasetinde Adisababada. aktolunan 
son blr toplantıda bakanlar ve bUtüa 
Habeş rüesası sonuna kadar mücade. 
leye devam hususunda and içmjşler:...
cın. r.rttıJt'Ş ımı::ınnını..g u:as.11-ı:ı~ "'Y-..,. 
müsteşarı Habeşistana dönerek daha 
~imdi başlamakta olan son mücadele.. 
ye iştirak için h'.lkttmctlerinden me
zuniyet istemişlerdir. 

A vusturyada hiç bir as
keri hareket yapılmamış Faris, 3 (Kurun) - Seçimlerin bu • 

gün yapılan ikinci turunda kazanan 
meb'usların isimleri şunlardır: 

Bouisson, 6805 reyle, Dumer 6107 
reyle; birinci mmtakadan Detage (milli 
cumuriyetçi), ikinci mıntakadan Paul 
Renaut, üçüncü mıntakadan Mercier 
(komünist); dördüncü mıntakadan Ri
gard (komünist); betinci mmtakadan 
Bonjour (sosyalist); altıncı mmtaka • 
dan Marcel (komünist) ; yedinci mın
takadan Boireau (cumuriyetçi sosya • 
liıt) ; sekizinci mmtakadan Devinard 
(millt cumuriyetçi; dokuzuncu mın -
takadan Cousin (cumuriyetçi sosyalist), 
onuncu mıntakadan Fouget (milli Cu
muriy~tçi) ve Beautour (Cumuriyet
çi sosyalist) , on birinci mmtakadan 
Flory (komünist) veCognot (komü · 
inat) ; on ikinci mıntakadau Lebruquet 
(Cumuriyetçi sosyalist), on üçüncü 
mıntakadan Garcheri; oıı dördüncU 
mmtakadan Pinelli (Cumuriyetçi mil
li sosyalist) ve Croisard (komünist) , 
on be§lnci mıntakadan Demıo (komü
nist) ve Fourrier (komünist); on al
tıncı mmtakadan Michel t komünist) , 
on yedinci mmtakadan :Maquet (ko-

münist), on sekizinci mıntakadan Col 
lard (komünist), Pillot (komünist) ve 
Louis Sellicr (işçi birliği), on doku -
zuncu mıntakadan Touch:ırd (komü -
nist), Grigot (komünist), yirminci 
mıntakadan Brou (K.) ve Lanquinet 
(Komünist). 

Milli parti kazanilJOT 
Mecburi askerHk masrafını bütçe 

Scinc vilayeti seçimlerinin de hep 
komünist nazırlar kazanmıı:tır. !!!imle
ri şunlardır: 

Gripton, Tiinon, Doriot, Dutu. 
leul, Bertelot, Ponnel, Coste, Fer
gent, Bartelemy, Rochet. 

Saone vilayeti neticeleri: 
Duchot, Petit, Gu\•eche, Pigi. 

nier (k.), Dousı:ıan (milli cumuriyet
çi). 

l\farsilyada ise kazananlardan 
:yalnız hiri komünisttiı·: François. 

Diğerleri şunlardır: 
Manan (sosyalist), 

(radikal sosyalist) . 
StamiJier 

Cezair: Riget (sosyalist), Flory 
(sosralist birliği). Berset (sosyalist). 

