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Yll: 20 - s 
Sayı: &898-1018 !STANBUL - Ankara Caddesi 

Posta kutusu: 46 ( lstanbul) "' .. 
Almanya, Mussoliniye ihtiyat 

tavsiyesinde bulunmuş! 
Sans Parei apuru lsp ng '!la 

kaçı ırke bır ont o 
tarafı d n yakalandı 

gö üllü 
ft • 

~e ısı 

Kütüphanelerimiz 
Büyük kiitüphaneleri tanzim ve nıuha-
1 azadan başka halk s1111/larına okumak 
z evki aşılamak, okumak isligenlere ko
laylık göstermek işini devlet vaz ifeleri 

arasuıda biliriz 
Yazan 

------------ASIM US------------
(Ba§m&kalemlzln tamamı 2 nclde) 

mussolini niçin islam 
hamisi imiş? 

-- · Bir Jtalyan gazetesi 
Trablus lieyahati 

cımasında Musolini
Ye müslümanlar na. 
lllına bir kılıç veril· 
tnişti. 1talyan Başve
kilinin bu kılıcı at 
üzerinde alarak ve 
havaya kaldırarak 

lllüslüman hamisi sı. 
fatile söylediği sözler 
bilhassa İngiltere ile 
Fransada tenkitkar 
llkisler yapmıştı. 

(Messaggero) ga
~ctcsi bu türlü neşri· 
}'ata karşı bir cevap 
'cr:niştir. 

İtalyan gazetesi ver 
digi cevapta: "Mu-
•olini niçin müslü
lllan hamisidir?,, su. 
alini sorduktan son
ra şöyle diyor: 

bunu izah ediyor 

- Evet, Musolini 
?!için müslüman ha
ttlisidir? Bunu biz. 
2:at müslümanlar ve 
bilhassa müslüman -
ların dini reisleri bi· 
~: anlatıyorlar. O ka. 
dar açık, o kadar 

Mııssolini Trablıısgarptc ııııtu 1' sriylcrkeıı 
(Kenarda Trablusgarp .Müsliim::ı.nlarınm Mussolini'yc 

hediye ettikleri kılıç) 

bedii bir haldkattir ki bunu izah etmek 
İçin çok söz söylemeğe hacet yoktur. 
\' alnız fena niyetli olan -düşmanlarımız. 
dır ki bunu icat ettikleri esassrz ve ba· 
}'ağı yalanlar ile örterler. Fa§İSt İtalya· 
?!ın reisi hem manevi, hem de siyasi 
l'll:a.nasile islamlığm hamisidir. Zira İtal 
hn bayrağı altında yaşayan müslüman 
ll'ıilletlerini aynı medeniyet seviyesine 
}'Ukseltmek vazifesini almıştır. İtalya-

nın elinde diğer bazı devletler gibi 
müslüman memleketlerin zararına ola
rak tahakküm altında işleteceği manda 
yoktur. Müslüman milletleri ezerek ve 
esir halinde çalı§tırarak onlardan istifa. 
.de etmek istemez. İtalya ile müslüman 
milletler ve memleketler arasında karşı
lıklı bir itimat ve anlaşma rabıtası var 
dır. Bunun için M ussolini müslümanlık 

hamisi diye tanınmıştır . ., 

4 ııhara ve l zmirdeki Milli Kiime maçlarında 

Italya hükumeti 
ispanyaya yeniden 
asker gölldermek 

fikrinde olmadığını 
bildirmiş 

Londra, 27 (Hususi) - Daily 
Herald gazetesi, Almanyanın Mus
so1iniye ihtiyat tavsiyesinde bulun
duğunu yazıyor. Bununla beraber 
Daily Herald ilave ediyor: 

"Bazı şayialara giire, halya Na. 
poli civarında iki kolordu tahşid et
miştir. Bunlar Jspanya için hare· 
kete hazırdır. Eğer bu kolordular 
sevkedilccek olursa Fransa ile İn
giltere icap eden tedbirleri almak 
mecburiyetinde kalacaktır.,, 

Daily Herald gazetesinin yazdı. 
ğına ~öre İspanyada bulunan gönül 
lülerin geri çekilmesi meselesi ya· 
kında mevzuu bahsolacaktır. 

Bu m eselenin Tl)Üzakeresi t rhli
keli v'Aziyeti mtfhtltaza etmektedir. 
BİR lT ALY AN GAZETF..51 NE 

YAZIYOR? 
Roma, 'J.7 ( A.A.) - Giornale 

d' f talia yazıyor: ltalyan hükume· 
ti, dahi\ geçen hnftanm başlarında 
lspanyol işlerindeki hattı hareketine 
dair lngiltcreye teminat vermiş bu
lunuyor. İtalya hükumeti İspanya
ya katiyen yeni kıtaat göndermek 
fikrinde olmadığını temin eylemiş
tir. İngiliz kabinesi çarşamba gün· 
kii toplantısında bu teminatı almı~ 
bulunuyordu. Bunun içindir ki 
lngiltere, Fransız hariciye nazırı
nın İngiliz ve A lman elçilerini kabul 
ederek girişmek istediği teşebbüse 
iltihak etmemiştir. 

REUTER'E GÖRE ... 
Londra, 27 (A.A.) - Reuter 

tebliğ edivor: Bu akşam salahiyet
tar mahafilde beyan edildiğine göre 
ispanyaya gönüllü gönderilmesini 
meneden anlaşmayı akdedenlerden 

(Son!{ Sa . . ~ Sii. 3) 

Kont Ciano 
Anllaraga bir pakt 
in2zalam1ya geliyor 
Da.Uy Maü gazetesi İtalyan Hariciye 

nazırı Kont Cianonun paskalya yortula 
rından sonra Ankaraya geleceğini ve 
son defa Belgratta imzalanan Yugos· 
lavya - İtalya misakına benzer bir misa. 
kın Ankarada da imzalanacağını yaz· 
maktadır. 

Telgraf adresi: Kurun • İstanbul 
Telef. 21413 (Yazı), 243i0 (idare) 

ÇOCUK 
sagıfaları 

( 1 1 ve 12 inci sayıfalammzda)~ 

Kadın yüzünden 
Bir genç, sevdiği kadınin 

kocasını öldürdü 
3 çocuklu 

sevgilisi 
kadın anası ve· 

tevkif edildiler 
İki gece evvel Fatihte Atpazarm

da küçük bir evde işlenen cinayet et. 
rafındaki tahkikat sona ermiş, suçlu. 
lar tevkif deilmiştir. 

Fatihte .Atpazarmda lrnam Niynzi 
sokağmdaki küçük bir evde seyyar 
gözlülq;ü Nuri ile karısı ve kaynanası 
otm1·11nktadır. Nuri elli yaşında, karı
sı ise 24. yru;ındadır. Nabigar, lbsan, 
Kevser isminde üç çocukları vardır. 
Kadının adı İrfan, anasının adı İfakat. 
tir. Bunlar altı ay evvel Karagümrük
ten şimdiki evlerine taşınmışlardır. 

Evvelki gece saat bire doğru konu
komşu uykuları arasında kadın çığlık 

!arı işiterek uyanmışlardır. Çığlıkları 
koparanlar Adnanla anası lfakattir: 
. - Hırsız girdi. Nuriyi öldürdü. Ye. 
tişiniz: 

Bu feryatlar üzerine de\Tiyc polis. 
lcri koşmuş, iki kadın bunları içeri n-

Bayan lr/<ınla /falw.t 

Katil Ali Recep 

larak bahçede kanlar içinde yatan Nu
riyi göstermişlerdir. Nuri otomobille 
Ccrrabpaea ha.stahanes.ine kaldmlmış
"" n<> hirııv. 11nnr:ı ölmii1;tiirkKadınlar 
Fatih merkcziM götürülere sorguya. 
çekilince eve bir hırsız girdiğini, Nu
rinin elbiselerini çaldıktan sonra bo. 
ğuştuklannı ve Nuriyi yaraladığını 
söylemişlerdir. 

Evde araştırma yapılınca Nurinin 
elbiseleri bulunmamış, dikiş makinesi 
sofada görülmüş, fakat bu sırada Nu. 
rinin odn.sında rakı şişelerile iki çatal 
nazarı dikkati çekmiştir. 

Nurinin karısı !rfan sıkıştırılınca 
kocasını öldürenin Karagümrükte es
kiden oturdukları evin oğlu 17 yaşın
da Ali Recep olduğunu söylemiştir. 

(Sonu : Sa. 3 Sü , 1 ) 

Floryada büyük bir or
man vücude getiriliyor 

Flun.f04a orman ycti§tiriliyor 
(ra...'"lSı 3 ;ıncü sayı/ada) 

1 
·1" Fenerbahçe Ankara Şimdiye kada,r okuduğunuz deniz ronıanlarının en güzeli 

roman Gücünü 4- t yendi 
~ lıeşiktaş takımı 
eJ takımına 

ise lzmirde Üçok 
1- O yenildi 

- Dörftüncü. ooyıfada -

Roman içinde tarih, tarih içinde 
Yazan: IKad Drcea ıro K afDo 

r a ıyor 



Kütüphanelerimiz 
B irkaç gün evvel bu sütünlar

da kütüphanelerden bahse
den bir makale yazmıştım. 

Kütüphane işlerimizde alakalı bil 
dostum bana izahat Yermek icin 
gönderdiği bir mektupta serzeni~li 
bir dil kullanıyor. Y azışımr, gaze · 
tede çalışan bir arkadaşın yanlış ma· 
lumat vermiş olmasına veriyor. Sa. 
yın dostumun mektubunu okuduk
tan sonra sözlerimin yanlış bir te
lakkiye uğramış olduğunu anla
dım. 

Sözlerimin yanlıs telakkiye uğrel
rnası tasniften geçmiş kütüphaneler 
ile hiç tasnif görmemiş olan kütüp
haneler hakkındaki mütaleaların 
yan yana ve toplu bir şekilde ifade 
edilmesinden ileri gelmiştir. 

Geçenlerde Umumi Kütüphane 
ye gitmiştim. Orada değerli alimi
miz ha~rzıki.itüp B. İsmail Saibin ya
nında Ibni Sinanm meşhur (Ka
nun) tercümesini gördüm. El yaz· 
ması ile yirmi beş, otuz ciltlik bir 
eser. Tokatlı Mustafa efendi is
minde bir zatrn himmeti imiş. Fakat 
bugüne kadar basılamamıs. 1bni 
Sina gibi Türklük aleminin J her Ya· 
kit iftihar ile adınr kutlayacağı bü
yük bir ilin\ adamının bu eser'i ya
~ancr dillerde basılmış olduğu hal
de büyük himmetle yapılmış olan 
Türkçesi böyle bir kütüphanenin 
köşesinde unutulup kalmış olması 
hakikaten hazin bir man~ara idi. 
Acaba memleket kiitüphanelerinde 
daha buna benzer ne gibi kitaplar 
vardı? 

Bu süali Süleymaniye kütüpha
nesinde iki yıl tasnif işleri ile uğraş
mış olan bir zata sormuştum: "Oc 
bin bu kadar el yazması kitap tas: 
nif edildiğini söylüyorsunuz. Acaba 
bunların içerisinde hiç basılmamış 
kaç kitap var?,, Bu suale karşı al· 
dığtm cevap şu oldu: "T asnifde bu 
cihet nazarı dikkate alınmadı. Bi
zim memlekette basılmamış bir ki
tap başka bir memlekette basılmış 
clabilir.,. 

• ~ • _. • ..,. ..... 14.udl..l'L-•Uc jQt-'UdU laS-

mf- ışının teferrüatını tetkik etme
diğim için bu hususta fazla söz söy
lemekte kendimi salahiyetli gör· 
ınem. Yalnız tasnif komisyonun
da v~zifesi o.lan bir zatın söylediği 
?~ soz . hem tatmin etmedi. işin 
ıçınde hır usul hatası ve talimat 
noksanı olabileceğini düşündüm. 
S?nradan verilen izahat gösteriyor 
kı noksa~ talimatsızhktan değilmiş. 
Yazma kıtaplar arasında hanoileri
nin basılmış, hangilerinin ba:ılma
mış olduğunu tesbit etmek vazifesi 
b.ir . talimat ile komisyona ve
nlmış. F ak;ü tatbikatta bu nokta
ya dikkat edilmemiş. 

_İşte benim tasnif işleri üzerin
de ışaret ettiğim eksiklik bu nokta" 
dan ibarettir. Buna işaret etmekl~ 
b~r~ber .kütüphanelere ve kitap tas· 
nıf .ışlerı~~ daha ziyade ehemmiyet 
verılmesını, bu ehemmiyet nisbe
tinde bu i§lere kafi derecede tahsi- 1 

sat ayrılmasını da istedim. Dostum 
T urgal mektubunda "Yedi yüz lira: 
masraf verjlmiş bir kütüphane beıj 
kuruş sarfetmiş değildir.,, diyor. 
Yedi yüz lira tahsisat verildiği hal
de beş kuruş sarfedilmemiş olması 
tabii takdirle karşılanacak bir tasar
ruf diye görülemez. Yedi yüz lira
dan beş kuruş tahsisat sarfedileme
mişse hiç iş de görülememiş, kü
tüphaneye ait bir takım vazifeler 
yapılamamış demektir; yani kütüp
hanelere tatbik edilen idare usulün
de değiştirilmeğe muhtaç birşey var 
demektir ve bunu o noktadan mü
talea etmek tabiidir. Bana mektup 
yazan dostum şu mütaleadadır: 

"Halkın istifadesi meselesi bi
zim kütüphanelerde aranamaz. 
Halk irin olan bu kabil müessesele
ri sadece Kültür Bakanlığından 
beklemek, en basit isler ile candan 
uğraşan belediyeleri bu hususta ha
tırlamamak doğru değildir.,, 

Kütüphaneler işini sadece yük
sek ilim ve fen araştırmaları kıla
ğuzculnğu, yahut kitap denilen ilim 
ve fen hazinelerinin bekçiliği olarak 
telakki edemeyiz. Bilhassa büyük 
kütür~'ancleri tanzim ve muhafaza
dan başka halk sınıflarına ckumak 
zevki aşılamak, okumak istiyenle
re kolaylık göstermek işini devlet 
vazifesi arasında biliriz. Kültür 
Bakanlığının da bu telakkide bizi~
le beraber olduğunda şüphe etme
yiz. Nitekim memleket için fayda· 
lı bulduğu eski ve yeni kitapları 
basmak işinde icap ettikçe yardım 
edilmektedir. Şimdiye kadar bir 
çok kitaplar doğrudan doğruyn 
Devlet Matbaasında Devlet hesabı~ 
na basılmıştır. Yeni yapılan ilkokul 
programında öğretmenlere, çocuk
lara kitap ve gazete okumak zevki 
vermek için ayrıca vazife verilmis
tir. Hulasa Bakanlık vazifesi~i 
yalnız gençlik terbiyesine değil. 
halk terbiyesine de teşmil etmiştir. 
Son günlerde gazetelere akseden 
havadisler de hep bu merkezde<lir. 

ı'-ulUpnane !esısınde ve tanzımın-
de belediyelere Clüşecek vazifeler de 
vardır: fakat prensip bu olunca be
lediyelerin de bu hizmette Kültiir 
Bakanlığının kontrolü ve onun di. 
rektifi. altında yürümesi lazım ge
lecektır. Her belediyenin kendi hu
d~~~ dahilinde vücuda getireceği 
kutuphanelerde ne türlü esaslı ki
taplar bulunması lazımdır? Bunlar 
ne suretle tanzim ve idare lunma
lıdır? Bu cihetlerde belediyelere 
ancak Ki.iltür Bakanlığı direktif ve
rebileceği gibi belediyelerin bu tarz· 
da tesis edecekleri kütüphanelere de 
şimdi ambarlar dolduran, yahut ye
ni basılmış olup da Bakanlıkça fay
dalı görülen kitaplardan vermek ci
heti de Bakanlıkça idare olunacak· 
trr. Belediyeleri bu işte kendi bil
diklerine bırakmak ya hiç birşey ya
pılmaması, yahut mümkün olan. 
dan pek az olması neticesine varır. 

ASIM US 

Atatürk Türkiyesine 
• 

gır en • 
ınsan •.• bir 

Tam bir imanla çalışılan bir 
hisseder memlekette olduğunu 

Mor ningpost gazetesinin mUhl b" m ır yazısm 

Dünkü posta ile gelen lngiliz ga·· 
zetelerinden Morning Post "Anka~ 
ra,, ba~lıkh bir makale neşretmişti!-. 
. Bugünkü Türkiyenin iç ve drş 
sıyasasma da teşmil edilen bu ma
kalede, Hatay ihtilafının da alle
dilmesinden sonra Türkiyenin en 
çok sulh içinde yaşıyan Avrupa 
memleketi olduğu kaydedildikten 
sonra deniliyor ki: 

"Hükumet, muhalefetle u<Yras
'!na~a mecbur olmadan işini il~rl~t-· 
ıneğe muvaffak olmak gibi mesut 
bir vaziyette bulunuyor. Sonra, 
herşeyin fevkinde olarak Türkiye· 
de hemen hiç işBizlik yoktur. · Asır· 

larca sliren dc;rnk Ye ibda kabiliyc· 
tinden mahrum bir kötü idarenin 
tesirinden kurtulmak ve kalkmmnk 
için tamamen muktedir eller ve di· 
mağların hizmetine ihtiyaç v~rdı. 

Böylece dahilde meşgul olarak 
ve kendi hudutlarında da hic sika
yeti olmaksızın, mutmain bi; ~azi
yette Türkiye, kom~ularile mümı.·· 
7aa etmek için bir sebep görmüyor. 
Keza tecavüzi bazı niyetler besledi
ği ~eklinde de komşuları tcırafmd~n 
itham edilemez. 

Balkan birli~inin . tekemmül et" 
mekte olan mekanizması vasıtasile 
Türkiye, arzu ile ve dürüstlükle 

Günlerin peşinden : 

Nazh bir mebus 
Büyük Millet Meclisi koridorların da bir mebus, gazetelerde isimleri 

geçen siyasi müsteşarlık namzetlerinden bah:;edilirken Salah Cimcoz'a 
sormu~: 

- Sana bir teklif olmadı mı? 
· Sayın İstanbul mebusu derhal hayret ızhar eder bir tavır takınarak ce· 

vap verm1ş: 
- Ne münasebet? Sen bilmez misin ki benim gibi mebusların ba-

zılarına yalnız vekillik teklif edilebilit- 1 
Muhatabı: 
- Galiba münhal vekillik de olacak. Kabineye bir iki tane vekalet

siz vekil girecekmiş . ., 
Deyince bu defa nüktedan mebus~ 
- A birader, onu da istemem. Öyle yazıhanesiz tüccar gibi vekalet· 

siz vekilliğin ne zevki olur?,, 
Diye mukabelede bulunmuş. 
Biz bunu işitince Nasreddin hocanın meşhur fıkrası hatırımıza geldi: 

Haniya Hoca efendi her vakit "Allahtan yüz lira isterim; doksan dokuz 
olsa almam.,, dermiş. Bir gün komşularından biri bir çıkın içerısın~ 
doksan dokuz lira bağlıyarak hocanın bacasından aşağıya atmış. Hoca 
bunu büyük bir sevinçle almış. Komşusu her gün tekrar ettiği sözü ha
tırlatınca hoca efendi: "Doksan dokuz lirayı veren Allah elbette bir li· 
rayı da verir.,, cevabını vermiş. 

İstanbul mebusu da vekaletsiz vekillik teklifi olursa: "Bugü~ vekalet
siz vekil oldum. Yarın vekaleti de bulurum!,, demiyecek mi acaba? 

Hasan Kumçayı 

G-ONLJN AKİJ'LER.I 
Dünyayıdolaşan tayyare1 

Kadın tayyareci Amelia Earharott'ın dünyayı dolaşmak için havalandığı ma
lum. Tayyaresinin Kaliforniyadan kalkıp Ha vay ad3.larına sağ salim vaı dığı, 
fakat Honolulu'dan kalkuken kazaya uğradığı h.::bcr verildi. Tayyareri kadı. 

na bir şey olmamıştır ve biraz sonra tekrar yola çıkmak istiyor. 

l IHIGı pulw n-lhe11ı7ot y-ılu7or 1 

Hitler 20 nisancla 48 yaşına bdsıyor. 

Bu münas:betle Hitlerin resmini taşı. 

yan posta pulları çıkarılacak. 

Bu, büyük bir ehemmiyetle karşıla. 

nan hadise sayılıyor. Çünkü, Alman 

posta pullarında hala Hindenburgun 

resmi bulunmaktadır. Alm:an gazeteleri

nin yazdığına göre Hitlere pullarm üze· 

rine keneli resmini koymasına müsaade 

etmesi için birçok kere teklifler yapıl. 

mış, fakat Führer reddetmiştir. 

Hitler, nihayet yaş günü münasebe. 

tile kendi resmi bulunan bir pul çıka

rılmasına razı olmuş bulunuyor. 

Yunanistan, Romanya ve Yuyos· 
lavya_ ile teşriki mesai etmektedir. 

Kirolal~ mUotomlohc yok! 
Portekizin müstemlekelerinden biri. 

ni, 99 sene müddetle ve büyük tir para 
mukabilinde Almanya}'a verdi~ine dair 
bir şayia çıkarılmıştı. 

Portekiz Başvekili B. Salazar, yazdr
ğı bfr makalede bunun aslı olmadığını, 
Almanya ile Portekiz arasında iktısadi 
menfaat birliği bulunmakla 1.-eraber, 
böyle bir müstemlckes"nde beraber ça. 
lışma gibi bir işe girişmediğini söyliyor 
ve ''!:iralık müstemlekemiz yoktur!,, 
diyor. 

Dell hikayeleri mada oldu! 
Fransada deli hikayeleri anlatmak 

moda oldu. Hatta edebi çeşniden bile 
sayılıyor: Edebiyat gazeteleri sütun 
sütun "deli hikayeleri .. anlatıyorlar. iş. 
te bu hikayelerden biri: 

.Bir ~el~, timarha~eden kaçmak iste. [ 
mış; bır ıp almış: 'acaba aşagı kadar 1 

uzanır mı uzanmaz mı!., diye tecrübe 
etmek için ipi pencereden aşağıya sar
kıtmış; bakmış ipin ucu yere değdik· 
ten sonra biraz da artıyor, !:açmaktan 
vazgeçmiş: 

"ip fazla uzun, olmaz!,, demiş .. 

Bir ibret dersi 
200 dolarlık bir Jur

sızlık 500 kişinin 
ölümüne sebep oldu 

Geçen hafta Amerikada Teksas hil· 
kumeti dahilinde New • London mckte· 
bi bir gaz infilakı ile harap olmuttu. 
Talebe ile profesörlerden be~ yüz kadar 
insan enkaz altında ölmüştü . Bu haberi 
gününde veren telgraflar felaketin se. 
bebini mektep binasına yerden petrol 
gazı yayılmış ve bir kıvılcım ile bu gaı. 

tarın infilak etmiş olması diye göster· 
mişti. 

Halbuki sonradan Teksas askeri mah. 
kemesinin yaptığı tahkikat facianın ma• 
hiyetini tamamen değiştirmiştir. 

