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• 
111et I .. •• dünl Bir asırlık tarihi olan şerefli müessese 

• nonu d Kuleli askeri lisesi bu sene beş 

1 
Parıse var ı . yüz değerli genç yetiştirdi 

zstasyonda Hariciye Na
•tı tarafından karşılandı 
IJ ' t Oşbakonımız Fra.nsız Reisicümhuru 
Otafından kabul edildı. Bal} Bıum 
~ .. is Şeref ine bir zıqafet verdi 

' h~u~· (.A. A.) - Anadolu AJ"an. Başvekil tnönUnil Fransa hududundan 

~ 1 nıuh b" · . ~ Vekil 1 a ırı bıldiriYor: karşılamıştır. .. . ~ nıuv.... snıet İnönü 
0 

• b h P 1nonünün muvnsalatı munasebetılc 
atın. -alat . . u sa a a· d . , t t it ...., lia 

1 
etnııştır ln"' ... t Paris zabıtası tarafın an emnı~e er-

~, r ciy · onu ıs as. liti Ve lr e nazırı Delbos Yugos- tibatı almmıetır. 
'l' Ve y ak sefirleri Sov ll B. lnönU doğruca elı:ilik binasına git. 
lı~~kiye eıu?an ınasl~hatg~e elr . ırl- mictir Başvekil Blum lnönU şerefine 
""İl•- Çtlik uzar arıy c ~ · . kt d' ın·· .. lı, >ı ~hulun ve konsolosluk crkinı, bir öğle ziya/?h verme e ır. onu 

da . lifetu 
1 
~ talebelerimiz ve tale- akşam da Harıcıye nazırı Delbos tara

'! ~~er ve§k~~ı, binici subaylarımız fından §erefine ,·erilen ziyafette hazır 
~ıı.:_ı...., ı~~~ Hariciye veki.leti siya: bulunacak \'e yarın Londraya hareket 

İıı0ıı .. fından k enıencioğlu Numan Ri- edecektir. ~th_Une taı arşılanını§tır B tsınet BAŞBAKAN JsvlÇREDE'N 
"'t ebele .. · · . n. GEl'!ERKE-..r ~ 11tınuı tınız tarafından bu. v H ""-- arie b .. rn.u§tur. Cenevre, 8 (A.A) - "gecikmiştir,, 
~"'--. Uyük elçimiz Suad Davaz (Sonu: Sa. 4 Sü. 4J 

ıanör uçuşu sahası 
,.~ Ftamiye nakledildi 

"klc .--Uşunun 48 taJebesi haziran sonuna 
kadar burada çalışacaklar 

'h. '1' .. ,, ... urı.k 'Urkk"U.~ • z1yorıar "eti "' Uı:ı ~u talebclc1"' ı-: z • ·· :ı umı-ct.c'l ha~ır ela. e dev 11U Çalı • vır p uııur... ,... .. :.-· 
r U anı ed. §ntaları . le"itı tılveıı;· ılrnektca· na . ehemmi- , cdcbileceklerd ı r. Icri yaptıkları 

•ıır.:,, "Yııı:ı. "'•Ydan~~ Şı".'diyc ka· Diln TUrkkUŞU g•::rekctlerini da· 
tetıi a Uçu 11 Sahada dakı kendi-, uçuşları ve ı:ııçra~a. . Ev,·ela boş 
d'Jı ~hır .. ~•>ı Y•Pın~~lıııan gcn~lcr vetlilere gösterınııl•~'~arc1'etl<ri ya. 

il çu~ l'ertYa IUzunı ~ze~c daha duran sahada ~~~am harekete baş~. 
ııı.ı. ~ide Ya ll.aıniye nakgordukledn. pılmıştır. ll•: .• uıc bU . tarafından di· 
~ l.<?re, d .. Pılan uçu 1 ledilmı~lır. madan önce ogretmenı u uşlara baş. 
'l1ı;ı. lturu un saat ır: ş arı tetkik et. rcktif veriiıncktc, sonra ç 
"' l\ltu nıu .d OJ buçukd ·<41~e Şu U l are h a Tay- !anmaktadır. d tekrar öğ-""'~ittr\i teleri ve eyeti azaları Talebe uçuşun son~n a kta uçu· 
a N~ lll'ltku! erdir. gazeteciler Ra. retmen tarafından çagtrılmda . .. e ı·-- ı. ~ ~14 it ıiUnu fi rı ken ısın ldU' ır. lı ıt olma n .. bugun 4 . şun iyi \ 'C fena tara a talebe noksan 

Dün mektepte güzel bir tören yapıldı, nutuklar 
söylenildi, spor hareketleri yapıldı 

Kuleli Askeri lisesinde dün yapılan tö rende bırincil.cı"c nıitl«ifatl.arı ccriliyor 

Bir aerrtık ,erefli bir maziye ma· 
lik olan Kuleli Askeri Lisesini bu ıe· 
ne 500 genç bitirmi~tir. Yarının 
birer kahraman zabiti olacak olan 
bu gençler mekteblerinden ayrıl
makta olmaları münasebctile dün 
muhtelif spor hareketleri yapmı§lar· 

Hindenburg ba
lonu feliketi 

dır. 
Merasimde Tümgeneral Cemal, 

General Eyiib, ve General Osman 
Tufan, yedek su?ay okulu kuman· 
danı deniz lisesı kumandanı, Mal· 
tepe' askeri lisesi kumandanı, yük· 
sek rütbeli subaylar ve talebelerin 
velileri hazır bulunmu§lardır. 

Balonun kaptanı Ernest 
Lelımann 'da öldü 

Zeplini yapan kaptan Eckener facia 
hakkında düşüncelerini anlatıyor 

Davetliler mektebin bahçesine 
almnıış, bir ınü~?et istirahat ettiril· 
mişlerdir. On dort buçukta mektcb 
talebelerinin te~kil ettikleri bando· 

(Sonu: Sa. 4 Sü. 4) 