Birinci turda seçilmiyen Herriot 
da bu turda seçilmiştir. Eski maarif 
nazırı Anatol de Monzie de son seçi
Jen mebuslar arasındadır. 

~~~-~~~~~~~~~~~-

Amerika konferansında 
Bir bitaraflık mukavelesi hazırlanacak 

Vaşington, 3 (A.A.) - Amerika, ] 
önümüzdeki Buenos Aires - Amerika 
ittihadr konfen~n.-ıma yeni bir bita
raflık mukuelesi teklif edecektir. 

Bu mukavele, bazı nevi tecim hak

kında bitaraflarm hnk ve Yazife1rri. 

ne mütedair olan şimdiki )mideleri 

tanlll ~tfr. Akteclilecek miika-1 

vele dttnyanıa bütün uluslarına açık l 
olacaktır. 

Bundan başka Amerika, bitaraf
larla muharebelerin hak ve vaıifelc. 
ri hakkında yeni bir beynelmilel be
yanat yapılmasını temin için daha 
~eniş te~cbbü!'ıatta bulnnmasınl istiye.I 
cektir. 

l\cza. Amerika. tecim hakkında 
fark gözeten ~eni tedbirler ittihaz e-ı· 
dilmemesini temin için Ameriknn•n 
yirmi bir cumuriyetine bir gümrük' 
mütaı·ekesi de tekllf edecektir. 

Kahire, 3 (A.A.) - Öğrenildiğine 

göre intihabat, umumi bir sükfuı i~in.. 
de cereyan etmiştir. Yukarı Mısırdaki 
intihabat idareleri bir istisna teşkil 
etmektedir. Orada dün akşam kanlı 
bir takım arbedeler olmuştur. İki kişi 
ö}n)üş ve birçok kişi yaralanmıştır .. 

lntihabatm neticeleri yarın belli O· 

lacaktır. Fakat vef d fırk.tsı mensupJ 
larmın reylerin yüzde 90 Ha 95 ini 
kazanmış oldukları tahmin edilmekte
dir. 

Kahire, 3 (A.A.) - füı.hirenin beş 
intihap dairesinde vefd fırkasının beş 
namzedinden dördü intihap edilmiş-

fazlası karşılıyor 
-----· - ----

Cenevre 3 (A.A.) - l\lillı tler Cemi
yeti finans komisyonunun top~ant·sı 

müna..c::ebetile Cenevrede bulunmakta 
olan Avusturya finans haltanı B. 
Draksler ile milli banka direktörü 
B. Kinbök dün Avusturyanın ekono
mik ,.e finansal durumu hakkında 

gazetecilere beyanatta bulunmuşlar
dır. 

Bakan, A vusturyada hiç bir kıt., 

at hareketi yapılmış olmadığın'. zira 
buna lüzum olmad:fı:mı, bundan baş
ka Alman kıtaatının hareketleri hak
kında d·-t mnlümatı olmr.<lığını ı.öyle
dikten sonra, Milletler Cemiyeti fi. 
nans komısyonunun mesaisıni sitayiş
le anmış ve mecburi askerlik hizmeti
nin doğurduğu mMraflnrin bUtçe faz
lasile temin edilmiş olduğunu ilave 
etmiştir. 

tir. Diğer intihap dairelerinde seçim s 7 d d ı 1 ' 
neticcle~i malum değildir. . on ay an ers a ma 1 • 

Kahıre, 3 (A.A.) - İntıhabat es· 
nasında İskenderiye varoşlarında vu. 
kua gelen arbedeler esnasında on dört 
kişi yaralanmıştır. Dördünün yarası 
ağırdır. · 

Çin komünist1eri 
AlmanqalJı alaka

dar ediyor 
Berlin,3 (A.A.) - Çin hükfımeti 

ta.rafından hususi surette gönderil -
miş olan Nankin hükt'ımelinin matbu.. 
at bürosu reisi B. Tang Leang, hali 
hazırda Alman matbuatı hakkında 

tetkikatta bulunmaktadır. Mumaileyh, 
gazetecilere beyanatta bulunarak uc
miştir ki: 

B. Hitler ile on clald•'ı kadar 't'6 

8. Goebbels ile d~ yarım :-nal görii.~ -
tilm. B. Goebbcl.s, bilhassa Çitıdelci l:o 
milrıi.<Jf hareketine kar§ı biiyük bir a. 
lalca gösterdi. 

Eden dünya siyaseti hakkında başka 
diyeceği olmadığını söylüyor 

Türk Kuşu 
/2m17 şubesi sevınçle 

açılaı 
İzmir, 3 (A.A.) - Buglin şehrimiz 

bayram günlerinden birini yaşamıştır. 
Sabah saat 10 da Kliltilr Parkmda 
Tilrk Kuşu şubesinin açılma töreni 
yaprlmı[jtır. Törene on bmlerce hnlk 
iştirak etmiştir. Süel muzika Ist iklal 
marşını çaldıktan sonra ilbay razlı 

Güleç ile Cumuriyet Halk Partisi iL 
yönkurul Başltanı Avni doğan birer 
söylev \'ermişlerdir. Bu müna:>C1)etlc 

halk ve gençlik Atatürk'e canclıı.n gc_ 
len saygı ve ilgilerini bir kere dah~ I 
göstcrmi~lerdir. 

Londra, 3 (A.A.) - B. Eden, dtln 
akşam kendi intihap mmtakası olan 
Leam~ngton'da söylediği bir nutukta 
Habeş meselesine temas ederek riemiş 
tir ki: 

Bu m~selede bi.z zaruri menfcıaflar 
veya hodb'n maksatlarla değil Mtı -
letler Cemiyeti aza.sı ve tıu cemiy~ 
paktını imza eden bir de11ıet şıf atiyle 
hareket ettik. Uhdemize cemiyetin di
ğer bütiiıı azalariyle ;ıaylaştığım\11 
bir vazife tcrett iip ediyordu. Son ayın 
dersleri her ne olursa ol.<ıun bunları, 

öğrenmeli, ve bunlardan realist bir fi· 
kirle istifa<lc etmeli, ve Büyük Britan 
yanın dış siyasmmmı hedefi ol.an "sul
hü koruma1, esasını gö:::clcn kaçırma • 
malıyız. Beynelmilel siyaset hakkın-
da ba§ka diyeceğim yoktur.,, -



Köy ve köylü önünde 
...................... ·--·· ... ·-···· .. ·-.... -··· .... ······-····-······· ... ·--

Bu kadar çalışmıqa 
karşı biz köqlüqe 

ne veriqoruz ? 
Muallimler Birliği yakında kapanıyor 

"Kırşehir ilbayının tertip 
reçeteyi tamamile şafi 

kuvvette bulamadım,, 

• tJ • 

ett1gı 

bir 

KUJehir Ubayı l'rlithat Sılayın 
"Köy ve köylü öniinde bir ı:alimizin 
dllfiJnceleri,, t&mini taşıyan bir bro
prlJnil neıretmif, Türk köylüsünün 
kalkınması için ileri siirdiiğü fikirler 
etrafında münevverlerimizin, düşün. 
celerini bize bildirebileceklerini işa
ret etmlıtik. 

Mühinc ve konuşulmaçı kö• cülük 
hayatımız üzerinde ıerneı·eli r.~ticeler 
verecek olan bu mevzua dair sirw'iyc 

~ ~ 

kadar aldıoımız mektupları neşretme. 
ğe başlıyoruz. 

DENiZLi GAZETESi DiREKTÖRÜ 
G. ŞARMAY'IN DVŞVNCELERI 

Köylümüz kültürel, ha}atqel, 
~konomsal yönünden hiç bakılamamış_ 
tır. TUrk iklimi havasının sağlamh
fı, toprağının feyyaz verimi köylUnün 
acar bUnyesi tabii bir kudretle hayatı
nı nflamaktadır. 

Hiç inkar edilemez ki; çarık giy
mek ve kuru, yavan ekmekle grdalan. 
mak alışıklığı köylüye hayat miidafa
ası ve mukavemet hususunda iyi bir 
güç veriyor. 

KôYLV DE INSANDIR 
Köylü ülkenin sahibi, her şey ile 1 

ilgilidir ve medent insan gibi köylü 
de tabii ve mevzti haklara sahiptir .. 
Fakat düne gelinceye kadar köylü 
sahip olduğu haklarından hiç birine 
kavuşamamıştır. Köyllinün çalışma· 

larm~an başkaları faydalanmıştır. 
KiSylu, hayatın bütün t.eceJ ıJeruıden 
çok uz'ak yaşamış. çok ezilmiş ve YTP
ranmıştır. Genlik ve esenlikte köy_ 
Iü her vakit geride kalmış, zorlu iş
lerde hep önde bulunmuştur. 

Ordu kadrosunu köylü dolduru. 
yor. Yadileri geçen, dağları aşan 

Y~llan köylü yapıyor. Ekmeğimizi ı 
koylü veriyor. Bütün yaşama gıdala
nınm köylü temin ediyor. Bu kadar 
çalışmaya, verime karşı biz köylüye 
ne evriyoruz? 

ALAKA BELiRiYOR 

KöylüyU refaha eriştirmek için 
yalnız köyJii ile alakadar olmak ka
f~dfr. KURUN sayıf alarmda önem_ 
1ı Yer tuttuğunu gördüg~ümiiz KırÇn 
hi ı :..'-·-

.: lbayr Mithat Saylarnın "Köy ve 
k.oyltt ÖnUnde bir Ya linin diişüncele-' 
rı,, .beşlıklı yazısı köylü hakkında bek_ 
Jedıfimiz ve dilediğimiz alakamn U

Yd~nmata başladığını miijdelemekte-
ır. 

K~t Saylamın düşüncelerini ! 
hl ok da dikkatle okudum. Her 
\; 1 t;:•nr,_ her fikir ''e rnütaleası- ı 

nı Y
11
e .~lzın ve köylülerimizin du. 

rumn e olçtüm M" 1 
ın11r bf · ıthat Saylam bü-
f ~.. r Yara ijz.. . d i 1 • • 

"rın e ş emıştır. O 
yaranm kapanın . . 

ttr Fak t ası ıçın merhem ara. 
:rş · 

1 1 
~· tertip ettiği re('eteyi 

mam ye şa 1 bir kuvvette bulama. 
dım. 

BiRiNCi ÇARE 
l\lithat Saylam, köylünün dertle

rine toplu yaşamak suretile deva bu
lunabileceği kanaatindedir. Gerçi bi
ribirine münasebeti olan köyleri bir 
araya toplamak suretile kudret ve 
istitaat artar. lmar \e ihya husule 
gelir ama, bunun tatbik sahasına 
girebilmesi için enge1ler bulunduğu
nu düşünmelidir. 

Hayvanat meselesi, toprak duru
mu öyle pek kolayl·kla kurtarı~abi. 
lecek işlerden değildir. 

Köylünün kültür ve sıhhat ihti
yaçlarım temin edebilmt>k için birlik
ler teşkil etmelidir En kolay ve 
ta tbfüa elverişli çare budur. Bir ka-
1 .. -ı dahilinde hiribirine :münasebet ve 
yakınlığı olan köyler mıntakalara 
ayrılmalıdır. Her mıntakada nüfu
su çok olan köy mıntaka merkezi ol
malıdır. 

Her mali yıl başlangıcında mm-
taka merkezinde, o mıntakayı teş· 
kil eden köyler muhtar ve ihtiyar 
meclisi üyelerinden toplanacak mm. 
taka meclisinde mıntaka bütçesi ya
pılmah ve bütçe kaymakamın tasdiki 
He katiyet kesbettikten sonra gene o 
köylerin muhtarlar meclisi tarafın
dan tatbik edilmelidir. 

Muhtarlar meclisi her ay muay
yen bir günde mıntaka merkezinde 
toplanarak bir ay içerisinde köylerin
de yapılan ve yapılacak işleri mtiıa
k:ere ederek bir karara bağlamahdır. 

Köy kanununun muhtar ve ihti
yar meclislerine verdiği bütün salahi. 
yetler baki kalmalı ve bundan başka 
mıntaka meçlisine daha. bazı hak ve 
salahiyetler verilmelidir. Bütçe ah
kamını ve mıntaka ve muhtarlar mec
lisi kararlarını infaz ve ifa etmiyen 
köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyele
rini vazifeden çıkarmak ve vazifele
rinde görülen ihmal ve terahiden do. 
layı cezaya çarptırmak şimdi olduğu 
gibi gene idare heyetlerine bırakılma
lrdır. 

MINTAKA MEKTEPLERi 
Okuma çağında bulunan her ço

cuğu okutmak kanun 've insan Irk yüz
lerinden mecburidir. Bu mecburiye. 
ti yerine getirebilmek için her köyde 
mektep açmağa bu~nkü idare ve 
köy bütçeleri yetişememektedir. 

Fakat çocuklan da okutmak ll
ztmdır. Bunun için en çok maksadı 
temin edecek çare. mıntaka mektep
lerine ehemmiyet vermektir. 

üç yıldanberi Denizli YiH1yetinde 
(Köylü ('oeuldarr yat•ı:ıı) a"i1e birkaç 
rnıntakada yatı mektebi açılmıştır. 
Bu mektehe köyünde mektep bulun. 
mıyan köylü çocukları almıyor. Bu 
cocuklar );vecek ve yatacaklannt 
kendileri getiriyor. Mektep idaresi 

(Sonu: Sa. 7 Sii. 4 l 

Ofuuµıcatacımıızdan --· ..... 
Tiyatroların saat 11 de kapanmaları 

seyircileri müşkülata uğratıyor 
~~.ıköyÜnden Bay Osır.an Dinç yazıyor: 

Butun oyun ve çalgı yerlerile r.inemnlarm snat on birde kapanmaları
na karar verilmiş, bunun üzerine Köprü _ Kadıköy hattında bir vapu~ 
kaldırılmış ve bunun yerine seyircilerin yeti~eccklcri <liişünülerek 11,45 
vapuru konulmuştur. 

Halbuki bazı eğlence yerlerinde temsiller on ikiye kadar slirmektedir. 
Mesela perşembe akşamı Şehir tiyatrosunda "Lükshayat" ın temsili tam 
ı;aat on ikiyi gcçrniştir. Kadıköy ve diğer yerlerden gelen seyirciler k•r. 
men oyunu yarı bırakıp vapura koşmuşlar bir kısmı da sonuna kadar ı~a
larak İs~anbulda otellerde kalmak mecburiyetine düşmü§lerdir . 
. Vaktınl, parasını sarfederek giden seyircilerin oyunu veya sazı yan ye-

l rınde bırakmaları çok garip oluyor. Bu işe bir çare bulunmasını aUkada-. 
lzrdan dlt!yorum '- . 

Birliğin idare heyeti bugünlerde 
Halkevine devir işini 

bir toplantı yaparak 
konuşacak 

Öğretmenler birliğinin son duru
munu tesbit etmek Uzere vilayette bir 
heyet tarafından tetkikler yapılmak.. 
ta olduğunu yazmıştık. 

Heyet öğretmenler birliği merke
zinde bir hafta kadar meşgul olduk.. 

Talebe 

tan sonra elde ettiği neticeyi vilayet 
makamına bildirmiştir. 

Öğrendiğimize göre birlik yönetim 
kurulu yakında bir toplantı yaparak 
birliğinin HalkevinQ devredilmesi işi

ni gözden geçirecektir. 

nasıl sınıf 

Yönetim kurulu toplanhsmdn bir. 
Iik üyeleri muallimler birliğini Hal
kevine devretmeğ~ karar verdiği tak. 
dirde EminönU Halkevinde yapılacak 
bir kongre ile bu karar bütün üyele
re bildirilecektir. 

geçecek 
Liselerde ve Orta mekteplerde imtihan şekilleri 

Lise ve orta okulların 1imtihan ta.. f 
limatnamesini hazırlamak üzere Kül
tür Bakanlığında toplanan komisyon 
çalışmasını bitirmiş ve talimatname.. 
yi hazırlamıştır. 

Evvelce gönderilen iki yazılı im -
tihan şekli aynen kalını~ komisyon 
şimdi de kanaat notu, üçüncü imti.. 
han ve sınıf geçme durumunu tesbit 
eden maddeleri talimatnameye ekle
miştir. 

Yeni talimatnameye göre liselerde 
ders 20 mayısta, orta mekteplerde 26 
mayısta kesilecektir. Tam numara 
10 olarak kabul edilmektedir. Orta 
mekteplerde muallimler senenin yarı_ 
sına kadar iki yazılı imtihan yaparak 
not verecekler senenin sonunda da 
talebelerin ders vaziyetlerini muhte -
lif zamanlarda yoklıyarak bir kanaat 
notu atacaklar; bu üç notun vasattiis 
sınıf geçme notu olacaktır. 

Sınıf geçmek için bu vasatinin en 
az beş olması ve son kanaat notunun 
da dörtten aşağı düşmemesi lazımdır. 
Vasati dördü dolduran talebe sınıfı 

geçebilecektir. 
Sene sonunda kanaat notu zayıf 

olanların vaziyetini ~etkik etmek üze. 
re her mektepte bir muallimler kuru
lu toplanacak ve bu heyet muallimln 
muvafakati alındıktan sonra talebe_ 
nin kanaat notunu, lehinde veya aley
hinde değiştirmek sal8.biyetini haiz 
olacaktır. 

Muallim notunun değiştirilmesini 

YENl VAPURLAR IÇJN 
UYUŞULARMJYOR 

Deniz yollan idaresinin harice 
yaptıracağı yeni vapurların siparişi 
üzerinde muhtelif şirketlerle yapılan 
temaslardan henüz bir netice alma -
mamıştır. 

Bu şirket milmessillerinden ba.zıla.. 
rı yeni direktifler almak üzere mem