New. Lonclon mektebi direktörü ay. 
da iki yüz doları bulan hava gazı masra· 
fmdan kurtulmak için (United Gas 
Company) kumpanyasının hesal:.ını k~s· 
m:ş, (Parat Gas Company) şirketine 

ait olan ve mektep binasının bahçesine 
yakın bir yerden geçen borularıfan giz. 
lice gaz çalmıştır. Bu suretle çalrnan 

dis· 
n:ın 

gaz borularının tesisatı acemi eller ile 
kurulmuş olduğundan bir takım fennt 
kusurlar olmuştur. İşte bu kuı;urların 

neticesi olarak mektepte gaz infilakı ~t 
vuku bulmuştur. Mektebin gaz hırsızı 
olan direktörü infilaktan yaralanmakla ti 
kurtulmuş ise de bir kızı alevler içinde b~ 
yanmıştır. Böylece bir gaz hırsızlığının 
cezasını pek feci surette çeken yUılerce 
masum insan arasında direktörün kendi 
evladı da yok olmuştur. Hadise de ha· 
kikaten acı bir ibret dersi vardır. 

. Dilimizde "az tamah çok zarar verir,, 
diye bir atalar sözü vardır. Amerikalı 
mektep direktörü ele ayda iki yüz lira 
tasarruf etmek tamaı ile hem kendi 
namm:unu mahvetmiş, hem de beş yüı 
insanın hayatlarını ölüm tehlikesine at· 
r:uştır. Koca bir irfan ocağını yıkmı1· 

tır. 

Paris Belediyesi 
Fikir ve sa11at adam-. 
/arını himaye ediyor 

Faris belediye meclisi her sene edebi 
bir esere verilmek üz::re (25,000) fran. 
·ık bir mükafat ihclc:sına karar vermi~. 
tir. Bu yirmi beş bin frank bır sene 
edebi bir roman, muharririne, ertesi 
sene b;r şaire, üçüncü sene bir tenkit 
muharririne, dördüncü sene bir tarihçi· 
ye, yahut filozofa verilecektir. Bu para 
ile bir eser olduğu gibi muharririn 
şahsı da mükafatlandmlabilccektir. 
Bundan başka meşhur bir muharrir ile 
beraber henüz muharrirlik mesleğine 

yeni girmiş olan, fakat istidadt cihetle 
büyük bir istikbale namzet olduğu an· 
!aşılan gençler taltif olunabilecektir. 
Bu mükafatın kirr.e verileceği bir jüri 
heyetinin karan ile tayin edilecektir. 
Bu jüri heyetinin arasında bir muhar. 
rir, bir tenkitçi ile beraber Paıisin ta.. 
nınmış elitlerinden bazıları da buluna• 
caktır. 

Diğer taraftan işsiz olan entellektüel. 
!ere müracaat edilerek devlet daireleri.. 
nin temin edemediği bazı işler yaptırıl .. 
ması da düşünülmüştür. Bundan başka 
Faris belediye heyeti aym içtimada 
edebiyat müntesipleri cemiyetine yapı· 

lan nakdi yardımın miktarını (20,000) 
franktan (50,000) franga çıkarmağa 

karc:r vermiştir. 

Büyük devletlerle münasebetin
de de hem bitarnfhk, hem istiklal 
ile hareket ediyor. l\1esela Alman· 
yanm, cenubu şarki Avrupası piya
salarına hakim olmak i: in giriştiği 
dnmping hmcketine de mukavemet 
hususundu Yunanistundan daha zi
yade muwıffakiyct güstermi~tir. ls
tanbulun dükkanları Alımın malla· 
rile dolu gibi görünüyor. Fakat da
ha mühim olan cihet şudur ki, 
- ilk bakıı--ıta pek anlaşılamazs:ı 
da - siparişler daima fiata göre 

Fran ~ada yotkesicile r çoğald ı 

. değil, meziyete aüre iyi bir şekilde 
tevzi ediliyor. 

Tesadüfi bir ecyyah, modern 
Türkiycnin, ynbancı tesirinin gir· 
mesinc karşı fcvkalhad kuşkulu 
daYrandığmdan belki şikayet edebi· 
lir. Ziyaretçiler, çok yukm bir göz-

den geçirilmektedir. Bununla bera· 
ber, birçnk asabi, if tir ak hdinde, 
tazyika uğramış ve başkasına ait 
yerler istiyen memleketlerden geç· 
tikten sonra Türkiyeye girmek ruha 
tazelik '{eren bir tecrübedir. 

lnsan Atatürk Türkiyesine gi
rince tam bir iman ve ittihada is 
ba~mdn çnlr~makta olnn \'e kendisi: 
ni, kom~l1larile ihtilafa sokacak r.e· 
kilde bi; hırs ve emel beşle~i
yen bir memlekette olduğunu his
sediyor . ., 

- Fransız ::a.ı:eteleri -

Satıcı, müşteriye - En son mdo.l otomobildir, efendim; gece önünüze 
haydutlar çıktığı zaman §U düğmeye basar basmaz eller yukarı kalkar! 



• Kadın yüzünden 
~: Bir genç, sevdifi kadın in 
~ kocasını öldürdü 
~ri 
·e .. 
ol 

h .. 

(Usyanı, l incide) 
Aıı.uı İfakat de bunu teyit edince 

.ı\Jt Recep evinde aranmış, kanlı ka
lklasile yakalanarak merkeze getiril
lni§tir. 

Ali Recep sorgusunda Nurinin ken 
~a- ..ı:_ 

'USine tecavüzde bulunduğunu, kocası. 
tl.tn halinden bıkan kadının kendisine 

y.. on. gUn evvel Nuriyi ortadan kaldır. 
a· 

inak teklifinde bulunduğunu, münasc
as '--uette bulunduğu Nurinin karısile mu-
s· +-· 1.ö.bık kaldıklarım, gece iki şişe rakı 

ne içtikten sonra Nuriyi öldürdüğünü söy 
ne 1 

eıniştir. ·z .. 
Nurinin çalındığı iddia edilen elbian 8eleri bu itiraflar ili.erine yatak için. 

e rlen çıkarılmı§tlr. Sabahleyin kadınla 
.\li Recep müvacaha edilmiş, bu seft>r 

kı Ali Recep münasebet tarafını inkar 
zı (!trni§tir. 

la Tahkikat kadınla gencin seviştikle. 
de li, Nuriyi öldürdükten sonra cinayete 
u'l bir hırsızlık şekli verip kanunun pcn
ce ~inden kurtulmayı düşündüklerini, 
di Sonra beraberce evlenip yaşamayı kur 
a· duklarınr meydana çıkarmıştır. 

Ali Receple Nurinin karısı İrfan 
"e kaynanası !fakat, dün sabal1, adli

ır., 

alı ~·e dairesine getirilmişlerdir. Tahkika-
ra tı vak'a yerinde yapan müddeiumumi 
di l'll.uavini Kemal. hazırlık tahkikatını 
üz 1lonaı etmiş, üçÜ aleyhine, taammUden 
t· \'e müştereken cinayet işlemek davası 
ş· ~rnıştır. Ceı.a. kanununun idam ceza

tıı yazılr 450 inci maddesine uygun o. 
larak dava açıldıktan sonra da, suçlu. 
lan dördüncü istintak dairesine gön
dernı iştir. 

Dördüncü müstantik, uzun uzadıya 
8<>rgu yapmış ve neticede her üçü hak 

bi lctnaa tevkif müzekkereleri kesmiştir. 
Her üçü de, koridorda beklerlerken, 

n. ta.l1et lakayıt duruyorlardr. İrfanın 
i~- bfıibirinden ku.bı:ı.ca üç çocuğu, Hd j:ın 
ne rı.·· 

'<IQ'Jl'la. a.rasmda oturan babalarının 

!tatili elleri kelepçeli Ali Recebin eliz.. 
1erinden a;,·ılmryorlar ve ne anneleri, 

çi· ile de büyük an.neleri, çocuklara ora
ra .ı 
in "atı ayrılmalanm ihtar ediyorlardı; 

r.ın.ıar, manzarayı, gayet sakin bakı!)- ı ir. ı 
ile atla scyrediyorlardI! 

Ali Recep, etrafmdaki!erc, uzaktan 
'1a. işitilebilecek dcrcc-:-de hızlı hızlı. 
~Yle diyordu: 

- Nuri, peşimde dolaşıyordu. Ba. 
!la. iki defa teklifte bulundu. Hiç oralı 
fJlınadım. Fakat, teklifini yeniden tek. 
l'ar edince, maksadım öğrenmek mc
"ıı.kına kaptldım. "Buluşmak., tan mak 

• ~adı neydi? İki şekilden hangisiydi? .. 
Unu öğrenmek üzere, vak'a gecesi 
~ı ziyafetine geldim. Bana tasallut el.. t..'I 

"'ince, reddettim. Israr etti. Bogu~ s. 
r~ t • 
1 ilk. ~ruşa boğu~a sofaya. çıktık. 
ı. ~ 
ka erdiven başrnda belime el attı. Na-

liı.llsumu korumaıfa davrandım. Basa-da ltı ~ 
ı_ aklardan altalta, üstüstc yuvarlanır 

pı· 1( 

O) ~n, olan oldu, işte! 

g~, İrfana gelince, o da, hızlı, hızlı, 
'1.ınıarr söylüyordu: 

J( alil a<lliyeyc götifriiliirkcn 

KUltUr işleri 

Kültür direktörleri 
hangi mektepelr

den mezun? 
Kültür Bc:kanlığı vilayet Kültür di

rektörlükleri arasında bazı deg-i~meler 
~ 

yapılmaktadır. Son yapılan değişmeler 

arasında, İstanbul ilk tedrisat ispekter
Jerinden bay Nazım ll;:kkı Amasya 
Külti.ir direktörlüğüne tayin edilmiştir. 

Yeniden yaprlacak tayinler arasında 
Kültür Bakanlığı yüksek tahsil görmüş 
ve kültür sahasında uzun muvaffaki
yet1e çalışmış kimseler arasından scçi
Jccektir. 

Thıgiinhi duı-ı..m1.1 noc;ouııı G~ kUllUı 

direktörün tahsil vcıziyeti şudur: 
ilk mektep öğretmenliği ehliyetna. 

meli kültür direktörü 21 idadi ve lise 
mezunu 4, öğretmen okulu mezunu 22, 
kad:stro okulu 1. miilkiye 1, Gazi ter. 
lıiye enstitüsü 15. Frankford muallim 
akad ::misi mezunu 21, dariilfiinu\ı ede
biyat fakültesi mezunu l O, riraziye 3, 
felsefe 2, tabiiye 1, hukukta 1 ki43 idir. 

Önümüzdeki ders yılı başında Bakan
lık bu işle yakınen meşgul olc:cak ve or. 
ta okul işlcriııi de idare eden kiiltür di. 
:-ektörlüklerinin .vaziyetini ayrıca tct'dh 
edecektir. 

Köy öğrehrenrc?i ku~s
larında çaJaşacak 

müfettiş: er 
Bu yıl sekiz vilayette açılacc.k olan 

yeni köy öğretmenleri kurslannda ça
lışmak üzere muhtelif vilayetlerden 26 
ispekter bu iŞ için ayrılmıştır. 

Bakanlık alakadarlara nisanın ilk haf
ta.>mda tebligat yapacaktır. 

Şimdiki ilk tedrisat ispekterlerinden 
Osman Turgutla ·:ıy Cemal Eskişehire 
gideceklerdir. 
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Florya a büyük bir or-
ma vücude ·getiriliyor 

Bu sene 130,000 fidan dikilecek, 
Jtekô.let icabeden tahsisatı gönderdi 

Şehir mütehassısı Prost birkaç ay 
evvel İstanbu lda bulunduğu sıra C: a 

Floryanm müstakbel planım hazırla
mıştı. 

Bu plana göre Floryanm imarına ba~
lanmrştr. Plajlar için soyunma yerleri 
geçen hafta ihale edilmiştir. Bi ı kaç gün 
den beri de ağaçlanma işine ehemmiyet
le devam edilmektedir. Ziraat vekaleti 
ağaçlanma için icap eden tahsi<;atı gön. 
derdiği gibi belediye de yardrmda bu 
lunmaktadır. 

Ağaçlama i: inc Vekaletse İstanbul 
o:-man baş mühendisi bay Necdti Ilgın 
memur edilmiştir. 

Kısa bir zaman z3rfında Floryaya 
130,000 fidan dikilecektir. Fidanlar Bü-
yükdcredeki fidanlıktan temin olunmak Fluryrulal\:i orman ve Bay Necati Ilgın 
tadır. Dört gün zarfında 1500 kadar fi-/ ---------
d~n dikilmiştir. Belediyenin arozözleri Hariçten lise imtihanına girecekler 
fıdan!arr sulamaktadır. ı 

P~ostun pıamna göre Florya bir _su hakkında geni bir tamim geldi 
şchrı olacak, etrafı ormanlarla ~evrıle .. 
cektir. Atatürk köşkünün hemen geri
sinde bir park, bunun gerisinde iki cep
heli sun'i bir orman buluna:aktıı-. Tren 
yolundan 570 metre geride Flory<:yı 

şimal rüzgarlarından koruyacak derece. 
de 200,000 metre murabbalık 'ıir oıman 
vücuda getirilecektir. Bu ormar.ın geri .. 
sincle istanbula doğru villalar yapıla

caktır. Bunların da malan ağa~lt ola
caktır. 

Türk kuşu 
•• 
Uyeleı·in adedi günden 

güne arltgur 
Hava kurumunun Türk kuşu şu\ı.esi 

Dağcılık klübündeki yeni b;irosunda 
çalışmağa başlamıştır. 

Türk kuşuna üye olmak üzere şimdi. 
ye kadar şehrimiz kız, erkek orta ve 
liselerinden müracaat eden talebenin 
sayısı oldukça artmrştrr. 

Liselerden son bir hafta zarfın:.la ye. 
niden kaydolan üç bine yakın talebe 
vardır. Orta okullardan da 55.:JO ü bul
mucıtur. 

Bu üyelerin bir kısmı fahri bir kıs. 
ını <la asıl üyedir. Kendileri Türk 
kuşunda nasıl çalrşacaklan hakkında alfı. 

kadar tarafından konferanslar ve ders 
lerle tenvir edilmektedir. 

Hava kurumu bu işte gençlerin gös
terdiği alakayı takdirle karşılamakta

dır. 

liti tayin 
Üsküdar birinci orta okul Fransız:a 

yardımcı öğretmenliğine bayan N este. 
ren Rauf, Kadıküy üçüncü orta okul 
fen bilgisi yardımcı öğretmenliğine ba
yan Vesiye tayin edilmişlerdir. 

Kültür Bakanlığı hariçten lise ve orta 
okulu b:tirme imtihanına girm(k isti: 
yenler için bütiin vilayet Kültür direk· 
tör1ültlcrine bir tamim göndermiştir. 

Bu ta:nim lise ·.-e orta okul imtihan ta-
limatnamesinden bunl::rı alakadar eckn 
maddeler alınmış üzerinde bazı ufak 
değişmeler yapılarak vücuda getiril. 
miştir. 

Bu hazfran devresi imtihanına gire. 
ceklcr nisan ayymda, ey1fıl devresi im· 
tih:ınrna girecek olanlar ~a temmuz ni· 
hayet;ne kadar Kiiltür Bakanlr~ını:ı aşa. 
ğıdaki vesikalarile birlikte baş vura 
caklardır. 

1 

ı - Orta okul diplomasının aslı 

3 - Orta okulu bitirdikten sonra 
hangi okula devam etmiş ve hangi sını
fa }t,qjar okumu§tur? Orada alacağı ve· 
sikanın aslı 

4 - Nüfus kağıdının aslı. 

5 - Dört fotoğraf. 
G - Askerlik durumu (okulda kamp 

görmüşse vesikalar, görmcır.~şse en bü. 
yük askeri daireden alacağı a~kerlik 
durumuna <.ıİt vesikanın aslı.) 

7 - Tahsili terk ettikten sonra ça. 
lıştığı müesseselerden aldığı kağıt ( po· 
Ls tarafmdan tasdik edilecektir.) Bu 
müd:.lct zarfında bir yere devam etme
r.1işse polis yine (bir yere devaın etme
miştir) yolunda bir vesika vermesi la. 
zrmdır. 

Bu vesikalar en geç ayın 30 uncu 
rrünii aksamına kadar Kültür Bakanlığı 
.. '.!' 

orta ~edris;:t d!rcktörlüğünc gönderil-
miş olması lazımdır. 

İsmail Hakkı 
gömüldü 

dün 

j Polis haberleri j 

Doktorcla1t alacağını 
istenıiş, sonra .• 

Kasımpaşada Kafesli sokakta S nu. 
mara oturan Cemal, di.in akşam kafayı 
tütsüliyerek TaksimdeZambz.k apartı. 

mamnın 4 üncü katında oturan doktor 
Horhoruninin evine gitmiş kendisinde 
alacağı olan i 5 kuruşu istemiitir. 

Doktor Horboruni borcu olmadığım 
söyleyince pek fazla kızan Cemal: 

''- Ben sana gösteririm.,. 
DlJ "'• ..,h .,.·u.._ ..... b"'~.l.""11tj4 1.11.• ~ıı.. • .. .t.h 1""4" 

çasile doktor Horhorun muayenehane 
camlarını aşağıya indirmiştir. 

Etraftan gürültüyü duyanlar koşarak 
Cemali yakalamak istemişler fakat Ce
mal kaçmıştır. 

Biraz sonra arkadan yetişen polisler 
Cemali kaçarken yakalamışlardır. 

Mütecaviz yakalandığını anlayınca 

çzkısını çıkarmış ve kendine saplayarak 
doktor tarafından yaralandığı hissini 
vermek istemiştir. 

Cemal hastahaneye kaldırıi.ınış ve 
hakkında tahkikata başlanmıştır. 

AYAGI KIRILDI - Sütlürtde bar. 
s.:k fabrikasında çalı§an amelelerden 66 
yaşlarında İzzet dün fabrika atölyesin
den çıkmış odasına giderken merdiven. 
den kayarak yere yuvarlanmıştır. Yu. 
vc:rlanma neticesinde İzzetin sağ ayağı 
kırılmıştır. 

ÇABUK SÖNDÜRÜLDÜ - Kum
baracı yokuşunda Refik Muzafferin 
apartımanmın mutbak bacasm fan yan
gın çıkmış, fakat ilerlemesine meydan 
verilmeden yetişen itfaiye tarafından 

söndürülmüştür. 

- Nuri, ötedcnberi bu çocuğa mu. 
~<ı.lJattır. Kendisine para Yerir, eve 
~l1ağı alışsın, diye kendisilc öteberi 
~.0nderirdi. Vak'a gecesi, yanında gc. 
b~di. Bize rakı masası hazırlattı. Ben. ı 

ihtifalci Ziya için ihtifal yapıldı 
Vefatım yazdığımız erkanıharp mira

laylığmdan miitekait, Güneş Dil komis. 
yonu azasından ve Divanyolu Biçki 
yurdu müdürü bay tsm:ıil Hakkının ce· 
nazesi dün sabah c:skeri merasimle Eiı:;
ki yurdcı b:nasıntlln kaldmlmıştır. 

ZEHiRLENDt Mt? - itba15t günı. 
rüğü~de çalışan bayan Melahat polise 
müracaat ederek Galatada gümrük so
kagında Ha:ndinin b:rahanesinde ydiği 
yemekten ze'.ıirlcnd : ğini idd:a t:tmiştir. 

c 

'.r aralık içeriye tepsi götürdüm, be
:~ "Git, bizi başbaşa yalnız bırak! ., 
t·1Ye savdı. Koın.5unun radyosu iyi işi
~len yan odada oturmama da razı ol
) acır. Beni karşıki odaya, annemin 
.~tıına yolladı. 1ki saat oonra, bir gü-
~~ü. patırdıdır koptu. İkisi birden, 
~ guşarak, sofaya. ç:ıktılar. Altalta, 
\ lüstc, merdivenden }11\·arlaı:dılar. O 