Dünkü Milii Küme maçları 

Doğanspor ., Beşiktaşla 
2 - 2 berabere kaldı 

~~~~------------~~~ 
Üçok da Ankarada Ankaragücü 

ile 2 - 2 berabere kaldı 

Lakehurst, 8 (A.A.) - Lake
hurst tayYare meydanının garajında 
sıralanmış olan Hinc!cnburg kabilı· 
sevk balonunun infilakı kurbanları· 
nm cesedleri öni.ındcn, geçen akşRm 
bu yolcuların bütün dostları ceçmiş· 
lerdir. 

Gece radyo istasyo~arı, fada 
hakkındn tafsilat vermişlerdir. 

Yl1lları tıkamamaları ve hasta ve 
sıhhi imdad arabalarile itfaiye ara • 
balarına yol vermeleri için spiker· 
lcr otomobilcilerden L&kchursta git· 
memelerini rica etmişlerdir. 

(Sonu Sa. 4 Sti. 1) 

İng iliz 
gazeteleri 
Uç tanesi n1iis!esna 

diğeı ferin İn 

italyaya girme
teri yas k edildi 
lngiıteredeki l tar .. 
y a n gazeteci leri 
d e ger i çağrı l dı 1">ıı,. U taıeıı.~ Utere 

48 
ta~ şı ~rkck cdilmcklcdir. Bu sure.il• ba.ıırıanm•k· 

11e' il sonu er burad k" ebcsı var- !arı anlıyarak ona goıe 
b~ 'h .\ '.Bro~da bitirdı'kat 1 ucuşlarını tadır. ··~t-enil ar v · en • "r o"'•" ... av~ ile ıes.~ Vcrilecckt~op.r·a kcn- Uçuş alanınd9:, p~ano "'takdirle 

nonu k ır. ~nçlcr Sel,.uk'un vaptıgt bır uçuş 

l)oğatı3por • Bc~kla§ marından heucoanlı bir an 
(Yazıca 5 inci şayıfad.a) (Yazısı 4 Uncu saydada) 

aınpına · . " • ıştırak karşılanmıştlt". 
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Korku ve ümid 
B C§. altı yıl cvvele·nisbetle Es

ki ve Yeni Dünyanın hemen 
her tarafında iktısadi İ!lcrdc 

bir inki§af vardır. )ptida Amcrika
da başlayan, s9nra büyi.ik bir sür
at)e Avrupaya geçen, İnsanlık ve 
medeniyet aleminde biiyi.ik tahrib
karlıklar yapan büyük buhranın te
sirleri kısmen ortadan kalkmıstır. 
Fakat işlerin aç.dı§ı her memlek~tte 
bir olmadığını son yapılan milletler
arnsı istatistikler açık olarak göste
rıyor: 

Amerikada buhrandan sonraki 
istihsalat yüzde 80, lngilterede yüz
de 40, Belçikadn yiizde 44, Çe
koslovakyacla yüzde 43, Felemenk
de yü7:de 33, Fransada yüzde 7 
nisbetinde artmıştır. 

Ru rakamlar arasında en ziyade 
dikkate çarpan birinci ile sonuncu
dur. Di.inya ekonomi buhranının 
iptida meydana çıktığı memleket 
Amerika, buhran dalgalarının en 
son uğradığı memleket de Fransa 
idi. Acaba Amerikada i~lerin yüz
de 80 derecesinde açılmış olması, 
F ransada ise bu derecenin ancak 
yüzde 7 nisbetinde bulunması bun
dan mı ileri geliyor? Fransızlar bu 
sene Paris sergisinin açılmasına rağ
men ekonomi faaliyetlerinin mem
leketlerinde böyle en aşağı bir sevi
yede kalmış olmasının sebebini halk 
arasında sınıf mücadelesinde ve bu 
mücadelenin her tarafta uyandırdığı 
emniy~tsizlikte buluyorlar. F ranaa
da muhtelif halk tabakaları arasında 
bir ahenk ve teşriki mesai devri a
çılmadıkça iktısadi vaziyetin daha 
ziyade salah bulmasına imkan gör
mi.iyorlar. 

Bu teşhisin doğru olduğuna §Üp

he yoktur. Fakat hakikahn tama· 
mı değildir. Jki yıl evvel Alman· 
yanın Versay muahedesini bozarak 
bir taraftan mecburi askerlik usulü
nü ihdas etmesi, diğer taraftan si· 
lahlanmağa baslamasr, sonra Ren 
nehrini 'sgnl ederek garb Lokarno
sunu :kaldırması biitiin Avrupa em
niyetini sarsmakla beraber her mem. 
leketten ziyade tabii olarak tesirini 
doğrudan doğruya Fransa üzerinde 
göstermiştir. Bundan sonra ispan
yada dahili harb hareketleri başlo
mış, bu memlekette bir taraftan 
faşizm, diğer taraftan komünizm 
diktatörliiğü teessüs etmesi ihtimal
leri belirmiştir. Bu vaziyetin is
panyaya karadan ve denizden kom· 
şu olun Fran~a i.izerinde akisler u
yandırmaması elbette mümki.in de
ğildi. İ/te Belçikada bile ekonomi 

Heyecanlı 

Bugii11 reyiam var 

işleri yüzde 44 nisbetinde salah l:>ul
duğu halde bu memlekete bitişik o
lan Fransada istihsalatın yüzde 7 
derecesinde kalmasının bir sebebini 
de bu noktalarda aramak iktiza e
der. 

Nihayet F ransada sağ ve sol par· 
tiler arasında sınıf mücadelesinin 
bugünkü şiddetini alması da şark 
hududlarında Alman - Fransız mü
nasebetlerinin bozulmaemdan, ce· 
nub hududlarında ise ispanya dahili 
harbinin meydan almasından sonra 
olmuştur. 

Fakat durgun bir göl üzerine a
tılnn taşın dalgaları her tarafa dağıl
dığı gibi en ziyade Fransız iktısadi
yatı üzerinde görlilen emn!yetsizlik 
tesirlerinin diğer memleketlere sira
yet etmesi de tabiidir. • Onun İ<;in 
bugünkü Avrupadaki siya!İ hadise
lerin hemen her memlekette menfi 
akisleri muhakkaktır. Gene muhak
kak olan bir nokta ,·ardır ki o da 
bugün muhtelif memleketlerde haş
lamış olduğu göri.ilen iktısadi iyilik 
eserlerinin yeni siyasi buhranlar ve 
silahlanma yarışı neticesi olarak 
tekrar tehlikeye düşmesi ihtimalidir. 

Acaba yeniden tehlikeli bir isti
kamet alan dünya işlerinin gidişi 
değişebilir mi? Son zamanlarda Av
rupa işlerini düzeltmek için düşünü
len beynelmilel bir iktısadi konfe • 
rans toplamak fikri bir semere vere
bilir mi? Böyle bir değişiklik bu
günkü ahvale göre biraz mucize gi
bi birşey olur. Fakat bütün bütün 
ihtimalden uzak değildir. Yalnız bu 
husustaki te§ebbüslerden iyi bir ne
tice alabilmek için beyn~lmilel bir 
iktrsadi konferanstan evvel beynel
milel emniyet şartlarını yeni baştan 
kurmak lazımdır. 

Avrupa devletleri arasında böyle 
umumi anlaşmağa imkan bulunup 
bulunmadığına gelince: 

Bir taraf tan Alman hariciye na
zırı von Neurath'ın Romada Musso
lini ile konu§atak garbte yeni bir 
Lok-arno imza etmek hususunda 
mutabık kaldıkları, • di~er taraftan 
İngiliz Kralının tac giyme töreni et
rafında miihim bazı siyasi konuş
malar olacağı söyleniyor. Eğer Av
rupa mil1etlerini idare eden baslar 
yeniden şiddet peyda eden silahfan