leketlerine dönmüşler, bir kısmı ise 
burada kalarak deniz yolları ile te _ 
maslarını kesmemişlerdir. Vapurların 
bedeli kliring usulile itfa edileceğin
den in~aata talip gruplar evvela bu 
meseleyi hal için çalışmaktadırlar. 

YENi GôÇMENLER iÇiN 

Bu sene Bulgaristandan deniz yolL 
le anavatana gelecek 5000 kadar göç
menin nakil işini konuşmak üzere top 
lanan komisyon evvelki günkü içti _ 
maında işlerini bitiremediği için bu 
gün tekrar toplanacaktır. Bugünkü 
toplantıda deniz ticaret müdürlüğü 
vapurcularla tatJtnıa işini halledecek 
ve kendilcrile bir mukavele imzalıya.. 
caktır. 

kabul etmezse talebe sözlü imtihana} 
tabi tutulacaktır. Sözlü imtihanda Uç 
dersten dönen talebe ikmale kalacak 
dört dersten dönenler sınıfta kalacak... 
tır. İkmalde bir dersten bile beşten 
aşağı numara alanlar sınıfta kalmış 

addedileceklerdir. 
Yeni talimatnameye göre orta mek

tebin son sınıfında üçüncü kanaat 
notu yoktur. BütUn talebe sözlü im. 
tihana tabidir. 

!Jiselerdeki imtihan şekline gelince 
liselerde sene içinde iki yazılı imtihan 
yapılacak senenin sonunda muallim
ler talebenin mesaisini göz önünde 
tutarak bir kanaat notu verecekler ~ 

dir. Smıf geçmek .için talebenin birinci 
yazılı imtihanda aldığı not 1 ile ikinci 
yazılıda aldığı not 2 ile ve kanaat no
tu da geçen 2 ile darbedilecek bunla. 
rm mecmuu beşe taksim edilecektir. 

Smıf geçmek için bu taksimden çı
kacak neticenin beşten aşağı düşme -
mesi lazım olduğu gibi son kanaat 
notunun da dörtten aşağı olmaması 

şarttır. Bu vasatiyi doldurabilenler 
sözlU imtihana alınacaklar, sözlüde 
aldıkları not kanaat notun un yerine 
geçecektir. 

Talimatnamede birinci ve ikinci ya_ 
zıh imtihanlarda birer numara alarak 
kanaatte sekiz dahi alsa sınıf geçe _ 
miyecek vaziyete düşenlere son bir 
ümid kapısı bırakılmış ve bunların 

sözlü imtihanda 9 veya 10 aldıkları 
takdirde sınıf geçmeleri kabul edil-

miştir. 

Sözlü imtihana kalıp da Uç denıten 
dönenler ikmale tabi olacak: dört 
dersten dönenler sınıfta kalacaklar .. 

dır. Orta mekteplerde olduğu gibi li8e 
lerde de muallimler kurulu muallimin. 
muvafakati ile kanaat notunu defil • 
tire bileceklerdir. 

İkmalde sınll geçmek için en aşağı 
beş numara almak şarttır. 

Yeni talimatnameye göre olgunlu 
imtihanları §U suretle yapılacaktır •• 
Bu sene son sınıf fen şubesinde riya.. 
ziye, fizik kimya, tabliye, türkçe kom
pozisyon gruplarından. 

Edebiyat: Tarih, coğrafya, felse.. 
fe, içtimaiyat, edebiyat gruplarından 

yapılır. Ancak geçen sene coğrafya • 
dan sual sorulmadığı ve bu yüzden 
talebenin de hazırlanmadıkları göz 
önünde tutularak yalnız bu seneye 
mahsus olmak üzere coğrafyadan su. 
al sorulmıyacaktır. 

Eski talimatname mucibince bn.ka
loryaya girmekte olanlar gene eski 
talimatname esaslarına göre imtihan 
lara girmeğe devam edeceklerdir. 

Kültür direktörü Bay Tevfik bazı iEa 
pekterlerle be'raber köy okullarım tef• 
tiş etmek üzere dün Çatalcaya gitmiş • 
tir. Teftiş heyeti Çatalcada iki gün ka .. 
dar kalacaktır. 

Darüşşafaka lisesinden yetişenler ku
rumu dün Tokatlıyan salonlannda üye. 
lerine bir danslı çay tertip etmiştir. Çay 
güzel ve eğlenceli olmuştur. 

' ORMAN MEKTEBiNDE 
MU SAM ERE 

} EDIRNEl'E GÖNDERiLECEK 
MAHKOMLAR 

Orta Orman mektebi talebeleri ta.. 
rafından dün saat on dörtte Büyiikde
rede Cumuriyet Halk Partisi salonun 
da bjr mUsamcre verilmi'}tir. 

TELSiZ IST ASYONLARI 

Memleket içindeki telı:ıiz istasyon.. 
larmın ıslah ve takviyesi için bir pro
je hazırlanmıştı. Projenin tatbikatı -
na geçilmiştir. Şimdi istasyonlarla ıs
lah ve takviyesi için icap eden malze.. 
me satın alınmaktadır. 

YERLi MALLAR SERGiSi 
Fabrikatörlere ait vergi işleri, bu 

yıl açılacak yerli mallar sergisi hak -
kında hükfunetle temas etmek üzere 
Ankaraya giden sanayi birliği reisi 
Vasıf dönmüştür. Bugün sanayi birli. 
ği idare heyeti toplanacak, ve birlik 
reisi bu işlere dair izahat verecektir. 
Serginin Galatasaray mektebi yahut 

· Taksim bahçesinden biriude açılma -
sı henüz kararlaştırılmamış olmakla 
beraber mektebin bahçesinin tercih e.. 
dileceği söylenmektedir. 

Edirnede Yeni kışlada yapılan ye
ni hapishane binasına gönderilmek 

üzere İstanbul ve diğer vilayetler hL 
pishanelerinden yUz mahkUm seçil -
mişlir. Bunlal:- bir iki güne kadar E. 
dirneye sevkolunacaklardır. 

EMLAK BANKASI TETKiKLER 
YAPTIRIYOR 

Emlak bankasının emlak üzerine 
yaptığı işleri daha modern bir şekile 
koymak için getirdiği mütehassın 
kredi fonsiye müdürü M. Gatrou tet.. 
kiklerine başlamıştır. 

Banka, mUtehassısla beraber bu 
tetkikleri yapmak üzere ayrıca bir 
heyet de teşkil etmiştir. Bu heyet ev
vela bankanın geniş mikyasta is gör. 
düğü yerl<>rden biri olaıı Mersinde 
araştırmalar yapn..ış ve Mersin şube -

sinin işleyiş şekli ile alaksdar olmUfa 
tur. Bugünlerde lzmirde tetkikler ya
pan heyet yakında şehrm:ilze gelecek 
ve bir rapor hazırlıyacakttr. 

E{,·elki gün Ankarada açılan modern Alman sanatı ve tezyin sanatları sergiı:ıinin açılma töreninden ve sergidea 
iki intiba 
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Türk Kuşu 
lstanbul şubesi dün 
büqük törenle açıldı 

Din yapılan Uk •açlarında 
Anadolu Istanbulsporu, Güneş Süleymaniyeyi, Fener-~ 

- - - ....-..-- ~ 
bahçe T opkapıyı, Vefa Hilali yendiler 

Dün lik maçlarına devam edilmiştir. 
Kadıköy stadında Feneryılmaz Doğan • 
sporu 2 - l, Fenerbahçe Topkapıyı 

4 - 1 yenmi~lerdir. Fenerbahçe birin -
ci devreyi 1 - O mağlup bitirmesin«; 
rağmen ikincicle dört sayı çıkarmıştır. 

Anadolu ile istanb:.ılspor karşılaş • 
ması çok sıkı ve heyecanlı geçmiş ve 
Anadolu kuvevtli rakibini 1 - O yen -
meye muvaffak olmuştur. 

TAKSiMDE 
Taksimde Sümerspor Ortaköyü 2-0, 

Güneş Sükymaniyeyi 2 - 1 yenmişler
dir. Güneş Sülcymaniye maçı bir hayli 
sıkı ve heyecanlı olmuştur. 

ŞEREF STADINDA 
ilk maçı - Anadoluhisan idman yuT• 

du ile Altınordu idman yurdu yapmış -
tır. 

Bu maç ikinci küme birinciliğini !1· ·. 
leden bir maç olması itibarile çok kıy

metliydi. 
Her iki takım, en kuvvetli şekille · 

rile sahaya çıkmışlardır. Oyun başla • 
dığı zaman, Altmorduyu güzelce sıkış· 
ttran idman yurthıla:ın çok güzel akır• 
ların sonunda bir kaç fırsat kaçırdıktan 
sonra çektikleri güzel iki şütü kaleci 
kurtarmış. üçüncü son şütü Hisarlı 

Muhtar götürüp kaleye sokmu~tur. 
Bu sırada A: Hisar canlannrak ?kın

lara başlamış, fakat Altınordulular bu -
na kartı koymuşlardır. 

Yukarı~.: 'Ttl!Jared B. Saı·mi söyle11ini veriyor. Altta: ilk uçuş tecrübesi. Yalnız Anadoluhisarblar bir aralık 

iyi bir Altınordu akınını sert ve hatah 
bir hareketle durdurunca hakem bunu 
penaltı ile cezalandırmış, Altınordu sağ 
mUdafiinin güzel bir vuruşunu Hisar ka. 
lecisi tutamamış, oyun 1 - 1 berabere 
bir vaziyet almıştır. 

Tül:kuşıı okulunun İstanbul şubesi • ı 
nin açılış tCSreni dün üniversite mey • 
danında görülmemiş bir kalabalık ö •ı 

nünde yapılmtştır. Meydan daha saat.l 
on ikide dolmağa batlanuf, uçuılan 

halkın kolay seyredebilmesi için ayn -
lf9 kısı~~ar, tören ba11amadan dolmut
tu. Törene hava kurumu batkanı Bay 
İsmail Hakkı Başak, vali muavini Bay 
Hüdai, kaza kaymakamları, nahiye mü
dürleri, Yeşilköy tayyare mUfreze ku • 
mandanı Bay Seyfi, C. H. partisi erka· 
nı, hava kurumu mensupları ile bir çok 
pilotlar, klüpler, bütün üniversite ve li
se talebeleri, şehrimizde bulunan say • 
lavlar gelmiş bulunuyorlardı. 

Törene saat 1 S de aakert bandonun 
çaldığı istiklal margı ile ba1lanmı1tir. 
Bundan sonra hava kurumu Fatih ka -

:ıa kolu başkanı bay Nurettin Atasa -
yar tarafından bir söylev verilmit; Bay 
Atasayar, hava müdafaalarmm ehemmi• 
yetinden ve buglinkü devletlerin hava 
kuvvetlerini arttırmak için yaptıklan 
mücadeleden bahsetmit. hava kuvvetle
ri zayıf olan milletlerin ezilmeğe mah· 
ktm bulunduğunu söylemiştir. Bay A
taaayar, bilhassa şunları itaret etmit -
tir: 

yacak bir düıman ıeıine raıtlarıa: 
- Dur .. geri.. yakanın. diye haykı • 

racaktır,, 

Genç hatip, ayni zamanda Tilrk gen
cini !nönünde açılacak okulun da bek -
!emekte olduğunu söylemi1, sözlerine 
nihayet v.crmiıdr. 

BAY SAVMt SöYLOYOR 
Bundan sonra Ankara Türkkutu 

başkanı B. Savmi kürsüye gelmif, ıun• 
lan söylemiştir: 

Sayın bayanlar, baylar, 
Türk hava kurunm, bugün Türldm

tunun htanbul tubeıini açmakla derin 
bir bahtiyarlık duymaktadll'. Dünya 
milletlerinin hava meıeleıine vennekte 
olduklan ehemmiyeti düıünecek olur • 
tak Türkkuıu ıubelerinin ite baılama· 
ıı bizde niçin ba kadar derin bir menı. 
nuniyet uyanclırdıinu daha iyi anlamıı 
olursunuz. Bir milletin köklü bir hava. 
cıhk kurabilmesi, ıenç nesilden lmnet 
alabilmıeıine bajb olduğunu başka mil
letlerin yapmakta olduiu canlı tecrübe. 
lerden anlıyoruz. Hava filoları ne ka • 
dar büyük oluna olıun, geride ıeniı 
ölçüde yedek bir uçman yıfnu hazır 
bulunmadıkça bu filolarm deieri ııfıra 
inmektedir. Bunun için bir yandan ma
kine ve malzeme çojalblırken ıençliii 
de kanatlandırmak bir zaruret haline 
gelmiıtir. tıte Türkkuşu, bu önüne du • 
rulmaz ihtiyacın bir ifadesidir. Hayatı· 

Bir milddet aonra A.ltınordu 2 - 1 
OetUn Ya%1yeto glı:m19 "Ve bu elllc cttlgı 

galibiyeti yaşatmak için bütün kuvveti
ni vererek çalıınuı ve oyunu böylece 
bitirmiştir. 

EYOP - BEYKOZ 

Dörlincülilğü güzel bir çalııma ıo • 
nunda elde eden Beykozlular, bugün 
gilzel bir kadro ile yalnız, (Nebi) den 
mahrum oldukları halde, Eyübün (Ab
dül) il eksik takımına kartı çok güzel 
bir oyunla başlamqlardır. 

Rüzgarla beraber oynıyan Beykoz 
takımı, birinci devre batında Eyübe 
kartı o kadar gilzel akınlar yapıyorlar -
dı ki bu fınatlann nasıl olup da gol oı. 
madığına acımak mümkiln olmuyordu. 

Eyüp müdafaası - yabancı - bir 
kale mildaf aa eder gibi kendi sınırları
nı koruyorlar, çok çalışıyorlardı. Akını 
da ofsaytle kestiler; çok canla başla or• 

nadılar. 

Beykozlu Şehabın çok gUzel, yerin
de sıkı §Ütleri ve pasları gol olmaktan 
uzak kaldı. Beykoz muhacimlerinin ku
surları aralarında sıkı rabıta kurama • 

malarıydı. 

• = 

Yukarıda: Beykoz - Eyüp maç:tıdan bir görünüş. Aıağıda Vela - Hilll 
maçında. 

ikinci devreye çıkıldı zaman rüzgar-ı 
la beraber o~an Eylip takımı Bev • 
ICozu sıICıştıracağı yerde Beykoz aksine 
olan rüzgar altında olmasına rağmen' 
rakıbini çok sıkıştırdı ve son zamanlar• 
da, bir kaç korner fırsatını kaçırdı. 

Ani bir kaç Eyüp akınını da Beykoz
lular favullerle durdurdular. Bu suret• 
le gol yapmaktan Eyüplüleri uzaklaı -
tırdılar, fakat, gollere mani olan Bey • 
kozlular, gol de yapamadılar. Hakları 
olan galibiyeti de kaçırdılar ... 

VEFA- HiLAL 
UçUncü maç Vefa - Hilal takımla -

rı arasında yapıldı. 

Son zamanlarda sürpriz yapmakla 
tanınmaya başlıyan ve Beşikta§t birir.
ciliğe giderken beraberlikle tutan Hilal 
takımı bugün de, Vefaya o düşünce ile 
çıktt. Her iki taraf tam kadrolarile yer 
almışlardı. 

Oyun çok güzel başladı, fakat birin
ci devrenin birinci çeyreği geçtikten 
sonra Vefalılar Hilali adamakıllı sıkış -
tırdılar. iki takımın arasında sınıf far • 
kı göze çarpmaya başladı. Vefalılar bu 
güzel muhasaradan istifade ettiler. Y~· 
pılan bir hataya karşı verilen bir pe · 
naltıdan kaptan Muhteşem, çok güzel 

bir vuruıla takımı 1 - O üstün vaziye. 

te a:etirdi. vcr::r:..., 1 .. .. 
Bundan sonra "eıiiJI ar ustustc yap. 

tıklan güzel akınlarla Hilali daima ııe 

kıştırdılar, Latifin, latif bir şütü Vefa 
sayılarım ikileştirdi. 

ikinci devre başladığı zaman yağ • 
mur ortalığı ıulamıf, tozu kaldırmıt • 
tı. Oyun güzel başladı. Muhteşem Gazi 
ile güzel bir anlaşma sonunda güzel bir 
gol daha yaptı, hakem bunu ofsayt gÖT• 

dü. 
Bundaıa sonra,Vefa daha blkim oy

nadı, Hilal kalesi gene abloka altinday· 
dı. Vefa müdafaası ise Hilal hücumla • 
rına göz açtırmıyordu. 

Maç sonlarına doğru ve bütün Hi • 
lal müdafaaamm ( 18) içine aıkııtığı ııe 
rada Vefa orta hafı otuz (30) pastan 
çok güzel bir vuruşla topu üçüncü defa 
olarak Hilal kalesine attı. Oyun 3 - O 

oldu. 
Bundan sonra, Vefalılar akmlannı 

sıklaştırdılar. Hilalliler de mUdafaalan
nı fakat başka sayı olmadı. Vefalılar 
çok şüt attılar gol yapamadılar. 

Takım itibarile Vefa çok güzel oyun. 
lanndan birini oynadı. Vefa takımını 
böyle düzelmi! görmekle memnunuz. 

- ismet lnönü havalarmuzı düıünü
~or. Hiç bir devlet adamnnn aöylemiye
cefi ıekilde açık bir ıurette Türk hava 
kuvvetlerinin, Türk havalanm icap ~
tiği tekilde müdafaa edecek dereceye 
ıelmediiini söyledi ve milleti bu milli 
davaya davet etti. Türk milleti büyük 