1 
~~~ık. Nuri \-uruldu. Biz, clalem işin 
~ünü öğrenmesin, diye o gece bir 
11'srzm vurduğunu ilan ettik~ 

1 ~/fakat de, damadının öldürülmesine 
, ır söylediğ~ sözlerle, k:zmm ifade.' 
1ııe iştirak ediyor: 
q Yarın, şahitlerin dinlenilmeleri, rnG' 
~ların da yüzleştirilmeleri kuvvct'c 
~temeldir. 

~ PARA 
l>ün ,.e Yann Kitaplarındandır 

\..,, Fiyatı 25 kuruştur 

Dün iJ1tifalci bay Ziyanın Eyüp: 1 

1 
teki mezarı başında üniversite talebelcrı l 
tarafından bir tören yapılmıştır. Törende 

1 üniversitenin hukuk ve edebiyat fakü!-
I tesi talebelerinden iki bay söz almışlar 

Ttirkiyede ilk defa ihtifal yapılmasını 

ortaya koyan bay Ziylnın hayatından 
ve yaptığı işlerden uzun uzun bahset., 
mişlerdir. 

J 

Mer~sim::le emekli generaller. profe
sörler, asker ve polis müfrezeleri ile 
mektep talebeleri bulunmu§tUr. 

Cenaze Si:keciye indir:ldikten sonra 
hususi bir motörle IIarem iskeksinc ge. 

çirilmiştir. 

Selimiye kumandanlı~ı tarafından 
gö:ıderilen askeri kıtanın iştirakile ce
naze Karacaahmet mezarlığına götürü
lerek kabristanına gömülmü:~tÜI. 

Merhum son iki yıl içinde 11 adet 
tari:ı tezi yazarak Türk Tarih l~uru. 

muna gö:ı.de:mişti. 

Resmi dairelerde mesai 
saatleri dejiişiyor 

Perşembe gününden itibaren resmi 
dairelerde mesai saatleri değişecektir. 

Memurlar sabahları sekiz buçukta 
vaz:feye başlayacaklar, akşam beş bu· 
çukta çıkacaklardır. Öğle tatiJi bir sa-
'4ttir. 

1 

Yapıl:n mL:ayenede yemekl<'rcle böy
le bir şey olmad·ğı ve Melahz.tın mide
sino:n rahatsız olduğu a;ılaij•lmıştır. 

Tahkikata J:·ıJm edilmekted!r. 

6il"' L1JHi-: tayyareci 
l1adın getdi 

r;in öğleden sonra saat on ~ört bıı. 
çukta Ye~"lköy üzerinde Balkcınlardan 
doğru geLn bir tayyare görülmüş. tay
y:re. Yeşilköy meydanına inm'~ ve içe
risinden bir kaclın ve bir erke~ sıkmış .. 

tır. 

I~adın, İngilterenin tanr:ıı.ıı§ simala .. 
rrndan Ladi Margrit Loçtur. Berabe
rinde gelen ise, Artur Koningam isimli 
bir İngiliz yüzbaşısrdır. 

Tayyarenin son uğradığı yer Ro· 
manya idi. Gerek pilot İngiliz bayanı. 
gerek yüzbaşı Koningam. Perapalas 
oteline inmişlerdir. 

Yarma kadar burada kaldıktan sonra, 
Suriyeyc gidecekleri öğrenilmiştir. 



~ - KURUN 28 MART 1931'. 

ltalya Bariclye Nazırı din 
Belgrad'taa Komaya dindi. 

Fransız, Macar, Bulgar gazeteleri Yugoslavya ile ita/ya 
arasında imzalanan pakt hakkında neler yazıyorlar? 

Belgrat 27 (A.A.) - Buiün İtalya "Bize gelince, Belgratla münasebe-
sefarethanesinde Kont Ciano ile Başve. timiz bu anlaşma.dan müteessir ola. 
kil Stoyadinoviç, İtalya ile Yoğuslavya maz. Yugoslavya ile dostluğumuz o 
arasmda perşembe günü akşamı akde. kadar eskidir ve öyle müşterek imti
dilen siyasi itilafa aid musaddak nusha. hanlar geçirmiştir ki esen bir rüzga. 
lar teati edilmiştiT. İtilafnamenin sür. rm tesirine tabi olamaz.,, 
atlc tasdiki İtalyaya ait nüshanın hu. Excelsior gazetesinde Marccl Pays 
susi tayyare ile Romaya gidip gelmesi yazıyor: 

sayesinde teknik bir şekilde kabil ola "Herkese malUmdur ki, bir zaman 
bilmi~tir. katiyen bozulmaz bir şey addedilen 

Musaddak nüshaların teatisinden muahedeler bazı emrivakiler yüzün. 
sonra Kont Ciano, öğle zamanı tayyare den ne getirilirse onunla iktifa edilen 
ile Romaya hareket etmiştir. ma.sallardaki İspanyol misafirhancle

Roma 27 (A.A.) - Hariciye nazı. rin haline gelmiştir. İtalya - Yugoslav 
nKont Ciano bugün öğleden sonra ya anla.smasının ou kaideden istisna 
tayyare ile Belgrad' dan Romaya dön. te.5kil etmesi ve iki millete Avrupanm 

·sı?g Jızı?u ı?puıuepA'oıw oı.ıeil-e:ı OIA snw saadeti için uzun bir barış ve refah te. 
tiani ve Yoğuslav maslahatgüzarı tara. min etmesi temenni olunur ... 
fından karşılanmıştır. MAOAR GAZETELER/ NE DİYOR'! 

Kont Çiano Belgrat seyahatinin neJ Budapeşte, 27 (A.A.) - italya -
ticeleri hakkında daha bugün Musol. ' Yugoslavya anla~ması Macar efkarı 
Jiniye izahat verecektir. umumiyesinde müttehit bir tasvip gör 

Poster Lloyd gazetesi, bu siyasi 
müsalemetin Adiryatikten diğ·er mem 

lekctler e de yayıiacağını, Macar ista
nın, İtalya He Yugoslavya arasındaki 
uzalşmanm en iyi dostlarla ve Maca
ristanm şimdiye kadar en az bozuk 
münasebetlerde bulunduğu üç halef 
devletle ~n iyi münasebatı münıkün 

kılacağı kaııatinde bulunduğunu yazı. 
yor. 

Budapestilürlap gazetesi, iki mem
leket arasındaki anlaşmanın Adirya. 

tikte abrışı tesis edeceğini, mütekabil 
iyi komşuluk münascbatma esas ola
cağını ve Avrupa emniyeti meselesinin 
halline yarıyacağmı yazıyor. 

Magrar Orsag, şimdi İtalya ile uz.. 
alşmanm Yugoslavya ve Macaristan a
ra.sında bilhassa ekalliyetler hakkın. 

ki münasebata da ba.~ka bir şekil ve
receğini ümit etmek icabedeceğini kay 
detmektedir. Paris 27 (A.A.) - Gazeteler, İtalya müştür. 

Yugoslavya anlaşmasının tefsirine de. ı-------------------------------

vam ediyorlar. Alman a M ı· ., .ht . 
. ''Le Journal,, de Saint Brice diyor Y USSO llll ye 1 ıyat 

kı:'Büyilk bir karışıklık sebebi ortadan tavsiyesinde bulunmuş 
kalkmıştır ve herkes memnun olmalıdır. . . 
Filhakika, diktatörlüklere karşı Mosko- (Usyanı, 1 ıncidc) da vukubulmuş olduğunu söy]e-
va tarafmdan güdülen bir ko .. •alisyon herhangisi tarafından bu anlaşmayı mekten imtina etmislerdir. Maa
mevcut olmasaydı herkes kovalisyon ihlal edeceğini zannetmek için orta- mafih bunların Amerikadan "Şima· 
memnun kalacaktı. Darbe bu kovalis- da hiç bir sebep y oktur. Ve böyle li Amerika,, Fransaya geldiklerin-
yon için şiddetlidir. Zira, İtalya ile Yu. l muhil bir hareketin vuku bulduğu denberi takip ettikleri yol ile bu 25 
goslavyanm yaklaşmasına en ziyade da bildirilmemiştir. kişiyi gi::r.lice taşıyan mezkur vapu-
hadim olan şey, belki de bunlann ko- İngiliz ve Fransız hükumetleri, run sahibi Goudel'in bir komünist 
münizmdcn olan korkularıdır.,, 20 şubatta meriyete giren mezkur olduğu teshit edilmiştir. 

Gcorges Blum Berlinden aynı gazete- anlaşmanın ihlalini fevkalade vahim 1 T 
ye şu satırları yazıyor: b~r har~~e-~ o.~arak telakk~ edccekl.e~· op çapları 

"'~~uuut. -ıucıınu.uuycu, uu.~uu rdrıstc ,l.... r:_'"' ... 11,.]_. --.e.ol.:u:nt'\,:ı.A f...,. 0 ,], 7 

hisııedilebilecek ' olan inkisarrn tam ta. ve Fransız hükumetleri arasında hiç 16 Jan '1 A 
mına muadilidir.~, bir ihtilaf olmamıştır ve yoktur. Uı l'I' pUSQ 

Pcrtinay, Echo de Paris de diyor ki: Beynelmilel kontrol komisyonu va· • d • ·z 
"Almany::ımn dairni hedefi, kenjisini zifesine başlamıştır ve bunun müm- ~n lrl emez 

çeviren t1evlctlcri e, müteamza. karşı her kün mertebe kısa bir zamanda fili Tokyo, 27 (A.A.) - Hariciye na-
t ii:-lii k·lkk~if mukavemeti imkansız olmasına Londra ve Pariste büyük zın Sato İngiltere sefirine Japonya, 
veya miişkül hale getirmeğe ve her bir ehemmiyet atfolunmaktadır. hükümetinin notasını tevdi etmiştir. 
türlfl !daf i!i l:ovalisyonu bertaraf et- İngiliz ve Fransız hükumetleri Bu notaya nazaran Japonya, harp ge
meğ~ matuf iki taraflı mukaveleler ak- şimdilik başkaca hiç bir tedbire ma· milerindeki top çaplarınm on dört pu. 
didi:.,, hal olmadığı mütaleasmdadır ve bu sa indirilmesi hakkında İngiltere tara-

Tab.:>is, övr gazetesinde yazıyor: hususta yeni hiç bir teklif de yapıl· fmdan vukubulan daveti reddetmekte-
"P2risin bazı salahiyettar şahsiyet. mamıştır. dir. 

leri 2z çok ihtiyatlı davranmakta ve 25 KOMÜNİST NASIL Vaşington, 27 (A.A.) - İyi malO-
italya - Yugosl?.vya anlaşması hakkın- YAKALANDI mat alan m.ahafilde beyan olunduğu. 
da kati bir hüküm verilebilmek için Paris, 27 (A.A.) - Cerbere na göre, bu yaz tezgahlara konacak o-
Yugoslavyanm bir taraftan 1 nisanda adındaki Fransız sahil muhafaza ge- lan iki zırhlı 16 pusluk toplarla teç. 
toplanacak olan Küçük anlaşma fevka. misi, Fransız - İspanyol hudut hiz edilecektir. 
lad~ konferasmdakı ve diğer taraftan sularında kontrol yaparken Sanspa- ---------------
4 nisanda kendi misafiri olacak olan B. reil adındaki Fransız vapurunu Be· Dahiliye Vekili 
Benese karşr hattı hareketinin ne ola- l arr burnundan iki mil mesafede ya-
cağını görmek icap edecektir. Maliım- 1 kalamış ve Port. Vandres'a götür- Elô.zizde 
dur ki, Fransa tarafından Küçük an- J müştür. Vapurda ispanyaya git
laşmaya teklif edilen mahut karsılıklı 1 mek üzere 25 komünist gönüllü bu-
yard m · · b ·k· h" -:1 · lunuyordu. Bu komünintler İntre

ı • pro1es1 u ı ı teza ur vesı esıle 
görü~ülecektir.,. pide torpitosuna nakledilerek en ya-

A . d p · km Fransız Jandarma merkezine 
mı u euple gazetesi diyor ki: l götürü müşlerdir. Karakol kuman· 

"En mütemay:J tefsiratta bulunanlar . danı tarafından yapılan isticvapla-
ıçin dahi Belgrat anla§masmı diploma· d rm a gönülliiler Kanadalı oldukla-
simizin bir muvaffakiyeti olarak gös- 1 rım söy emişlerdir. 
termek oldukça zor bir iş ofacaktır. E. B 
v u vapurun sahibi ve tay·fasr 
ger Fransa ile Küçük antz.nt arasında ' polisin nezareti altına konulmuşlar· 
kLlrşılrkh yardım paktı bu anlaşmadan , V 

1 kd d·ı • au. apura da ambargo konulmus-
evvc a e ı n:iş olsay:lr, is büsb\itün 
b k 

. - tur. -
aş ·a türlü olacaktır. Fakat hal hiç de 

böyle değildir ve Roma ile Berlinin te- Perpigmm, 27 (AA.) - San 
h 

.. 
1 

. b' . Pareil Fransız vapuru ile ispanya""' 
za ur erı ızı bu hususta kafi c1erecede J"" 

aydınlatmaktadır.,, gitmekte olan 25 gönüllü, müddei-
"Pctit Journal gazetesinde Paul Ris- umumi taraf mdan isticvap edilmis-

tclhueber yazıyor: l:r?ir. Bunlar, seyahatlerinin gay~-
1 

sı ıle hareketlerinin ne şartlar altın-
''B. M•rnolininin Yugoslavyaya karşı 

Elaziz 27 (A.A..) - içişleri Bakanı 
ve Parti genel sekreteri, B. Şükrü Ka. 
ya refakatindeki zevatla beraber bugün 
hususi trenle s;at dörtte şehrimize gel
mişlerdir. Vekilimiz müfettiş umumi 
general Alpdoğanla valimiz ve kalaba. 
lık b:r halk kütlesi tarafından karşılan
mı~tır. 

Giresunda bu seııe 
hastane ve mekiep 

yapılacak 
Giresun 27 (Hususi) - Vilayet umu-

mi meclisi dün dağıldı. Bütce 533305 
liradır. Beş senelik program içinde 
merkezde bir hastahane bir de mektep 
binası vardır. Bu sene bunlara başlar• 
caktır. 

ezeli bir aşka başladığım ümit etmek ı 
çocukluk olur. Duçe Alman usulü bir 
p:::kt yani ilk hedefi hasmr zararsız ha. 
le koymak olan bir vesika imzalamak 
istemiştir. Fransamn uzun mi.iddct te-

• SAKAR VA slnemasnıad aw 
LUClEN BARROUX - GABRIEI.l.E DORZlAT 

m . el ·ı b ' 1 d 1 
ennı c ı en u y::ı,; z.şm:ı an dolayı I 

sevinm:~i lazım olmakla beraber Bel
gradm siyasetinde beliren deği§iklik 

hakkmda da düşünr.:esi icap eder . ., 
L'Homme Libre gazetesinde, Jean 

Thouvenin, anl~mada !talyanm Yu
goslavyadan daha çok tavizde bulun
duğu kanaatinde bulunuyor ve diyor 

ve 40 genç kız talebe tarafrn dan fevkalade bir surette oynanan 

KIZLAR PANSYONU 
Fransızca sözlü filmini gidip gorunuz. Gülünecek sahneler .. 

T cessür ve şefkat tabloları havi herkesin bahsettiği film. 

lltweten: P ARAMOUNT JURNAL' de 

Yunanfotan kralınm Giridi z:yareti. 

Ankara ve lzmirdehi Milli Küme maçlarıırda1 

Fenerbahçe Ankara 
Gücünü 4-1 yendi 

Beşiktaş takımı 
takımına 

ise lzmirde 
1- O yenildi 

Üçok 

Ankara, 27 (A.A.) - Mill; l. lar belirmeye başlamış ve sayı çık· 
Küme maçlarına bügün şehir sta· mamakla beraber herkese güzel bit 
dında 10,000 kişiye yaklaşan bü- oyun oynanıldığı hissi verilmiştir. 
yiik bir kalabalık huzurunda devam Ankara Güdüler 16 ncı dakika· 
edilmiştir. Musabakanm Ankara- da bu vaziyett~n kurtuldular. Üst 
ca çok sevilen iki kuvvetli takım üste yaptıkları birkaç akın Fener 
- F enerbah-;c ve Ankara Gücü - kalesi için de tehlikeli vaziyetler çı· 
arasında olması, seyirciler arasında karmaya kifayet etti . Fakat, bu· 
büyük bir alaka uyandırmış ve da · gün çok güzel bir oyun oynıyan 
ha bir gün evvelden itibaren, hangi Reşadın ve Lehib' in sıkı müdahale· 
tarafın kazanacağı hakkında her iki leri bu akınların birsoğunu hüküm· 
klübün ateşin taraftarları arasmd ı siiz bıraktı. Hüsamettin de, biri 
ehemmiyetli bahis tutuşmalara yol plonjonla olmak üzere bir iki güzel 
açmıştı. F enerbahçenin kuvveti kurt.-ırış yaptı. 
inkar edilmemekle beraber Ankara- 25 inci dakikada Fener lehine 
n~n atmış olduğu :erakki adımlan, verilen bir korneri Fikret çekmişti. 
hır hafta evvel Beşıktaşa karşı fena Kale önünde bir karı~ıklıktan isti· 
bir netice alan F enerbahçenin bu sı- fade eden Esadın bir diz vuruşu ile 
r~da tam formunda görülmemesi gi. içeriye si.irdüği.i topu hemen kaleci 
hı ~ebepler dolayısile, oyunun neti. tuttu. Fakat bu tutuş kalenin için· 
cesı oldukça açık görülmekte idi. de olduğu için topu hemen uzaklaş• 

Takımlar tam f 5,30 da hakem trrmrş olmasına rağmen hakem gol 
B. Kemal Halimin idaresi altında verdi. 
sahada sıralandılar. F enerbahçede Vaziyet bu suretle 3 - 1 olduk· 
Niya~i. yoktu. Muhacim hattı sağ tan sonra İstanbul takımı artık ga .. 
dan ıtıbaren Şaban, Esat, Rıza !ebeyi sigortalamış gibi idi. Bunun 
Naci, Fikret şekline girmiş, haf içindir ki gittikçe açılarak ve kendi· 
hattında Reşad sağa, Cevad sola ni bilhassa son 15 dakika zarfında 
geçirilmişti. biraz fanteziye de kaptırarak çok 

Oyunun ilk 20 dakikası iki taraf teknik bir oyun oynamıya haşladı. 
arasında müvazeneli bir surette geç· Bunun neticesi olarak Ali Rızadan 
ti. Fenerbahçe henüz oyununu ku- aldığı bir pası güzel kullanan Naci· 
ramanuş, bilhassa Ankaralılar Ü· nin iyi bir ~ütü ile dördüncü sayısı .. 
zerinde hiç bir hakimiyet tesis ede· nı da kaydetti. 
memişti. Buna mukabil Ankara Oyunun bundan sonraki kısmı, 
Gücünde de bir fevkaladelik göze gevşemiş bir vaziyette kalan Anka• 
çarpmıyor. Akmlannm kuvvetli ra Gücü karşısında Fenerin muttasıl 
hasmr karşısında bir emniyetsizlik paslarla güzel, fakat dediğimiz gi· 
içinde yapıldığı seziliyordu. bi, fantezist bir oyun göstermesi a~ 

20 inci dakikada soldan akan F e- geçmiş ve maç 4 - 1 F enerhahçe• 
nerliler ilk sayılarım yaptılar. Fik· nin galebesi ile neticelenmiştir. 
ret, güzel bir driblingle evvela ha- Fener takımında Şaban, Fikret, 
fr, sonra beki atlatarak yakından Reşad ve Lebib en iyi oymyanlar• 
sıkr bir şütle topu ağlara taktı. Fa~ dandı. 
kat bu gol, o dakikaya kadar oyna· Ankrıra Gücüne.le ııa~ ve sol haf· 
nılan oyunun tabii bir neticesi de- lar ve solinsayd mu\'affak olanlar 
ğil, Fikretin şahsi bir gayreti eseri arasındadır. 
idi. Bu sebepledir ki Ankara Güc· . Bugün ~açta sporcu Başvekili· 
lüler üzerinde hiç bir tesir yapın~ . mız lsmet Inönü ile Adliye Vekili 
dı. F enerbahçe birinci reisi Sük.rü Sara• 

21 inci dakikada Fener aleyhin"! çoğlu, Müdafaai Milliye~ Vekili Ka· 
verilen bir korneri Ankara Gücü zım Özalp ve birçok mebuslar ve 
sol içi ani ve güzel bir şütle go1e büyük memurlar hazır bulunmuş• 
tahvil ederek beraberliği yeniden lardı. 
tesis etti. Yarın saat gene f 5 ,3 O da F e• 

Bu sayı üzerine Sarı • Lacivert- nerbahçe, Gençler Briliği ile karşı· 
Jiler üst i.iste hücumlara başladılar. !aşacak ve takım aksam lstanbula 
Dört dakika sonra sağ iç Şaban. hareket edecektir. ~ 
karşı taraf müdafaasını atlattıktan İzmir, 27 -(A.A.) - Bugün 
sonra uzaktan sıkı bir ı:;ütle takımı Be~iktas takımı ilk maçını Üçok 
lehine bir gol daha kaydetti. spor takımı ile yaptı. Hakem lstan· 

Bu suretle yeniden 2 _ J Istan· buldan gelmiş olan B. Şazi T ezcarı 
bul lehine değişen vaziyet oyun Ü· idi. 
zerinde de tesirini ~östermekten ha- Takımlar sahaya şöyle çıktılar: 
li kalmadı. Simdi F enerbahçeliler Beşiktaş takımı: Mehmet Ali, 
yavaş yavaş hissolunacak derecede f aruk, Hüsnü, Feyzi, Enver, 5'1' 
kuvvetli bir hakimiyet tesis etmiş lahattin, Eşref, Fuad, Muzaffer, 
ifliler. Yantrkları akınlar Ankar::ı Rıdvan, Hayati. 
kalesine oldukc:a tehlikeli dakikalar Üçok ta!~ımı: Eşref. Aziz, Ziya. 
yaşatıvordı.ı. F ııkat f enerbc=ıhce mu· Zühtü, Enver, Adil, Namık, Bas· 
hacimlerinin l"'lüyiil: husurla~ı süt ri, Sait, Faik. 
rekmemekte idi. Top sağdan s~la Birinci devrede Beşiktaş ekseri 
chla~•vor, fakat vakın mesafeler- hakim oynadı. 31 inci dakikadn 
d'! bil'"' kaleye do~ru atılmıyordu. Namık, oyunun ilk ve son golünü 
Oyun bu vazivet içinrle birinci dev· yaptt. b 
rP.nin sonuna kadar devam etti. Ve ikinci devrede Üçok, daha ziy'1' 
Fenerb~hr:P. 2 _ J 0 ,Jip vaziyett~ de hakim bir oyun tesisine muvaf· k 
istir\at odasına rekilrli. fak oldu. Beşiktaş pek çok gayret ! 

Bu devrede Fenı-+.,._h-enin iyi etti ise de gol c:;ıkarmaya muvaffcı1' g 
1 • olamadı. Ve mac bu suretle 1 - O d 
nır oyun ovnadr~ · idrlia edilernı>z. 1 · 
Muhacim bttmda yalnız acıklar zmirin lehine bitti. 

muvf\ffak oluvor, üç orta. topu ya Galatasaray Ssıor klll· 
rıvaklarmda fazla ezm"'k ve valmt bUndekl toplantı 
ha~nm tarafa kaptırmal· suretile a
hnları rı l -:amet~ uÇ{ratrvorlnrdt. 
Sant .. 1--af da ivi bir ~üniincl• değil. 
di. Faknt yan h~fl~r ve beki,.,. ,.a. 
zif .. 1•rinde muvaffak olmuş addolu
nab;l;rJer. 

ikinci devrenin baslang•cmd~n 
itibaren l 6 ıncı dakikaya k~dar olan 
krsmt t:ırı bir lı~kimivet tesis et· 
miq oT-...n F e:-ıerhahcenin, hasım ta