ma yarı§mtn insanlık alemine geti
receği felaketleri anlamıslarsa büyiik 
Arz sarsmtrlarmdan ev~el yeroltın
dan gelen uğultulara benziyen bu
günkii endişeli hareketler korkulu 
bir ri.İyi\ gibi gelip gr.çebilir. 

ASIM US 

bir sahne 

811/garislan 1 icaret 
l\ azırı istifa etti 

1 ac giyme hazırlığı 
Londra, 8 ( A.A.) - Taç giyme bay· 

ramı daha bu akşamdan b~lamış ad. 
dedilebilir. Bir milyondan fazla tah
min edilen kesif bir haUc kütlesi, çar

Bugün Eyüptc yeni kurıılacak olan şamba günü alayın geçeceği yollar ü-
b !edi'-•e teşkilatı icin bUtn k 1 d zerinde doJaşmıya ba.r:lamıştır. Halk, 

,, n aza ar a k 1 k b' zd .. . 1 • 
1 

k Ço par a ır tar a suslenmış o an 
l'<'Yıam '-'apı aca tır Rcv sandıkla 

• " • • .J rı \ yolları \'C binaları se;Tederek arkadan 
sabahtan akşama kadar rey ''erecek. gelenlPrin tazyikiyle durmak imkanını 
Jer için açık bulunaeaktır. Buna aid bulamadan yavaş ya\'aŞ konuşarak ge. 
defterler de açılmt§tır. zinmektedir. 

Günlerin peşinden: 

Acımak kusur mu ? 
Almanlann Hindenburg hava gemisi Amerikada infilak etti. 

Jçindeki yolculardan ve tayfolardan birçoğu yandı.. Tabii bu za. 
valh insanlara acıdınız değil mi? Felakete düşen bir insanın haline 
acıınak eski ahlfık kitablarma güre fazilettir. Bu faziletin zıddı ıse 
ta~ yiirekliliktir. 

Halbuki di.inya yüzünde birçok şeyler gibi ahlak kaideleri de 
değışiyor. Bu cümleden olarak bazı Avrupa muharrirleri acımak 
denilen şeyin insanlarda bir hudbinlik eseri olduğunu, hudbinliğin 
bir teznhüründen başka birşey olmıyan bu ruhi hadisenin de fazilet 
st\yılmaması lazım geldiğini söylüyorlar. 

Hakikat halde Hindenhurg hava gemisi ile beraber şu kadar 
yolcu yanmış havadisini duyunca insan kendisini bir an için bu 
yolcular arnsında imiş, onlarla bernber ayni felakete uğramış farz 
eder; merhamet, yahud acımak şeklinde tezahür eden teessüriin bir 
~ebebi de budur. Fakat bu ruhi hadisenin böyle gizli bir hudbinlik 
kaynnğı ile mi.inasebeti bulunması onun insani ahlak faziletlerin· 
derı sayılmasına mani olaSilir mi? Hindenburg balonunun infi
lakını mucib olan sebebi anlamak ve bir daha bu türlü bir felake
tin ön\.ine geçmek için bundnn sonra 'alışacak fen adamlarının bu 
hnrcketlerinde ayrıca kendi hesnblarma can kaygısı bulunması 
takl,ihe vesile teşkil etmeli mi? 

Hasan Kun1çayı 

1 GONON AK/JLER./ 
Tarihler ve tabiat 

Nur<'llİlı A rfllm. l !us gn=rtrsi11 • 

tf,. ;ya:ıyor: 
Bir takım hadiselerin sene ve ayı 

tarihleri arasında insanı hayrete düşü -
rebilecek bir takım tesadüfler bulun • 
duğuna dikkat etmiş m:sinizdir'? 

Bir osmanh üslübçusu, vaktile 
temmuz ayının "bir tl<'rri inhıltibat .. 
olduğunu yazmış ve şu tarihleri say -
mıştı: Fransızların on dört Türklerin 
on (yirmi üç). Amerikalıların dört 
temmuzu. 

Buna karşı da bir türk yazıcısı ilk
teşrin ayının bir "devrimler ayı,, oldu
ğunu söyliyebilir: T:irkiyenin büyük 
cumhuriyet bayramı o aydadır; Rus -
yanın ilkteşrin ihtilati o ayda olmu~. 

Faşistler Romaya o ay isinde yürü -
mü~lerpir. 

Geçenlet"de Yugoslavyadan gön -
derdiği bir mektupta Falih Rıfkı Atay, 
23 nisanın o dost memlekette bir milli 
bayram olduğunu yazıyordu. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin ilk açılış ta
rihi olan o günün büyük İngili7 ~a • 
iri Şekspir'in de doğum ve ö}:.im tarihi 
olduğunu biliyor muydunuz? 

Birleşik Amerikanın eski Ankara 
Büyük Elcisi general Şeril, Atatürk 
Türkiyesinclen bahseden bir kitabında 

§ll tesadüfe balmumu yapı~tırıyor: 

ondokuzuncu asrın son yirmi senesi -
nin birinci, ikinci ve iiçüncü yıllarında 
üç milletin üç şefi c•:inyaya gelmiştir: 
Atatürk. Ruzvelt ve Musolini. 

Yirminci asır inkılab!arının tesa -
düfi surette başarılmamı~ olduğunu i!!
bat edecek birçok deliller elimizde -
dir. Bu inkılfibları görmek için tarihin 
ve tabiatin de önceden hazırlanmış ol
duğunu tasavvur edemez miyiz? 

Elll iki anneli Çingene 
çocuğu 

"J 1 - \ t:°'. l/ubt•r ga:.,•ı,.,,;rı -

<l<' lm lmşhl•la "''~rellİ~İ /1'.:rwlu rli • 
yor /ji: 

Merzifonda bir Amerikan kolleji var
dır ki. seksen senedcnbcri devam edip 
durmaktadır. Eskiden erkek çocukla -
rını yeti tirirmiş. Şimdi tedrisatını kız
lara hasrediyor. Burasını ziyaret et -
tik. 

Kollejin gayesi. elli ikiye inhisar e· 
den kız talebesini, ev kadınları halinde 
yetiştirmekdir. Bu maksada ulaşmak 

için bir de çocuk 1:.0:.iyütm~ tatbikatha -
n°esi açmış. Eskiden, kız talebe, "Sel
ma" isimli yapma bir bebeğe ihtimam 
göstermiş. TaEm tecrübelerini onun 
üzerinde yaparmış. Fakat, günün bi • 
rinde, civardan, bir çingene kadınının 
çocugunu almışlar. Hayret edilecek 
bir şey varsa. kıpti çocuk san saçlı. ma 
vi gözlü. 

Şimdi bu mavi gözlü. sarı saçlı çin
gene çocuğu elli iki anneye, sekiz da
dıya maliktir. En asri, en yeni icat ih · 
timamlara nail oluyor. 

Herhalde, b:r prensesin bile bu ka
dar çok <ladısı ve annesi yoktur. Hem 
de kızın istikbali müemmen! Büyü • 
yünce mektepte meccani tahsil edecek. 
Mektebi bitirince de, Amerikaya, o· 

Edebiyat hitaraları 
llaliı ralıri lhnrısny Son Postada 

t•drbinıt lwtıraltırından balı .<if>dı•r • 
l:rırı ~<'w;liğirıdc 1\.(1(/,J,.;;yiin<f,, ~ı·m • 
,,İffl/1 ,<;o/wğmda /lflllSİymın oltluğ11 
bir t•ı • ılı· () ::.ammıın w·nı: .~rrirlı • rinirı 

yaptığı {!,t't'(' ıoıılmıtdarmı 11::.1111 llZfl • 

ı/ıwr mıilltflml,· diyor lii: 
· Bir gece Ahmet Haşim de gelmiş

ti . Şiirler okunuyor. mecmu:ılardan 

bahsolunuyor ve alelusul uzakta olan
ların eserleri çekiştiril:yordu. Bir ara
lık söz döndü dola tı, Salih Zeki üs • 
tünde karar kıldı. O akşam bizim sev -