Baıbakanınm bu davetini tayık olduğu 
ıek:Ide karşılam:ıtır. lıte bava kunım· 
lan bunun canlı bir misali, bir beyke • 
Jidir . ., 

nı ve istiklalini binlerce yiğit feda ede. 
rek, diıini tırnağına takıp yıllarca uğ
raprak kurtarmıt olan cumuriyet Tür
kiyeıi, bir daha gafil avlanmamak için 
elinden gelen bütün çalışmayı sarfet • 
mekte, topraklarına, denizlerine ve ha • • 
valarına hiç bir yabancının sataşmamP. 
sı için tedbirli ve ve tetik durmakta • 
dtr. Yalnız şu nok•l'I Ü:?cri.,d 0 ivice dur
mıtlıımız ki, karadan ve denizden ~elı-
cek tehlike, hava tehlilc~si vanında kor
kunçluğunu kavbetmittir. Bütün dikka. 
timM arhk gölden vermclc zorunda • 
vız. Binlerce ton botd>avı yüklenen bin
lerce tayyarenin bir ~hre ütüşmeıini 
bir defa gözönüne «etiriniz. Bu tehJilc ... 
ve kanı koyınak idn bize Atatürk bir 
vol '2'Österiyor: Bize hücum e'e" düş
mamn topraklarına biz de yıldınmlar 
yafdırmabyız. Bunun için Türk genç • 
teri arasında bol uçucu yetİ9tirmeliviz. 

Ankaradaki ilk galibiyetten sonra 

Ga 1 ata sa·;·ay···""A~k·~·;·a·····G'ii~ü·~·;· .. ···;~·iii u p oldu 
Bay Nurettin, Türk gencinin yUksek 

kabiliyetinin bu milli davayı çok yakır• 
da bütün milletle:-e ibret olacak şekil -
de bapracağmı söyilerek sözüne nih2-
yet vermiştir. 

BAY NAMICIN SöZLERt 
Bundan sonra kürsüye gelen Milli 

Türk talebe birliği azaıından Bay Na • 
mık Kitif Gedik, birlik namına çok he· 
yecanlı ve sık sık alkıtlanan bir söylev 
vermi§tir. Bay Namık Kaşif, milli mü• 
cadelede bUyUk bir yoksuzluk içinde, 
krnlıc blnı ile cepheye ailih tatıyan •· 
nalanmızın cösterdilderi vatanseverlik 
ve fedakirhktan bahsetmiş: 
-Türk kara1arma düflDIUI askeri de. 

ii1, düpmn ıölsesi airmiyec:ek kadar 
kantılll6'. TM 1analan da ayni de • 
recede kuvvetlendirecek, enerjisini çe· 
lilc kamtlara takıp göklere yükselecek • 
tir. Burada Tihk topraklarma ıöz ko • 

Uçnayı ötrenmeie karar verirken 
gençlerimiz yalnız harp ıünlerini ,clü • 
9ünmemelidir. Tayyare yava9 yavaş bü· 
tün nakil vaııtalnnm yerlerini alıyor. 
Bir srün gelecek, nuıl ıo&uıklarnmz otr.

1 
mobille dola he, havalarmm da tayya· 

(Sonu: Sa. 7 Siı. 1) 

Ankara, 3 (KURUN) - Şehrimi
zin misafiri bulunan Galatasaray ta
kımı bugün Ankara Gücü ile son ma

du. Fakat, kalecilerin güzel kurta. 
rışlan bu ümitleri ''<'Ya heyecanları 
yarıda bıral~ıyordu. 

rar sıkı akınlara karşı sıkı müdafa~
lar haşladı. 

Nihayet Galatasarayın iki golüne 
karşı Ankara gücü 3 golle galip ola. 
rak oyun bitli. 

Ankara, 3 (A.A.) - Ankarada mi• 
safir bulunan aGlatasaray takımı, bu • 

gün Ankaragücü ile yaptığı son maçta 
3 - 2 mağlup olmuştur. 

~ını yaptı. tık maçında galip gelen Nihayet ilk gol sesi bütün sahayı 
Galat.as.arayın bu maçı, pek haklı o- inletti. Çok geçmeden mukabil tara
lan bir merakla bekleniyordu. Da· fın bir golü kaydolundu. Bundan 
ha maç başlamadan hangi tarafın sonraki gollerin de araları pek sür. 
kazanacağı bah!s me\'ZUU oluyordu.. medi. Oyun bir an kuvvetir.i ·kaybet. 
Sporcular arasında Ankara GücUnUn miş gibiydi. Fakat bir az sonra tek-
galip geleceğini ileri sürenler olduğu -~~~.-:JEi ______________________ _ 

gibi, Galatasarayın gene galiblyf'ti 
etinde tutacağını iddia edenler ,·ardı. 1 

Maç, seyircilerin bu merakı, sa
hada oynıyanların da bu iki ihtimal
den her biri kendilerine uygun gele
nini tahakkuk ettirmek azmi içinde 
başladı. Her iki takım da çok gü~el 
oynuyorlardı. 

Akınlar her iki kaleyi de bir an 
boş bırakmıyordu. Bu suretle, her 
akının arkasından bir gol bekleniyor-

Balkan antantı konseyi 
(Vstyanı 1 incide) 

zecri tedbirler ve Avrupa meseleleri; 
Balkanların iktisadi meseleleri. 

Balkan Antantı konseyinin toplan. 
tısından sonra Yugoslavya Başvekili 
Stoyadinoviç'in reisliği altında kiiçük 
antant konseyi toplanacaktır. Bu mü-

zakereler de iki gün sürecektir. 
Küçilk Antant konseyi müzakere • 

)erinde ltalya - Habeş anlaşmazlı • 
ğmdan çıkan vaziyetin orta Avrupa. 
daki tesirleri, A vusturyamn vaziyeti 
ve Çekoslavya ile Almanya mün~ 
betleri tetkik olunacaktır. 
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Düşünceler Uzaktan • • Yakından • • • 
IGezintiler 

··························--... . . . 
Esir hükümdar===:;;:!:::::===================·-------... - Günün zavallı 

''Abalı,, sı ! 
''Siyaset yurtdaş
ların fikirlerine 

dayanır,, 

2000 yılının kadını nasıl olacak ? 
Siyasal uluklard a hava ama• 

:ıın deği§ti. Nccaşinin tacını, tah-

0 eğ İ Q m İyen iki şey kalacakmış: 1 - Kadının tını, •aray ve saltanatını bıraka· 
Y k rak kaçtığı söyleniyor. Bir yan-

şefkatİ, 2-iyi yeme yapabilmek mecburiyeti! da kan, yangın ve zehir içinde 

M..ı.• - 1 k ._ d" · · bir vatan, zincire vurulmır§ bir ~ uıuu tan "en ı ısteğıle çekilen 

ve bugünku parıaınento rejimine karşı 
81

.r muharrir in serveti: Güneş tuıuımasıni da millet, bir yanda hazinclerhi 
ateı püsküren Andre Tardieu'nün mün- önüne katarlamış bir hüküm-:lf'r 
tehiplerine karşı yaznuş• olduğu açık 11 miıqon frank/ SÜ/orta eaıqorlar / ailesinin göçü .. Habeş lacia .. rnın 
mektubu geçenlerde türkçeye çevinni•. Büvü!\ muharrir Kiplingin vasi- Haıiranda vuku bularak güneş son perdesi böyle kapanıyor. 
tile. Tardieu bundan sonra "Esir hü~- yetna~esi açılmı;;tır. Muharrir pa- tutulması .lalnız ra..-;atçı ları meşgul Daha dün: "Bu dağ'arda m:J_ 
kümdar" adiyle gürültü koparıcı bir e- r.,•sını mekteplerle dig-;er ö"retim ev. etmekle kalmı)or, ba~ka ba~ka teşl! b- [ d , 

a.c ,., /etimin sal arı arasın a ö ece· 
aerin ilk cildini çıkarmııtır. Şimdi ikir. lerine terk etmiştir. Kiplingin ser- hüslerc de sebep oluyor. Bir s igorta 
cisini. yazma. kla mc'"g.ul.dür. Le Jour ga- ı ·ı it ·· kurnpan'-·asr, bu "'u··nes tutu ' m,ası nı si. gım.,, d iyen imparator buna na-,. vetinin hesabr, on bir mı yon a ı :ruz ,, ,., . 
zetesınin hır muharrın kendisı'Je .. 1• gorta edeceğini ilan etrnh.tir. Diin- sıl katlandı! Bilmem. B•ı hrı, .. 7 mu a. bin frangı tutuyor. 
katta bulunmuıtur. Dünyanın hangi tarafında, hattf• yanın her tarafındaki mernklılnr YC 1 akla yakın da görünmüyor. Fakat 

Tardieu'nün verdiği cevaplan alıyo. en meshur muharrirler bile kendileri· fılimlcr muayyen bir ücret mukabi. son aylarda öyle umulmaz §eylcr-
ruz: ne hÖ):le bir ~n-et temin edecek tali. linrlc huna iştirak edehi'iı ler. Kum. le karşılaştık, ki artık en ters du· 

''Evet kitabımın veriminden memnu- hi görmü~lerdir?. panrnnm igorta edece~i ~e\ şudur: yumlar için de: 
num. On dört gün içinde kırk beş bin Hele bizdeki muharrirler bu ye. Giineş tutulmasını görmt'kten men _._ Belki! 
tane satıldı. Bu on dört günu·· k" .. ktina "ma.c;al,, gözüyle hakarlar~a pek edecek her hanJ?i bir hacli<:.e: fırtına. 

n se ız gt:• • d" • h. Deyip geriyoruz... Ne yrrf ~'9 nü de paskalya yortulan .1 . t" haklrdtrlar. On bir milJOll altı yüz ~ıs, \'E'Ja , ıırer ta ıi manilı>r cfolııyr- :r 

B ı b be 
1 e geçmış ı. bu hac}İ<:·')" İ "'Örmek kl'bil olam:-z_<:.a mic bir fikir, ne dönülmez bir ununa era r bana h" d 1 hin frank hu! - "' " - :ı-

k ucum e en er k t hh""t tı··· ·· t" karar kaldı. Omu•lar u""stu""nde La-de pe çoktur. Hatta b 
1 

b" .. k , · umpınJ·a ca ıı e ll!t urrr • ,·erc- ,,,., c " 
. un arın uyu Napo'qon Bonavart a hır kısmını tanımanı b"l B . 

1 
.. cek ir ~"'·ct bir mııci7P olnr cfa trii . lar fırıldak, mürekkebi kur-·ma· 

ı e. emme mu-
naka§a edecek olan rak 1 • . .. a1·t kanape ve lamba ne<:. on ilokuz haı.irancfan önce tutu- mış muahedeler oyuncak oldu . . ıp erımın goster-
dıklerı fena niyet, kendilerinin gerçek • Pariste bir antikacı ve kitapçı lur-.a kumpanya bundan mcsul olmr. Dikkatle ıüzerscniz. bütün l u 
ten mü~k"'l b" yaraktır . 

.,. u ır durumda kaldıklarını dükkanında Napo]yon Ponaparta ait Bir İngiliz Bayan doktor, bir tıp işlerde korkunç bir ibret de ııor. 
anlatıyor. Hele Edvar Herr"ıot o kadar k 'k' 1 k 11: b te hi t l t d 2000 l k d h kk A ·k J k t · b 
k.. .. bir anap" ve ı ı ıa ·ır nm a ş r op an ısın a yı ı lı mı a m- merı aua ar na e ı Koskoca bir ülke tutuşuyor, ·, 

otu bir tarzd h k d" • h • d b' B 5 M a are et e ıyor kı guya edilmiştir. imparator Montmıray za_ a. ır rapor okumuştur. Doktor a- k d 1 millet boğazlanıyor. Son r.cfrsle-
ısır ehranılarını ben yaptım iddiasın· ferinden iki gün sonra bu kanape yanın demesine göre, bu mesut yılda 9eme mo ası. 

d.a. bal.undugv unıu so'"ylu"yor. Kı'tabımda · h t k · 1 ·1 v k ük' Amerı"kada hu'"tu"'n Oklahama aha. rin yaklaştığı zaman, bakıyorsu-üzerinde istirahat etmış ve Blü erin ar ı ınsan arın sag ıgı pe m em -
tı~yledıklerim şunlardır: Büyük ihtila • a..c;kerlerini Voşanda mağlUp etmeğe mel olacak, romatizma, verem gibi 1i i yeni hir modanın arkasından nuz, hükümdarla millet b:ribirin· 
lın vaadettiği şeylerden hiç birini cu - gitmezden önce gene hu kanapede iki hastalıklar görülmiyecektir. Sağlığa çıldırasıya koşmaktadır. Bu moda, den ayrılıyor. Demek taçla mil-
muriyet yerine getirmemiştir. Hürriyet saat kadar uyumuştu. verilen ehemmiyet, güz.cHiğe sarfedi- kk b leti biribirine bağlıyan yalnız s~l-ve mti elhise. ı:apka, aya a ı falana ait 

savat her gün tecavüz edilen şey- Lfımhalar, gemiciler!n kullandık- len dikkat ile kadınlar, yirmi yaş gü.. tanat, ıade keyif, ancak bol-
ler h ı· değildir, Merakta bırakmadan söy-
d a ıne gelmiştir. Halkın hakimiyeti tarı lamba modelindedir. Napolyo. zelliğini ve tazeliğini u~un müddet luktur. Tarihin her çağında, c/:in--
e yalnız sözde kalmıştır. Umumi de - nun küllerini Sent _ Elen ada.sın dan muhafaza. edebileceklerdir. Ev işindP. liyelim: 

nilen saylav serimi mı"lletı·n dor·· tte u'"çu·· h" b" ·· .. tU ı akt Ç Bu, karga eti .. ·emek modasıdır!. yanın her yerinde, bayrağın rcll-
" getiren Fransız askerleri bunları da ıç ır uzun ° mıyac ır. ama - " · • l l ·ıı I ı ·1 • 

tarafından reddedilmektedir. Söz a"ı • aırlar, elbiselerin bir "O<h! ka~ıttan Eski genel f'"g. hk memurlarından gı ne 0 ursa 0 sun m· i e a. et er 
:ı birlikte J?etirmisler ve bu külleri mu- ~ "' t>~ ~ ""' 

lıyor, kanunlar halkın arzusunu deg· il, yapılacağından ve degverleri T\l\k ehem ~talin.,. adında bir doktor. kar.,.a etin- hep böyle neticelendi. El üstiin-hafaza ecfen kilfı:ıeye koymuşlardı r - ... ,.., 
milletin en küçük bir kısmının isteğini rniyetsiz olacağından kirlettikçe, es - de pek çok protein bulunduğunu keşf de taşındığı ülkeyi yangın ıarrn-
gösteriyor. Habeşisfana rıiden ita/- kidikçe atılacak ve yerine yenileri ah etmiş, bu eti halka yedirmek yolunu ca krallar, imparatorlar ılıll ift. 

Rakiplerim benimle münakaşa ede • yan/ar orada kalacak/ar nacaktır. düşünmüş. Bir çok tecrübelerden timlerde ~atolar, villarar satın a!· 
cek yerde beni suçlandırıyorlar. Ben Yalnız değişmeyen iki şey kala - .sonra bir çare bulmuş. Memleketin dılar, altınlarını develere, k,. ,, ..... 
b. . B. Mussolini, Venedik sarayında kt B" · fk t• d ' v • ·-~ ·rrı ti müsayatı, milletin sesim re- ca ır~. ırı, kadmm şc a ı, ıgerı en mühim şahsiyetlerinden bazılarına 
.. y~n • çift iHk müsabakası .mü •tatını ka - kocalarını memnun edcbi•-.ek '1' çin 1·yı' lara, trenlere ve tayyarelere yük-

ı 1 ıs emıyormuşum. Faşist imişim. m. bir zi}·nfet ,·ermi ,.e tabii onlara biJ_ 
B:ınlar kolay fakat kuvvetsiz sözlerdir. zanan on yedi çifçiye milkafatlarını yemek yapabilmek mecburiyeti. Çün. liyerck savuıtular. 

\"ermiştir. k"" k 1 d . .:ı d .d 1 . . dirmeden karga <'!ti yedirmi!", ~onra H b ll " b 1 Bu reni se<'imden sonra neler olacagvını u oca ar o evıruc c mı e erını d a e!r, günün zava r a a ı,, .,. B d" k" · · ld k bunun fay alarmı uzun u1.ad1'-'a an- :s-u on ye ı ışının mensup o u - çok düşüneceklerdir. ., l.J D k l 
soruyorsunuz. Peygamber değilim. Ben lan aile yüz seneden ziyade ayni top· ==,_...-===-========== )atmıştır. •ı o au. ün Ü dostları , can yo. 
burada fikirler iizerindc çalışıyorum . ra.kta yaşamış ve çalışmıştır. B. Mus. caklarını söylemiş ve doğu Afrikasm Bu ziyafetten sonra karga a·çcıla. daıları, uzak tanıdıkları, dü!;ntan-
Ekseriyet tcmi:ıi için kombinezonlarla solini, kendilerine Habcşistanda bu - da çarpışan !çiftçilerin senasında bu- rına gün doğduğunu söylemiye Jüzum ~. Ciezgin 
uğraşmıyorum. 

lunanlardan birçoğunun orada kala - lunmuştur. yoktur. '(Lütfen sayı/ayı çeviriniz) 

Evet, siyasetle hiç alakalı olmuyo • ----------------------------------··----------------.... -------------rum. Benim anladığını siyaset parla · I 
rnentodan ziyade yurtdaşların fikirleri-

ne dayanır. Böyle hareket ettiğim tal·· 
dirde alt tarafı kendiliğinden gelir. Ben cı -