rafın bir te~{ r~m yapmasmn hile 
miis:ı:ırfe etrn~den oyıırı11 Anka.rfl. 
k<:ı) .. si önünC!e p~shy. cliriblinrrler ''"! 
~üt]nle şı;e6rmesi il~ bitmİ'."tİr . Bu 
nıiiddet - arfrnda ilk devrede fen, 

Galatuar::ıy spoı· kHibünden: 
27, Mart/937 cumartesi günii topl•' 

nacak ol:m yüksek murakebe ha.yeti, e1" r 

seriyet olmadığmdan, içtimaını 3/~I' : 
san/ 93 7 cumartesi günü saat ı 4 de tlY 

Hk etmiştir. 
Arkadaşların muayyen günde getııı' 1 

leri rica olunu:. ____ .../ 
Deliren bir çifçinin 

cinayeti 

ki: 
} • 1 .. ~1: .. . t. ...,.. . . ' .. 

•;,., , - '. • r • ı I ~ \. .'.'" ' • - ' oynıyanlar arasında da güzel oyun. 

Chateauraur, 27 (A.A.) - Bir cift~ 
delirerek çiftliğine ateş vermiş v; gt' 
rck kendisi ve gerekse babası annesi ~ 
iki hizmetçisi ateşler içinde yanmıttl'' 
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Yazan: 

Fransuva Moriak 
Çeviren: 

Haydar Rif at Evlilik. 
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Şu zavallı kızın beni her zaman hür bıraktığını 

öne sürerek öğündüğünü gördünüz. Aptal! Anlamı· 
yor ki, kendisinden ancak bundan dolayı kaçtım. Ben 
isterim ki beni tutsun ..• Buna kendi gücü yct.mezse 
çocuklar, sıra ıura çocuklar peydahlayıp bunJan da 
yardımcı nlsın ..• Şayet maksada yine eremezıe ecda· 
dının ecdadını ve etrafını da toplasın, gelsin! Ben 
~ncak üzüntülerden, iptilalard~n, ke~erlerden Ö· 

rülmÜ§ yüksek, uzun bir aile d;ıvarırun arkasında 

çalıi&hilirim ... 

Bazan hızlanıyor, b~zan yava,Jıyor, be:ıi daha 
çok inandırmak için, itip kakıştınyor, gelip geçmle· 
rin yüzlerini okuyor, hazan birini okuyabilmesini bi· 
tirmek için arkaya dönüyordu. Bir aralık: 

- Bu sima zihnime taptaze nalqoldu; fakat iki 
sa11t sonra bir iz bırakmadan uçacak? •• 

Ben onun yarattığı mahluklann mcfruz hayatla· 
nnı ıecni hayatın karşısına en keyfi bir surette c!ik· 
menin hata olduğunu söyledim... Eseı-inin unsurla· 
rını hiç haberi olmadan §eeniyetten aldığını te· 
min ettim; o benim bu fikrimi reddetti. Bu muarıza· 
nın büyümesi bizi bı;ınim aradığım gizli noktadan 
uzakla,ttrır.asından ürkerek ne dediyse kanmıt eö· 
ründüm. Görüılerine muhalif ağzımdan bir ,ey çı· 
lıarmamaya; onu kendi akııına bırakrr.-yıı çalıştım. 

Bir muharrir, bir müellif olmakla beraber eğlenceye, 
ıergüzeıte velha:ııl ya,amıya bir yer ayırmak, elden 
ıelmez mi, dedim. Kolumu sıkarak cevap verdi: 

- Yaıamak!.. Şu kızcağız yaşamak için beni ta
mamen hür bıı·akt•ğı zamanl:lr muhtelif cinsten 
eğlentiler yapmaktan geri kalmadım. Fakat bun'ar 
ne cinsten olurlarsa olsunlar bc!l her birinde bir uçu· 
ruma her saniye daha büyü!! bir hızla düttüğümü ve 
hiç bir vakit haı·ckel noktama dönemediğimi gördüm. 
Bitkin, düşükün bir halde bir kenarda kalmak lazım 
geliyor. 

Artık sözleri bir sarhoşun tuluatı idi; ·onlar 
müphem, müıevve' §eylerdi. Sonra şunları ilave 
etti: 

- Biz yaratıcılar azlık rr.Ünevverlerdeniz. Kendi 
kendimizden korkumuzun seb~bi de budur. Siz ken· 
dinizden korkmadığınızı mı söylüyorsunuz? Bot 
ıöz ! lnıınnlığın büyük bir kısmı uyuklamaktadır. BÜ· 
tün §U kıvranan Anglo • Snkabnlar, uyursa alimleri. 
pıırlamcntoler hep uylcudndırlar. İş afyonu, politikn 
afyonifo ba§aba~tır. Daima uyanık olmak, uyurenrr:ak, 
sanat itibarile di!ck:ltli bulunmak müthit bir ıeydir. 
Benim girdaplanmdan hiç biri gözümden lıaçır.az. 

H&Jbuki o kız beni onlara atılmak için serbest b:ra· 
kı ·ordu. E&asta her artist hayatının bir a:nnda kor· 
kuya tutulur, kendini korumıya çalııır. Ey ıairler! 

Siz Tann için bir avsınız! 
Kolumu daha kuv,.·etlc sıktı: 

- Siz ki evli değilsiniz, siz ki Enformasyon Fi· 
nansieri okumn:z:ı;ınız, kağıt oyn.:musınız, bu al tam 
ne yapaca':sın:z. Şunu bana söyiyebilir miıiniı:? 

- Ya siz? 
- Ben düıkün bir halde eve döneceğim. Kadının 

fazla bağırmaması için bir masal icat ecleceğim. Ço
cufun Öksürük nöbetlerini ve kendisine bir fCy "f e• 
'dinnek kabil olup olmadığını öğreneceiim. Titiz· 
1ijini artırmamak Üzere gözlerimi kadınm yüzünde 
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şöylece gezdireceğim. O emirlerini vermeğe batlı· 
yacak: "Siz bir şeyler yapmadıiınrza göre ... " ''Ha· 
di, biraz faydanız dokunsun .... ,, 

- Siz oraya sığınacak yer diyorsunuz, anlıunryo• 
rum, bu sığınacak yeriniz olmasa acaba ne kaybet· 
miş olurdunuz? 

- Zavallı dosturn! .• Ben hür olduğum zamanlan 
da hatırlanın. Aktamın yakla§masını bir esrar kum· 
kuması açılıyor gibi alırdım! Şehir bir badiyeye dö· 
ner, orada herıey üstüme çökecek gibi eelirdi. Ben 
tatlı bir iztırap içinde, vücudüm yıkanmıı ve her ar· 
zuya teslim olmak Üzere hazır bir halde uyuıurdu, 

halbuki bugün artık genç olmadığımdan ... 
- Bu akşnm ıu dostunuzun evine gitmiyeceğini· 

zi bir göz' önüne alınız, o vakit ne yapardınız? 

Bir saniye sallandı, yüzüne bir aydınlık geldh 
- tık önce güzel bir yemek yerdim. Bir tişe 

Bord~ ile içimi ıaıtırdım. Bu bitince Ruayal sokağı· 
nın lokantalanndan birinde yeri göğü doya doya te· 
maşa eder, geçen ömrüme bir geçit resmi yaptırır 

bence mühim noktalara ita~et ederdim. Mesela Kome 
di Franseze kabul edilmiş bir piyesim var. Zihnen ora• 
dan Enstitünün bulunduğu yere atlar ... 'Bir gen b:.ı· 

raya benim de girmem ihtim'.llini bir daha dü,ünür
düm. Orada nehrin sol kıyıaında bir apa:-tımandan 
bir genç kızdan her sabah bir mektup alırım, bana 
civar köylerin lokantalarında bulu,abileceğimiz lo
kanta.lan yazar. Gözlerim orada da dinlenirdi. Ben 
tenhaca yemeğimi yerken mükemmel bir orkestra da 
çaldığını fnzediniz. Bu halde hayalimin daha hafif 
ve çalak iıliycceğine fÜphe yoktur. Erkek, kadın 

g<?lmiş geçmiş dostlarımın ruhlımnı yadede:r, belki 
de bakir olarak gömülmüı aık hazinelerimi bulur· 
dum. 

Knç kereler bol bir ziya altında bir takım kimse· 
lerin bir masa batında bulunurken kendimin kartıda 
aynadn gördüğüm tertemiz adam olduğuma hayret 
etmişimdir. Bu bir çeyrek asır evvel gömülmüş bir 
dostumu içimde bulduğum dakikalara tesadüf eder.• 
Çocukluk avanımın sıcak yaılarını gözlerimde tuta· 
bilmem için baırmı havaya kaldırır, gözlerimi tava· 
na diker, zihnimi oyalardım. Bu gibi aktamlarda o 
zavallı kızı ne kadar güzel, ne c!erece lcınk ve ezik 
bulurdum. Onu o zıur.anlar ne kadar sevdiğimi anla· 
lamam. Aklıma yorar, onu bundan höyle hep me.'ut 
edecek çareler arardım. Kendi ke~dime yarından iti· 
haren bir daha ağlamıyacak derdim. 

- Peki, sonra ne yapaı'dınız? 
- Hemen kendimi sokaia atard·m. Fakat ben ya• 

zrn bile sofrat?an kalkınca üıür, adet~ titrerim. Yi· 
ne gezinti yerlerine kotardım. Siperli, sıcak, ıeçme 
kimselerin dola~tıklan yerler, hele avcılann aram· 
gahı ••• Çocukken tüfek ta,ımazdım, fakat köpeklerin 
avı nasıl çıkanp nasıl ko,·aladıklanna merakla ba· 
kardrm. Sonraları da bu caddelerde çoiu hem avcı 
hem av olan bu adamlara bakmakta büyük zevk duy• 
dum. 

Opera'nın onunc eelmi§t'k. Halk yer11ltı arabala· 
nnın merdiveni etrafında b!r anafor hafüıde idi. 
Yoldatım elimi aldı: 

(Arkası var) 

~: . .__. _____ -.!Casus denen kadın itiraf 
r, KURUN 
3 , Parasız muayene kuponu 

Huııwıt doktorumuz Pazarlcs1 gtlnlerl 
ıut on bef butuktıın )irmlye kadar ga• 
telemiz idarehanesinde, Cumartesi gUnleri 
de uat H ten 19 a kadıır l.dlell Tayyare 
11.pa.rtımanları ikinci cla.lre Uç numarada 
d&Jma okuyucularım:zı yedi lmpon muk~ 
bilinde kabul eder. 

Çocuk baııtalıkları cloktorumuz da bu 
kuponun yedi tanesini biriktirip kendisine 
t6UlrUrscnlz cumartesi, salı, perşembe 

gUn!ert 9 • 12 arn..!ı Aks:ırnyda, Mmet cad· 
deatnde Muratpaşa camii kar~ısındakl mu• 
"Yeneh":ı'slnde çocuklarmıu bakacaktır 

oı, doktorlarımız 

Ayni tekilde dl~ doktorlanmız da oku• 
l'Ucularımızm emlrlcrlne hazır bulunmak· 
tadır. Di~ doktorumuz FnhretUn Dlşmen 

11 J:'armakkapı İ"tlklA.I cadde!lnd~ 127 numa· 
eli' tada paznrtesl gUn'crl ıı:oat 14 ile 20 arl!• 
rl 8Jnda bulunduğ'lı glh1 doktor Nccıı.tı Pak-

i! de Karaköy Mahmudiye cadrlcıl 1- 2 
ti' tıumarada sAlı ve cuma ı;Unlerl ayni ııaat. 

lerde okuyucularımızın dlıılerlne ba.kacah· 
lnr vr. ufak tcclavllerlnl yapacakl:ırdır. 

Ayni z:ımruıda Hc§lkt:ıl' tramvay cad
de!!! Erip npartımanmda sbnnetçl Emı·J 
:Fidan muhtaç okuyuculnrımızın çocuk ·1ı 
larmı sUnnct edecektir. 

1 

.Aynca Akll&ray Pertev Eczanesi ya • 
.,J nmda 3:52 numaradn oktor, •ur! Klı"RUN 

do' to!'Unun vercccılf cnj.,kslyonlarm br· 
ı' hcr!nl de yed! k ıp n mukıı.blllnde yapa • 1 j: '7caktrr. ı 

ediyor: Yanıldım! · 
Bundan bir müddet evvel Fransada, 

Almanyanın Fransaya harp ilanı be. 
yannamesinin çalınması, silah kaçakçı· 
hğı ve casuslukla itham edilen Suzanne 
Lindcr ismindeki kadının muhakemesi 
başladı. Kadın bulun'.luğu oir beyanat· 
ta diyor ki: 

Cürüm delili olarak tutulan dosyaya 
§Üpheyi d<ıvct edecek bir not bıraktığım 
için hata ettim. 

"Fakat ne casuslukla, ne de silah ka. 
çakçılığı ile uğraşmı§ değilim. Alman. 
yanın Fransaya harp ilanı beyanname· 
tinin ortadan kayb~lmasında da hiçbir 
alakam yok .. , 

Suzanne Lindcrin, cürüm ortağı sayı· 
lan Roscnfeld'den bir iki bin frank 
aldığı da iddia ediliyor. Kadın bu 
pi!rayı almış olduğunu da itiraf ediyor.' 
Fakat bunun, Rosenfeld'e ettigı daktilo 
g:-afhğın ücreti olduğunu söyliyor. 

·----------------- ___________________________________ !"-____ ...., ~ 

Radyo 

isim: 
Adres ı 

Müsabaka Kuponu 
-28-
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Deniz kahramanlarının 
heyecanlı maceraları 

Mehmet Kaptan Samsun 
faciasında nasıl kurtuldu 

' 30 motörden yalnız bir tane kalmıştı; 
insanlar dalgaların üstünde birer çöp 
gibi idiler; bir anababa günü idi,, 

Alulıarririmi:. Kaptanlar malıa lfo.tmle ı/Pni::.cilcrle konutu ·or . 
tör kendini kurtaramıyordu. Sonuna 
kadar dayanmaktan, ne mümkün!te yap. 
maktan başka çare yoktu. 

Dümeni çarşamba başlarına doğru 

kırdım. Motörde on beş bin liralık ben· 
zin vardı. Her dalga vurdukça teneke· 
terin birkaçını birden alıp sürüklilyor. 
du. İçimden: 

- Bize de sıra gelecek, fakat ben ko. 
lay kolay kendimi vermiyeceğim .. diye 
dU§ündUm .. 

Saatlerce boci!ladıktan sonra 15 mil 
uzakta bulunan Çar§amba '\Çıklarına 

,e1dik. Tam bu esnada makinist bağır· 
dı: 

- Mehmet kaptan .. Mazot kalmadı.« 
Makine iılemiyar. 

Eh, artık itimiz Allaha kalını h. Fa· 

Afoccralıırıtıı aıılatan Hclınıct KaJJtan 

, kat ben ümidimi kırmıyodum. Sona 
kadar mücadele edecektim. Tekrar ıe. 
ri döndük. Şimdi dalgalar bizi ir.tedik. 
leri gibi oynatıyorlardı. Motörün çapası 
da yoktu, ki demirleyeyim. DönUp dola· 

Kaptanlar mahalksinde oturuyor· 1 
duk. Birden: 

- İ§te dediler, kaptanlar kahramanı 
geliyor .. 

Uzun boylu. mağrur bakı§h mUhey. 
kel bir vücut. Korkunç .dalgalar arasın. 
da soğuk kanlıhkla kolayca mücadele 
edebileceği belli. 

- O, dediler otuz büyük tekne için· 
de yegane kurtalan kaptandır. 

Mehmet kaptan itiraz etti: 

- Yook .. dedi. Hantal Şevki kaptan 
da kurtulmuştu. 

Bir diğeri ilave etti: 
- Bu fırtınada iki yüzden 

ıan boğulmuştu. 

fazla in-

Bir ü~üncü tamamladı: 

- Ben Gülccmalin i~inde idim. 
gün deniz ortasında çalkalandık. 

Yatlı bir gemici: 

On 

- Karadeniz otuz senedir tıöyle fır. 
tına görmemiıti, dedi. 

- Mehmet kaptan .. dedim, bu kor. 
kıınç macerayı siz anlatınız. 

- Bu, dedi meşhur Samsun fırtına· 
sıdır. 34 senesindeki fırtına. Siz belki 
bilmezsiniz. Samsunun fırtınaları çok 
korkunç olur. Biz SİnMuna "Kara.3eni
zin kasaphanesi,, deriz. 

O gün fırtına birden koptu. Bütün 
motörler demif'lerini kesti. Dalgaların 

arasında kayboldular. Denize dökülen 
eşyalarla insanlar kaynaşıyordu. 

- Ah anam .• 
- Evladım .. 

- Aman boğuluyorum imdat .. 
Ve daha son nef eaini vermemek için 

ne söylenirse söyleniyordu. 

Ben.im Ceylani Bahri ıde zincirini kır. 
mış, sürükleniyordu: 

- Arkadaşlar .. Durmayın .. diye ba. 
ğırdım. Bağırdım arkadaştan eser 
yoktu. Makineci dalgalar arasında işi

nin başından ayrılmıyor, diğcrleıi birer 
tarafa serilmiş. baygın bir halde kendi
lerini kurtarmağa uğraşıyorlardı. 

Etrafıma baktım. İş fena. Hiçbir mo. 

şıp felakete uğradığımız yere geliyor· 
duk. 

Baktım por.ta vapuru hala makinesini 

çalııtırarak duruyor, ondan başka için. 

de çotuk çocuk bulunan Hantal Şevki 
kaptanın motörü de duruyor. Baıka hi~ 
b}r motör kalmamıı, hepsi parçalanmıı·• 

Bütün gayretim motörü karaya 

oturtmaktı. Başka kurtuluı yolu kıl· 

mamı§tı. Makinist de, ben de bitmiıtik:. 
Buna muvaffak oldum. D&lgafarın yıl· 

dırım süratile sürüklenen motör, büyük: 

bir gürültü ile karaya oturdu. Faciayı 

seyretmekten ba§ka bir ıcy yapamayan 
yüzlerce .halk sahilden koşu§tular. 

- Nüfulça zayiat verdiniz mi? 
Mehmet kaptan ıuıtu. Etrafını alın 

denizciler ıuıtular. 
Bu suali sorduğuma pi§man oldum.. 

· Tüyler ürperten, korkunç bir mü~dele 
tsnasında kaybedilenleri hatırlatmakla 
büyük. hata etmiıtim. 

Kaptan: 
- Veraik dedi. Zayiat da verdik .. 

Fazla söylemedi. 

Diğeri ilave etti: 

- Kurt köpeği boğuldu. 

- Kurt köpeği mi. 

- Evet .• Köpek dtlgalarla n'Ucadele 
ettikten sonra motör karaya oturuncaya 
kadar sağdı. Mehmet kaptan çıktığı hal. 
de o çıkmadı. Çünkü kurt motörtin kur. 
du idi. Mehmet kaptan onu hiç yanın· 

dan ayırmazdı. 

- Sonra?. 
- Sonra dalgalar onu da aldı. Hiç 

bulunamadı. 
N. A. 

Kaybolan makbuzlar 
C. H. P . htanbul Uyönkurul be.fkan.. 

lıiından: i . ' (73101 numaradan 73200 numaray' 
kadar) olan 732 ton numaralı bir elli 
makbuz iptal edilmiş olduğundan bun• 
ların ne teberru ne de aidat tahıill. 
tında kullanılamayacağı ilan olı.ınur. 
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Balkan bozgunundan 

,_k_i_m_l~r T•~-~~~ l_d_ü_r?_I 
Ayni harp sahasında Tüık kahra . 

manlarınrn birer kıymetta:- emsalini 
teıkil eden (Edirne, İ§kodra, Viyana) 
muh2.rebeleri ve huruçlarr ile §i\nh as • 
keri hayatımıza bir kara gün ilave e -
den Selanik vak'asını gösterir ve bunla. 
nn muhakemesi neticesini okuyı.ıcula • 
ra bırakırım. 

Görülüyor ki ayni asker, ayni ıilah
Ja, fakat muhtelif kumandanlar maiy • 
yetinde olarak baıka, baıka harikalar 
göıtermiı, ve gösterecektir. Dc:nek ki 
askerin kaçmasından evvel bunun ıe • 
bep ve hikmetlerini tetkik etmek ve ne
ticede ona göre bir hüküm vermek da. 
ha ldoğru olur. Harp safından uzakla • 
pn bir askerin kaçıı tarzını daha iyi 
tetkik edebilmek için biraz da muha -
rebelerin cereyanından bahıedelim: 

Muharebeler, umumi ıurette topçu 
ateıleri ile hallüfasledilmi9ti. Fiyadeler 
pek az yerlerde ciddi tüfek muharebe • 
aine girebilmitti. Hemen her tarafta ba~ 
bryalarımız ya kıımen yahut da tama
men mevziie girebilmitlerıe de az za . 
man sonra cephanesiz kalarak, yahut 
yanlış tabya ve i.dare edilerek hııreket . 
aiz kalmağa mecbur olmuşlardı. Bul -
gar topçuları gibi asıl ıo~ z<>manlara 
C!oğru en ziyade faaliyet ve mevcudiyet 
izhar etmeleri lazım gelirken o vakit 
topçularımız bilakis susmu1- ekseriya 
da mevzilerini terkeylemiılerdi. 

Askerin manevi kuvvetine tuavvu • 
run fevkinde tesir icra eden topçunun 
ıükQt etmesi cephanesizlikten ziyade 
zaafına hükmolunmakta ve dolayısile 

bütün efrat ve zabitanın neı'esi kırıl • 
makta idi. Sonra bu neş'esizlik ~e ted -

rici surette korkuya dönüyordu. Vakıa 
bu sırada maddi veya manevi ufak bir 
teşvik bu gayri müsait hissiyatı teskine 
kafi idi. Fakat teessüf olunur ki ekse . 
riya nksi tesir husule getirecek birçok 
hareketler ve te§cbüsler dikkate çarpr. 
yorclu. lıfuelt: gefülen cephane gönde
rilece?,i, avcı hatlarınrn istinat ve ihti. 
yatlarla takviye olunacağr, vt' ..•. ilah 
yer.de topçunun geri çekildiği, kuman • 

danlarm ve amirlerin uzaktaıtrğr, bil -
yük kumandanların savuştuğu, tabur 
sandıkları ile zati eşyaların yola koyul • 
duğu..... Hulasa hattıharbin grrilerin • 
de telaş ve heyecan eserlerinin bôşgös -
terdiği anlatılıyor ve görülüyor<lu. Bu 
sırada düıman topçusu en ıon şiddet ve 
ıUr'ati ile ateı püıkürüyor, p:yadelcri, 

istinat ve ihtiyatlannın mütemadi tak . 
viyeleri ile ileri harekata devam olunu. 
yordu. Ne yapıldığına veya ne yapıla -
cağına dair kumandanlarından, amirle -
rinden bir emir ve talimat alamıyan 

küçük rütbeli zabitlerle efrada gelin • 

ce, oniar da JÜphe ve tereddütlere dil -
şüyorlar, kom!ularının hareketlerini 

{taklit dmekten ba§ka bir çare bulamr. 
yorlardr. 

Geriye çekilenlere yüz çevirten, ye· 
ni bir em:r ve talimat veren olmadığı 

için herkes de geri çekilmek lüzumuna 
kani oluyor, ve işte bu suretle koca bir 
meydan muharebesi hiç aebepıiz olarak 
kaybediliyordu! 

Ciddi bir muharebeye giriımeden 

geri çekilen fırkalar ile henüz bir tü
fek atacak kadar vakit ve fırsat bula
~an geri çekilmek emri alan, veya 
mecburi olarak akıntıya kapılan alayla. 

n dütündiikçe niçin çekildiğimize ve 
nede:ı mağlfıp olduğumuza teessüf et
memek kabil değildir. Sağdaki kolordu 
muzaffer olarak barbederken soldaki
lerin • düşman sıkıştırmadığı halde • 
sebepsiz olarak geri gitmelerine ben 