gili §air mecliste yok ya. başladık o • 
nun Oli'mp ilahlarına atıp tutmağa .. 
Faruk Nafiz bir nükte savuruyor, Fah
ri Celal bir nükte savuruyor. kütüpha
neci Cevdet bile bir: şeyler yumurtlu -
yor,'ıhele Reşad Nuri aklımdaki espiriyi 
kaçırmayım diye sönen sıgarasmı yak· 
mağa bile vakit bulamıyordu. Ben de 
galiba onlarla atbaşı beraber }1:.irüyor -
dum. İ5imizde susan, bu Yunani şi

irler parodisine karışmıyan yalnız Ah
met Haşimdi. Her ne ise bu bahis böy
le epeyce uzadı, sonra hararetini kay -
betti ve kapandı. Başka bahislere gc • 

. çildi. Fakat aradan enaz bir buçuk sa
at ge5mişti ki hiç ıro:inasebeti yokken 
Ahmet Haşim birdenbire oturduğu 

koltukta sallandı. ileriye dofru uzandı 
ve müthiş bir cerbeze ile Salih Zekinin 
şiirlerini methe başladı. Biz hepimiz 
şa§akalmıştık. Bu bahiste evvelce ni
çin susmuştu da şimdi böyle ansızın 
coşuyordu? Maamafih Haşim sadece 
evvelki sükutunun onkat acısını çıkar 
makla kalmadı, bu müdafaanameyi şu 

kuvvetli cümle ile bağladı: 
- İşte böyle ... bu çocuğun şiirleri 

harikadır. Fakat eşekler bunu bir tür
lü anlıyamıyorlar ! 

Bir anda sandım ki bütün esatir ilah 
ları tepemize yıkıldı ve jüpiter şim • 
şeğini çakıp bulutları yırtarak karşı -
mıza dikildi. Ben ne taraftan infilak 
olacak diye bekliyordum. Bereket ver • 
sin ki korkum boşa çıktı. Yalnız Retad 
Nuri hayretle doğruldu ve Faruk Na • 
fiz ayağa kalkarak şunu söyledi: 

- Affedersin ama. iistad, bu eşekler 
hitabı biraz okkalı t•"ştü sanırım. Hiç 
olmazsa, kuzum, bir Wı~şa huzurunuz -
elan" deyiver!. 

Haşim devirdiği çamı anlamış olma
lı ki bir lahza durakladı. sonra gülüm • 
siyerek: 

- Yok canım, sizin lçin söyleme • 
dim! Dedi 

İyi ama kimler için söylemişti? Ar
tık orasını ne biz sorduk, ne o izahat 
verdi. Maamaf'h bugün bana öyle ge
livor ki büvük sembolist sairin bu mü
d;faası ihtimal Salih Zekiye hakkilt" 
takdir edemiyeıı b'zler gibi bin bir ba
sit faninin tenkidine k"-şı jiipiter'in 
simseğinden bin bir kere kuvvetli bir 
silahtır!. 

kumağa gönderilecek! 
Olıır acaiplik m'? 
AnadoJunttn ortasında san saçlı. 

mavi göz.•:.i. 52 ann~li. S ciadılı. asri 
terbiyeli ve istikbali müemmen bir 
çingene kızı ... 

Baı otscla ul kralı Jl/. 1111 

Londraya gid 
krallardaf1 

bir kral . ııııe 
lngiliz Kralının taÇ gı} yB 

simi mi.inasebetile Londrf ,e 
ler arasında birçok As}ra 

1 

kah hükümdarlar var. . de 
Bunlnrm arasında bır. 

111
etl 

Afrikadnki küçük hük~11,ıı ' Barotsehmd'ın kralı 111 u 

bulunuyor. edtfl 
ili iinci.i Y eta, Gnrb rıı ı-ı~ 

ne di.işkün bir adamdır .. ., .
11 

A 
n iimunci imtisal olmak 1

1 
~.~ti 

pnh elbisesi giymiş, yaka 1 /'>' 
takmış... Bundan bas~a sıır' 
adetlerini de benimscmıŞ. ~ 
hep Avrupalı usulü yaşar fil~ 

Krnl Y eta, lngilterede .1 t•İ 
esnasında bir Amiral elb•:;~i 
cektir. Bu elbiseyi on~ GeDıf. 
Edvard, babası V in~ı bit 
hediyesi olarak, kendisıne 
ka ziyaretinde vermişti. h tt 

Barotseland kralı se)~~ üİdıı· 
ken buradaki resimde go~ dek 
bi giyinmiştir. Yalnız elrı·"> 
c:alarncti \.o larak tı~ıclığı ,1 ~11 ~ 
dır: Bu, sinek kovmnk ıçı 
mlan bir tüyd•:r. ..

5 
o 

Kral bunu, belki bir 
50 ııf" 

taşıyor, belki de herkeste~ırll 
rünüp kral olduğunu ha 
ıçm ... 

Halit Z iV 
Son neşriyat nıil/I~ 

betile ne diU01 ~ 
B .. "k d'b' · H lid ziyJ · uyu e ı ımız a iJlcİ r.; 

gilin sanat hayatının elli btŞ ,ıt~ 
nümü kutlulanırken Tan ı. ti"; 
U . . . 1 "lteSI 
nıversıte edebıyat f :u bir 

arasında yapıldığı yazılan iJfJ; 
neşredildiğini ve bu ankette (t f', 

kında bir takım yersiz, haıcsı.ı:y•' 
sız sözler sarfolunduğuııu . tP' 
tl • • . k"JteSI ti nıversıte edebıyat fa U bil 
kendilerinin böyle bir an1tet~r0V'r 
cevaplar vermediklerini' bil~:,,ı. 

Dün de Halid Ziya uşak 1'1' f.:JI 
sile konuşarak bu mesele tıll ıııı1' 
. . b' h . ·-izd rını soran ır mu arrırh•· 

lemi§tir: ol•" 1 

"- Benim kendi ncfsirrıe ııiil'' 
dımdan ziyade Türk gerılÇ .. ' 

P
i ••• 

madım vardır. Eğer bu ya ıı' 

şahsımı tazip edecek bir ııı'._cıJf 
. yo~ 

bunun bence ehemmiyeti I 
ehemmiyet, anketin Tiırlı·rı;ıtl 
irfanına ve bunların ıetJ11 ıı tc 
eden tlnivcrsiteye karşı 01' 
tahkir manasıdır. ııt d 
Eğer ben bundan bir tees: rıl 

sam onu ancak bu noJ:tlll t • 
. ·rı ' duydum. Ben milletııtl1 Jc 0 

onun parlak ist'kb<>line la''1 ..itil' 
, •5tW ti 

sek hır payedc görrrek 1 ıel ~ 
J!endi;;inin yükseklii!ine 11~ .. tı 1 

• il' 
leC'"1t her ta:ırruz benirrı ıÇ 

cedir. ~ı 

Cisimleri gayrlrf' 
kdan ş11• > 

l3it 
Viynoa. 8 (A.A.) - )" 

vah mühendis cisimleri gıı. ' - ''( 
lan bir şua kcşf ctmi~.u jet ' 
bu hususta fenni tccrııbC ıde 
ve tam bir muvaffakiyct ~; 
tir. Bir A \'usurya mucssc 
satın almışır. 



lf ak,,e l . J -

"~':!, 

Yakalanan .. 1 Akıl Hıfzıssıhhasının se-
kaçaklar bugun ı·k . I d 

Bir elinde buket 
• tutan işçi kız'. 
~:ildeki 7 lirayı bir yankesici çarpınca• 
~ 8ı. 111ud "Yda feryadı koparmış ve hemen .. 

getiriliyor ne 1 kongresı top an ı 
... -

için ayrı bir hapishane 
bir det evv ı ~ - ~eai .. e • tramvay i~erisin-

eı~Uıt.. Clhk had' • l~evkif edilen 
genç kadın! 

İstanbul tcvkifhanesinden kaçış
larının· 11 inci günü Adanada, in· 
dikleri "Ceyhan,, otelinin müsteciri 
Şevketin teşhisi ve ihbarı üzerine c\e 
geçen Orküplü Abdüllahla Antak· 
yalı T evfik'in, bugün lstanbula ge
tirilmeleri beklenilmektedir. 

Mücıinı <~ocuhlar 
llllı uln1ası n:eselesi göı üşüldii 

.:"'ile bi u Baat .. . ısesı olmuş. Bir 
~ t ~k ~ 11 mı sularında bir 
te.: hattaı~~ ve bir elinde o akşam 
\~lllda · g~ 7 lirayı tutan kulu 