~~~~~ 

• 

~~~.& ~ 

REFiK AMMltT 
- SEVENGiL. kanşık olmıyan bir vazifeyi üstün tuta. 

r~rn. O da millete bir buçuk asırdanb('. 1 

rı g~enenha~kati açmaktı~ Bunun ~~~~-= Tefrika: 17~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kolay olmıyacağmı biliyorum. Fakat Genç kadın, içki ile yüzü kızararak, gözleri panldı 
b~şarıl:nası mümkün olacağmdan emi • ahal 
n yarak ve biraz fazlaca neı'elenerek nadir ve P ı 
ı~. Rakiplerim de emindirler. Eğer r. 

m 1 bir cins kuı cıvıltısı ve sevimliliğile konuıuyordu: 
ın ° masalardı bu kadar hücumda bu-

lunmazlardı.,, _ Bu Ömer Hayyam gittikçe hoşuma gidiyor, de-

------------

1 Geçm;ş Ku1unlar 
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K'OSTANTJN ISTIFAl"A 

ÇAORIIJJYOR 
Atimıda 

t 
.. n alınan mevsuk marn. 

ma a gorc A uru 
bak B 1 . pada bulunan Es. 
şahsiy~~= '/1 

Rallis ecnebi siyasi 
r c Yaptığı miilakatlar 

dmıfsonkra K.kral K.onstantine bir tel· 
gra çe ere · kcnd~ . . t. 
uet etmiştir. R«ır ııı ıs ıfaya da. 

1-,'1 ftrsattan Üitifa 
de ederek Krala göndcrd·v· d 

d 1. a· . ıgı avct 
name e r\Cn tsıni 'l.'a""i/e" 1 h .1. 

• .. t < a ı ıyc . 
sıne davet tıc 'liafanın m 

1 ı w "k aruz nı 

;;:~t;;h~:~z~':n:~r:~~;:~~ vc~icilı 1 ı 'ı 
ğat etmesi takdirinde tchl"• n .cra_-

. •. . . ııce>ıın ı 
zale edtlcccgım bıl<lirm.i§tir. 

GOMROK iŞLERi DVZELJYOR 

İstanbul gümrüklerinin ıslahı i in 
hazırlanan yeni iş talimatnames· ç: 
tatb'k' ın.n 

ı ıne başlanmıştır. 

.Galat~ ve İstanbul ithaUıt gümrük . 
l~rı manıfesto ve kontenjan servisleri 
bırleştirilmiş, manifesto şef muavini 
Sa~ık mu amele sahiplerinın şikayet
lerıle meşgul olma'-·a memur cd'l · . t ., 1 nıış . 
tlr. dare bu suretle bir elden tem· 

d"l .. ın e ı mcge baı:;l:ındığmdan tUtün inti _ 
zamsızlıklarm önüne geçilmiştir, 

di lutfen bana başka ıiirJerini de okur musunuz? 
' Mis Koletin nişanlısı Bay KaragÖzyan, klübün 1 

içini dışını dolaşıyor, bütün masalara uğn.ıyor ve 
müşterilerinin memnun olup olmadıklannı soruyor -
du. Nişanlısının Sabri Uçarla Halkıttapar arasında o· 
turduğu masaya gelince onların herkesten fazla meın~ 
nun olduklarını gördü, görmemezliğe gelerek orac!an 

uzaklaştı. 

S!'bri Uçar, h-ıtırında olan bütü- Hayyam rübaİ· 
)erini Fr11nsızr.aya çevirerek ckuyordu: 

Bcıı bir .~cvinç ~ığıyım, Uil."in bir kere sönecek 
olıırs<ım neyim 1 Ben Ce~idi>ı nıc.~hur olaıı k"dehi
~ıim, liikin bir kere 1:trı1acak olursam ncyim1 

* Bir kere so1aıı Uile bir daha açmaz. 

* ra:;ık, yazık ..• içkisiz "l'C se1•gisiz geçirdiğim giin
lcri de ömiirden sayurak hesabıma geçirecekler! 

Şairin ruhlı, asırlann üstünden geçerek bu ma~
nın başına gelip o~urmuı ve sanki genç kadının kar· 
ıısında baıı dönerek onunla beraber içmeğe baıla: 
ınıştı. Mis Kolet ve iki yanındaki iki erkek ıi.ınô 
Hayyanu bu kadar yakınlarında buluyorlardı. 

J\-1ehmet Halkatapar, geçen yıl Londraya gittiği 
zaman oradnki Ömer Hayyam Klübü ziyaret ettiğini 
söyledi. Mis Kolet; kendisini bu kadar saran şairin 
adını daha önce duymamış, hele Londradaki Hayyam 
Klübü ziyaret edememiş olmasına pek üzülüyordu . 
Ertesi gün ilk İş olarak Edward Fitz Gerald'in 
Hayyam tercümesini buldurup okuyacaktı. Genç ka. 
dın önündeki tampanya kııdehini dudaklanna götüre. 
rek son yudumları da içtikten sonra başı biru daha 

döndü: 
- Şark, beni hülyalı alemine sekiyorl 

Dedi. Sabri Uçar , alt dudağının kenarın • 
da kalan içki dam1a11nı kendi dudaklarile kurut. 
mak için içinde dayanılmaz bir istek du~·du; yan gö:z .. 

l~ arkada,ına bakb, onun da gözlerinde daha ıiddetli 
bır hummanın parıltısı yanarak ayni ıslak dudaklara 
ayni çılgın i.atekle ve ısrarla bakmılkta olduğunu gör
dü. Bu sırada Bay Osep Karagözyan tekrar yanla • 
nna ıelmiıti. Mis K.olet, balkonun altındaki ağaçlı .. 
ğın İçinde deli deli haykıran cazbandı i,aret ederek: 

- Bu çılgın zenci havlamasından hoılanmıyonım! 
Diye nurıldandı. 

diye mırıldandı. Mclımet Halkatapar yerinden kal· 
karak balkonun kenannda duran radyoyu kanıtırma. 
ya baıladı, K.nhire istasyonunu buldu. Almanyadıı 
doğan, Fransada büyüyen, lngilterece ckuyan güzel 
rrdez, Afrika çöllerinin bibnez tükenm<ız hicran ve 
a~a~ınr söyleyen bir kavalın yanık ahengile ürperir 
gıbı oldu. Samiaaının tutuıtuğunu zannetti ve ar • 
t~k ~ir kelime söylemiyerek ve bir yudum içmiyerck 
zıncırlenip giden ve kendi kendisini tekrarlayan A· 
rap m.usikisini dinlemeğe daldı. 

Bay Osep Karagözyan arada bir bu masanın 
yanından da geçiyordu;fakat on gece güzel nişanlısının 
iki zengin arkadaşından hangisinin üstünde kaldığını 
sezinleıncğe galiba muvaffıık olamadı. 

e 
ihracat taciri Mehmet Ha1katapar, Türkiye için 

son bir kaç yılın yetişt'rdiği yeni bir tip insandır. 
Türkiyenin başlıca verim kaynaklanndan olan 

lzrnir incir ve üzümü dıı pazarlara yakın \•akıllara 
kadar yalnız yııbancı finrnılar tarafından cıkarılırdı. 
lzmirin düşman elinden milli kuvvetlere ~eçtiği ilk 
ırralarda kendilerini her nedense emniyette bulmayan 
ve meydanı bo~ bırakıp kaçan ecnebi tüccarlar, son. 
ralan tekrar dönüp geldikleri zaman ticaret evlerinin 
adına birer Türl< nrt:ığının adını da iliştinnı:ı;;.i bir ne• 
vi sigorta saydı?ar. 

incir üzüm ticaretine böylece bir lngiliz fırma. 
11na sözde ortak ola .. Pk h"~lıı'""" Mt?hmet Halkatapar 

da gitıide baıb baıına bir ticaret evinin aahibi oldu. 
Doktor Çetiner, latanbula lzmirden geçerek gel

miıti. Büyük ihracat taciri Mdur.ct Halkatapar fir • 
masının birinci Kordondaki büyük binası gözünün ö
nüne geliyor. Meşhur zenginin lzmir piyasasında do. 
lar gibi saygı ile anılan adını duymuıtu; ıimdi de 
burada kendiıile tanııtı. 

Doktor Çetiner, tzmire ayak bastığı dakikadan 
ayrılacağı saniyeye kadar, orada ağızdan ağıza dola• 
şan, fakat tesiri çok kuvvetli olan bir Ekonon:ıik ede. 
biyatın havası içinde yaJamJıtı. Piyasa istekli, istek
siz, alivre satıı, müstahsili korumak, rekolte yüksek. 
malın kalitesi vesaire vesaire ... Bunların hepsinin Üs• 
tünde de birkaç zengin ihracat tacirinin edı ve Meh· 
met Halkatapar finnaaının satlanatı! 

Şölenlerde, lokantalarda, evlerde ve izmirden 
ayrılan vapurlarda sofraların süsü olan taze incir, sı.. 

cak havada elbisesine tahammül edemiyerek soyun
mağa hazırlannuı olgun bir genç kadın gi.bi hemen 
kabuğundan çrkmağa müheyya §Urasından burnsın. 

dan patlayıp taşınıı, önemle iştahı çeker. Bu, dünya
nın en güzel incirinin yırtılmıı ince kabuğu İnsana 
kadın elbiselerindeki omuz baılannı ve kollan kapa. 
yıp da ikisi ortaıını açık bırakan modayı hatırl .. tır. 

Doktor Çetiner, fzmire gelirken Selçuk istas -
yonundaki seyyar satıcıdan hemen oracıktaki buz gi. 
bi suda yrkayıp ayak üstü yemek için bir salkım Ü· 

züm istemiıti. Bir salkmu fbir lkilo gelen kehriba san. 
sı renginde, nefis, iri, çekirdeksiz, tatlı bir üzüm ...• 

Oralarda tren yolu boydan boya üzüm bağlan 
·ve İncir bahçeleri arasından geçer; pek düzenli, göze 
pek hoş görünen bahçeler ve toprağın verimi, insan 
emeğinin yardrmile iki kata çıkanlnuştır. 

Doktor Çetiner, trenle üzüm bağlannın ara • 
ı:ından geçerken hafızasının projektörü yüz yıllann 
arkasına doğru uzanarak mitolojinin yollannda dolaş· 
rnağa baılanu§, Diyonizon&un !llrap alemlerine dal· 
mı§b. (Arka11 var) 
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Föniksten sonra Tavla Sabıkalı Mehmet 

!tlilli sigorta şirketinin 1 Müsabakamız 
de ~u_amelesi .du~~urulduJ . . .. 

Resmi bir evrak çantasını 
kapıp kaçarken yakalandı 

Fanıks sigorta şırketmm hesapia-,Şampıgonluk musabakası 
rı bir taraftan tasfiye edile dursun; •• •• 
diğer taraftan Türkiyede sigorta iş.. perşembe gunu başlıyor 

Adliye tebliğat memurlarından E
min gümrük caddesinden geçerken 
sabıkalılardan Küçükpaza.rlı Mehıne• 

içinde resmi evrak bulunan çantasını 
kapıp kaçmı§sa da takip edeı:ı memur
lar tarafından yakalanmıştır. 

leri ile uğraşan diğer bir şirketin de 
aynı mUşkil vaziyete düştüğü anlaşıl 
maktadır.Bununla beraber milli sigor 
ta şirketi ismini taşıyan tu şirket Fö . 
niks şirketi tarafından kurulmuş oL 
duğu için vaziyeti o kadar hayret u
yandırmamıştır. Sadece milli sigorta 
şirketinin sarsılmasına sebep olarak 
Föniksin son vaziyeti karşısında ih -
tiya.t paralarını Föniks merkezine 
gönderm~si sebep olarak gösterilmek 
tedir. 

Diğer taraftan iktisad vekaleti iç 
ticaret umum müdürü Mi.imtazm ri
yasetindeki araştırma heyeti, müesse
senin bJançosile muamele, defter ve 
hesaplarını karşılaştırarak sigortala
rın istihkaklarının ne kadarını öde -
yebileceğini tetkik etmektedir. Bun -
dan başka alakadarların haklarını ko.. 
rumak üzere kanuni yollardan icabe.. 
den tedbirlere de girişilmiştir. Bunun 
la beraber milli sigorta şirketinin tas.. 
fiye işlerine ait muamelenin derhal 
halledileceği söylenmektedir. 

Çünkü, şirketin mahkemeye veril
mesi için vekaletin dava açması veya 
~irket heyeti umumiyesinden karar 
alınması icabetmektedir. Bay Milin -
tazın riyasetindeki komisyon şirket 
muamelatının derhal durdurulması i
çin Bakanlığa bir telgraf çekmiş bu
na miisbet cevap verilmh,ıtir. 

TÜRK TALEBE BIRLIGININ 
TOPLANTISI 

Jtilli Türk Talebe Birliği dün sa -
balı onda Eminönü Halk~vinde sene.. 
lik toplantısını yapacaktı. Ekseriyet 
olmadığından toplantı başka güne kal 
mıştır. 

DENiZ LiSESiNi BiTiRENLER 
Heybeliada Deniz Lisesini bitiren

ler bugün merasimle filoya teslim e. 
Jilecektir. Amiral adalar önünde de
mirleyen filodan motörle mektep rıh. 
• ımma çıkacak, askeri törenle karşı -
lanacaktır. İstiklal marşı söylendik -
ten sonra mezun talebeye şahadetna
melerl, meçleri, mükafatları dağıtı -
lacak, 2.miral Şükrü Okal bir söylev 
de bulunacaktır. Bundan sonra geçid 
resmi yapılarak talebeler gemilere u
ğurlanacaktır. 

ŞAM PANAYIRI 
Mayısın on beşinde Şamda açılacak 

olan panayıra. Türk komiseri olarak 
ofis raportörlerinden Sadık tayin e
dilmiştir. 

ihtisas harçları · 
Mütehassıs doktorların ihtisas ve

sikalarından alınacak harçlar hakkın
da. kabul edilen kanun vilayete bildi
rilmiştir. Bu kanuna göre asistanlık 
müddetini bitirerek mütehassıs olan 
veya Jüri heyetlerince mütehassıs o
larak kabul edilen tabiplerle kimya
gerlerin ihtisas vesikalarından, küçük 
sıhhat memurları mekteplerinden çı
kanlara verilen ruhsatnamelerden ve 
para ile hastaya bakan hususi hasta
hanelerin açılması için verilen ruhsat 
namelerden tesçil harçları alınacaktır. 

Birinci sınıf ihtisas vesikasında 

harç olarak 20, ikinci sınıftan 10, sıh
hat mektebi memurlarından 2, ebeler 
ve sünnetçilerin ruhsatnamelerinden 
1, yirmi yataklıya kadar olan hasta
hanelerden 20, yirmiden ziyade yata
ğı olanlardan 40 lira alınacaktır. 

BLOKA YUMURTA PARALARI 
9'35 senesi zarfında Avrupaya ih.. 

racat yapan yumurta tüccarlannm 
Merkez bankasında bulunan bloke pa
ralarının verilmesi için alakadarlara 
tebliğ yapılmıştır. Yakında bu parala. 
rm tevziine başlanacaktır. 

larile el ele. 
- Düfetıİn dostu olmaz! 1 

Diyen cleclelerimiz ne güzel 
ıöylemifler. Türkçede bu hüküm, 
kim bilir kaç bin acı sınayışın, 

hangi sayı.sız yaraların kanile ya
zıldı. 

Dostu olmıyanlar, bari düşman 
da kailmeaeler!. 

S. Gezgin 

Büyük tavla müsabakamızın son 
semt mUsabakası salı günü akşamı 
saat sekizde Kadıköyünde iskele üs. 
tündeki Bay Hayrinin kıraathanesinde 
yapılacaktır. Bu son müsabakadan 
sonra şimdiye kadar yapılan müsaba· 
kalardan seçilen semt şampiyonları _ 
nın karşılaşmalarına başlanacak ve 
müsabaka bu hafta içinde bitirilecek· 
tir. İstanbul tavla şampiyonunu mey_ 
dana çıkaracak olan bu meraklı ve he 
yecanlı karşılaşma önümüzdeki per
şembe günü Sirkecide tramvay durağı 
karşısındaki Bay Hüseyin Hüsnünün 
Melek Kıraathanesinde yapılacaktır .. 

Semt şampiyonlarının perşembe 