':hala m:.itchayyirim. 

Birgün bu suretle sebepsiz olarak 
ıeri çekilen fırkalardan birisi mühim 
bir mesafe geri gittikten sonra artık 
düJmanın takip etmediğin: kani olarak 
'durnıağa ve bulunduğu mevzii müdafaa 
ya karar vermişti. 

Bu nasll ı,? 

Fakat kumandan o kadar mütered· 
SJi!,. veya emir verenler o kadar çok i
~i ki kıt'alar birkaç defa çadır kurmağa 
"!~ tekrar sö!<meğe mecbur olmuştu 1 
Nihayet tahkimat için emir verildi. 
Mmtakalar taksim olundu. Efrat kaz. 

ma ve küreklerine sarıldı. Bu esnada 
düımarun - ağlebi ihtimal· bir süvari -
bataryası tarafından üç tane ıarapnel 
atıldı. Fırka tamamen dağı!ıdı ve beş 
kilometre gerideki sırtlarda tekrar iç. 
tima ederek geceyi orada geçirdi. 

Eğer oraya da birkaç şarapnel düş
se veyahut bir keşif kolu gelmiş olsay
dı hiç JÜphesiz bütün fırka uzunca bir 
gece yürüyÜ§Ü yapmağa teıebbüs et· 
mekten çekinmiyecekti. Dütmanın aç 
tane ıarapnelinden korkarak mevziini 
terkeden koca bir fırkanın ıu haline 
ağlamak mı, yoksa gülmek mi lazım • 
dır? 

lıte bu türlü geri kaçmalar, askerin 
korkaklığı ile kıt'alann inzibatsrzlığın
dan ileri gelmiş olsa dahi gene mesu
liyetin çoğu büyük rütbelilerin uhde
lerine düıer. Hep birden başlamıyaca. 
ğı tabii ve aşikar olan geri kaçmalar, 
gayri makUl idisclcr mani olacak mad· 
di ve manevi tedbirlere niçin derhal 
teşebbüs edilmedi? 

Baılangıçta geri çekilen üç veya 
beş asker bir taburun, bir taburda ko
ca bir fırkanın ~eri cekilmesine neden 
sebep olsun? Bir veya birkaç alayın 
geri çekilmesi veya bir fırkanın boz -
gunluğu umum çark ordusunun mat?
lup ve periıan olmasını mucip olamr
yacağr gibi muharebenin kaybedilmesi
ne de bir makıil sebep teşkil edemez
di. 

·r A rkruı ı•ar) 

"Ballkc;llar,. ••rkısından 
çıkan davada dUnkU celse 

Hanende, bestekar, çalgıcı, plak a
~nteai, plak satıcısı v.s. birçok kişi
nin. "Balıkçılar,, şarkısından dolayı 
duruşmasıl)a, ikinci cezada, dün sabah 
devam olundu. 

.Müddefümumilik, bu şarkıyı, aha
linin ar ve haya duygularını incite
cek mahiyette görerek, söyliyen, be.s. 
teliyen, çalan, dolduran ve satanlar a. 
leyhine dava açmış ve plakları da pi
yasadan toplatmıştı. 

Dün sabahki celsede, hanende Sa. 
fiye, bestekar Sadettin Kaynak, knnu
ni Artaki: hazır bulunuyorlardı. Ha
nende Nerimandan başkalarının da ve. 
killeri gelmişti. 

Bursada istinabe yoliyle ifadesi a. 
lınmaın kararlaştırılan Nerimanm, o
radan lstanbula geldiği yolunda ce
vap gelmesi üzerine, buradaki adresi
ne~ tebliğat yapılarak, gelecek celseye 
çagınlma.sına karar verildi ve duruş. 
manın devamı, 10.4.12 ye kaldı. 

Lehll genç, pasaport 
lflnden ceza yedi 

Zamanı gelen askerliğini yapmak 1 

üzere Suriyeden hareketle Türkiyeden 
g~e:ek Lehistana gitmek istediğini 
soylıyen Abraham Yakoboviçin elin
deki pasaport tetkik edilirken, bunun 
sahte olduğu şüphesi uyanmış, tahki. 
kata. başlanılmış, neticede Lehli sey
yahın, başkasına ait pasaporttaki res
mi koparttığı ve yerine kendi resmini 
yapıştırarak, İtalyan vizesi yaptırdı
ğı, Suriyeden bu suretle hareket etti. 
ği anlaşılmıştı. 

Birinci cezada yapılan d~ma. 
dün sa.bah bitmiş, Abraham Yakobo
viçin 25 gün hapsine karar verilmiş, 
bu müddeti mevkuf olarak geçirdiğin. 
den, derhal serbest bırakılmıştır. 

Aöırcezadakl istinabeler 
• 

Ağırcezada dün sabah hiç dava gö-
rülmemiş, taşradaki muhtelif davalar
dan dolayı lstanbulda ifadelerinin a
lınması için istinabe kağıtları gelen 
11 §&hidin ifadeleri alınmıştır. 

Hususi otomoblllere 
yer ayrllacak 

Taksiler için olduğu gibi hususi oto. 
mobiller için de muayyen d~rak yerleri 
ihdasına karar verilmiştir. 

Bu yerlerden başka mahallerde du
ran otomobil sahiplerinden ceza alına
caktır. 

• - ....... - ....... A ........ , .. --.y... . ........... _. - ~ ~~- ._..,. • 

ller Gi:inBir l-li e 

en • 
ıyı Nevresteninin • 

- Helene, dünkü hadiseder 
sonra Genisson'u aldatmakta artık 
devam edemeyiz. 

- ne oldu dün? Her zamanki 
gibi evde yemek yedik. ': .:?megın 
sonunda Henri sana nişan verdiği
ni söyledi ve hep beraber şampan
ya içtik. Ben bunda bir "hadise,. 
görmüyorum. 

l\1aurice Savemy kollarını yuka
rı kalıdrarak: 

- Görmüyorsun hal Dedi. 
Anlamıyor musun ki kocanın bana 
karşı yaptığı hareket bir .. bir .. bir .. 
bir dostluğun delilidir. 

- Tıpkı bir avukat gibi konu· 
şuyorsun ... 
· - Evet, tam söyliyeceğim ke
limeyi bulamıyorum. Ben ... 

- ... Sen ahmak bir adamsın ... 
Bir nişan kurdclasına bağlı ne ma
sallar ... 

- Nişan kurdelasınm ehemmi· 
yeti yok. Asıl sen fikre bak. Ko
canın bana karşı derin bir sevgi 
göstermeğe çalışmasma dikkat et
miyor musun? Bugünkü mevkiimi 
kime borçluyum ben? Ona. Bu
nu başıma kakmak şöyle dursun, 
şimdi bana bir de nişan verdiriyor. 

''Hayır, artık Genissonu aldat
makta devam edemeyiz. Alçaklık 
olur bu. Anlıyor musun? 

- Anlıyorum, beni sevmiyor
sun artık sen. 

- Senden bıktım mı? Seni ar 
tık sevmesem hareketimin asaleti 
nerede kalır? Y apmağı dü§Ündii
ğüm fedakarlık nerede kalır. Acı 
cekeceğiz. Fakat mecburuz. Azim
li olalım, sevgili Helene'ciğim. 

Bu acıklı sahneden sonra Mau
rice Savcrny ve Helene Genisson, 
bir senedenberi de\'am eden dost
luklarına bir nihayet vermeği ka
rarlaştırdılar. 

• • 'fo 

Maurice'in. evlerine eskisi gibi 
sık sık gelmediğini gören Genisson 
evvela hayret etti. Fakat yaz gelip 
ele l\burice evlerine hiç gelmez o· 
lunca, Genissonun hnyreti hidde
te döndi.i. Bu k<l.dar da nankörlük o· 
lur muydu? Eski dostlarını ne ça· 
buk unutmu§tu? 

Tesadüfen ilk karşılaştıkları z;ı
man Gcnisson kinayeli sitemle çı
kıştı. Biraz dargın gibi ayrıldılar. 

Maurice eski dostunun kendisi· 
ne gösterdiği bu samimi hissiynttan 
dolayı müteessir oldu. Bir hafta 
sonra nihayet onlara misafir gitti. 
Fakat hiç rahat edemedi: 

Daha geldiği gün bir baş ağrısı
dır yapıştı. 

Genissonlardan döndüğiiniin haf 
tasında doktoru gitti. Bu doktor 
Genissonun da doktoru idi. 

- Sizde, dedi, tıpkı B. Genis-
sondaki gibi bir nevresteni var. 

Maurice hayret etti: 
- Genisson hnsta mı? 
Evet. Büyiik bir sıkmtı geçir· 

miş. Nevrasteni bu sıkıntıdan gel
mış. 

- Sıkıntısı mı varmış? 

- Ent. Kendisi söylemedi 
ama, nevre~tcnisinin sebebinin bir 
sıkıntı olduğunu, muayenemden 
sonra anladım. 

Maurice. doktordan canı sıkıla
rak çıktı. Kendisinin nevresteniye 
müptela olduğunu öğrenmekten de
ğil, Genissonda da ayni hastalığın 
bulunmasından müteessir olmuştu: 

Demek zavallı cfostu sıkrntı için
de idi ha? Acaba neden? Onların 
meselesinden dolayı mı? Hiç zan 
netmiyordu. Çünkü kendisi onlaı · 
da iken Genisson neşeden gülüp oy
nuyordu. 

* • ı;. 

Ertesi gün, Cenissonlara gitti 
Arkadaşı onu büyük bir tehalükle 
karşıladı: 

- Geçmiş olsun yahu. Sen de 
benim hasta:ığıma yakalanmıssm ... 

- Evet, ben de bunu öğrenir.-

tedavisi 
.. ~ ,': .,.;ı,. ... ,.. • f " \ "-"" • 

- Fransız hlklyesl -

Çeviren: 

Vir Gül 

ce o kadar müteessir oldum ki ı 
Vallahi kendi hastalığımdan ziyade 
senin hastalığına üzüldüm. 

- Ben de öyle ... 
iki arkadaş şimdi biribirlerine 

dert yanıyorlardı: 
- Doktor, nevresteni sıkıntı-

dan olur diyor. 
- Bana da öyle dedi. 
- Senin ne sıkıntın \'nr cıcal ."l ? 
- Vallahi bilmem, bir kad•n 

meselesinden dolayı canım sıkı! 
mıştı. Fakat çok oluyor. Şimcı 
geçti. 

Maurice, Genissonun bu söz
lerine alaka duydu: 

- Ya? Dedi. Niçin bilna o· 
zaman söylemedin? 

- Senin de cımmı sıkmoı1"cık 
için sciylemedim. 

- Niçin canım sıkdar.nkını~? 
- Canımın sıkılm;:ı:ıını le vlit 

eden kadın, si1in de tanıdığımız 
birisi ... 

-YaL. 
Bu sözleri uzaktan dinliyen 

Helene'in birdenbire rengi attı: 
l\1aurice ne yapıyordu? Delilik e· 
dip meseleyi anlatacak mıydı~ 

Birdenbire atıldı : 
- Hl\! Evet, dedi. Maurice 

bana anlatmıştı: .r~ 1~ :ibasından bir 
kadının, kocası tarafından aldatıl
ması onun canını pek sıkmıştı. Fa
kat, sonra böyle birşey olmadığım 
öğrenmiş, ferahlamış ... 

Cenisson güldü: 
- Öyledir, dedi. Esasen bütiin 

aldatma hikayeleri uydurmadır ..• 
Bir vakitler benim de içime bir ku· 
runtu girmişti. Canımın sıkılması 
ve bu nevresteni illeti hep ondan 
kalmadır. 

"Fakat, insan kuru~tusunun boş 
olduğunu Ö~renince bütiin hastalığı 
geçiyor... Bence nevrcsteninin en 
iyi tedavisi budur ... 

Balkan lktısat konse
yinin tebliği 

Yunan Başvekili bir de nutuk söyledi 
Atina, 27 (A.A.) - Matbuata 

aşağıdaki tebliğ verilmiştir: 
18 martta Atinada toplanan 

Balkan Antantı ekonomi konseyi 
mesaisini bitirmiştir. 

Konsey, umumi müzakerede 
· ılunduktan ve geçen yıl toplan
tısında verilen kararların tatbikatı
na ait tedbirleri tetkik ettikten son
rn, iki komisyona ayrılmıştır: 

1 - Ticaret mübadelesi. 
2 - Miinakalnt komisvonu. 
Birinci komisyonda, milli komi· 

tcler tarafından verilen muhtıralar 
tetkik edilmiştir. Bu muhtıralar her 
memleket ihracatcılarmm mütalea· 
larını ve karşılıklı ;,,übndelenin artı· 
rılmasına matuf teklifleri ihtiva et· 
mektedir. 

Konsey bu hususta bazı tavsiye· 
lerde bulunmuştur. Keza, bazı 
muayyen mamulatın Balkanlar ha. 
rici piyasalarında satışı meselesi ile 
dört memleketin ihracat mallan icin 
daimi bir sergi meselesi de tetkik 
edilmiştir. Eyli.ilde dört Balkan An· 
tantı memleketi ticaret odalarının 
kongre halinde toplanmasına ka
rar verilmiştir. 

Münakalat meselesinde ezcüml\! 
yolcu ve bagaj nakliyatı, yollar üze
rinde nakliyat, posta, telgraf, te
lefon, seyrisefain ve turizm için 
yeknesak nizamat meselesinde mÜ· 
lıim terakki elde edilmiştir. Daimi 
deniz komitesile daimi turizm ko
mitesinin konseyin gelecek toplan
tısından evvel içtimalarına karar ve
rilmiştir. 

Devrenin mesaisi. heveti umu
~iyeleri itirabile, daha ~vvelki iç· 
tımalarda elde edilmiş olan netice· 
leNı ıslahına taalluk etmistir ve me
saiye her sahada yukarıd~ zikredi
len komitelerde yahut teknik komis· 
yonlarda devam edilecektir. Bun
lar konseyin iki içtimaı arasında 
rrıiinasip zamanlarda toplanacaklar
dır. • 

MET AKSASIN NUTKU 
Atina, 27 (A.A.) - Balkan 

Antantı ekonomi konseyinde kapa· 
nrş nutkunu veren Başvekil B. Me-
taksas, ekonomik münasebatın 
takviyesi ıçın yaptıkları kıymetli 
hizmetten dolayı delegelere gerek 
kendisi ve gerek hükumeti adına te
şekkür ettikten sonra ezcümle de
miştir ki: 

''Mesainizin maddi ba§arıların
dan başka, milletlerimizin hayati 
faaliyetlerinin bütün sahalarını ala
kadar etmesi itibarile, aralarındaki 
rabıtaların inkişafı üzerine olan ma
nevi tesirinin büyük olduğu yanıl
mak korkusu olmaksızın iddia edi
lebilir. Şimdi buradaki vazifenizi 
yaptıktan sonra memleketlerinize 
dönüyorsunuz. Fakat, orada sizi 
diğer bir vazife bekliyor. O da, 
miişterekerı. verilen kararların, her· 
kesin kendi memleketinde tatbikine 
nezaret etmesidir. Bu vazifenin 
ifasında da burada gösterdiğiniz gay· 
reti göstereceğinizden eminim. Bi
ze tnalluk eden kısımda size aynı te· 

• 1 b mınatı vermeK ve urada bulundu-
ğunuz miiddetçe matlup gayenin 
takibinde şahit olduğunuz yardıma 
uzaktan da tamamen güvenebilece· 
ğinizi teyid etmek isterim . ., 

Yugoslavya heyeti başkanı B. 
Prentiç, bütün delegeler adına ce· 
vap vererek, gördükleri iyi kabul
den ve mesainin cereyan ettiği iyi 
havadan dolayı Yunan hükumetine 
ve delegelerine teşekkür etmiş ve 
bu havanın iktısadi münasebatın 
t?kviyesine hadim olacağım kaydet· 
tıkten sonra Yugoslavya heyetinin 
de, diğer antant heyetleri gibi, ka· 
rarları~ tatbikine çalışacaklannı, 
Yunanıstandan ayrılırken memle· 
ke~in kalkınması sahasında gördük
lerı her şeyi ve bilhassa dün tesit 
edilen milli bayram, askeri gecit 
ve Elen ulusunun hattı hareketi hak. 
kında en iyi intibalar götürecekleri· 
ni, büti.in bunların, Yunanistanın 
her sahada yükseldiğini isbat et• 
mekte olduğunu bildirmiş ve sözle· 
rini: "Yunanishnda gördüklerimi• 
zi memleketlerimizde söylemekten 
g.eri kalmıyacağız,. diyerek bitirmiı· 
tır. 

Yol parasını ödemeyenler 
936 senesi yol parasını ödemiyenıer 

nisan ayında yol inşaatında çalrıtrnla
caklardır. 

93 7 senesi yol paralarının ilk taksiti 
haziranda alınacaktır. 

Çtip ••• 
Çöplerin denize dökülmesi için hazır .. 

Irklar devam etmekteclir. Lodos ve riil
garlr zamanlarda çöplerin plajlara .,e 
sahil!:re geri gelmemesi için denizdi 
uzaklara dökülecektir. tik zamc.nlard• 
kira ile mavna ve motör tutulacaktır. 
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Adana ,,,, lzmlr lıa1Ja 
l•l••gonları 

Na6a Veületı hava yollan U• 
mum müclürlüjij, ma)'l8 ayında 
Ankara - latanbul ve lzmir eza. 
emda c:lami hava J>09tallan .itletme
ie bethyacajı için lzmir bava iatu
yonunun b~ı an evvel ~ bü. 
yük ehemmiyet vermektedir. 

Cumaovan iataqonu çivannda 
inta edilecek iltuyon hanıannm 
ketfinin yapılman Nafia Vekale
tinden vilayete biJdiriJnüttir. Kepf 
buaün1erde yapılacak ve proje tu. 
dik için VeWete ~nderilecektir. 

Nafia Vekaleti lzmir ve Adana 
daimi hava iatu)'Onlannm ~ 
büyük ehemmiyet •ennektediı'. A
dana istaayonu ela inp edilince bu 
yıl Adanaya da poetll tayyareleri 
gidip gelecektir. lzıftir Lava iataa
yonunun, potta tayyareterinin inip 
Icalkabilec:ekleri hir hale ,etirilmeti 
için yapılacak hazırhldlin teabit et. 
mek üzere hava yollan umum .mü
dürlüğü bat pilotlarmdan Abdullah 
bugünlerde Anbradan lzmire Ple· 
cektir. 

Gaziantep'te madalya ve dip/4.--:--c ..... 
malarını merasimle alanlar 

Gaziantep, (Hutuai) - AnQ.; 
racla çlan küçük aanatlar ve. ,. iti 
eergiaine Antep eanafmdaıı da. yir
mi bd.r vatandat ittirak etmİf ve 
~ on ikiai mDlya bzan. 
ımttır. 

K•zananlara madal,.ı., bUra 
Tıcaret Odumda vali Ali Rıza Çe-
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·r eksas infilikındaki 
e"" .. ar anlaşılamıyor 

Hadiseyi 15 yaşındaki bir 
çocuk ağzından dinleyiniz .. 

Felaket nasıl meydana geldi'? 
Nevyork, 20 Mart - T exas eya

leti dahilinde Nevlondon resmi mek
tebinin korkunç felaketi bütün A
merikayı ınateme büri.idi.i. Resmi 
makamlar 500 den fazla küçük ta
lebenin ve 3; muallimin feci ölü! 
miyle neticelenen bu tüyler ürperti· 
ci facianm neden ileri geldiği henüz 
ta.mamiyle tahkik ve tesbit edileme· 
di. Şimdiye kadar malum olan şey 
kalorifer santralında vukua gelen 
infilakın mektep binasını çöktürdüğıi 
şeklindedir. Mektebin çatısı 1500 
den fazla talebenin sınıflarda bulun
duğu sırada havaya fırlayıvermiştir. 
F elakct mahallinde.bulunan şahitler 
binanın dıvarları çöker çökmez ha
rabesi iÇinden müthi§ alevler çık -
makta bulunduğunu gözleriyle gÖr· 
düklerinı ve birkaç dakika içinde 
alevler mektebin her tarafına sira
yet ettiğini söylüyorlar. Bunlann 
ifadelerine göre en büyük f elfı.ket 
yangından değil infilaktan husule 
gelmiştir. Birçok talebe infilakın 
tesiriyle haYaya fırlamışlar ve di -
reklere sanlı olarak bulunmuşlar • 
dır. 

Kurtı.:lan talebeler arasında bt.
lunan 1 5 yaşındaki Pol Ekols hadi
seyi şöyle anlatıyor: 

··sıralarımızda rahat rahat otu· 
ruyorduk. Ekseriya sanki zelzelP
sarsıntısma benziyen bir snrsmtı .is 
ettik. Hemen o· anda taş ve tozdan 
mürekkep şiddetli bir yağmura tu· 
tulduk. Ayni zamanda çatının açılıp 
dıvarlarm çöktüğünü gördüm. Mu· 
allime sıra yığınları altında kalmı§ 
ancak ayaklarının ucu görünüyor • 
du. BirŞ.9k sınıf arkada§larnn dn 
ımdat dlye ~g;_myorlardr,. 

lnfilakın vaki olduğu dakikada 
dershanede yüksek sca ile okn· ı 
makta bulunan bir talebe kendisini 
kaybetmi§ ve bir müddet sonra ken· ı 
disine geldiği vakit infilakın şidde
ti kendisini 70 metre uzağa fırlat -

mıftır. Bu suretle bulunduğu mek
tep binasından hariç mahalde upu · 
zun yjitan arkada§larmdan bazısının 
ölü ve bazısının ağır derece yaralı 
olduklarım gördüğünü söylemiştir. 
Kurtulanlardan diğer birisi de infi
laktan evvel yer altından bir gürültü 
İ§İtildiğini bunun arkasısıra mekti!p 
binasının çatısı bir kutu kabı gibi 
açılıp_ büyük bir hızla yıkıldığını ve 
bütün bunlann bir saniye içinde ol
duğunu söylemiştir. 

Mektep binasının 30 metre uza· 
ğında talebenin jimnastik yaptıkları 
binada çocuklarının mektepten çık. 
masmı bekliycn birçok validcler bu
lunuyordu. infilakı işitir işitmez he
men pencerelere kotarak korkunç 
manzarayı görtnüşlcrdir: Mükem· 
mel betonarmeden yapılmı§ olan 
mektep bir anda bir yığın harabe 
haline geliyor; Müthi§ bir alev her 
yeri kaplıyordu. 

felaket mahallinin fecaati tasavvur 
edilmiyecek bir hal almıştı. Asetilin 
lambalariyle yıkıklar ve harabeler 
içinden kiic;i.ik çocukların parçalan· 
r.uş vücutları , karmakarışık olmuş 
kafolnrı, cesetleri çıkarılıyor. Etraf· 
ta toplanmış halk da dehşet ve ür -
perme içinde bu tahlisiye işini takip 
ediyordu. 

Şehrin kilisesi hemen ilk yardım. 
lar merkezine tebdil edildi. Civarda. 
ki Dealas şehrinden 27 doktor ile bir 
haylı hasta bakıcı ve polis kuvveth~ri 
yardıma koştular. T exas valisinin 
verdiği bir emir ile evlondonda ör
fi idare ilan edildi. 

İnfilaktan iki saat sonra yüz -
den fazla ceset kiliseye getirilmişti. 
Harabeler arasından her ceset çık · 