-.,~, 1Şçı M" .. "~ce. ur u.zeyyen, - 17 yaşın 
\ Clııta llııdcn ~tefek ya~ılı :bir kız . 
' l'afta d rnvaya bınmış. lçeri. 
l)' Pararrıı ur.urken, birdenbire ''A-

tı.::' hu .,, dıy h :-ı:Yoğı sırada. l{ e aykırmı;,. 'rram-
~~ . ..,..u istik araköyden kalkmıQ 
"'§. ~· aınct· :»• -.... anı "D ındeki kavsi dön-
."'lll. o· 0 Yçc O • ~ lllindc b" rıyentbank., bina-

~ toı da, ~·~ıc~~ fe~ad! Ve taın bu 

U
at:an la· . rı ıtc kaka kendisi-
ır- cıvcrd ~~Un Yak Pardcsülü ve par. 

~ ı... · atıa,., ası kalkık biri tram. 
~~u .. ·ıp k • ~ t Veren k a~mı~ !. Bilet parası. 

au 1§; buket ızın elınde, hiç para 
~t:It1 kim'? c ba.kakalmış ! 
" ~e · 'rram "tQı ne Yoluna vay durdurulmuş, 
~~ray ınc k ~evam ctmi§, kıza, 
{~ı~re del:.ır <'tınc miiracaat ct-
J '<lb Q4Cled'J · •e ~ıb a~ıanııı:n ı m ış. Orada tah-
tıt,,, • a 11\ıkıır. l§ \'C Gölbaşı scmlin-
t :"!'an tı ., ı k.. . 
~ la.h lllft1 i . 0Besındeki kah\'ede 
~ arr· 5ınındc b · . . 
• t~lı 1 lllcı:nur ırJ, bıraı sonra 
~ı~ !'ilmiş. F' k u tarafından merkc

~1 -~ liıfzı,a ~t, ÜsUlndc para ela 
' b_ ~nkcs. 5 Yaşında bir deli. 
'!.> "-"n lr rcddelmis: 

~~'-ah\' d aı:nvaya d ~. . • ~ll'Jll e e otu a egıldım o saal-
~ı. J~Uı.ıiordum. Kahveciyi 
,"'<l!lııı. 1 ClJe bo · cm bakınız, boynum 
~ '.l'r Ynuınu kc r~· 'n.. g~ aı:n.vayd s ıgımden sar 
"~, re}( atlı an, yolcuları ite ka-

ar Yan ad ~.. rnı~-ın ' amın boynunda 
.\ı.~ıtıe ıı;? 
~a.l\\; ~.den biri · 

hı '2öyJe el : §aır Sabih hı.et 
U~, .\rkaa enuş: 
~~. ında ı· . 
~ bı;a~asın~~verd .?ir ~ardi:>~ü 
\ dan adaı:nc]ı t l'llu uzcr1n!'_ka l· 

l! Seçen 
13 

ra.m,·ay içerisinde 
lııııı.. · clki bu : bclkS de 

~'-~~·· ""llM~inc Hır 
~ .. til'd· ~ biri ' . zıya taharri mc-
"'l(lltıı ırıırnilj nın lacivcrd pard11sii. 

lllış ' J'lardes ·· .. 
'l,_' Şi \·e ~ahide 0.~un yakası da 
~'> llldi gostcrilıni<:: · · • ne d .. . 
'~ ersiniz. Bumuydu 

l.tıı §imdi be 
~ıu ~fyc nüyor: 

l'or. ne ger 
1.. '~ • ınce, 0 daha kafi 
"" i Udur ' C! , efend· 

ı.. ım· t• ~ '\llh ' a da kendisi· 
lf~ \'eei ' 
~ !Uıı l<'erdi s 
~dıığq o saatte kadı~ çağırılmış. O. 

bıı . lsaioııu nıua:~dı kahvesinde o. 
Cihet· llurnara1 aasını tasdik et 
~ıl'i ı al"rıca ı Poliı hkender de-
11. ııcı zapta · · 

tıı "'a b Ceıacı gcçırmiş 

Kıskançhk yüzünden 
iftfraye mi uor-adl?. 

D
.. bah eemlle isminde bir ka
un sa d b' . . 

dm. mcvcudcn Sulatnahmc ırıncı 

ıh' a ·a getirildi, hakim Reşid ta.-
su cezı > . \' . d rafından sorguya c;ekildı. c nctıce e 

de tevkif edildi. 
Cemile, ~yaz ve geni~ bir mendi· 

li, başına "alarils,. bağlam~§, alyanak-

1 
. d ,..0··rı.·ınüslil gen!: bır kadmdır. 

ı, zın e " ~ . Llıcivcrd bir manto giynu~. altından 
ft

. t kJi.Tf ,.örUnilyor. Beynz çorap. 
ne ı e e o o h . k . 1 
l 

, J .~ı-selt ökçeli siya ıs ·arpın er .. 
ar 'e ) ur. . b" .k 

Bileklerine d(', aıtına bcnzıyen ılc.zı •. 

lcr gcgirıniş.. . ,, w _ 
23 

yaşındayım, dedı. ~ogukc;eş.. 
mede 28 numaralı /\~ırın e\'lndc ot_u-

:ı . ,. 1·racı olarak .. Annemle bır-
ruyorun , " . . _ 
Iiktc. Evliydim, şımdı dulu~ .. hoca~ 

b r<ll
. Taı::r:ıda c\·Jcnmı§tık. Bır 

renç c • ':. • 
sene ev,·el orada öldü. O .merhum o-
l 

ben de buraya. gcldım \'C bura-
unca, k k .. 

d 
·mdi çama.sır yı ayara geçını. 

a şı E . . . d b" . 
yorum. Annem de mm ısının c ırı. 
nin yanında. iş görüyor. .. 

Bu genç kadının, alacalı \'C ormc 

b
·r lıırkayla gene alacalı bir basma 1 • • 

parçası aşırdığı ''e bunları Hayrıyc ıs-
mindc bir l<adma verdiği iddia. edili
yordu. I\cndisi, bu iddiaya. karşı şöyle 
diyor: . w •• 

_Hayır, ocn iftıraya. ugradım. Böy 

le bir iş yapma.ğa. tenezzül etmem! Bu 
gösterdiğiniz şeylere elimi bile sürme-

dim ! 
_ H:ı.yriycyc vermişsin. kızım? 
_ 

0 
Hayriyenin şahitliğini ,kabul 

etmem; çunku bent kısıcnnır o! HattA 
bu yüzden onunla kavgalıyız. Geçende 

Alemdar merkezine dü§tük! 
_ Ya Eminin şahitliğine ne diye-

ceksin? 
- Onu d., hiç kabul etmem: çünkü. 

babaınla hıısumeUldir. Tabii dolayısi-
le bcninılc c!c! 

- Scbcb? 
- Seb~b,.. Merhum babam, onun 

ablasını sevmiş. Bu yüzden ... 
_ peki, ~imdi annen nasıl oluyor 

da bu adamın yanında. i;ı görüyor? 
_ E ... Babam öldil. Sonra, annem 

. ıdi 4s-so yaŞında bir kadındır. Ta. 
şın d . . ... 
b'" Ne çıkar'? Sa ece ış goruyor ora. 

d
11 :· c;: • Fakat bu Emin, benimle gö. 
a. ':>'e).. .. 
.. k ı· stedi ,·e ben de yuz vermc-
ruşme . 

d
. 

1 
te asıl ondan dolayı, alcyhım-

ıın. § 

dcdiı ! . • . . 1 

k 
bir ı;aJııd de 'ar. Zckıye . 

Baş a " . .. l d. 

Ce 
.
1 

onun için bırşey soy eme ı, 
mı c, 

T evkiflerindcn sonra Adana tcv· 
kifhanesindc "misafir edilen,. bu 
katil suclularının Adanadnn hareket 
ettikleri: dün sabah lstanbul miid
deiumumiliğine Adana ıniiddeiumu
miliğindcn gelen bir telgrafla bildi-
rilmiştir. 

l\ı1eYku flar sıkı muhafaza tc:rti-
batı arasında getirilmektedir. lstan· 
bula ııyak bastıktan sonra tekrar 
kaçtıkları yere ~ötürülcccklerdir .. 
Yarın sabahtan itibaren de sorguları 
etrafında tahkikatm yeni safhası gc· 

nişliycccktir. 

Adliye Sarayı 

Prost'u11 kat'i 
ınütaleası alındı 
Şehircilik mUtchassısı Prost, lst.aıı

bul Adliye sarayının Sultanabınctte 
!'\imdi hapishanenin bulunduğu yerde 
:;kurulması muvafık olduğu hakkında 
kat'i mütalcasını alfıkadarlara bildir. 

mi~tir. 
Bu cihet. zaten esas itibarile t.nkar. 

;ur etmişti. Bununla beraber, A ,·nıpa
dan dönen Prostun bu hususta hcrhan 
gi bir mahzur göıiip görmediği de öğ. 
renilmck isteniliyordu. O yerin gayet 
uygun olduğu §eklindeki müt~least 
UzcrinC', iş biisbiiliin katilPştiğındC'n, 