günü tam saat sekizde ilan edilen ye.. 
re gelmelerini rica ediyoruz. 

Kapana mı yan 
depolar 

Belediye katJi cevabını 
bugün verecek 

Kuruçeşme kömür depolarının baş
ka bir yere nakli hususunda icranın 
verdiği azami mühlet yirmi gün son. 
ra bitecektir. Buna mukabil şimdiye 

kadar bir haftalık bir zaman geçtiği 
halde hiç bir depo sahibi kömürlerini 
kaldırmamıştır. 

Depo sahipleri bir ~üddet evvel 
belediyeye yeniden baş vurup yeni bir 
formül ileri sürdüklerinden şimdilik 
bu formülün neticesini beklemekte • 
dirler. Depo sahiplerinin dileklerine 
belediye bugün cevap verecektir. 

Arı kovanları 

BiR MOTOSiKLET BiR ADAMA 
ÇARPTI - Agop oğlu Kamer'in kullan 
dığı 57 numaralı motosiklet Şişlide 
Gazi Halask~r caddesinde Rober is • 
minde bir adama çarpmış, devrilmiş -

tir. Kamer ve motosikletin arkasında. o 
turan Dora ismindeki kız muhtelü 
yerlerinden yaralanmışlardır. 

Rober de başından yara almıştrr .. 
Her Uçü de hastahaneye kaldınlmış • 
tır. 

AY AÖI KAYMIŞ - Yedikulede 
Hacı Pfr'i mahallesinde oturan Meh • ' 
met SütlUcedeki mezbaha ~ivarmda 
bir çeşmeden su alırken ayağı kaya -
rak dUşmüş, başı tenekenin kenarına 
rastgelerek yaralanmıştır. Yaralı 
Cerrahpaşaya kaldırılmıştır. 

DIV ARDAN DVŞTV - Taksim
de Abdillhakamid caddesinde otu ~ 
ran uyuşturucu maddeler müfettişi 
Mahmudun mAnevi evladı on. üç ya
şında Emine arkadaşı Yaşarla oynar. 
ken dıvardan düşmüş, muhtelif yer -
!erinden yaralanmıştır. Çm·uk hasta.. 
hanesine kaldmlmıştır. 

BAŞINI DIRElJE ÇARPTJ - Meh 
met isminde yetmişlik bir ihtiyar dUn 
köprüden geçerken başını elektrik di
reğine çarpmış, yaralanmış, Cerrah ~ 
paşa hastahanesine kaldırılnuştır. 

MERDiVENDEN KAY ARKEN 
- Beykozda Kavakdere caddesinde o
turan Şakirin 6 yaşındaki oğlu Ke # 

mal merdivenden kayarken düşmüş. 

başından ve muhtelif yerlerinden ya
ralanarak baygın bir halde hastaha -
neye kaldırılmıştır. 

TENZILATLI TARiFE 
Trakganın muhtelif yer- Devlet Demiryolları idaresi 15 ma

/er.ine dağılmılJa başlandı ymta.n itibaren yumurta naldiyatmda 
tenzllltlı tartfeyi tii.tbika ba.şllyacak..: 

Trakya Umumi Müfettişliği tara
fından Edirne, Tekirdağ ve Kırklare.. 
li merkezlerinde yaptırılan kovanlar 
Trakyanın muhtelif yerlerine dağıtıl-
mağa başlanmıştır. öğrendiğimize göre 

Trakya köycülük kalkınma proğra 
nunda on bin kovan yer almaktadır. 
Kovanlar 60 - 70 kilo Bal veren Da _ 
damblad kovanlarıdır. Bu sene yapı_ 

tır. 

iST ANBUL - 17 İnkılap dersi. ti
niversiteden nakil. Recep Peker tara • 
fından. 18 Senfonik musiki (plak) 19. 
Haberler. 19.15 Mustelif plaklar. 20 
Halk musikisi. Sivaslı Veysel ve İbra -
him tarafından. 20.30 Stüdyo orkestra-! 
ları. 21,30 son haberler. Saat 22 den son 
ra Anadolu ajansının gazetelere mahsus 

sıhhat Bakanlığı gelen göçmE>nleri havadis servisi verilecektir. 
de bu kovanlara alıştırmak için ted -

lıp dağıtılması kararlaştırJlan miktar 
bir haftaya kadar yerli yerine gitnıiş 
bulunacak ve bunlara yeni mevsim 
oğul arıları verilecektir. Kovanlar pe
teklerile birlikte Ziraat bankasının aç.. 
tığı kredi ile verilmektedir. 

birler almıştır. Umumi müfettişlik, -----------~--~-~------~ 

Yeni Eserler böylelikle, köhne bir usul olan karase.. 
pet kovalarını birkaç yıl i~inde tama-
men ortadan kaldırmak kararındadır. Fransızça konuşma kitabı 

Diğer taraftan Arıcılık kooperatifi 
nizamnamesi de yeni çıkan koopera.. 
tif kanunundaki şartlara uydurulmuş 
tur. 

Bu kooperatifin ilk merkezi Edirne.. 
de olacak ve ondan sonra yavaş ya. 
vaş kollara ayrılarak Trakyayı sara -
cak ve birlikler vücuda getirecektir. 

Bunlar tekniğe uygun şartlarla ve 
modern vasıtalarla çıkaracakları bal 
ve balmumu satış merkezlerini Edir
ne ve tstanbulda aça.cakl:ı:ı.'I gibi Eko
nomi Bakanlığının idaresi altındaki 
Türkofis'in himayesinde dış piyasa _ 
larla da temasa geleceklerdir. 

Bir tayin 
Bir taraftan Üniversite tahsilini 

yaparken diğer taraftan Anadolu A
jansının gece servisini .nuvaffakiyet
le idare eden ve son defa yüksek mil.. 
hendis mektebi makine ve elektrik la-
boratuvarları asistanhğmda bulunan 
elektrik mühendisi Muzaffer Bayın_ 

dırhk B·akanlığı şirketler ve mücsse
sat umum müdürlüğü elektrik mühen.. 
disliğine tayin edilmiştir. Çalıştığı 

muhitlerde çalışkanlığı ve temiz ah
lakı ile kendisini sevdiren değerli genç 
arkadaşımıza yeni vazifesinde muvaf_ 
f akiyetler dileriz. 

Fransızcayı herkese kolayca. ve 
muhakkak öğretebilecek bir kitaptır. 
V. Gültekin bu kitapta yeni ve ilmi 
olduğu kadar ameli liir metod ortaya 
koymaktadır. Kelimelerin öğrenilme
sindeki ve telaffuzundaki zorluklar bu 

. metodla giderilmiştir. 
Kitap küçük olmakla beraber bü

tün faydalı bahisler, öğrenilmesi ih -
mal edilmiyecek birçok unsurlar bir 
araya toplanmıştır. K~tabı "hazırlayı.. 
cı kısım, pratik cümleler, tn çok kul
lanılan 80 fiil, konuşmalar, tabirler,, 
teşkil etmektedir. Bu bahisler, dili _ 
mizdeki en canlı karşılıkları ve tam 
telaffuzları ile anlatılmıştır. 

Fransızca öğrenmek ve umumi bil
gilerini kuvvetlendirmek isteyen her
kese tavsiye ederiz. Basan ve yayan 
11Anadolu Türk kitap deposu,, sahibi 
öğretmen Fuad Güci.iyenerden bu me .. 
todun bir de lngilizcesini bekleriz. 

-~-----------------------~ 

ESKlŞEH!R ASP. ' IT'W'l ...... .__.~r:T.:I:~ 

SİNEMADA 

HALK OPERETı 

6 Mayıs 

Çaq~amba akşarr. 

HALiME 
7 Mayıs 

Perşembe akşamı 

FLORYA 

MIRA • 
Ah ne fırsatlar kaçtı ! 

- Fransızcadan -

Bayan Lus işini bir tarafa bıraka Hayır, yalnız kalmaktan kork-
ra.k derin bir ah etti ve sonra. derdin; muyordum. Bunun o katla!:' ehemmiye
açıktan söyledi: ti yoktu. Fakat adam belki kıskanç .. 

Bu yaşta böyle yapyalnız yaşamak tı da ... 
hiç de iyi bir şey değil. Böyle kırk i- Bana bahriyeliyi anlatmağa başla-
ki yaşında... dı. Çok iyi bir adammış., La.kin bü.. 

Ne ise yine insaflı haı·eket etti de tün tabiatlerini iyice öğrenememiş .• 
ancak beş ya.cı kadar bir küçültme Henüz şüphesi varmış ... Artık alt ta
yaptı. Çünkü doğrusunu söyJepeydi raf mı söylerfıedi. Ben netıceyi beklL 
kırk yedi yaşında diyecekti. Her ne yordum. Acaba ne oldu? Bahriyeli bir 
ise canım; artık bu kadarcık bir ku. yelkel}li yahut bir kotra ile Çin, Ja -
suru da hoş görelim. Nihayet niifus pon denfaler:nde seyahat edip duru • 
memuru değiliz. al yor mu? Bayan Lüs'ün hayilini unut-

Bayan Lus ince vücutlü, sonblhaı muş mu? 
göğü gibi so!gun mavi gözlü idi. Hala Bayan masa üzerinde duran bir ka.. 
sarışın olan bir buklesi şakağı üzerine taloğun yapraklarını çeviriyordu. O 
düşmüştü. Her pazartesi günü bize da kaptanı gibi enginlere dalmış g-i
gelir. Ben evde isem yanıma oturur biydi. Ben ondan gözlerim; ayırmıyor, 
bütün sırlarını şu cümle ile açm;ıya vaziyetini tetkik ediyordum. B:rden • 
başlardı. "İnsan genç iken ne kadar bJre başını kald1rdı. Derin bir göğüs 
budala oluyor.,, geçirdi. Sonra yavaşça dedi ki: 

Böyle olanların ihtiyarlıkta d~ ' - Bir akşamdı. Kaptanım uzun 
değişmediklerini söylemek ister ama seyahatinden gelmişti. Birdenbire e-
dilimin ucuna gelen bu sözü çiğniye. vimin kapısını açarak içeriye girince. 
rek yutardım. Bugün de iiyle, o, iğne Bir daha kendisini görmek kabil ola.. 
sini kumaşına batırarak o geçmiş madı. Geleceğini bilseydiırı, tabii ihti
mesut zamanlarda pek zcid olmadığı yatlı bulunurdum! ... 
na teessüf ediyordu: , 

- Ah ne güzel fırsatlar kaçırdım~ 
Bu sözü haftada bir defa hiç de 

ğiştirmeden söylerdi. Bunun için a 
deta ezberlemiştim. Gençlığinde ger -
çekten çok iyi fırsatlar kaçırmıştı 
Eğer biraz aklı olsaydı buulardan is 
tifade eder, taliinin büyük bir hızla i
lerilediğini görürdü. Fa.kat inc;anın 
aklı, işte böyle, sonradan başına ge 
lir. Bu fırsatlar nedir? diye sorsam 
birer birer anlatacaktır. Ve diyecek -
tir ki, cesaretsiz bir genç kendisine 

Takvim 
,rno ıJoğ'l.ışu 
.;nn hıı tışı 

Sabah oamazı 
.)gte namazı 
1 kln.11 nıtma:ı:ı 

A.kşam namıszı 

Yatın namazı 

imsak 

Yılın ge<,-eo gunıen 
Yıtm kalan gilnlert 

Paı:Rrtesi SALI 
.ı. Mayıs ;; Mayıs 

12 Sefer ( .~ Sefer 

506 ~ 04 
19,00 19,01 
4 HO 4!='0 
1:ı12 12 12 
16,01 1 tı.01 
19.00 19 Ol 
2040 2042 

:;\,12 :uo 
12.i 124 
242 241 

daima en güzel güllerden yapılmı~ ·---------------= 
demetler gönderirdi. Meşhur bir ha 
kim ona bayılıyordu. 

Hele bir mülazim çıldıracak hale 

Pa1a{/uay muharebesi
nın e5İrleri 

gelmişti. Bu milazim bugün Mareşal Buenos _ Ayres, 3 (A.A.) _ Para • 
değilse de bir General olmuştur. Da· b guayda bulunan Bolivyalı esirlerin sul 
hası var bir genç şair, onun için ne _ muabed nanle&i =~hince me"1lelır.e4ıl•-

şllrler yazmıştır. Bayan us bunun rine iade edilenlerden mürekkep bir 
soy adını söylemezse de i~minin Han grup Arjantin dahilinde kain Pormoza' 
ri olduğunu gizlemez. 

lşte kaçırılan fırsatlar. Eğer Ba· ya vasxl olmuşlardır. Oradan şimendi • 
yan Lus budalalık etmeseydi bugün ferle memleketlerine gideceklerdir. Bu 
ya bir büylik h!\kimin, ya bir üniver- ilk grupta bir albay, iki binbagı, yüı: 
site profesörünün, ya bir Generalin kadar ufak rütbede zabit ve 500 nefer 
yahut yüksek bir şairin kı:nsı olacak vardır. 
parlak bir içtimai mevkia sahip bulu
nacaktı. 

Hizmetçiler, sayfiye, ctomobil. ne 
lerde neler! Şimdi bu. beceriksizliğine 
yanmasın da ne yapsın? Bütün o an 
latırken gülümsedim ve sözünü kese
rek dedim ki: 

- Hele .bu sıcakta bir sayfiye hi~ 
de fena olmıyacaktı. 

- Ya, eğer isteseydim!. .. 
Evet isteseydi. Ama istemedi. !şte 

bütün kötülükler de buradan çıkıyor 
Sordum: 

- Peki, niçin istemediniz? 
- Ben sevmekten hazzediyordum 

Bohemqada şiddetli 
bi-r fırtına 

Prag, 3 (A.A.) - Cenubi Bohemya• 
nın bir çok noktalarında giddetli bir 
fırtına olmuştur. Sazava nehri taşmış, 
tarla ve çayırları sular basmış, demir • 
yolları bozulmw~ ve nakliyat sekteye 
uğramıştır. 

Bir gıld1z. öldü 
Prag, 3 (A.A.) - 1933 senesinde At 

manyadan buraya hicret eden methur 
sinema artistlerinden Stuart Webbs öl 

Evlenseydim, başkalarını sevemiye - müştür. 

cektlm. Hele birisi vardı ki, bana bir Yirmi beş bjn f onluk 
inci gerdanlık hediye edecekti. Halis 
inci, şarkın en güzel incilerinden. A- bir gemi 
~ıklarımm hepsini size anlatsam ... 

Lr;rar etmeye lüzum görmedim. Ben 
sormasam da o anlatacaktı. Bu geç -
miş fırsatların ancak şimdi uyandır

Hamburg, 3 (A.A.) - Dün "GönUl 
lü kuvvet tcşkllatr,, hesabına yirmi bet 
bin tonluk bir vapur tezgaha konulmu§-

dığı ateşi söz şeklinde içinden çıkar • tur. 
madıkça rahat edemiyeceğini biliyor- Herrjot Hukuk Beşer 
dum. Anlatmaya başladı. İyi bir aile d 
nin çocuğu, meşhur bir ressam, <tyak.. azalığından çekil i 
ları altına büyük bir servet koyacak
tı. Ama gelgelelim "o, istemedi.,. bir 
başkasını daha söyliyecekti. Fakat ne 
dense aklıma geldi de ondan evvel 
ben bildiğim bir danesini söyleyiver • 
dim: 

Lyon, 3 (A.A.) - Bay Herriot, aza 
sından bulunduğu hukuku beşer birli • 
ğinden istifa etmiştir. 

Habsburgların se,veti 
kısmen iade olundu 

- Ya o, uzun seyahatler yapan 
kaptanınız? Onu bir dah~; görmedi - Viyana., 3 (A.A.) - Gazeteler,!&-
niz, değil mi? deral hükumetin Habsburg haned:ını 

Kirpiklerini açıp kapayarak yüzü. için bir tazminat sermayesi ihdas et. 
me dikatle baktı. Bu bahriye zabiti- mek sure~iyle bu hanedanın 1918 se 
ni nereden biliyordum? Biraz düşün.. nesinde ihtilal hükfımeti tarafından 
dü: müsadere edilmiş olan ve 1935 tarihli 

- Hayır, bunu tanımıycrum. Ama kanun mucibince iadesi lazım gelen 
~ey... Bir bahriye zabiti! Belki ha- servetini kısmen iade etmiş demek ol. 
tırlryacağım. Fakat ben onunla evlen. duğunu kaydeylemektedir. 
ınek istemiyordum ki... Viyana, 3 (A.A.) - Resmi Wiener 

- Niçin? Çok yazık! Bir bahriye- Zeitung, federal hükllmetlnin Habis • 