tıkça felakete uğrıyanların hısım ve 
akrabalan cahhıraş çığlıkla karşıla· 
yıp ceset hakkında izahat istiyorlar
dı. Sabah saatlerine kadar 399 ta
lebe ile 1 7 muallimin cesetleri bulun. 

ınu~tu. Fakat mektep direktörünün 
hesabına göre felakete kurban gi • 
den talebe 540 dan fazladır. Mekte
bin direktörü profesör So on yedi 
ya!?ında oğlunu kaybetmiştir. ~i• 
\"nlidc hnrabeler arasında buldugu 
bir elin üzerinde bulunan yüzi.ikten 
u ~fonun olchı~unu anlamıştır. Kili
se ve muhtelif hastahanelerde teşhir 
edilen cesetlerin i.izerlerindeki Örtİ.İ· 
lcr evlatlnrının cesetlerini bulmağa 
gelenler taraf mdan hıckırıklar, ür · 
pNmeler ile ka!~mlıyordu. 

Hükumet felaketin ı:.ebebini tah• 
kikle uğraşmaktadır. Söylendiğine 
oöre infilaka sebep kalörifer santra-.., 
lı cleğild\r. Petrol h\ı!Cn\!tmm hirrl~n-
birc alevlenmesidir. Bütün bu civar 
teshin ve tenvir için ··mayi hava ga• 
zr .. denilen bir nevi seyyal hava ga· 
zı kullanmaktadır. Bu gazm koku· 
su olmadığından ahali bir tehlikeye 
meydan vem1emek emeliyle yer al
tında bulunan boruların ağızlarım 
ynkarlar. Binaenaleyh bu hava ga
zının mektebe kadar uzanarak İ§ti
nl etmesi muhtemeldir. 

Tahkikatı yapan yi.izbaşı Kompsa 
müracaat eden iki kiıi infilakın sui• 
kast eseri olduğunu ve bunun için 
kalöriferl'!rde infilaka sebeP. olan 
kundakları bulduklarını iddia etmiş· 
}erdir. 

Diğer taraftan binanın temelle
rini muayene eden mimarlar bu te
melleri sağlam bulduklarından infi
lakın hava gazı borularının ateş al
masından ileri gelmediğini söyle· 
mektedirler. 

Ölenlerin bu korkunç felaketi 
maalesef Amerikada küçük çocuk· 
ların kurban gittiği birinci infilak 
değildir. 1903 de Şikagoda bir ço
cuk tiyatrosunda oyun esnasında çı· 
kan bir yangında paniğe tutulan 
500 çocuk alevler içinde yanıp öl-
müşlerdir. . 

1904 de 1400 çocuk pazar gün
lerine mahsus bir mektep yangının
dan boğulup ölmi.işlerdir. 1908 de 

Boyertav şehrinde 200 cocuk yıktn· 
tı arasına gömülmüşlerdir. Gene 
1 908 de 16 çocuk bir infilaka kur
ban gitmi;lcrdir. Büyük muharebe· 

den sonra Glivelend eyaleti dahilin· 
de Ohuyoda 7 4 çocuk bir yangında 
yanmışlardır. Nihayet 1929 senesi 

birinci kanununla Pesley sinemasın· 
da da 70 küçük çocuk yanmıştı. 

Dr. lbrahim Erdeniz 
Birinci sınıf Çocuk Hastalıklan 

mütehassısı 

He~flaplar tasfiye 
ediliyor 

Ankara, 27 (Telefonla) - ?.Wiye 
Vekaleti 1929 mali yılı sonuna kadar 
muhtelif suretlerle muhasi_P.ler namı

na borç çıkarılan paralar ile devlet 
hizmeti için avans olarak verilmiş pa
raların en kısa bir zamanda kayıtlan. 
nm terkinine karar vermiştir. 

"Ahaliyi adavete ta rik,, davası 

" ğneli Fıçı,, ha gi 
matbaan basıldı?! 

Bu gibi _mu~cl~e:.in kısa bir za. Yalıudiler aleylıine suç n1a/1iyetiııda ııeşrigat 
manda t82f ıyesını durust, hesaplarını v • •• • • 

pürüzsüz bir hale getirilmesi cephesin yapıldıgı kaydıle, Mud!leiuınumılikçe açılan 
den arzu etmektedir. açılan davanın duruşn1ası diin sab~'lll başladı 

Vilayetlerde bulunan bu gibi işlere ' 
ait muameleler mayısın 12 sine kadar "Muhteva ve gayesi cemiyetin muh Hüvıyeti bu suretle belirtildikten 
Vekalete gönderilecek, ve gönderilmi- telif sınıflarının umumi emniyeti nley. sonra, sorgu yapılac ktı. Kend si, sor. 
yenlerin kayıtsızlıklarına hükmoluna. hine ahaliyi adavete tahrik,, mahiye- gudan evvel bazı maruzatta bulunaca. 
rak sicillerine işaret edilecektir. tinde olduğu kaydilc, müddeiumumilik ğından b:ıhsetti 'e sözlerine devam e

Kaynıakaınlıklarda 
tayin ve becayişler 
Ankara, 27 (Telefonla) - Dahiliye 

v~kaleti kaymakamlar arasında yeni 
tayin ve becayislcr yapmaktadır. Bu 
husustaki kararname projesi hazırlan 
mıı::tır ve Başvekalete verilmek üzere. 
dir. 

Harice verilecek 
sigorta primleri 

Ankara. 27 (Teelfonla) - Sigorta 
sirketlerinin hariçte bulunan mükerrer 
sigortalarına tediye edecekleri yüzde 3,5 
serbest döviz: primi tediyeye mecbur ol
dukları mikdardan değil tahakkuk eden 
mikdarlardan hesap olunacak ve bun -
lar temmuz 1936 dan itibaren muteber 
olacaktır. 

Vekiller heyeti bu husustaki karar
nameyi alakadarlara tebliğ etmiştir. 

MUNAKAI ... E KARARNAMESİ 
HAZIRLANDI 

Ankara, 27 (Telef onla) - 1936 sc. 
nesi hususi idareler -OU~elerindo yapı
lacak münakaleler ile munzam tahsi. 
satlara dair hazırlanan kararname 
Vekiller Heyetince kabul olunmuştur. 

Kararname Dahiliye Vekaleti ta
rafından alakadar vilayetlere bugün
lerde bildirilecektir. 

çe bir kitaptan dolayı açılan davanın derken, reis Kemal. "fakat bunlar za· 
duruşması, ikinci cezada dUn sabah ten sorguya taalluk eder!,. dedi. 
başladı. Kazım Şinasi, su ifadeyi verdi: 

Bu kitap, "İğneli fıçı,, adını taşı- - Cevat Rifati hiç tanımam. Mat. 
yor. Müddeiumumilik, kitapta baştan baanııza ge1dJğı de \ aki değildir. ''lğ. 
aşağıya Yahudiler aleyhine yazılar bu neli fıçı,, nın üstüne "Akşam mntba· 
lunduğunu iddianamesinde tasrihle. ası,, kaydı yanlışlıkla konumuştur. 
neşriyatın şekline göre bir suc oldu- Matbaa, yalnız gazeteyi basar. Bu ki· 
ğunu ve bu suçun da Türk ceza kanu- tap, başka bir matbaada basılmıştır. 
nunun 312 inci maddesine uyduğunu ı Bizim matbaanın ismi, kitabın üstün. 
kaydediyor. 'İddianame, 26.2.37 tarih. de hır işçinin zuhulil eseri olarak yer 
lidir. 1 tutmuştur. Basıldığı yer, Cağaloğl~ 

Dava edilenler: "İğneli fıçı,, nm da Narlıbahçe sokağında "15,, numa· 
muharriri Cevat Rifatle kitabı basan ralı "Kenan Basımcvi.. dir. Ve mat· 
''Akşam matbaası., nın sahiplerinden 
Kazım Şinasi. Matbaanın sahiplerin. 
den Sivas saylavı Necmettin Sadık 
hakkında, teşrii masuniyeti dolayısile 
takibata geçilememiş, ancak usulen 
Kamutay Baı:ıkanlığına müracaat edi
lerek, bu hususta mezuniyet istcnil
mis. 

Dünkü cels"d", valnı?. Kıizim Şina-.. . 
si, hazırdı. Ali Raşit oğlu; 45 yaşında, 
eYli, bir çocuklu, okur ya1.ar olduğu
nu; evvelce hiç mahktim olmadıı:rını ; 
Giridin Kandiycsindc doğduğunu; !}im. 
di Taksimde Topçu caddesinde "Uy. 
gun,, apartımanında "3,, numarada. o
turduğunu, "Akşam,, matbaasının sa
hiplerinden ve müdürü bulunduğunu 
söyledi. 

baa sahibi Kenan Dineman, bu sabah 
müddeiumumiliğe müracaatle, "lğneli 
fıçı., yı kendi matbaasında bastığını 

bildirmiştir. Müracaat numar,.uı da, 
~udur: 937 • 70! 

Üz"rinde numara yazılı pusula a.. 
lmdr, müddeiumumi Cevdete mUtalea
sı soruldu. Cevdet, bu müracaatin ne 
muameleye tabi tutulduğunun memu
riy.etmden sorulmasını ,.e adresi belli 
olmı~ an Cevat Rifatin buldurulması 
için de pol"se mil?. kkere yazılmasını 
istedi. 

Heyet, bu isteğin yerine getirılme· 
si kararile, duruşmanın devamını 24. 
4.10 a bıraktı. 

"0 ylldızlarla konu,acak 
yardımcı bir muharrlrdll,, 

Komşu mem eketlerde İkinci eczada, bunu müteakip, Mu. 
ammer Cahit Kentmenin dur:u~na.sı 

başladı. Sovqetler Birliğinde 
beden terbigesz için 

ne veriliyor? 
Sovyctler Birliğinde beden terbiye. { 

si ve sporun inkişafı için verilen tah
sisatın umumi yekunu, 1937 senesinde 
yarım milyar rubelyi geçmiştir. Dev
let biitçesinde bu fasla konan para 
miktarı, geçen sene ao milyon iken, 
bu sene 97 milyona çıkmıştır. Muhte
lif sendikaların kendi spor teşkilatla. 
rına verdikleri pnralar ise, 130 milyon 
rubledir. Diğer taraftan Müdafaa ko
miserliği. yUksek mektepler idaresi 
ve buna mümasil birçok daire ve ida. 
reler, kendi tahsisatlarından ayrıca 

beden terbi)'.esine fasıllar ayırmakta
dır. 

1937 senesinde, diğer federe cum
huriyetlerde d~ sı>ora ve beden terbi
yesine verilen tahs"sat milhin:ı bir su. 
rette fazlal~mıııtır. 1936 rakamlarına 
nazaran, bu tahsisat, birçok yerlerde 
bu sene iki misli, üç misli ve hatta 
dört mislidir. Rsfsr. Ko:lıozlar ve Sovk 
hozlar için Iüzum'u 10 bin beden ter
biyesi organizatörU yetiştirilmesi işi. 
ne 5 milyon ruble tahsis etmiştir. 

Beden te~biycsi yüksek enstitüleri, 
orta mektepleri ve antrenör mekteple
rindeki tnlcbe adedi, bu sene, geçen 
seneye nazaran, 5500 kişi daha fazlalaş 
mıştır. 

Sovyetler Birliği. snor sahaları 
stadları, antrenemnn yerleri, kapalı ve 
açık tenis kortları, kapalı yüzme ma
halleri ve buna mümasil daha diğer 
esaslı spor ve beden terbiyesi inşaatı 

riyelinin merkezi olan Ulan - Ude'dcn 
21 teşrinievvelde hareketle başladık. 

ları, yarı yaya \"e yarı kr:;akla yürU. 
yüşU, Moskovnda G martta muvaffaki
yetle nihayete crdirilmi~tir. 

Bu genç kızlar. 95 gün siiren yürü
yüşlerı e~nasında 6045 kilometre kat
etmiştir. Yolun ilk 1000 kilometresini 
günde vasati 43 kilometreden, yayan 
olarak yürümüşler, ve bilahare kayak 
larla giderek geri kalan mesafeyi, gün
de vasati 70 kilometre ürerindcn ka
tetmişlerdir. 

Bu beş genç kız. bu suretle, kadın. 
lar arasındaki her türlü mukavemet 
yürüyüşleri rekorlarını kırmışlardır. 

Bilhassa eura~ını kaydetmek icabc· 
der ki, katettikleri yol çok güç bir 
yoldur. Bu esnada dağlar aşmışlar 

stepler geçmieler ve bilhassa Ural 
dağlarını katetmişlerdir. 

Bu yürüyüşe i§tirak eden gcnr kI"' 

alrın en küçüğü 17. en biiyli ~ü ~-.., :'' 
yaşındadır. Bunlardan birisi Kolkhoz. 
cu, ikisi fabrika işçisi, biri talebe ve 
biri de spor muallimidir. 

Bu genç kızlar, yürilyfü:;'eri c'"nıı

smda, iki sporcu da ref·· · ., • etm ·ı:ı ve 
bunlardan biri yürüyü .. ü idrre eyle
miştir. 

Moskovaya mtffaS"la .. l:ırı esnasın. 
da bn genç kı.,.ıa~. büyük tezahürat! 
karnlanmış \'C gerek FfOrct•lukları \"e 
r.cıck r.eC'" · ·ı~ri için ha' ····yıc afüır

l:ı.mnışlardır. 

Dr. Hafız Cen1a l 

Bu davaya, Yase.f Karo! adlı biri 
de dahildir. Fakat, onun adresi bulu .. 
namamış, kendisine celpname imzala· 
tılamamııı. 

DaYa mevzuu eu: Yasef Karlo, 
"Holivud,. idare-hanesinde çalıştığı 
halde, m""hall"n en büyük memurun. 
dan vesikn almamı ... , mecmuanın neş. 
riyat müdürii de, aldırmamış. Bu yol· 
da iddia ile, her ikisi de müddeiumu· 
milikc:e dava ediliyorlar. 

ı unınmer Cahit Kentmen. şunları 
anlattı: 

- O zaman ". Iillıyet,, gazetcsinı.n 
muharrir'c::nden &>lim Nuh, bize 
gelmiş, bu Y" ef lfarlonun Avrupad& 
S"yahate çı :acağından, yıldızlarla mU.. 
lakatlar yapacağından bahsetm·~. ya.. 
zılarını ç·l:!'lrd ğım "Ilolivud., mecmu· 
asında b:ı ırmnrn hucusunda tav~· 

sulta b ·'unmu tu. Ecn de, bu tıw.siye 
üz-.r:nc btrm fahri bir yardım olara.1' 
kabul e mis \'e Yasc! Karloya, Avru• 
padakı t nlslarmda t:ınmma.sı ve kO• 
laylı.:r ı; .. ~ rilm Gi için, hususi hir ve
sika \ c.m· im. O, yıldızlarla konuşa· 
cak yıırdır.ıcı bır muharrirdi. Fakat. 

kcnd ·sinden hiç bir yazı gelmedi. Me. 
ğcr A \T\lpada parası tükcnmıo:::, "Be• 
·ıi b~m:. ! 11 Tiirkı.rc. c yoll.,yın!., diY' 

• · l.>°r yere . nt ctnıic:. B\l• 
r ya g er;n: lcr, burada da roli9ı 
im 'csikn mc!3 Ls"n en tahkikat yaP"' 
mr! 

ı r b at kanununun 5 inci fasltıı· 
• \i 21 inci maddenin rnn fıkrac:ınds.ı 
"yard1mcı ınuharr;rlcr, beyannamedetJ 
muaftır! r,, d niiiyor. Bu da, bir ;at• 
llımcı nıuh:ırr:rdi. Do.:ı.yısıle, mahal• 
1 n en bayük millldye memuruna znU• 
ı:ıca2tl ... ı ... smi bir \ e ilm alınmasın• 
kanuıın n lUzum o'madığı halde. beJJ.ı 
fazla ol rn k \•aziyeti \•ilfıyete bildiı'• 

mck Uzcre, bir ist" da yazdırıp, kendi• 
sine tevdi ctmis~im. İhtimal, bun!JJJ 
muamelesini yaptırın" ğ~ ihmal etti! 

Felaket mektep derslerinin hita
ma birkaç dakika kala öğleden sonra 
saat 4 de vukua gelmiştir. Mekte
bin binası Texas'ın en mükemmel 
ve en gösteri§li binalarındandır. 4 
sene evvel bilha."sa o civarda petrol 

kuyularında raiışan amele çocukla
rı için İn§a edilmişti. Felaket habe
ri işitilince Nevlondonun bi.itün aha
lisi facin mahalline koştular. Talebe 
ana, babaları, hısımları çılgın bir 
halde yığınlar içine dalıp sevgili ço
cuklarım bulmağa uğraşıyorlardı. 
Ağlaşıp bağrışıyorlardı. Bayılanla
rın hesabı yoktu. Hi.ikumet tahli!'li· 
yecilerin faaliyetlerine man~ olmak
ta olan bu halin önünii almak için 
mektebin etrafını kuşatmağa mec
bur kaldı. Bu arada mektebin etra
fındaki sı:ıhnenin focaatini tarif et
mek mümkün değildir. Herkes co
cuğunun ismini haykırıyor; bağırı
yor. Bağırıyordu. 

için, bu sene bütçesine, geçen senenin 
üç misli olarak, 25 milyon ruble tah. 
sisat koymuştur. Bu seneki inşaat 

programında bilhassa 100 bin kişilik 

Moskova yeni stadı ile Kiev, Yaroslav 
llasel.:i t•e Çoculc hastaneleri sabrk Vitebski, Taskent \"e Tifliste birer stad 

mi.( tanı 

LOH!\tA:S llEKt:\I 

Dahiliye Mütehaurıı 
Pa.T.ardan ba§kll günlerde oğ!edcn !'IOnrA 

s:ıat (2.~ tan 6 ya) kadar tstanbu1da Dh·aıı 
yolunda (104l numaralı hu~usı kabinesine!" 
hastalarını kabul eder. Salı, cumnrtel!I gtın 

lcrl sabah '"!l.5-12" saatleri hakiki fuknraya 
mahsustur. Muayenehane ve ev teletoo: 

Fc.kat, bu, mesele değildir. ÇUn1'~ 
cleUiğim gibi yardımcı muharrirler ~ 
<'in, böyle bir kayıt ve takyit yoktur· 

Felaket kurbanlarının cesetleri
nWoplamak için tahlisiyeciler can . 
d • ıyorlardı. Güneş batınca 

1 

yapılması vardır. 

Aksaray Millet Caddesi No. 59 da 604.5 K/I,OMETRELIK KAYAK 
Her gün saat 9 dan 18 e kadar YÜRÜl'ÜŞV 

hastalarını kabul eder. ._ ____________ _.
1 

Buryato - 11ongolyah bes sporcu 

genç kız, Buryato . Mongolya cümhu- ~2398. Kışlık telefon: 210H.. 1 

Reis Kemnl, Yasef I~arlonun paJi9' 
çc adresi bulunarak celbi knrarilc, dtı· 
ruşmanın dcvo.mınm 24.4.12 ye ıtll1' 
dığıru bildirdi. 
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1-XURUN 28 KART 1957 

Kocadıkça bedbinlc~cn Mongol ır
lanrn impartoru: Cengiz Han! Evet. 
o artık ileriye şüphe ve tereddütle ba
lnyordu. İstikbali karanlık görüyordu. 1 

;. " .;: 

Fakat, Mongoliıtan hududuna gi
rerken, bir delikanlı gibi çeviklikle ve 
•evinçli tavırla, atından atladı ve bir 
Çocuğu kucaklıyarak kalbi üstüne bas
tırdı. Bu çocu}c, onu orada zengin bir 
lnaiyetile bekliyordu. Bu çocuk, Cuci
dcn ıonra en sevdiği oğlu Tuluinin 
Çocuğuydu. Oğlancığın adı da, Kubi· 
laydı! 

Cenq-iz, en ·sevdiği "oğlu,, Cucige 
karşı harekete ~eçigor ! 

'" Bu yaşlr hükümdarın ufacık çocu· 
&u kalbi üıtüne bastırması sahnesini 
1ttüteheyyiç ve m~teessir müşahede e
den harp erkanına dönen Cengiz Han, 
!Öyle bağırdı: 

'" 
- Dediğime dikkat edin; bu çocu· 

gun kıpırdaru§lanna, hal ve tavrına 

İYi bakın; akıl ve hikmet denilen şey ... 
ltte o ıey, bu oğlanın mevcudiyetinde 
briindemiçtir ! 

Şu halde? Şu hale göre, kocayan 
CtnJiz Han, pek o kadar da bedbin dc
iiı, demek! 

• • • 
Cengiz Harun bu sözü, bu teşhisi, 

tlriptir, ki sonradan doğru çıkmı~tır. 
.\cayip olarak bir hakikatleşme: Kub!· 
1-y, arzın en ziyade kuvvet ve kudret, 
lltvet ve mehabet tezahür ettiren bir 
~tı üzerinde oturuyordu. Onun sal
ı.nat .zamanında, Mongol devleti, hü
ltunıranlığın evcine vasıl olmuş bulu
lluyordu. Ukin, Kubilay, Mongol dev......_ 

Jetinin inhitat ve inkırazına doğru ilk 1 

adımı attı. O. paytahtını soğuk ve sert· 
havalı dat,lar arasından miilayim hava-1 
lı ve lüks Pekine nakletti: sadece ''Ulu 
Hakan., iinvanile kanaat cc.1ecek yerde.! 
"Çin imparatoru"' ünvanına da tamai1 
etti, bu Unvanı da aldı. Kubilay. olduk· ı 
ça an'nnepcrst~ir. Pekinde impar~tor· 

luk sarayının ba!1çesinde, öz memleke
ti olan Mo:ıgolistan stepinden getirtti
ği toprak ve ot yığılı bir köşecik bulu
nuyordu ve "En kudrctı=,. imparator. 
misafirlerine bu santimantal bc:.hçe kö· 
şeciğini göstermekten hoşlanırdı. Mcm- ı 
nuniyetle gösterirken de, çocukça bir 
sevincle şöyle demek mutad::,:dı: 

- Bu Mongolistan toprağı üstünde 
biten ot, bizi büyülten sadt'lik otudur!. 

Kıvanç duyup böyle söylediği hal
de de, kendisi, bolluk, yumuşakklık 

ve rehavet içerisinde ömür sürerdi. Ve 
bu sonun başlangıcıydı! 

Kocayan "BüyükHan" • şimdi ge-

VAKiT Cep Kitapl~rı 
Bu ucuz ve küçük eserleri 

alıyor musunuz ? 
Şimdiye l<adar çıkmış o' anlar: 

-30-

ne öz memlekctindedir: Ccng"z Mon
golistan steplerinde! 

Ve daha gelir gelmez. yeni u:r !:e
der, yüreğin: di!liyor, ltemirmeğe bjş 
lıyor. Yeni de sayılmaz ya pc:~. eski 
bir kederin yüreğine tekrar <li§ierini 
geçirmesi l Ve bu kederi bir yıldırım 

vuruşile imha da edemez. rnhat nefes 
almağa yol açıcı kcs·n bir :ımeliyat d.ı 

yapam:ız: Çünkü. kendisine ka:şı nı

hunda daima, layıkı vcçhile mııl:abele

sini görmediği bir muhabbet taşıdığı 

en sevr,ili oğlu Cuci, bahis mevzuuclur. 
Evet, gene o Cuci ! Kend:sine karşı na
sipsiz bir sevgi beslediği "İmtiyazlı .. 
oğlu Cuci ! Bu en çok sevdiği oğlu, har
bin t•:irüp gittiği en güçlüklü yıllarda, 
meşakkatler çekti ği halde kendisine 
karşı daima müşfik. başka her kese kraş: 
çok sert, lakin kendisine kaqı pek yu· 
muşak davranan babasını, hiç umursa-
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Uhalarında yıJdn lp.rt•Ut olanlar. nu 
rtade muamele ırörenlrrdlr. Kııkamlaı 
""8& 12 de kapanlf ,..ll~ llyaU.ıırı ur 

PARALAR 

' 

Kitabm ismi Muharriri 

~der Volter 

Mütercimi 

Asım Us 
Vildan Aşir 
V. G. 

Fiyatı 

15 
10 

20 
10 
zo 

• ~terllıı 

1 •Dolar 
G17 - Pezeta 
1~ 1 75 • Af ark 
11:; - •Zloti 

~s -
2.! -Olimpiyat oyunları Lobert 

Kleranı esran A ::nold Galopin 
Yugoalavyada aeywt (Notlar) 