yakında ilk hazırlıklara başlanacak
tır. Bu ilk hazırlıkları da nnkliyat ta-

kib edecektir. 
tık iş olarak, hapishanenin yıkılma

sı geliyor. Bu İ5C ne zaman girişilcbi. 
ıcceği, daha tesbit edilmemiştir. 

Hapishanenin yıkılmasına girişil. 
meden mahltiımlar, te\'kifhaneye ,.c 
kısmen de ~ra. hapishanelerine nak· 
lolunacaklardır. 1stanbul tevkifhanesi, 
bundan sonra ayni zamanda hapisha
ne yerini tutacaktır. Bu maksatla da. 
son zamanlarda bazı inaaat yapılarak, 

gcni~lctilmiştir. 

Sultanahmed Sulh 
hukuklar- ta,mıyor 

Akıl hıfz:ıs .. ıhhası cemiyetinin senelik 
kont;rcsi dün Eminönü 1-Jalkeviı JJc ya· 

pıldı. 
Doktor bay Fahreddin Kerimin kısa 

bir söylevi ile kongre saat 14.5 da aç.ıl· 
dı. Fahrtddin Kerim, bu sene ikinci bey 
nclmilcl hıfzıssıhha kongresine TUrki· 
ye namına iştirak edilerek mufassal hir 
rapor verileceğini söylc<.li. Konı;rede gö· 
rü~ülccck mühim etildlcrin mahiyetleri· 

ni anlattı. 
Bundan başka Pariste topla•ıacak 

olan ~ocuk tebabcti ruhiyesi kongresine 
de iştirak cdilccc~ini bildirdi. Bu kon· 
grcye de Türkiyeden bir rapor hazırla. 
narak gönderileceğini söyledi. 

Bundan sonra kürsüye gelen bayan 

Aliye Rıza, ruhi maluliyet ve ruhi has· 
talıklar ha'.;!:ındaki etüdünü okudu. 

ı o sene i~irl:le akıl hastalıkları hasta

hanesine gelen 15 binden fa:tla hasta 
arasında beş yüzünün mücrimleri teşkil 
ettiğini anlatarilk bunların suçlarının 
mahiyetlerini izah etti. 

Bayan Aliye Rızadan sonra kürsüye 

gelen eski yüksek tedrisat müdürü ve 
talim terbiye azasın' lan ruhiyat mual
limi bay Nevzad Ayas "bizde sosyolo· 
jik görüşle suç., başlıklı ~ok uzun etü • 

dünü okudu. 
Bay Nevzad Ayas, suçun mahiyet ve 

sebcblcri üzerinde tahliller yaparak, 
suç kelimesinin ifade ettiği manayı ilmi 
bir surette tetkik ettikten sonra muhtc. 
lif nazariyeleri izah etti. Amerikada 
1936 yılındaki cilrilmlcri anlattı. Ame· 
rikada her yirmi dört saniyede bir şeni 
cinayd iıkncliğiııi, bir senede 1,264,632 

vaka kaydedildiğini, bunun dakikada 
Amerikan milletine 35,625 Türk lirası
na malo~.:Juğunu günde 51.299,900 mil
yon lira tuttuğu kaydederek memleke· 
timffdeki cürümlere geçti. 1926 yılı He 
1935 yılı cürümlerini rakamlara istina· 
den ını..:.aycse etti. 1926 yılında hapis. 
hanelere ı 00,694 kişi girdiğini bu mik
tarın ı 935 yılında 1l3,502 kişi tuttuğu
nu söyledi ve cürümlerin mahiyetleri 

üzerindeki tetkikat sırasında da: 
_ Yaş üzcrinJeki istatistikte de en 

çok cürümler erkeklerde 30.39 yaş ara· 
sında. kadınlarda 22-29 ya~ arasında 
göriilür.,, dedikten sonra temennilerini 
üç noktada hulasa ederek şunları söy-

ledi: 
_ "Gaı:etekrimiı: yalnıı suçluları 

haber vernıekle kalmamalı. bunların için 
de hiç olmazsa. dikkati çeken bir keyfi. 
yet nevi ~östermeli, arasıra siltunlarına 
...ayri şahsi surette mikolojik ve sosyo
İojik bir tahlile tabi tutmalıdırlar. Ad· 
liyeeilcrimiz. avukatlarımız, meslek ha. 

yatlıırında meşgul oldukları su~lara ait 
hatıralardan gene gayri şahsi surc.tte 
ba~setmek suretile suçlarımıza dair 
tetkik ve mülahazalarını neşretmesi, 
biihassa bu mesleklere mensup olanlar
dan istirahate çekilenler daha fayd:ılı 
olurlar. 

Roman, tiyatro, hatta giindelik küçük 
hikaye yazanlarımız sanatlarını. kalem· 
lerirıi biz:im içtimai hayatımızdan aldık. 
tarı sus mevzuları üzerinde oynatmalı-
dırlar. 

Bay Nevzad Ayastan sonra kiusüye 

~elen umumi hapishane doktoru bay 
İbrahim Zati, demir parmaklıklı hapis· 
hanelere giren insanların acıklı hallerin. 
den bahsederek ~ençlcrin eiirümlcrin· 
den ve bunlara karşı gençlik mahkeme· 
leri ve mücrim çocuklar hapishanelri 
vücuda getirilmesi lüzumundan bahset. 
ti. Mücrim çocuklar için ayrı bir hapis
hane yapılmasını. çocukların orada te
davi rdilmeleri lüzumunu tebarüz ettir. 
<li. Bu hapishanelcrin nasıl yapılması 
laz:ım geldiğini anlatU. 

Bay fbrahim Zatinin söylcvin'dcn son-

ra kongre başkanlığına bay füt'm Akif 
getirilerek söz istiyenlcr i~in serbest 

münakaşa açıldıgı bildirildi. 
Hukuk faki.ıltesi ecz:a doçenti bay 

Burhan cürüm ve ecza bahsinde noktai 
nazarlarını anlatarak Nevzad Ayasın 
tasnifine itiraz: etti. halyada mücrim 
cocuklar ıslahanesiııde }'aptığı tetkikleri 
;nlatarak, hay lhrahim Zatinin böyle 
fikirlerine iştirak ettiğini memleketimiz 
de böyle hir ıslcihaneye şiddetle ihtiyaç 
olcluğunu, htikCımetin bu huş1.1sta tct. 
kikat yaptınn:ıkta olduğunu söyledi. 

Tekrar kürsüye gelen lıay Nevzad 
Ayas fikirlerini daha ctraOt surette an
lattı. Doktor bay Fahreddin Kerim rü
rümleri normal. ruhi hastllık ve ncvro. 
tik olarak uçe a}'rrarak, mahiyetlerini 

izah etti. Bazı insanlann kabahat İ'ilc
mek, mahkum olmak hissini besledikle
rini. bu tahte şuuri bir mesele oldııgu. 
nu, onun için bu gibi cürümlerde psika
nalijin amil buhındugunu, mUcrimi bu 
nokt~ııan da mütalca etmek icap ettiğini 
söyledi. Yurclda bir Kriminolojiye ihti· 
yaç olduğunu sebepleri ile izah etti. 

Kongreye nihayet verilirken Atatür
ke. Başvekile, Millet Meclisine ve bü
yüklere tazim telgrafları çekilmesi alkış 
Jarla kabul edildi. Kriminoloji enstitüsü 

ile gençlik muhakemel~ri teşkili te~e~
nisinin izharı ile mUcnm çocuklar ıc;ın 
bir müessese ihdas ettiğinden dolayı ts. 
tanbul "·alisine te!iekkUr edilmesine ka-

rar \•erildi. 
4.~ial" ıtti, liıra, dUn sabah .b d 
' .!} ı. b 2:.1 dUnk u li

rli eıı de Uru§ın~ Ü celseye gel-

~:~ l'oıtt ~aya g~~~~bındaydı. Mü-
ıt,_ ı. "' u. Su-.... · ş, davacı , .. (' 
"111 1 e11ı .... ııe ·· " -
hın' t~leQ· 3ehirdc k uç §ahiu, dinle. 
~~~ ~t zc emlak ahvcci Ferdi Sa. 