linin karısı olmak fena mı sanki? O, burg hanedanı için bir aile tazminatı 
uzun seyahatlere çıktıkça siz yalnız sermayesi ihdasını tasvip etmiş oldu.. 
kalacaktınız... ğunu yazıyor. 



Adisababa yanıyor Mübadiller ~==p-;=;=;=;a-·o;r;ktOI-~~ 
Vaşington, S (A.A.) - Amerika· 'I n ) • il 

nın Habeş.fstandaki el,binden buraya Mı· ııetl-er Cemı· - 1 m ese esı 111 KURUN okuyucularına yeni bir ponu ile müracaat edecek okurlamnız 
gelen bir telsize göre, Adisababanın 1 hizmette bulunuyor: Parasız mua KURUN doktorları tarafından para· ı 
merkez kısmı alev içindedir. Şehir • • d • (Vstyanı 1 incide) i yene.. sız muayene edileceklerdir. 

f d ğ d' l l t d yetJ Şlffi l De M ed "I KURUN hekimleri İstanbul ve U .. halk tara ın an ya ma e ı me c e ır. cvcut kanunlar, "devam ege - ! RÖNTGEN iŞLERi 1 
Ateş çatırtılArına devamlı tüfek ses- k ? len,. işlerin tasfiyesini lıedef ittihaz !! kUdar ve Kadıköy taraflarında hafta· 
Jeri karışmak.tadır. Amerikan elçili- yapaca · • ediyor ve kestirme yollardan gidiyor_ 1i da birer gün KURUN okuyuculamu Yedi kupon karşılığında KURUN 
tinin duvarlarına mütemadiyen kur- V ı du. Bu defaki tasfiye kanunu dolayısi. İ! parasız muayene etmeye hazırdırlar. sağlık servisinden alınacak bir kart-
şunlar sıırpmaktadrr. Amerikan kon_

1 
( ııyanı l mcideJ ı le miibadillerin eline geçen mallar u_ lf Bundan istifade etmek için sadece la milracilat edildiği takdirde ront· 

solosu, gerek elçiliğin diğer me- karşıkarşıycı kalmaktadır. Bu tak - zerindeki devlet alacaklarının istifa. li KURUN okuyucusu olmak ve ne~· gen mUtehassısı Bay Ali Mahir mm 

Y d. A . dirde Milletler Cemiyetinin 1Jaziye. 1 sını temı·ne matuf bulunu,,.·or. E.:. rettiğimiz kuponlan kesip biriktir- almak hususunda da hastaya azami ıl murlnn emniyettedirler. e ı merı- J , 

ı . 1 .~ . ·ıt· t i, dfüıc nisbctlc daha t;ol; ehemmi- : Haklan olmadıgo;ı veya cu··zi bir hak :.i. mek kSfidir. Yedi kupon bir defa mu- tenzilat yap:ıcak ve her türlü kol:ıy· n 
kan misyoneri IngiJiz e ~· ıgıne > ıca 'I 

d yet peyda ediyor, demekt i r. sahibi bulundukları halde bub!!'Ün bir ·:·:. ayene irin yetecektir. lığı gösterecektir. ! etmişttr. Diğer üc mis)·oner e A- ~ 1 
ğ 1 d El ltalyanın isteği açıktır: çok emlak ve araziye tasarruf eden U MUAYENE YERLERi RADYOLOJtK VE OPERA TIK : 

merikan elçiliğine s1 •ınmış ar ır. " - Habe.,i3tanda fütuhat hakkının .. b d'll k d l k t• d :: i 
Ç"ılı'k -emurlnrı ,·azifeleri başında -s mu a ı er arşısın a meme e ın e :: İstanbul için muayene yeri Kurun MUAYENELER 1 

... tasdiki ... Milletler Cemiyeti bunu 1 b' k 1 v h ld ı: bulunmaktadır. ' ırço ma a mutasarrıf oldugu a e ı: idarehanesidir.Okuyuculanmı.z:, Anka Doktorlanmız tarafından muay· ı 
kabul edecek midirt b d k k 1 v ı :: ·ı n-.hn·,.e telsiz merkezinin aldıg-ı ura a onun ısmen ·ar§ı ıgını 0 sun f"i ra caddesinde Kurun idarehanesi ya- ı 1 d ! . .o.ıı " Böyle bir tasdik Milletler Ce. ı ı d r yen günlerde yapı an muayene er e .. 

bu telgraf, saat 16 da çekilmiştir alamıyn.n bulunduğu gibi bu vatan aş : nında ' 'VAKIT" kütüphanesine mü- d ı ··k ik :: 

ve derhal dış bakanlığa gönderilrni~- lacagw• •çı·n Jtalya ı'le Milletler Ce- ı· racaatla biriktirdikleri kuponlıırdan ycnelere ihtiyar hasıl olduğu görül· 
miyetinüı ilk karamıa muhalif o- lar arasında hiç mnl nlam•yanlarm da h bazı ra yo o11 ve operat mua. =.·a:.i 

( ı d • • • olduğunu işitiyoruz. Bu son sınıf, ya ıİ :s 
tir. Telgraf ena '' ın ıgrn<lan \'e miyeti arasındaki münasebetleri 11 yedisini gösterdikleri takdirde kcn• müş ve bu gibi hastalardan 
bütün dÜıt"-aya da manilla ,ln ki Ame- her şeyi hlikfunetten bekliyerek hare.. dilerine bir vesika verilecek ve bu ve- Yurduna ':!: 

" normal bir şekle sokmak yolunda , k te · 1 h t hhl Şişlideki Şifa ve • 
rikan telsiz po tası tarafın can neşre- na.sız bir f ormül bultm1Jcaktırt ' e geçmıyen er ya u yaşı ve 81 sikayı alanlar pazartesi gUnleri öğ- ya Kadıköytinde Moda caddesinde !5 
.:.·ıd·- · den metin tamam l V•ıd· j vaziyeti dolayısiyle uğraşamıyan ya- leden sonra saat 14 den yı'rmiye ka- k n :: 
nı ıl!ın ' ' < "gı ır. işte gü.tıün en biiyitk merakım h t d t tt v yU .. d b 1 Röntken apartımanında Rönt en m • :; 
M rill ekili.ı:.e karşı l v d u a u ugu iş zun en un arı dar kiltllphanenı·n u"stUnde KURUN h 

am:t • ı-. < og ru an do{jıırun l> ir mesele... ıak·b k t b 1 1 d F k t tehassısı Bayan Saadet Klimilin mua :~ 
doğruya tecaviiz olmadığı anlasıl- , ______________ ._. 1 e va 1 u amayan ar ır. a a · idarehanesinde doktorumuza kendi • h · u t d kl 

1 
P 

~ bu kısım mübadiller her şehirde he _ yene anesıne m racaa e ece ere • :! 
mnkmdır. Çünkü elçiliğe dii:.cn kur- lis ve askerler tarafıı dan şehirde bı- men hemen sayılacak kadar azdır. İ terini muayene ettirebileceklerdir. zami tcnzillit ve teshilAt gösterilmesi :: 
•unların serseri mermil !!r o•dug-u lrn'·- rakılan mu''hı·m mı·ktarda tüfek ve : DICER YERLER k ı tı ı tı cak bunun 1 1:5 :.' " Ve devletin elinde bunları tatbik ede- ı= arar aş n mı12 r; an · • 1: 
dl vnrdır. cephanenı'n ası'lerı"n elı'ne geçtigıv• zan- 1 4t k d . . . 4t • ö id eh • edl '-·pon 

T('l~rafta ltal,•an kuvYetlnı·inin nedilı·,·or. Şehrin bu··,..;;k postahane d' d ti k ~ık · imtzd.... • 
cek mübadil Rum emlaki de yok de _ H • us U ar ıçın muayene yen us • çın nce ar anemıze Y au !t. 

" "' " " .. ğildir. küdarda Ahme ıye e cenaze yanın • ge rıne ve aa6 ı servıs .... H 
şchn• ~irdiğinden hahEedi1medigvine bı'nası d". nteeler ı·rı'ndedı'r. M l I 1 d. M u" b O tere bı"taben bir tezkere :• ·• 'ı ::. uame eleri tasfiyeye tabi tutu an ı: daki 20 numara ı ev ır. uayene g - u m essese Iİ 
gör~. yanırınların ihtilfılcı halk tara- IT·iLl'A SOKOTI DAl'RANIYOR k . . . il 1 • ··ğı l k 1.,,_ dı ı• ... . ve e serıyeti birer ev veya apartmıan nü ve saatı cumartesı g n en o e- a ma <Utm r. :i 
fındırn çıkarıldığı anlasılmakta clır. Roma. 3 (A.A.) - lyı· mal-'"mat k t 1 Ub d'll t -~· k d • . kadardır k 1 • . 1 rln ta l ıı ~ u a ı a an m a ı er, a::!.l·ıye anunu den sonra 14 en yımııye • Do tor arımız ıstıyen e na • I·.· 

IMl'ARATOR CIBUTIDE aJm:okta olan mahafı'l, İtalyan tay- d l . l ald kl al .. . d k' k' ... d . Mu·· b k kl 'b. B l .. o ayısıy e ı arı m uzerın e ı • Kadı oyun e muayene yen • yonuna da a aca • an gı ı e ıo - =ı 

gelc~huti, 3 
(A.A.) - :l\ecaşi buraya yarelerinin, Necaşinin binmiş ~~d~ğu istihkak fazlalarını devlete terkettik- bürdarda 30 numaralı dokt.:>r Leon'un ğukluğundan, kulak hastalıklarından 1 

tre?tden önce hareket eden ve hukum- leri gibi, devlet de bunlara karşı bazı evidir. Muayene günü çarşamba, sa· şikliyetleri olanların da temin edi • 

1 BV TORPIT() i MPARATORU IJJU darın eşyasını taşıyan treni bombar- muamelatta yine kanunun çerçevesi •• ati 14. 20 arasıdır. len miltehassıslar tarafından, sağlık 
BEKl.JYOR? dıman etmiş oldukları haberi hakkın- dahilinde rahim davranarak onları n • Beyoilunda muayene yeri Par - servisimizin vereceği vesika muka· 1: 

TA>ndra, :! (A.A.) icabında da bir şey bilmemektedir. borçlu bulundurmaktan vaz geçmiş li makkapıda tramvay durağında 133 bilinde muayyen günlerde parasız l!I 
nakliye vasıtalıgvı hizmeti "'Örmek Ü- ı1o.•ecaeı'nı"n Adı'sababadan aVTılmıs ve bo'"ylel"kl 1 d bcr· devam e. ıl d 2 d k 1 tı 1 tır "' ı" ~ "· • ı e sene er en ı l numaralı Hasanbey apartımanm a muayeneleri e arar aş n mış • 
zere Cihut iyc gitmiş olan Diana is. olduğuna dair olan haberleri gazete. degelen ve bir türlü hallonulamıyan b inci katta röntgen miltehassısı AL1 KUPONLAR ıı 
mindeki torpito muhribi, 1400 ton ler münhasıran FransTZ ve İngiliz mübadele ~şleri, mübadillere verilen fİ MAHtRin muayenehanesidir. Bu - ! 
hacnılnde bir gemi olup hali hnzırda membalarına atfen neşretmişler ve bu emJA.k tapuya raptolunarak hallediL •! rada muayene günU pazar, saati 14·18 Kuponların neşri deva.'11 edecek - =ı 
Adende bu1u r.an Çin .sulan donanma- haberi vermek için son tabılar çıkar- miştl. • arasıdır. tir. Kupon biriktirmek için tarih aı- l·ı 
sının sekizinci filosuna mensuptur. nuşlardır. Bugün maliye vekAleti ou mallar • Kasımpapda Postahane kartı • rasma riayet etmeye zaruret yoktur. 1 

ŞEHiR ASIT,ERIN ELiNDE Gazeteler tarafından, ttalyan me- üzerinde borçtan affolunan mübadili sında Trakya apartrmanmda doktor Yedi kupon gösteren her okuyucu !t 
Vaşington, 3 (A .A) - Amerika. nabiine atfen hiç bir şey neşredilme. borçlandırmak ve bu borcc uzun tak~ • Kirimi muayenehanesidir. Muayene bir kere muayene edilmek hakkını ıı 

nın Adisababa elçisi, kadın ve ~ocuİ( miş, ve selahiyettar mahafil, bu me- aitlerle ödemek için yeni bir kanun • gUnU pazartesi, muayene saati 14-20 kazanmış demektir. i!I 
30 Rum ile 6 Rusun da Amerikan el- sele hakkında bir gQna beyanat neş- teklif ederek tapuya raptedilmiş em-ı d DiKKAT _ Kuponlamnu her i1 

il.•· v d k 1: • A b' . . . • arası ır. :. 
ç ıgıne sıgın ı · hırını, çünkii aı:ıılerin retmemicttir. lllke ınncı derecede ıpotek vasfını y k d . t edilen yerlere ya· gün birinci sayfamızda gazetemizin :: 
1. dü ı ı·- h h • · b' ,; · t b . .. u arı a ı~are ı • :: 

c ınc şmcc ('n ~'!.:-er rr angı ır I I 1 'is.eyen lr.k.an.un ıayih. :ısını bu. yUk 1
0 

zılı saatlerde KURUNun yedi ku _ bacılı~ yanındadır. :: 
clÇ.iligv e "' İ demi''C""'·· 11ı' r ,·azı·,·ette kal- iMPARATOR BUTON UM D N 11 t l k bulün d j :ı 6

• Ü 
_ ,., J , ._ J 1 1 mı e mec ısının a e arze ıyor .. •.·. _.. ..-.. --·-··· .. •••• .... -n--· .. 

~~,~~lrıru ·ı i k di~ KAYRETM ŞT! ~i~v~~kti.~sm~e d~ilLu:~:·~=:~:-:·:=:·:~:~_~_-_:_L_~-------~----·-~-----~------_-_ .. _··-"_-_"_""_"_-·_·_·_":"-""-~~·~--·~--u_·_· 
.... ,, ., . ' ' . .,_ . i 

nme•ıknn elçisi. i ı:ıyandan evv('l Roma, 3 (A.A.) - B. Virgın o yenin teklif ederek evvelce kabul et- Ko·· y ve ko·· yl u·· o·· n u·· n de 
'm 'l"r:ıto .. un yn nındn. ze,•cesi, kJZT, Gayda Yocc d'ltalia gaıetesinde dı- tirdlği bir kanunu kısmen tadil eden 
ve 12 yaşındaki Pren. l\Takonnen ile yor ki: bir kanun teklifinde devlet menfaati ............................................................................. ,. .... . 
Hnrrar Pren"İ olduğu halde trenle ".Vccaşinin kaçması, her şeyden nokta'i nazarından ne kadar haklı ise, (Vçüncilden devam) 
Cibutiye hnr('k~ t ettiğini ve imparn. cvı·el imparatorun Habeşistanda ya- dahiliye vektlleti, imzası tarihinden k ve vt11lret bütçesi pişirmek, yedirme ·, 
torun Kudüse gitmcktt' olduğu zan. pılaccık Jıiç bir şey kalmamıf, her şe- beri devlet tarnfmdan bir~k paralar d ht 

saire gibi sosyal ve soysal terbiye al. 
mı~ olncnklardır. 

SIHHAT iŞLERi v vıkamnk ve ısıtmak işlerini eru e 
ncdildiğini bildirmic;:tir. ııin kay hedilmis. olduğu fil.Tinde bu- sarfedildigi halde bir türlil bitmeyen J 1• 1 ll' • b ediyor. Bu surtlc talebe leJ ı o a-

Aynı telgrafta şu tafsilat da mev- funduiiunu isbat etmektedir. mübadele i§inı, u meseleyi manevi 
Her mıntakada birer sıhhat me

muru ve kaı..anın genişlik ve çokluğu
na göre bir veyn iki gezici doktor bu
lund uru lmah. Bunların ve yanların. 
da taşıyacakları seyyar eczanenin 
masrafı viliyct bütçesinden yapıla
cak yardımlarla birlikte mıntaka bil~ 
çelerinden temin edilmelidir. 

cuttur: llal!lan istilası önünde Necaşi. ve iktisadi cepheden düşünerek kes _ rnk okuyor. 
Yangın, yağma, ve tiifek ateş. 1mfnız mücad<'ledcn değil, l:endi şah- tirip atmak hususunda da o kadar Dir kazada yüz köy olduğuna ''e 

leri, geceleyin Hnbe hiikQmeti Adi~. si islerini f<'bansının iRlerine karıştır- haklı idi. Dahiliyenin bu kestirme ha- on köy bir mıntaka te~kil edeceğine 
ababadnn ayrıldıktan sonra ba~larnış , maktan da ı•azqe~miştir. reketi işi yalnız manevi bakımdan göre t.ım devreli, fakat her sınıf için 