Şark Ekspresi cinayeti Agathachristic

0 

Etrüak Vazosu Prosper merimc 
Her memlekette Muhtelif 
(Birkaç gün) 
Son korun 
kafkaı hikayeleri 

Fon Lükner 
Aleksandr Knzbek 

Asım Us 
V. G. 
Hayd•r Rifat 
Muhtelif 

Fethi Kardeş 
Niyazi Ahmet 

20 
20 

20 
10 

A% baaılmakta oldukları için bunları tedarik etmekte istical gôsterin. 
Bu kliçük ve zarif kitaplar, ciltlcnmeğe ihtiyac göstermeden k:.itüphane· 
nizde yer alabilir. 

VAKiT kütüphanesi: lstanbu) Ankara Caddesi Telefon: 24370 

......____ ______________________ __ 

Türk Hava Kurumti 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye l<adar binlerce kişiyi zengın etmiştir 
6. ıncı keşide 11 Nisan 937 dedır. 

Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000, 15.ooa ıo.oon 
liralık ikramiyelerle ( 50.000 ve 200 COO) l i ralık 

iki adet mükafat vardır. 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 /Nisurı/937 günü akıamma kadar biletini 

• tİrmİf bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt 
~. 

l •Frank 
•Liret 

ı • Belçika Fr 
1 • DrahıW 

• lıvlçre Fr 
•Leva 

19 P"Jorftı 

•Kron Çek. 

1 • Şilin A vuı 

j;?:; -

M -

:.7s -
~3-

GG -
jj -

23 

• Pcngo 
• vy 
•Dinar 

Yen 
•Kron tıv~ 
• Altın 

•Banknot 

o• -· -

IOH -
~ı· . 

• Lonc1nl 

• Nevyorı. 

Ç EKLER 
G18 - • vtyana 
O i::ı<ı-2 • Madr10 

4 <)-")"" 

··"" 1141 ::ı 
• Paru li20i'iJ • ~rlln 1 OOGO 
• MJl&no ı;:, 016:! • Varto•• 4 lG(iu 
• Brtlkael 
•AUna 

4G~ • Budapetı. 4 ®O 
SS 4'1 • BUkree 108 O!.l 

• CeneYr1 :> 4Ul>2 • BelgraO 34G:?ij 
• Sotya G 1 101!.l • Yokohamıı ~ 774;.l 
• Amııt .. rdllm 1 4.UO • Moskova ~iG.> 

, • Pra" 2-2 GGM • Btokbnlm 31~ 

ESHAM 

lş Barıkası 2140 
• Anadolu 23 7:> 

ReJI ,-
eır. Rayrty -

Uerkez gıtnk !13 50 
0. 81J?Ol"ta 

P..omontt' 

ıstlkrazlar 

• 1933 T.Hor ı ~) · 
• • •. U ı:HO 

• .. • ın ı s:ı 
l.ltl k. Oıı.hJ 11 tı:i 

l!:rgenı bUk ~ı~ OfJ 
1112'1 A M 

• S. Erzurum 

t'r•nıva, 

• Çlm~nto 
Gtıyoı:ı Del 
eark neı 

Bıllya 

Şark m. 9C7A 

Telefon 

1·1 G:; 

Tahviller 
tttektnk 

l'ram•a, 
Kıhtnn 

A.nlldOlıJ 1 

Anadolu [J 

"ru••lnltı 111 

• .Milmca .. ıı A 4'l ~J 

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

mamıştrr: Asla! Baba, oğullarını etra· 
fına çağırdığı z~man, o hic btr vakit gel· 
memiştir. Şimdi, te!<m"J "Hanedan .• için 

f~vkala.~~. ehem~i~·etli olan bir an~c 1 
bıle, gorunmemışt.r: Kocaya:t Cengıı j 
Han, "Vel:ahtlik.. hususunu ve bütün 
devle.tin "Anyasa" sını, en hurda tefer
ruatına va:ınc:ıya kac!ar tetkik ve tcs
b:tıe meşgul olduğu şu ande bile! 

Cuci, "Babası., nın davetine karşı, 

bilv:ısıta gayet kısa bir cevap verdi. 
Şu mazereti ileri sürdü : ''Hasta bulun-1 
duğandan ve bu sebeple, at üstünd·: 
seyahate çıkması imkansız olduğun· 

<lan ........ ! 
Cengiz, bu cevap üzerine tutuklaş· 

tı. Adeta nutku tutuldu. Bir an düşür.
dükten sonr~, şimale bir "Memuru mah
sus,. yolladı; ayni zamanda, onun re· 
fakatinc en iyi, en hazik hekimlerinden 
birini de kattr. Aradan kısa bir müddet 
geçmişti, ki "Memuru mahsus,, geri 

1 
döndü. Hekim de beraberdi. "Memuru! 

İstanbul ikinci icra memurh .. ğundan: 

Bir bo:-çtan dolayı mahcuz olup pa
raya çevrilmesine karar verilen Beyoğ. 
lunda K5tip Mustafa Çelebi mahalle. 
sinde Atik Müc:ıdele çıkmazı. cedit cam

cı sok;ığında eski 16, yeni 22 No. lı sağ 
ve sol ve arka tarafları madam Kileo 
pa:-tı:r.an haneleri ve cephesi tarik ile 

Mahdut tlyas Çelebi vakfı:ıdan 15, Ha
remeyn vakfından 46 zira ·5 parmak 

miktarında bir bap hanenin birinci art. 
tırması 3014193 7 tarihine miisadif cuma 
günü sı:.at 14 den 16 ya kadar dairede 

icra kılınacak ve verilen bedel ile gayri 
menkule takdir olunan 1870 liranın ı:ö 

7 5 ini bulduğu takdirde en son artıra. 

nın üzerinçle iha!csi icra kılınacak ve 
aksi t:ık::lirde ı:;cn a=tıranın taahhütlü ı 
baki kalmak şartile artırma 15 da- i 
ha temdit olunarak 17151937 tarihine 

miisaclif pazartesi günii s::at 1'1 den 16 
ya kadar dairede tekr:u artırmaya de • 
vam olunarak verilecek beclcl gayri 

menkule takdir olunan kıymetin t"(. 7 5 
şini tecavüz etti ~i takdi ~de eıı son ar. 
tıranın üstünde i!ı~l:si icra kılrnacnk ve 

aksi takdirde artırma 2280 No. 1r ka. 
nun hükümlerine göre 5 ı:;cnelik teciie : 
tabi olacaktır. 

Evsafı: Kc:pı<lan içer:ye girildiğincle: 
Karosimt'n bir ta~lık. c::mlı kapı. bir 
aralrk. bir oda. b:r hela. zemini 

:::: ı mutbak ve clol:ıbı vardır. 

Birinci kat: Bi: merdi\"en b::şı 

rinde iki oda. ikinci kat: Bir rr.rrdiv~ıı 
1 b:ışı üzerinde iki oda, bir hela. hela 
1 mushıkludur. tlcüncü kat: Bir çatı arn-1 • 
ı sı ve zemini çi.ır.ento brasr vardır. 

1 
Terkos. elektrik mcv:ut olup umum 
mesalıası 34 metre murabbaıdır. 

Artırmaya iştirak edecek muştcrile-
rin işbu gayri menkule t:ıkdir c<lilmiş 

bulunan (18iO) liranın ""' i,5 buçuğu 

nisbetin<le JlCY akçesi veya ulusal bir1 
bankanın teminat mektubunu vcrmeğe 

~-AKBA--- Adalar sulh mahkem!!!İr.dcn: 

Büyükadada Madende Yılmaz Türk 
caddesinde e::ıki 48 yeni G2 numar~da 
sakin iken clyev:n ikamctcihı meçhul 

PA7.Alt Pa~ıart~•I 

Takv~m .!ıs Mart 29 Mart 

1 
15 M· rrm ltı M· rem ======I 

.;un dıı~ış'J .s :;o :; .ıs 

mccJur.:•ırlar. Mczkıir gc;yri menkulün 1 
nefainden doğan müterakim vt'. ti. tan· 
zifivc ve tenviriye ve resmi dı:l~aliye 

horr.luya ait olup bccleli miiz.ayeuedc;n 
tcfri': edilecektir. Yalnız 20 se!l~lik va. 
kıf taviz bede1ile tapu harçlaı• rnüşte· 
riye aittir. 2004 No. lı icra ve iflas ka. 

numın 126 ını:ı maddesine tevfatan hak 

müesseseleri 
~a her lisanda kitap gazc-
ı. \'e mecmuaları Akba mUcssesc
~nde bulabilirsiniz. Her lisandan 
ı.~P. mecmua, gazete siparişi ka
_"'U, İstanbul gazete ve mecmualn 
' ilin kabuJ, abone kaydedilir. 

Telefon: 337i 

TiFOBiL 

Sa vay Patrikyadisc: 

Hayretle şay:an ve müştereken mu. 
tas;:ırrıf bulunduğunuz Büyükaılada Ma-

~Un blltışı ~ .. iO 8 .'\ 1 1 
Satıatı nBmaz .:; 00 .S 00 
.)ğlt namazı 12 19 l 'l 19 1 
{klnıtl ORIOU 1;'\,!'\1 1 :i ;') l 
Akşıun nRmıı.z: l 8. Hl 18 .il 

~(I 02 20 o i 
ımau 4 03 4.06 

qende Yılmaz Tiirk c.:ddesin<le eski 43 1 ::::; ~:~~ ~~;,1;~ '.::"S 27 7 yeni 62 numaralı ev ve bahçenin gayrt.I -,_,... _____ ..;._...,,_:11...-.:::a.:.ımrreeaz:ı---.. 

81 83 

kabili taksim olduğundan şuyu:.rn izalc!:İ j 
hakkında sözü geçen Hayretin alcyhi-ı-

nizc açtığı izalei §uyu davasmın cari KURUN doktoru 
duruşması neticesinde mezk~r gayri 
menkulün gayri kabili taksim olduğu Necaettin Ata sagu :1 

ı~rı tapu sicillerile sabit olmay.u~ ipotek 

Ji ahcı:klılarla diğer aladarlc..•ır: irtifak 1 

h nl:la sahipkr:nin bu haklarım ·:e hu
sile fa:.: ve maı:rda dahil olar. ıdr1ial:ırr. 

nı ilan tarihinde::ı itibaren yi. mi gün 
içinde evrakı müslı!telerile bir1ıkte dai· 

rem"zin 93511738 No. sına mürncaat1a 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 

mahsus,,, ''A•letmeabın şerefmüsu

Jtlne nam,.t maalesef mümkün olama
dığını, çünk•:.i aylardanberi ormanlarda 
av peşinde olduğunu .. , tamtıraklı ve 
dolambaçlı maruzattan haz etmiyen 
Cengiz Hana daha sade bir dille "Arze
derkcn .. , beriyanda duran ''en iyi, en 
usta,. hekimin durlaklarmda da. ironi 
ifade eden bir gülümseyiş geziniyordu! 

Ne:'. "H:ı:;ta bulunduğundan ve bu 
sebe_rle at üı:~ünd: sıoyahate çıkması 

im:. ':n::;ız ..>lc!:·~··nC:d, .. ,. bilvasıta bah
sedi~ rr :ızıır aörillrr esİ!!i ri~ eden "Al
t•:; 1 .iT - .., •••• ~ ·ı, ~rdar.beri at üstün
de av pep"ntieydi ormı:.nlarda. ha? V c 
şimdi de? Ve Cengiz Han da. onu sa
hiden h:ızta zan!öedip. - yüzde yüz inan 
mamakla beraber .işi~ i;· •"izünü kola
çan etmeğe gö:lderdiği "Memuru mah
sus,, un r~fakatine. b"r de bazik hekim 
vt'rm:şti: Üstelik l Yoc:>k, her muhabbe
tin, her zaaf•n, her tahammülün de bir 
hadtli. hududu v:trdı. artık 1 Artık bu 
Cucinin "Kudretlilerin en kudretlisi,, 
Cengiz Hana karşı yaptrğı "cic:mtik,, 
lcr ölçüden lüzumundan fazla aşırı gi
diyordu. Bardak, zaten çoktan dolmuş 
tu ve bu damla da, taşırmağa ycterd: ! 
Cengiz Harun hay.siyeti, maiyeti ve as· 
kerlerinin yanında bir pul etmez oluyor
du, böyle gevşek davranışla: Herhalde 
bu sefer şiddetle tedibe geçmek, Cud
yi bir temiz ''köteklemek,. gerekti. Ta
kı:tdığı son tavır karşısında. şiddetle 

tedibe giri mek, "bir bardak suda fırtı
na koparmak .. sayılamazdı, şüphesiz! 

(Arkası rnr) 

Günlük 
• 

RADYO 
Programı 

öOLE NEŞRİYATI: 

12,30 plAk:a Tilrk muslkısl 12,50 havadis 
13,00 Beyoğlu Halkcvi gösteril kolu tam• 
tından lılr tenwı H,00 son. 

AJ~AM NEŞRiYATI: 

ıs.:ıo pltı.kla dans musllıisi 19,30 konfr. 

rn.ns: Ordu saylavı Selim Srrn Tarc:ın (Rııs 

musiki nasıl b:ı.~ladı) 20.00 :Mllzeyycn ve al"" 

kad:ışlnn tarafından Tllrk musll;lsi ve ba'k 

!illrkıl:ırı 20.;}0 Ömer nız:ı tarafından Arap. 

ça söylev 20,45 Muzaffer ve arknd:ışları ta• 

rafından Tllrk musiki!! \"C halk r:ırkıJarı 

saat ayn.rı 21,15 orkestra !?~.Hı ajnns ve 

bor.sa lınberlcrl ve erttsl günUn programı 

22,30 plAlda sololar, opera ve operet parc;a .. 
lan 2;:;,00 ıon. 

:sT ANBUL BELEDiYESi 

ljehi r 1 igatrosu 
TEPEBAŞI 

D~AM KISI\"J 
Bugün saat 15,30 c; · 
ve ak~am 20.30 da 

1\ T:. t [_, l,İ u 
Yazan: W. Sh:ı':e . 
pcare. Tü:-k~csi Se

niha Bedri Göknil 

· F rcınsız Tiy:ıtr:>:m Operet Krsmı 

Bubün sc:at 15,30 ela ve akşam saat 
20,30 <la ~ f Z - CAZ 

Ynzan E!<rem Re~it, Müzi:< Ccrr.al Re§it 

Zalzire Borsası 
lth:ılht : Duğd:ıy 456 arpa 1iJ k<'p~lt 15 

susam ~2 mısır 5G mcrclmek 6 yapnk 2 un 
1j keten tohumu !?J irmlk .20 iç fındık 2 B. 
peynir l ı 2 fasulye 14 pamuk ynğı 25 1/ 2 

ton. 
lhrac:ıt : Ç:ıxd::r 12j !{il 25 lo:l . 

2 - Satı§lnr: 

Bu~Jay ~1Jm•ı,ak kilosu G kuruş l 2 1/2 
paradan G kuruş Hl paraya kadar, bu~day 
sert kilosu G kuru~ 10 paradan. arını kllr• 
su 4 kuruş 3 paradan çnvdar kilosu 4 ku· 
ruş 37 1/ 2 paradan mısır sarı kilosu 4 kt'• 

ruş 2i l / 2 p:ı.radan 4 kuruş 35 paraya ka
dar. ket<'n tohumu kilosu 9 kuru:1 ZO p:ı.rr• 
dan tiftik ı:ml kilO"'.J 130 l:unış tlttllc de
rili kl'oı-u l l i kuru~ 20 paradan, yapak 
Anndol kilosu 54 kuruş. 

Zerda\"3 ıi"risi çi!ti 4200 kuruştan 4900 
kuruşa kadar, san::ar deri~! çifti 3000 kr• 
ruşta.n azrıo kuruşa kadar porsuk derisi 
çi!U 625 kuru§tan ta\"§&n derisi adctl 23 
kunl§tan 26 kuruş 24 pareya kadar. --Dr. iHSArt SAMi 

'tifo ve paratıfo hastalıklarına ıum 
~ınai için ağızdan aıınan tifo hap 
'-rtdır. Hiç rahatsızlık: Vl'rmez. flrr 

1 an1a:tıldığından açık arttırma ile satıla. 
rak şuyuun izaksine karar verilmiştir. 

Her gün 16,30 dan 20 ye katlar h:ıklarr tapu cicillerile s~bit C'~ır.ayanlar -================= 
::atı§ bedelinin payJaşması:1dJn hariç 

keı alabilir. Kutusu 55 Kr. 

işbu ilan tarihinin ertesi gününden 
itibo:ren on beş gün zarfında temyizi da. 
va etme:iiğiniz takdirde hükmiin kati-ı 
yet kesbedeceği tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur .• 

Lalelide Tayyare apartı:nanlarında dair\! 
1 

2 numara 3 de hnstalannı kabul eder. 

Cumartesi günleri. 14 <l .. n ZO ye 
muayene parasızdır. 

k • 1 

··""ı 

kalırlar. A:-ttırma §artnamcı-i her~es ta. 
rafından görülebilmek üzere 9/ 4/ 93 7 
tnrihine mü-;adif cumı: günü dairde ası
lı bulunacaktır. 

Daha fazla malümat almai.. İ:ıtiyenlc. 

rin 935/ 17 38 No. 1ı dosyasına m:iracaat 

eylemeleri lazımdır. Müz.ıycôcye iıti· 

rak edeceklerin işbu g.:yrf .nc-.!mle ait 

bütün mallımatı öÖğrcnmiş addolunacak 

lan ilin olunur. (V. No. 21542) 



.U:TANBUL•ANKARA•iZ/V\iR 

Soğuk Hava Tesisatı 

lktısat Vekille i 
Türkoff s'den: 

fzmlrden başlayarak memleketin muhtelif noktc:hmnda taze üzüm ve mcy
'VC için soğuk hava antrepoları tesis edilecektir. Du antrepolar, iç ve dış pazar
lara ~cvkedilecek taze üzüm, taze elma. taze sebze için kullanılacak ve bir krsmı 
SO, diğer kısmı l 50 ton istiap edecek büyüklük~e okcaktır. 

Muhtelif sistem ve şekilde tekliflere imkan vermek için teknik evsafı şimdi. l!•!lllmamr mllllDW• D r. •••nJil•mıım~ 
Jik tesbit etmiyr-ruz. Vaki tekliflerin jçin:ien en ekonomik ve en işe uygun N 1 ş A N YAN 
o1anınr seçeceğiz. 

Bu antrepolarla istihı:al veya istihlak m&halleri nrnsında işliyccck \·antila. Hnstnlarmı hergün akşama kadar 
tör veya diğer soğuk hava ve tecrit ter tibntlı l:amyonlnr ve antrepolar dahilinde Beyoğlu, 'fokathyan oteli y:mmda 
içlerine taze rr:eyve konup serbestçe vapur veya vagonlara girecek ve bir l Mektep sokak 35 numaralı mun· 
normal vagon dahili hacmine ve şekline uygun ''Container,. lerde mübayaa olu. ycnehnncsindc tedavi eder. 
nacaktır. 

"Force Motrice,, in taş kömürü veya gaz povr ~sasını ihtiva etmesi mürec-
cahtır. 

Teklif yapmak istiycnlerin en geç 30 Nisan 937 tarihine kadar tekliflerini 
resim, kataloğ, rüçhan sebepleri ve fiat larile birlikte bild~rmeleri ilan olunur. 

(1718) (723) 

Ke§İf bedeli 2201 lira olan Feriköy mezarlığına gide:ı yolun esaslı t:ımırı 
açık eksiltmeye konulmuş ise de belli ihale gününde giren bulunmadığındnn 

iillııcmwsmm Tel: 40843 

Haydarpaşa Limanı arazisinde ki in eski Rıhtım binasındaki S No. lu y~ • 
zıhane aylrğı muhammen 2500 kuruş m ukabitinde ve bir sene müddetle açık art· 
tırmil curctiyle kirayil verilecektir. Açık arttırma tarihi 8-4-193 7 ve saat 1 S 
te Haydilrpaşa Devlet Dc:niryollarr Bir inci işletme Müdürlüğünde icra edile • 
tektir. Tnliplerin muhammen bedelin yü zde yedi bu;uk muvakkat teminat akça• 
sivle gereken k<'nuni vesaik ile b:raber mezkur gün ve S<ıatte ha::ır bulunmala• 

1 -

: rı ilan olunur. (1695) 

Ki VE 
Fabri aları 

~ irke inden: 
1937 Nisamınd~n Ai:wtcs nihayetine kcchr l:eş ::!Y 

Zongltldak hnvzıısmd:ın s~m:.ı·n, htanbul ve Derinceye· yirmi 
ila otuz bin ton kadar !.ömür nakliyesi kapalı zo.rf usulile müna
kasayn l.: -u'mı1:.ur. Teklifler 1 Nisan 1937 perıembe günü saat 
on b:rc lrndnr Bah~ek:ıpı T cçh:ınd:ı Sek~r 11irlceti bürocuna veril
m~lidir. btiycnle~·e Ş:.l•tnameni bedelsiz veril:r. 

eksiltme 2/4/g37 cuma gününe uzatılmıştır. Ke ·r evrkı ve s~rtnameııi lev.ı

znn müdürlüğünde görülebilir. isteklikr 2490 No, lı kanunda yazılr vesikadan 
başka Belediye !en işleri müdürlüğUn den alacakları fen ehliyet vcsika.,ile 165 
liralık ilk teminat makbuz veya mektu bile beraber yukarda yazılı günde ı;aat 

14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) ( 17 34) 

Elinde Ticaret mektebi §ehaJct:l<:;r.c. ~~~j]~lj~~~l![i~~fj 
si buluı n bayan daktiloda vcy<ı yc:zı ..... ......,. ........ ......., , .. , .. ..,_,. • ....., ... !! 
i~erinde çalışm~k üzere işaramakta1ı~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l Kömür Se 
. .. 
s • 

1 

An.u cıfoı 'er Kurun uazc~es:ndc ;:.~ 
hin I kyriye müra~t ct!w:::ı lcr. 

Milli kömür da va sının, her safhası i e a1akadar o~an 
yur ddaşlarıınızın şahsi 

görü ecek bir yerdir. 
Beynelmilel Kömür ~ergisi, 

menfaatleri bakımından da 

l23 • nkarada açı ı yor. 1 
-

ısan 

( 1628) 

A~ Lisar Urbay'ı:ından: 
Al:hisar Belcc!iye Jtfaiye .i için ger ... kcn 300 r:ıetrc hortuı:ı kapalı zarf \J ' 

sulu ile eksiltrr:cyc ç:!:anlmış~n. tl-ı;ık Z9-J-1 'J37 Tar'h'ndc y::pılacaktır. js· 

t ... kt:lerin 2490 sayıh kanundaki tarife göre lmpah zarf usulü ile mt:racııatlt• 
il.1n olunur. (1506) 

lnlıisar:ar lstanbul Başmiidürlüğünden: 
Tütün ve s· :;ara s:ıtmr.k iç 'n mi: sat tezkercti talebinde bulunıcak cükkfin'' 

J::.rm s~ l'Y, 501 ve l::ln ı tanıfüırına ( 100) metre mesafe dah:linde tütün catıcısı bıl' 
lunmama~ı meşruttu:. 

Du ;.ıcraiti haiz olmayan dükkanlara tezkere verilcmiyeccğinden beyhı.:dc ı11il' 
racaat etmc;r.::lc:i füi,1 olunur ( 1533) 

Ziraat Ve~aletinden: 
Ve':',Jı:t~mizde tesis edilecek dosya odası için kapalı zarf usuli ile 43 tar. 

çelik saç dol::ıp yaptırılacaktır. fbzle 5 Nisan 1937 Par.ırtu.i gilnü saat 15 ı• , 
V ckalet satmalma komisyor.urıda yapılacaktır. Muhammen bedeli 3 i ~O JiradP 
Bu işe ait şartname ve resiml!• pa•asız olarak komisyondan alınabilir. Muva1' : 
kc:t teminat 281 lira 50 kuruş~uı. İstek ı:ıcrin ıhale gününde satınalm.t Korrı f 

1 yonunja hazır bulunmaları ilan olunur. (599) ( 1447) 



• 

• ,\i ~\. ;-~ .. ·il 

IVBdfro, flfff "-,- ,_.. --~ 

'Iürkçe 

Bu şiir p.ırça~mın s-ıtırla rı 

yerlerinde değildir. Siz Lunu 

düzelteb"lir misiniz '? 

Cene o kuvvetle bt·u::i ~ şu 

dünyaya el ~ oyclu 

Türlı:: yiikaekte duracak m:Uet

ler seçse yere 

Dilci ...n, dil verdi b::gün1'ü 

ır.illctlcre 

Türk allidea dünyayı te:ıletea 
büyük soydu. 

Tarih 

Bir amanlar bir Türk kah. 

ramanı deniz de, kara da bizim 

için birdir diyerek denizde yüz

dürcXiğünü karada kaydırmış. · 
• 

Bunu kim, nerde yapmı-§. ~. 

' 

Bulmaca 

lılurabbalann içine harfler 

konacak.. Yubnclan apğıya: 

. 1 - Okula ptip derslerine 

çalıpn 

2 - Bir harf, bir deniz, bir 

harf 

3 - Bir nota, yenecek bir 

gey, yolduk: edatı 

4 - . Oyun~ bir kifi, ya. 
sık • 

S - Yocgunluğun veya aı

cağın ıuyu, iprct 

6 - Bir .harf, .içini çekme, 

bir nota 

7 - Beyaz olnuyan, bir 

harf 

8 - Soru edatı, kanm&f ol
mak 