\.der. a~. n....ı~cmuru ~air Sa-
!l. ~.. l"' ıs 1685 
:q li.ze"'. numaralı 

yalnız: d d' 1 d ~·ı inanınız. c ı . ya an egı . 
_Bana , 

. gcr"ck! Ben, masumum· 
·· 1 d'klerııı1 ~ soy e l . -o c:ı"d dosyayı gözden ge-

Hakıın j\,e:; • 

çirdi ve: d d" ben seni serbest bı-
- Kızıın. e 1

• . ' rakamıyac:ı.gırn- d - ·· . ını oınuzuna • ognı şoy-

Adliye sarayı yandıktan sonra, Sir 
kecide Eminönii knymnkamhğınm bu. 
ıunduğu "Giilbcnckynn,, hanının ga. 
yet dar ve izbe bir kısmına sığınan 
suıtanahmcd sulh hukuklarla kalemle
ri ve tebligat büroları için, lstanbul 
milddeiumumiliği, geçende yeni bir bi
na. bulmuştu. Pek isabetli olarak, da
ha rnhal ~alışma imkam temin edil-

mişti. 
Üç mahkcmc,YIC bunların kalemle. 

rinden ve tebli;al bürolarından ibaret 
olan Sultanahmcd sulh hukukların Di. 
va.nyolundaki "Türk Kadınları Biçki 
yurdu,, binasına taşınmalarına, dün 
öğleden sonra başlanılmıı:;tır. Taşınma 
_ ve ayni zamanda yerleE:mc • bugün 
de sürecek ve yarın sabahtan itiba
ren. yeni binada faaliyete geçilecek-

Seyyahlar Bursaya rağ
bet etmiye başladılar 

~ 1 Olt ".Y~· lıı lındu ın de evv 
tııı ~ §eıtıı Ve "~i elcc alınan ifa-
~ l'rh de ı.._ • Yet, Yuk' tı l\d aQ b" U\!hrt.iJdi .. arıda an-
~~ ı.e l!Ub 0 rneke · Muddeiumu-
~ • ~ Ut b · suç ı. '-ı b taet · Ulnıadı~ un usulü daL 
'ltf,._ ey t ıst~di. S dgını ortaua ata 

"'I' el • a ett· " · 
1"1 b e, hu · ınin reiı:ır ~· ~ra •· ısteğe ~ ıgın. 
' e~ını kar uygun olarak 

··u l11ort arıaştırdı. 
~ı nl'on . a dav! s 
~ıı, ~alt " sıgor• ı 
f "-O •~ clav 1.a kuınp ~ "<lha.h <ısına d" anynsını do-
ı. IQ Q• ' Ord" "~ıı el'tı,, a baı. 1 unctt cezad ~. ·dtt, -.rıu.. ıı.ı arak a 
"IQ\d~ Son,..,~tlan ~ ... 1 ' l3eyazıd nü 
1: "'il •<1. s· c..:en b' -
t\·ab Sot'\ıi !Vas nUf ır eevab O. 
\o~ı a.1ının an bir clh us memurıu. 