tır. Şehrin befoclive daireleri de yan . Adi'lahahrıd<r hilkiinı sürmekte o. değil, devlet hesabına maddi bakım - birer iki er §Uhesi olan bir mektep, 
makta olnn binala~- arasındadır. lan nnnrsi, Tlabe!} Jıükumeti oforitesi... dan da halle'ticn nafi bir hareketti. bu on köyiin çocuğunu okutmuş ola. 

Dir>er 1 'J'kl l '· l'· ld y rt:1nkil mübadiller, bu vaziyet kar· ""'lttır. llalhuki öyle olmazsa her t . " e l't ı erle mektup ar vası_ nin arlık rhrrlirten "a "mış o ugunu ~.. "'' 
asıle tenıasa gelmeğe çalış•Jıyor. Po- t eyit etme/dedir.,. şısmda memleketlerinde terkeyledik _ köyde bir mektep a~masak bile bu on 

EKONO/fll iŞLERi 

T •• k ur 
rel ( 4 üncüden devanı) 

erle dolac:.ılkbr. Uçmasını hilen bir 
genç değe I" ıı,· y • 

L..._1 r 1 ır meslege ıahıp olmuı 
vu Umı.calttır. 

T .. rldıu 
en ~ . .ıuna uçucu üye yazılmak için 

g l ç er~7.den, hiç bir külfete katlan • 
~ arını .11~erniyoruz. Onlann tahsille
~ne ~I ~ en bat düşüncemiz. 

ırd. ki nç eruni:ti, mekteplerinin müsait 
o u an zaınan]ard __ 1 y 

1 v k b" a ır<U•tbracagu;. U • 
çucu uga a diyeti ol l h an ar, yazın em 
faydalı, hem de eğlence}' b' 1.--- h . . ı ır ....... .., a-
yalı geçınnıt olacaklard U 1 k • d ır. çucu u , 
aynı zarr..ah a •J>Orlann kl' 'd' . en zev ısı ır. 
Bu spor gcnçlernnizin İrsd ku . . . . ... e vvetinı 
çelıkleıtırecek, sıhhatleri . . d k 
faydalı olacaktır. ıçın e ço 

Türkkuıunun kanatları altı d t 
l cak T .. __,_ l · n a op. 
ana u"' genç enne tnuvaff ki t 

1 d.
1 

• a ye -
er ı enm. 

PLANöRLE TECROBELER 
Bay Savminin, söylevinden sonra 

•:haya konan planör üzerinde bir pla _ 
nor m.uallimi tecrübeler yaptrrnuş ve 
halka planörün uçuş esnasında yapac.:. 
ğı manevralan göstermiştir. 

Universitenin arkasındaki meydan _ 
lığın ~ir ucuna konulmuş plinörle ya. 
pılan ılk uçuı çok muvaffakiyetle neti
celenmiıtir. Planör bir metre kadar 
yükseldikten sonra sahanın bir ucun
dan bir ucuna kadar uçmuştur. Bundan 
sonra muzika onuncu yıl marşı çalarak 
halk ~vaı yavaı dağılmıştır. 

Kuşu 
ESTANBULDA DERSLERE NE 

VAKlT BAŞLANACAK? 
tstanbulda verilecek derslere bu haf

ta içinde başlanacaktır. Uç gün içinde 
mektebe kaydedilmek üzere elli talebe 
müracaat etmiştir. Bunların muayene -
teri yapıldıktan sonra derslere başlana
caktır. Başkan Bay Savmi derslerin ne 
şekilde başltyacağı hakkında da şunları 
söylemiştir: 

leri tapulu emlak ınukabUinde hakla- köy için gene her ne olursa ol~un beş 
rınm yalnız yilzde ellisini tapusuz veya altı mektep muallimi tah~tc;:ıtı 

Her mmtakada birer zirai alım 
ve satım kooperatifi bulunmalı, biltün 
köylü bu kooperatifin azası yazılma
lıdır. Bu suretle köylünün mahsultl 
ve mallan değer bahasile alınır ve 
satılır. Köylü, tliccarlnra, mürabaha· 
cılara kapılmaz. 

~ emlô.k karşılığında da bunun yalnız verilecektir. Vilayet bütçe."inden her 
yüzde kırkını alır, bundan artan yüz. yıl çıkmakta olan bu para ile hu su. 
de elli ve yüzde altmış devlete t crltet- retle on köyün çocuğu okutturula rnk 
miş bulunuyorlardı. Maliye vekaleti ve bu çocuhlar bu leyli mektepte top
bugUn, yalnız yUzde elli ve kırk çer .. ıu yaşamak. toplu yemek yemek ve 
çevesi dahilinde yapılan tefviz mua - _ _:_::-----·---------------------:-:----• 

- Derslere talebenin ders okuma va
ziyetine ve hangi saatlerde derse gek. 
bileceklerini tetilik ettikten sonra ba, • 
lıyacağız. Dersler nazari ve planörlerle 
de ameli olarak verilecek. Kuleden pa • 
raıütle atlama tecrübeleri yapılacaktır. 
Burada paraıüt açık bulundurulacak ve 
talebeler buradan atlıyacaklardır. Mu • 
allim olarak yanımda bulunan Bay Rüs
tem, Hikmet ve Mdımet nezaret ede • 

ccklerdir. 
tSTANBULDA DERSLER 

Tayyare kurumu başkam Bay İsmail 
Hakkı da şöyle beyanatta bulunmuş • 

tur: 
_ 1 ştanbulda dersler Haziran ıonu • 

na kadar sürecektir. Bundan sonra ta -
]ebeler lnönü planör mektebine gide -
ceklerdir. Talebelerin gitme. gelme y:. 

yecek ve yatacak masraftan. tayyare ku· 
rumu tarafından öc!enecektır.,, 

Dünkü törende icra memurlanndan 
Bayan Münevver Başar. İstanbul şube. 
sine ilk bayan Uye olarak kaydedilmiş • 

melfıtında ve bu muamelata karışan 1 d ı F • ı • t • d 
iskA.nı adi işlerinde ınübauili borçlan- span yu a 1 ıs ın e 
dırmca o mübadil bundan kurtulmak 

için memleketinde tcrkettiği emva - Deniz İşçileri grev ' Vaziyet düzeliyoı-
lin tapuda nıuayyet olan tam kıymeti f J 
ni istersek ne olacaktır. Y Q p l ar Kudüs, 3 (A.A.) - Falistinde v~ 

Kendi hakkında bir kanun ile temin Madrit, 3 (A.A.) _ Umumi bah· ziyet hafif bir salah göstermektedir. 
etmek isteyen hükfınıetiu terkettiği ri ticaret grevi, ~imdi İspanyol kabo.. Yafadaki nümayişler ('.snasında ölmüş 
mu"lk yUzde kırk ve eıııs· 1•111• alan mu.." · t olan bir Arahın cenaze merasimi hiç tajma sıraye etmiştir. 
badili de devletten alacağı olan diğer bir hadiseye meydan vermeksizin ya.-
yüzde elli ve altmışı istemek hususun Hük\imet, ihtilllfı halletm.ek iç!n pılmı tır •• 
da hak zahiri tanınması da şüphesiz son derece gayret sarf etmCktedır Arapların gre\i devam ediyor. 
ki, çok adilane bir hareket olac:ıktır, Habrlarda olduğu veçhıle İspanyol p:ı:::mımmmm::m·n:ı::ı:::::::::mı:n .. 

deniz ameıcm, ucretıerinin arttırılma- •• D M h t At· n 
Vatanda§ haklarını ön safta dil~- smı istemekte ve bu ücr etlerin diğer i~ r • e m e I i: 

nen ve gören ve daJma he.Ik lehine bütün. memlekc~er den~ anıe. les.i Uc. 
1n
1
•• Bevlige mütehassısı ~-: 

bUyUk bir hüsnüniyetle hareket eden - - j I 
retlermden aşagı olduguuu ıddıa eL f Köprübaşı Eminönü han Tel: 219ıı;H 

Başbakanımızın bu işe de lflzım gelen Iİ • 
mektedirlcr. --········-··--·· .. ··:: .. --·-.:: ehemmiyeti vererek bir ~araftan dev_ ..... _ ......... - •• - ......... -. __ ... .. 

Istanbul deniz ticareti 
müdürlüğünden : 

Jetin menfaatini koruyac~k kanunlar 
vazcdilirken diğer taraftan da mü • 
badillerin menfaatlerini muhafaza e. 
decek tedbirler alınmasını. temin cy-ı 
liyeccğini şüphesiz addctmekteyiz. 

Bir adet işaret f:lmandırasınm imali açık eksiltmeye konmuıtur. 
tir. Bayan Münevver kendisile konuşanlTahmin bedeli 1011 lira 72 kuruş ve teminatı muvakkate 75 lira 

bir arkadaşı~ız.a: 88 kuruştur. Yevmi ihale 9 - 5 - 936 cumartesi saat 11 dir. Ta-
- Uçmak ıstıyorum; demiştir; kule - . • • ·· •. t · · 

d . tle atlamakt h' k k lıplerın şartname ve resmı gorme k uzere dare Şubesıne ve bu ıtle en paraşu an ıç or ml • , . . . . . • • . 
yorum. Muayene edildikten sonra ça _ ı~tıgal ett.klerme daır vesaık ve temınat mektup veya makbuzlarıle 
lı§acağım. Çok hevesli olduğum için yevmi mezkurda Galatada rıhtım üzerinde Deniz Ticaret Müdürlü-
muvaffak olacağıma eminim.,, ğünde müte§ekkil komisyona müracaatları ilan olunur. (2251)~ 
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ABONE ŞARTLARI YAZI VE YôNETIM YERl: 

JıfemleketfmJ.zde 

Yıllık 6 aylık S aylık Aylık 

71SO ~ 23~ 110 
latan bul, Ankara Caddea1, (\'AKIT yurdu) 

Yabancı yerlere 1350 7215 tOO 1150 

Posta birliğine l 
950 

l500 
180 gtrmJyen yerlere f ıso 

J ldare: 2487<). 
lYazı l§lerl: 21il3 

Telgra.t adresi: KURUN lst.a.nbuJ 

Telefon 

TUrklyenln her posta merkezlı:ıde KURUN'a abone yazılll' . Posta kutusu No. t6 . . 
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CiCi 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaş: 

Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 

il•-•• Han telefon: 22740 •-•I 

Kirpiklerinizin şu resimde gö• 
rüldüğü gibi güzel olmasını 

1 IA ve 
Jzmir Postaları 
4 may~s pazartesi gününden 

itibaren IST AN BULDAN - Jz_ 
MİRE her pazartesi 16 da tz
MIRDEN - IST ANBULA her 
per§emhe 16 da kalkacaktır. 

(2360) 

T enzilath halk biletlerinde 
1 Mayıs 936 tarihinden itibaren 
halk lehine mühim kolaylıklar 
ve ucuzluklar yapılmıştır. Ala
kadarların acentelerimize mü
racaatla tafsilat almaları ilanı 
:>lunur. (2381) 

Sağ lam ve ucuz Ber liet 
marka kamyonet 

btiyenlerin Mercan yokuşu Fuat 
pa§a cad. No. 71 de Behçete müracaat
tan. Mektuplara cevap verilir. 

(V. No. 15225) 
isterseniz yalnız Farukinin --------------

(C1C1) rimelini kullanınız.Baş !111•••••••••••••1 

ka hiç bir rimel gözlere, kir. Göz Hekimi 
piklere bu cazibeyi, bu letafeti Dr. Şükrü Ertan 
veremez. 

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 30 FarukinJn, dudak ve yanak 
allıkları da dilnyanm. en meş- (Cağaloğlu Eczanesi yanında) 

Salı günleri meccanenclir .. 
bur rujla.rmdan üstündür. 

Farukinin (Clct) krem ve ••••••T•el•e•fo•n•. •2•25•6•6• ı•••ıil 
pudraları dahi son zamanlarda 
saçma sapan ilanlarla. Alemi ------

0
-

0
-k-t_o_r ____ _ 

kandırmaya çalışanların krem 

ve pudraıarm.dan çok aıa. oı· Hüseyin Usman 
duğunu tasdik ederler. 

Tuvaletlnlzl yalmz Sabık Haıeki haataneıi dahiliye 
(CiCi) lerla yapınız mütehaHıaı 

BOZ KURT 
T aş ıçağı 
Zabitan, Muallim, Memurin, Talebe ve 1 anesi 5 Kuruştur 

bütün Türk gencile ve münevverlerinin bıçağıdır. 

Yurdumuzda BOZKURT traş bıçağından yüksek ve yeniliklere malik başka 
bıçak yoktur. Tecrübe ederseniz bir Türk gencinin yalan söylemediğini bir 
d;ıha öğrenmiş olursunuz. 

HALK T raş Bıçağı 
Herkesin kesesine uygun olmakla bera
ber YURDUMUZDA mevcut ecnebi 
markalı bu fiyatlı bütün bıçaklara taş çr-
kartm1ştır. 1 anesi 100 Paradır 
MARDİN ACANTAMIZ: Yardrmcr oğlu Ahdülbasit. 

Yalova Kapl1caları 
Yalova kaplıcaları 1 Mayıs'dan 

itibaren açılacaktır 
Mayıs ayı zarfında geleceklere yalnız bu aya mahsus ika

mete münhasır olmak üzere "Otel, Banyo,, Hatlarında %40 
tenzilat yapılır. 

Gezmek ve eğlenmek için 24 saat kalmak üzere geleceklere 
"Vapur, Otobüs, Banyo, Otel, Yemek,. dahH tenzilatlı karne· 
ler. Bu karneler Köprü Adalar bilet gişesile Yataklı vagonlar 
Gitelerinde satılır. (2292) 

Şirketi Hay.riyeden : 
Büyükdere iskelesi üzerindeki gazino bu kerre yenı denecek 

bir derecede amir ve tadil edildiği gibi ır Rısmı a aile ilCa
met edecek şekle ifrağ olunmuştur. Kiraya verilecek olan her 
iki kısma da gerek birden ve gerek ayrı ayrı talip olanların 

cumartesi günlerinden maada Teftit Heyeti Riyasetine müra
caatları. 

Der1let Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

UkliL~filçu~aru~u4-7c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kadar telefon: 22459 

Muhammen bedeli 14928 lira olan muhtelif cins ve ebadda çe
likler 16 haziran 936 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile 
J\.nkarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu İ§e girmek istiyenlerin 1119 ,60 liralık muvakkat teminatları 
ile tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesikaları aynı gün saat 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden ·ve 
lfaydarpafada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 

(2377f"; 

Muliammen bedeli 17423,30 lira olan 102490 kilo muhtelif demir 
perçin çivisi 1 haziran 936 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf 
uaulile Ankarada tdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1306,75 lirahk muvakkat teminatları ile 
tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesikaları aynı gün saat 14 30 a 
kadar Komisyon Reisliğhıe vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak An karada Malzeme Dairesinden ve 
Haydarpaıada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 

(2376) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

Yeni tertip planını görünüz 

1. ci keşide 11 Mayıs 936 dadır. 
Büyük ikramiye 25.000 Liradır 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
(20.000) liralık bir mükafat vard•r. 

Sahibi: ASIM US - VAKIT Matbaası Ne§rlyat Direkt<SrU: Refik A. Sevcngil 

KUMBARA 

-··· 

o 

BIRE, 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

-- ---
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