Soldan ağa: 
1 - Dersi anlatan 

KURUN 
Çocuklar için 

-s-
\~ KllllUW• pak._,,.. 

Şimdi artık havalar gÜ· 

zelle!}tiği için açıkta oynıya
bilir:;iniz. n.~md.m conra 9j· 

zc bu yC1l..!ı oyunlar 
recejiz: 

Oyunc•.ıkı.r inç ld~i olur
sa olsun nç :~ bir }C'r<l{' b:r 
halkn olara!~ topbnncaklar . 

Yalnız nralarmdaki nçıklrk İ· 

ki yahut ii: metre ofocaktır. 
içlerinden birini ebe seçecek· 

ler, bu da halkanın ortasın

da bulunacaktır. Oyun bar 
laymca halka olmuş olan o

yuncular yürüyecekler, elin
de ,bir top vardır. Bunu i>
nü.ııde . olana atacak, o da i-

ki elini arkaya ~zatarak to-

Faydall 
Haritanızı yahut resmi

nizi mürekkeple çizdikten 
ve- boyadıktan sonra elinizin 
değmesiyle haaıİ olan kirle= 
ri tem~lemek istiyonamz , 
size hem kolay, hem iyi bir 
usul gösterelim : 

Bayat ekmeğin içinden 

Eğlenceli 

UF.SAP 
Bir arkadapıma eleyin 

ki: 
- Aklında bir adet tut; 

iiç. mislini alıp bir ilave et; 
çıkan adedin gene üç mislini 
al: aklmda tuttuğun adedi 
de ilave et. Şimdi hep.inin 
neticesini aöyle 1 

O, 10D neticeyi eöyleyin-

2 - Bir harf, oyundan bir 

kifi, prt edatı 
3 - Bir nota, erkek; bir 

harf 

4 - Bir -4eniz, umuinni.k 

. bildiren 

S - Açık ve berr-, bot-
lak 

6 - Bir harf, bir harf, bir 

harf 

7 - Bir erkek adı, bir harf 

B - Aklı hafif 

UçUncil uyınusda IM.ılnw:a 

olmadı~ için cenp1ar kdmma 

bir teı. ~· Kaun•"'9 

pu yakalamıya çalmşacaktır. 

Y ~kalayınca, o da önündeki 

ye atacak ve oyuri hep böyle 
devam edecektir. Eğer biri 
tutamaz da topu yere düşü-

rürse, ebe ı~oşaral~ :ılır ve iş

te o zaman bütün oynıyan· 

lar önceden çizilmiş bir yol 

üzerinde kaçmıya başlarlar . 

Çünkü ebe bunlardan birine 
topu atıp vurnuya çalışacak
tu. Eğer vurabilirse ebelik

teo kurtulur onun yerine vu. 
rulan çocuk geçer. Vurama. 

dığı halde gene· eski ebe ye

rinde bhr ve oyuna yeniden 
başlanır. 

öğütler 

bir parça alır ve kiiıdmzm 
üzerine kmnb halinde dö'lcer 
ve o kırıntılarla kağıdı bir 
müddet ovarsınız. Sonra bü
tün lannblan döküp temiz
lersiniz. Resminiz veyahut 
haritanız çok temiz olur. 

dersler 
ce siz bundan ( 3) adedini 
çıkarırsınız, yüzler ve onlar 
hanesi onun aklında tuttuğu 
adedi gösterir. Mesela ( 16) 
tuttuğunu farzedelim: 3X 
16 + 1 = 49 x 3 = 147 
+ 16 = 163 - 3 = 160 
olur. Yüzler ve onlar hane
si ( 16) dır ki arkacfatmmn 
aklında tuttuğu adettir. 

-
lara ne hediyeler vereceğimizi 

biliyonunu~. Yeniden yaı:mr

ya lüzum ıörmedik. Bu hafta

ki bun""I oianıan çarpmba 

cf.inU çrkan KURUN cazetcsi-

nin ikinci 1&yıfuına koyduk. 

"Çocuklar için,, muharriri cu

martesi CÜoÜ IUt din buçuk 

tan altıya Radar beldiyccclrtir. 

Kazananlar mutlaka ıcLip he

diyelerini almalıdırlar. Bu uy-

falar bundan 10nra puar gün

leri ~ için. kaananlann 

acUamu Cla o günWl KURUN-

-~ 

Dulm:ıcalarımızı bulanlara 
verdiğimiz hediye~.::rir,, dışın :ia 

kalanlar vardır. Tabii bunların 

hepsine birer ~ey vermek k:ıWl 

değilciil'. Bununla berabe:- ~ni.a

rı da memnun etmek istiyor :~z:. 

Bunun için şöyle bir şey yap
mayı düf.indük: 

Bulmacaları bulduğu halde 
hediye alamıyanlarm isimlerini 
yazacağız. Bunlar "Çocuklar i• 
çin,, muharririne müracaat edo
cekler. Kendilerine birer alkıf 
belgesi verilecek. Bunhm iyice 
aaklıyacaklar. Beı tane olduğu 
zaman iyi çıkartılnuı bir fotoğ .. 
raflan1e birlikte bize getirecek· 
ler. Bu fotoğraflan aırasile 

"Çocuklar için., de neırc6eco
ğiz. 

KOÇUK YAZICILARIMIZ ; 

İlk ve orta okul öğrencileri. 
. "Çocuklar için,, sizin sayıfa· 

Jannızdır. Onunla alikalı ol• 
mak, ona yazı yazmak da size 
düşer, Fakat derslerinizi bı~ka4 
rak gazeteye yazı yazacağıba 

diye uğraşmanızı da istemiyo
ruz. Okulda yazdığınız tahrir 
vazifeleriniz iyi olmuşsa, ö~ret• 
meniniz beğenmiıse bize gön. 
deriniz. Yalnız bir de fotoğraf 
gönd~rmeyi unutmayınız. Yazı• 

nızı adınız ve resminizle birlik-
te kendi sayfalarınızda görecelC 
siniz. 

Bunun için vazifelerinizi iyi 
yazmıya ve öğretmeninize be
ğendirmeye çalıım. Böylece ken 
di gazetenize de muharrirlik et• 
miş ,olursunuz. Fakat yazınız o-o 

kunaklı olmalıdır. Okunamıya• 

cak bir halde iae tabii bastıra• 

mıyacağız. 

Mikenin reslmlerinl 
kesip toplayınız 

'lll!ııııtt~ '~lllıM:-ıı 
ıı:ıuı 

Siimkürme dersi: 

Küçük çocuk mektebe geç 

kalmıştı. Hocası sebebini sor

du ; küçük çocuk: . 

- Ealığa çıkmak istiyordum. 

Israr ettim. Babam bırakmadı. 

- Aferin babana ... Çocuğu

nu düşünen babalar işte böyle 

izin vermezler. Neden izin 

vermediğinin sebebini de an.. 
lattı mı? 

- Evet... İkimize de yetişe

cek kadar olta yemi olmadığını 
söyledi. 

Öliiden 
n ;ehlup 

Gündüz komşuları olan 
ihtiyar kadının yanında idi. 
M iivczzi gelmiş bir mektup 
getirmişti. Zarfın kenarları 
kalın kara çizgilerle satıh i· 
di. Gündüz bunu görünce 
bağırdı: 

-Eyvah bir felaket 
haberi! 

Kadın zarfı alıp üzerinde 
ki yazıya baktı ve bir çığlık 
kopardı: 

- Zavallı kardeşim öl -
~ÜŞI r 

.. ı 

Cündüz hayretle sordu: 
-Neden bildiniz} 
- Baksana onun yazı-

Sün dişi 
Gündüz altı aylık karde.ı 

timle oynuyor, onu 9Cvİyor 
clu. Küçük bebek ağabeysinin 
parmağını yakalamq diş et· 
lerinc sürtüyordu. 1~ gı"bi 
ince bir fCY Gündüzün par· . . . 
mağma dokundu. Merak t!' 
Gp baktı. Sonra zıplıyarak 
babasının yanma kO§ttı, ba· 
'ğtrdı: 

- Baba, kardqimin biı 
eliti çıktJf 
. - Yalancı sen de! altı ay
lık çocuğun elifi var mı ki 
sıbla~ . 

Höş sözler 
Manzum ve Nasreddin Hoca 

hikayelerinden: 
SAKALIMDAN UTANMADIN 

- Tak! .• Tak! ... 
- Kapı çahnıyor, hoca git de bak! 

Hoca uzanmıfb, k~tiriyordu. 
Önce anlamadı, "ne?.,, diye sordu • 
Doğruldu, esnedi, sonra gerindi, 
Hiç istemiyerek minderden ind! .• 
- Tak!. .. Tak! ... Tak! ... 
- Ayol sağır mrsm? gidip de bir bak! 
Yalın ayak , başıkabak, 
Nureddin hocamız sövüp ·sayarak 
Koıtu öfkeyle kapıya doğru. 
Ya dıtandakinin ne idi zoru? 
- Tak! ... Tak! ... Tak! ... Tak! ..• 
Bu nasıl yüzsüzlük, ne sıkdmamak? 
Sürgüye el attı, surat bir karıf ..• 

Meğerse bu gelen komşu adaınmıt 
Ağlar bir ses ile dedi ki: 

- "Hocun, 
Şu bizim eşeğin hesabı tamam • . 
Arpamı, pazara gidip sabnadan, 
Bu sabah kuyruğu titretti hayvan. 
Ah, hocam, fU senin eıeği veneo, 
Pazara gideyim satıı bitmeden.,, 
Nureddin .öfkeyle bir kin besledi, 

- Eşek evde yoktur!. •• 

Diyerek tersledi. 

- Aiii! •. Aiü! .• Aüi! ..• 
Hayvan da akşi gibi içeriden bir ~ mı? 
Bir irülmedir .W. lmmtu adamı. 
- "Aman hocam, dedi, bu nud it?. 

Baba ~· . ride • . ' na, eıeguı açe mııt.,, 

Hocanm gözünü hiddet bürüdü, 
Komtünun üstüne doina yürüdü: 
- Koca tabLmdan. biç utanrnedm, 
Eteie inandm, bana b1YD.9dga, • 

• 

• 

t-;. uı. 

Deniz tatması 
Nevyorka &itmekte olan bir 

seyyahı bayabnda ilk defa ola
.nk deni. tutmuttu. Ic.rwru 
yataiuun bAf ucuna çaiırara.k: 

- Kancığa, dedi. V uiyet. 
namem bankadadır. Her feyİ 

ilana bJrakıf.OJ,Mla llfitcaddit 

eshanmn var k.i onlar da kasa
dadır. · 

Seyyah bundan 10nra ıu 

sözleri illve etti: 

- Kancığun. Öldükten son

ra beni öbür tarafta göm, bı.. 

rak... Çii.nkü bu seyahate bir 
claha tahammül edemi~ 

{U§)NG ~- .-··· 
\_tHNG · •• 

'""{ (\ _. . 
'~~ /_; { ç·r-.. ,,t\ ~?·· ):~' (\,. . 
f.\ 

-ıf:_~ '.,,. :J..-, 

,Arkad~ş . şakc:ss : 

Zıplayan melı{up 

Bir arkadaşını za z~rarsır.: 

bir şaka yapmak istiyorsanız 

,ona l.ıi r mektup gönder~ni:) 

Durun, acele etmeyin. Önoe 

anlatalım da sonra. Mektubu 

yazacak değilsiniz. On dört 

santimetre boyunda bir demir 

tel alır, iki ucundan üçer san

timetre kıv.ırırsınız. Bu kıvır

d,ğmız parçaların üçüuJ de dıt 

ta rafa doğru büküp b irer küçük 

halka yaparsınız. Sonra iki 

parça iplik, ince lastik ahr bu 

halkalara güzelce bağlarsınız. 

İki santimetre kutrunda bir de 

kaim madeni halka bulup tam 

ortaya gelmek ~arti le lastiğin 

öteki uçlarına bağladınız mı 

mektubun yazısr hazır de. 

mcktir. Şimdi l.nınu kağıda koy 

mak kalıyor. 

İnce bir karton alıp üç kat 

yapacaksınız. Bu üçleşmiş kar• 

tonun eni ve boyu bir zarfa ci .. 
recek kadar olmalıdır. Karto. 

nun orta kısmına, bu yaptığı-. 
ruz tel altı halka olmıyan 1t. 

rafından kuvvetli bir .kiğrtla 

iyice yapıştırınız. Kuruduktaa 

ve sağlam old.uktan sonra CK'. 

tadaki madeni halkayı y~nni. 

otuz def; döndJrünür. A .. 

sdu tutmalısıruı:. Bu döndürme 

iti de bitince .halkayı parmağı• 

nızla karton 1üstüne yatmr, _. 

nar kısımları üzerine örttt, 

dikkatle zarfa koyarsırur:. 

Zarfın UstünU yazıp arkada. 

fllllH gönderin. Onun hiçbiı' 

teyel.en haberi yoktur. Mektup 

r:annettiği tcYi zarftan çıbm' 

çıkarmaz elinden fırlıyacaktlr, 

Nuıl, hoş bir ~ka değil mi! 

3 - KURUN' .. çocuk ..,,_ 



Ondl>rt rakamı 

Vaktiyle Fransalı olan on 
CJördüncü Luinin hayatına on 
dört adedinin pek garip bir 
karışması vardır. Bir defa 
bu ad!lm Fransa kralları ara
sında Lui isminde olanların 
on dördüncüsü idi. 1643 de 
tahta geçti. Bu rakamları 
toplarsanız ( 1 4) eder. Yet -
miş iki yıl krallık etti. ( 7 ~ 2 
= 14). Yetmiş yedi yaşında 
'öldü. (7 + 7~~ 14). Babası öl
Clüğü zaman ayın on dördü 
idi. Büyük babası dördün
cii Hanri de ayın on dördiin
Cle ölmüştii. Zaten Hanri 
.1553 de doğmuştu. Bu ra -
kamaları da lo!ı'arsak gene 
'( 14) çıkar. Fazla olara1c 
Henri de Bourbon adında da 
'.( 14) harf vardır. 

Taze sandöviç 

Bu güzel bahar giinlerin
de anneniz ve ya babanızla 
pazar günü kıra çıkacaksı -
'nız. Yiyecek olarak yanını -
.ia sandöviç alırsınız, taze
liğini muhafaza etmiye çalı· 
tınız. Bunun için en giizel 
sare salata yapraklarına sar -
maktır. Bu suretle francala
nız ne kurur, ne de bayat
lar. 

lsnıe göre şarap 
Eski Romalıların garip b:r 

ideti vardı. Evlerine misafir 

olarak çağırdıkları kimselerin 
isimlerindeki harfleri hesap ey
lerler ve nekadar harf varsa o 
ltadaı: bardak şarap ikram 
ederlerdi. 

D~v. gibi bir kuvveti vardı. 
Kolay kolay teslim olmak is
tem.İyordu. Aramızda kor
)mnç bir boğuşma başladı. 
~rtık benim de gözltrimi kan 
büriimüştü. Mutlaka ikimİ7-
tien birisi ölecek, sandıklar 
Clolusu kıymetli taşlarla altın. 
lan o alacak, dünyanın en 
büyük zengini olacaktı. 

i Bu hırsla biribirimizi boğ· 
mıya çalışıyor., olanca kuv
:vetimizi harcıyorduk. Ha
in herif bir aralık kuvvetli 
~caklariyle bir çelme attr, 
~i yerlere yuvarladı.- Kalk-
"i rma meydan bırakmamak 

'JÇin üzerime oturdu. Kılı•; 
~~tan elim arkamda kalmıştı. 
Korsanbaşı korkunç kanlı 
gözlerini gözlerime dikti. İri 
fliılerini gıcırdattı. Bir eliv
le ele boğazımı sıkıyordu. 
~iki dakika böylece durdu. 

Küçük 
·'--

Eski Romalılar zamanın
da söz dinlemiyen, çalışmı
yan talebelere ağır cez~lar 
verilirdi. Bu cezalarla da us
lanmıyanlara dayak atılırdı. 
Fakat öyle ellerine ayakları-

Küçük kuşların nckadar çok 
düşmanları olduğunu biliyor -
sunuz. Bunların içinde en rr(.it
hi§i kedilerdir. Bu hain hay. 
vanlar zavallı kuşları yakala

mak için ağaçlara da tırman

maktan çekinmezler. Yapılan 

bir hesaba göre kedilerin her 
sene nekadar kuş öldürdükle. 
rini biliyor musunuz? Söy-

Sonra öfkesinden titriycn 
sesiyle bağırdı: 

- Alçak, <>lümünü ken
din istedin. Şimdi seni tavuk 
boğazlar gibi boğazlıyaca -
w 
gım. 

Elini havaya kaldırdı. 
Tuttuğu bıçak pırıl pırıl par
lıyordu. Bir saniye içinde 
boğazıma saplıyacaktı. Fakat 
durdu. Başını denize do~ru 
çevirdi. Birdenbire gözleri 
parlamıştı. Beni boğazlıya -
cağı sırada dalgalar arasından 

- Ah alçak!.. Ah hay -
dut!... Diye bir ses işitilmiş
ti. Kaptan da hemen , bıçak 
tutan elini indirdi; boğazımı 
bıraktı. ikimiz de denize ba
kıyor, fakat birşey göremi -
yorduk. O, sorgulu gözlerle 
bana baktı. Benim de birşey 
anladığım yoktu. Meyd<tn
da kimseyi göremeyince ev· 

bilgiler 

na değil.. çıplak vücutlarına 
kırbaçla vurulurdu. Roma
lı çocuklar kuvvetli idiler a
ma, hazan o kadar çok dj-;. 
vülürlerdi ki buna dayunamı 
yarnk ölenleri de olurdu. 

]ersem şaşacal::ımız. Tam altı 
yüz milyon! 

Nasıl beğendiniz mi? Bari 
siz düşmanlık etmeyin. Öksc
leriniz, kapanlarınızla bu se. 
vimli hayvancıklara kıymayın. 
Bunu iyice bilin ki bir kuşu 
serbest hayatından mahrum 
eden. bir tarlayı bozmuş de
mektir. 

hama kapıldık. Manası?. şey
ler diişünüyorduk. Gemi 
ile birlikte diri diri yaktığım 
tayfaların ruhları bize göriin 
meden intikam almıya mı 
ızelmişlerdi) O dakikaya ka
dar kan dökmekten yılını -
yan, hirbir acı duymıyan yü. 
reğimde şim.di bi.iyi.ik bir kor
ku, bir vicdan azabı uyandı. 
~ir taraftan yananları, bir ta· 
Bir taraftan yananları, bir ta
raftan da tüccar gemisinden 
alıp kestiğimiz adamları dü
şüniiyordum. 

ikimizin de korkak bakış
larımı?. denizden ayrılmıyor • 
du. Birdenbire dalgalar a-
rasından bir bas rıktı. Kap
tan i.izerimden kalktı, ben de 
doğruldum. isteksiz bir hal
de birkaç adım geriledik. iki· 
miz de: 

-Ah! •.. 

ıM 

Bir gDn IDlt 
kuvvetimiz 

Bir adamın bir günde '\
:ar azar sarf ettiği kuvvetin 
ıe kadar olduğunu düşün
lünüz mü? Eğer düşiinme
nişseniz vereceğimiz hesap 
e hayretlere düşeceksiniz. 
nsan nelere kuvvet sarf edi
ror? Bir defa v\.icudunun 
çindeki bütün işleri görmek 
~in etlerinin sinirlerinin har
adığı kuvvet, yemek yer· 
~en çenelerinin, ellerinin, 
ıefes alırken ciğerlerinin, 
taburga kemiklerinin, bakar 
ten gözlerinin, yürürken 
)acaklarının, birşey yapar
ken ellerinin, söylerken bo
ğazının, dilinin, dudakları
nın kısacası sayılmıyacak ka-
dar çok işlere sarf ettiği kuv
vetleri bir araya toP.hyacak'. 
olursak bir günlük kuvvetin 
iki lokomotifi kaldırmağa ka· 
fi gele~eğini anlıyabiliriz. 

Limonatacı lığın 

tarihi 

İddia edildiğine göre dünya. 

da limonatayı en eskidenberi 

içmeye alışmış olan millet Çin

lilermiş. Nekadar · eski biliyor 

musunuz? Milattan bin iki yüz 

yıl öncedenberi. En eski me

deniyetleri Çinlilere vermek ö. 

tedenbcri adet olmu§tur. Fa

kat son araştırmalar o mef-nır 

Çin medeniyetinin, Orta A~ya 

Türkleri tarafından yapıldığını 

meydana çıkarmıştır. Bunu yi

ne Avrupalılardan öğreniyo. 

ruz. 
.... 

Diye inledik. Bunun bir 
hayal olduğuna, denize attı
ğımız adımlardan birinin hort 
ladığına inanıyorduk. Dal • 
galar arasından çıkan haf 
yükseldi; Yavaş; yavaş kol. 
ları, vücudu, nihayet ayak· 
lan göründü. Sığlıkta yürü
yor, bize doğru geliyordu. · 
Çok bitkin bir hali vardL 
Düşecek gibi ·sallanıyordu. 
Biz evhamdan, evhamın ver· 
diği korkudan put gibi kal· 
inıştık. Küçük bir hareket 
bile yapmıyorduk . 

Bu hayal güçlükle yiirü
yerek kumlar üstüne geldi; 
Bize korkunç gözlerle baktı
Sonra sendeliyerek düştü. 
Ölmüş gibiydi. hir tarnfı ov
namıyordu. 

Türkber"in gözleri falta'
gibi açılmıştı. Kağıt parmalr 
lar arasında titriyordu. 

f.4r"kga .,.,. ). 
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Boğuşmalar 

••. Ben bütün çevildiğim
Je kıyıya atladmi. Baş korsan 
bu hareketimden şüphelen
di. Ve biraz geriye çekilerek 
eanki kötü şeyler düşünmü
yonnuşuz • aramızda gene 
dostluk varmış gibi bir tavır 
takındı ve ciddilikle sordu: 

- Nasıl herşey · yolunda 
mı? 

Ben de onun gibi ciddile
§erek cevap verdim: 

- Evet, kaptan, herşey 
yolunda 1 Oradan bir tek ki
şi bile kurtulmadı. 

Sonra sesime daha ziya
de hn·vet vererek dedim ki: 

• \.-t1k korkacak bir • 
şc· ••. Şimdi altmlan 
paylaşalım. 

O bir:::z C.:::niin iir gibi ol -
du, fakat .belli etmek iste· 
miyerek: 

- Pek giizel, dedi, ama 
daha önce yapacak bir iş var. 
Bu baharatı, ipeklileri sata -
lım, onların da parasını bun· 
larla birlcttirir, sonra payla
şınz. 

- Peki öyleyse·, ben bu
rad:t beklerim, sen '·gidip sa
tış işlerini yap. Sana emni· 
yetim var. Hem böyle al~ 
\'eri~lere benim aklım pek er-
mcz. 

Dedim. Korsanhaşı bu 
cevabı alacağını hiç. umumyo
du. Söyliyecek bir aöz bu • 
lamndı. Bir iki yutkundu. 
Sonra kıyıdaki sandala doğ-
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ru gitmeğe başladı. Unun 
bu kadar a·buk kanacağım, 
altın ve kı)T.1etli taşlarla do · 
lu sandıkları bana bırakaca -
Rını dünyada aklım almazdı 
Böyle sessiz sadasız -kıyıyı~ 
doğru gitmc~i içimdeki şüp
heleri daha 7 · yade kun·ctlen. 
dirdi. Her! ;nlde birşt'v dii -
şiinmüş, t<'narlamı~ olacak· 
tı. Ayağımı altınla dolu bir 
sandığın iizerine koymu~. 
kollarımı göğsiim fo::erinde 
biribirine dolamış duruym, 
fakat ne yapacağını anlamnk 
küçük' bir hareketini cüzden 
kaçırmamak için, yan göz?,. 
bakıyordum. 

Dit"denbire nrkama dön
düm. O, belinden tabanq1-

s~1f~rmış #.j§#I.] 
lunuyordu. "Paıı ' .. lrnrşun 
sırtıma vakın geçti. E~er ar
kama diin!"1c~"vdinı. o "azi
yet~e kalsaydırp. Mutlaka 
kurşunu yiyecek idim. Ye
niden ateş etmesine meydan 
vermeden . iizerine atılqım. 
l(ocamnn bir bıçak tutmakta 
olan sol elini kıskıvrak yaka
lndım. Kafamı c:enesinin al
tına . kılıcı omuzuna dayı
yarak baqırdım . . 

- Kaplnn .kmııl<lanma, 
gebe.rtirim. • ı 

Onu öldiirccck değildim 
Silahlarını elinden n.lacak vd 
giiz~l~~ t~k~diycrek~n: 4 

la goturecektım. Fakat ko • 
sanbaıı da y~ · 
1 - KUR~ .. SoCak .. ;ci 
~ .-5.,!4.;,:~'.~&-?S;tt! 