h' 5 h:ı .. ,a.k Uzerc et hakkında 
" <lu -..ıran · duru J~l <la.,. a kaıd E.:manın de-
t '·g anın ı. 
~~. otlalıı tnevıu 

~~~l'ıı ~hte ,., aı-~ öJı:nu:· ~~~ olan ha
~ C\..~~ tet Süıkıe si~ b bı gösterc-

~ı-llttlJt l"lebbüstur. so;._ta bedQllerini 
. " ık"· .l.ıaya d' 

• 1Yanta 
0

... e ılcnlcr 
ıger birkaç ki-

Ccmıle, b~ d "ıktı. Tevkif 
• w• ·1 salon an ~ 1 le bır egt§ ~· . ,azıımasını beklerken 

müzekkcresının ). stiindc yanyana o. 
koridordaki sıra il , ••siındi J:>P.ni mah 
turduğu jandarrıt:ı)a ':.' 

l di'-·ordu. 
pus edecek er,, .1 a.g·ırılarak du-

--ı.tdler Ç • Da,·acı ve ~· 1 k olan ecmıl-
edi ece 

ruşmasına devam .. ·(ha.ne yolunu tut-
le, biraz sonra. te'> kı tobUse bindiril

tir. 

Yeni köprü dubaları 
mak üzere, kırmızı 0 

di? ıuıarı Köprüler direktörü Bay Galib Al-
KomUnistllk sUÇ manyadan r"hriıniz.e_ d~~1müştür. ~~Y 

Hacerl öldUren.. . Galib Almnnyarla köpru dubaları ışıle 
ve . ., a" tı ~uçluları Na- -·1 oln1uı:: \'e veni dubaların gön-

1
- .. . ti ık te.hrıK meı::,_, u ı. J .. omunıs . 'L. ,.1ıcıın v.s. a. ~" · t . "l" ~ k tCt nl d ·tmesi işini balletmı§ ır. ı akında 

z1m Hikmet. hı ·n , dilO sabah a. crı · h r d h · · anıa) a bu dubalar ambalaj a ın e §e rımıze 
leyhindcki duru!i'.. 'ci de,·am edildi. ğırcczada kapalı celse et 13 c kadar .:g~ön~d•c•r•il•ec•e•k•ti•r•. ---~~~~--- 1 
Dün sabahl<i celse, 

5311 ı uşmada dün fa.hitlcr dinlcnilecckti. 

sürdü. ~ ıköyUnde. ı~uş. 
Dundan fonra. Ka~ Mahmud ba.ba 

diliçayın kar~ısındakı ı· parasını 
w t ll Hacer. 

mezarhgında Bar ın . c 1casa-a·1 bır gcc 
ele i;C'Çirmck mak53 ı c 1 1 Hü~eyi11 
tura il~ öldiinııektcn ~uçılıaraktt. Dil· 
onha§ının clunı~ması ~ap 

~·rı;ok ~ahid gelıniı;ti. Falmt, vakit 

g~cilnni~ti. Tat!l ~aati geçmekteydi. 

l 5 h .. ~ rnıı sab:ıhı saat 9 
şaJıitıern•n ........ 
da. gelmeleri için ımza nlındı, duruş-
ma kaldı. 

Bir hafta sonra gelecek 400 Alnımı seyJ[alıı 
/stanbuldan evvel Buı sayı giil ecek 

Bundan sonra lstanbuldan başka 
Bursa dahi, seyyahların gurup hnlin. 
de ve sık sık gideceği bir yer olacak. 

tıı. 
Bugüne kadar bUyük ,•npurlarlııl 

yalnız şehrimize gelip §ayanı dikkat 
yerleri gezdikll'TI sonra ayni vapurla 
doğruca memleketlerine 'eya Akdcni· 
zin diğer memleketlerine giden yü:ılcr. 
cc seyyahın. İstanbul kadar Rursayn 

da nlakaları uyıuımıı;tır. 
Ancak, Bursada, tstanbulda olduğu 

kadar te.rcUman yoktur. Onun için ls
tanbuldan oraya tcrcUman götürmek 
18.zmlgelmektcdir. Ayıo l8 zinde Feh· 
rimize gelmesi beklenen "General Fon 
Ştay~n .. isimli Alman bandıralı vn· 
pur. 400 cı>yyahla Mudanyaya ı:;ltti"i 
1.aman bu usul tatbik edilecektir. 

General Foıı Ştnyben vopuru ayın 
1 i sinde Mudanyada bulunacaktır. O 
günden bır gece evvel, ı:;chrimizden bir 
tercUman ı;urupu, şirket \"opurlnrın .. 
dan birile hareket edecek ve sabahlc. 

yin, vnpura mUllıki olncakhr. 
Ve 17 flnb:ıhında Burrn gczinUsi 

ts•;rnbuldan giden tcrr.liın:ınların refa 
kntinde olnrnk bMlıyncnktır. 

ı 7 in('i gl\nU nl<ı:ınmı oradan hep 
birlikte hareket edilerek lstnnbula gc· 

Jinecektfr. 
Almanya sryy:ıhları bu suretle ls-

tanbulu. Bursadnn sonra görecektir ki 
bu, :mcmlc~rnUmizi Marmara içinde ge
zen seyyahlar için yeni bır program 

te.~kil dmektedir. 
Bundn.n sonra , dığer R<'yyahların da 

ı Uıtfon say:ıfayı Çt'\irinir.) 



Festiilal lıazırlıkları . ing
1
ililz . 1 1sm;~1~~~~~ dü~•m1::~!ı!:..~ 

Spor ve sergi progar~mları 
tesbit edildi 

gaz e e er 1 :::~~:~~ı:::~~=~:g~~:m~: :~~.:t~::tmı:ıar: 
lf t üzere Londraya giderJten İsviçre budu- şüphe yoktur. 
UÇ anesi miJBfesna dunda Bern elçimiz Vasfi Menteş, bi- Le Journal'da Saiııt ~ 

diğerlerinin rin~i kıiti_b Fikre_t ~e Milletler Cemi. Bu kadar vaktinde du.e' 

Festival programını teabit temekte 
<>lan korniayon dün belediye reia mu
avini Bay Ekremln bqkanlığı altında 

ni abidelerine, diferi de tabii güzellik. • • yetı nezdınde daımı delegemiz Nec. rüşme mevcud oıaıııaz. 
lerine aid olmak Uure iki resim getl. I ta 1Y8 Y 8 g 1 r m e • met tin Sadık tarafından karşılanarak lskenderun meselesi ~ ... _.. 
receklerdir. Bu resimler arasında seçi- Loza.n& kadar birlikte gelmişlerdir. rede yapılan anlaşnıa ~ 
lecek birinci, ikinci ve . üçüncülerine 1 eri ya sak e d i 1 d i Lozan istasyonunda profesör Afet, kon noktaları tcsbit cdi'ınek toplanmıştır. 1 

~opl&ntıd& apor eğlencelerile, ser
gilere aid programlar kat'i olarak tea.. 
bit edilmi§tir. Spor eflencelerinde, yUz 
nie, yelken, kürek yanılan, tenis ma. 
çı, yabancı ve yerli amatörler arasın
da gUreı müsabakaları, futbol, halk 
yarışı, kılıç k&lkan oyunları ve halat 
çekme müsabakalan vardır. 

Bundan bafka, fotoğraf, resim, ka. 
rikatür, ince el sanatları sergilerile 
esnaf kÖ§elli namı verilen serginin de 
programı hazırl&llJ111§Ur. 

Fotoğraf mUaabakuına. profesyo
nel ve amatör fotoğrafçılar iıtirak e
deceklerdir. Bunlar biri §ehrin tarihi-

milkifatlar verilecektir. solos Seymen, konsoloshane erkanı, mıştır. Keza, Fransa !le~ 
Festivalde milli oyunlar olduğu gibi Roma, 8 (A.A.) - lnıilterede bu • eksperler komitesinden mütehassısları- Suriye ve Sancak hUdU 

Romen, Yunan, Yugo!!llav, Bulgar ve lunmakta olan bütün İtalyan gazete - mız, Attache Komersiyal ve Cene\Te altına alacakları ve san~ 
Macarlar da iştirak ederek kendi mem leri muhabirleri ltalyaya geri çağml • Lozan Tilrk talebeleri tarafından se. Suriye Arapları arasnıda ~ 
leketlerine aid oyun ve şarkılar çala. mı§lardır. İtalyan ve İngiliz matbuat liunlandı. Türk talebesi Ba§vekilimize nm teminine ihtfmaın ed ~ 
caklardır. münasebatı hakkmda a;ağıdaki ı-eımi iki güzel çiçek demeti takdim etmiş- bedenin de tcsbiti icabe:;e. 

Otellerde festival münasebetilc ten- tebliğ neşrolunmuştur: lerdir. Hayırlı yolculuk temennileri a- muahede Ankara.daki f/1-
r.ilit yapılacaktır. Bu tenzilat iki kı- "Hemen hemen l•Jtün İngiliz mat • rasında Başvekilimiz yo!una devam et- tarafından hazırlanınrııtll'· 
ıım ol&caktır. Biri pansiyon komple buatının müttefikan İtalya ve onun mişlerdir. kikata tabi olacaktır. ,,ti 
tarzında diğeri de yalnız yataktır. Dev- müsellah kuvvetleri aleyhine ittihaz Paris, 8 (A.A.) - Reisicümhur Lcb Paris, 8 (A.A.) - il• ~ 
let Demiryolları Anadoludan gelecek. ettikleri hattı hareket üzerine, Daily run, Türkiye Başvekili lsmet lnönünü diyor: Başvekil Blumun 'flJf' 
ler için yür.de elli tenzilat yapacaktır. Mail, Evening Newı ve Observer ga - yanında Türkiye büyük elçisi olduğu vekili lsmet tnönU ~refl!I~~ 
Denizyolları idaresile de bu i§ itzerin. zeteleri müstesna olmak üzere bilcümle halde kabul etmiştir. le ziyafeti, saat 15 de bl 
de yakmda temaB edilecektir. İngiliz gazetelerinin İtalyaya girmesi Diğer taraftan Başvekil Blum Ye Başvekil Fransız _ Tilrk tttl1 

yuak edilmi§tir. lngilteredeki bütün bayanı Başvekalette lsmet lnönü şere. kutlulayan samimi sösler' 
İtalyan gazeteleri muhabirleri geri fine bir öğle ziyafeti vermişlerdir. lerdir. 
çağnlmıştır." FRANSIZ GAZETELER/ NE öğle yemeğinden SO~l 

Roma, 8 (A.A.) - Reuter ajansı - DiYORLAR! Fransız Başvekilleri bir ~.,dlli 
nın muhabiri bildiriyor : Paris, 8 (A.A.) - Türkiye Baş,·e. susi milli.katta bulunnıtlfll';'.He 

Hindenburg balonu felaketi 

1 

ka!ilcler halinde Bursayı geucekleri 
umulmaktadır. Şimdiki halde yal 
Al ' nn 
m~lar, Buf!a seyahatine çok rağ. 

bet gostcrmcktedirlcr. Alman seyyah
lar, Bursanın tabiı· güzeli. v. • . . . ıgını seyre. 
dıp camılcrıni ger.dikten l... .. k . k 
f b 'k ~ a ıpe 
a rı alannı da. dol~makta.dırlar. 
~yya~Jann Bursaya rağbet göster 

meeıne, bır zatnandanberi o §ehre sey. I 
yah celbetmck için büyük bir gayrct1 
Sarf eden Buraa belediyesinin de çok j 
teeirf oldufu &nlqılmaktadır. 

kundakçılık hadisesi karşısında bu. 
lunduğunu zannetmi§ ise de şimdi 
Amerika hükumetinin mükemmel 
olan tetkilit ve servisleri sayesinde 
bu ihtimali tamamile uzakla§tırmak 
lazım geldiği kanaatinde bulunduğu. 
nu beyan ederek §unları ilave et· 
mittir: 

"Daha ziyade ahvali havaiyeye 
iınad edilebilecek olan bazı elektrik 
hadiselerinin bu faciada bir rol oy
nadığına ihtimal verilebilir.,, 

KAPTAN ÖLDÜ 
Lakehurst, 8 (A.A.) - Zeplin 

kumpanyasının matbuat memuru 
Harry Bruno, Hindenburgun kapta
nı Emest Lehmanın dün saat 18,05 
te (Amerika saati) vefat ettiğini ha
ber vermiştir. 

BlR TAYFA DAHA OLDU 
Nevyork, 8 (A.A .) - Dün gece 

vefat eden kaptan Lehmandan son
ra b~.gec" Hindenburg hava sefi· 
nesi mür~tt.hetıitclap ~ kiti daha 
ölmüştür. 

Kaza kurbanlarının resmi bilan
çosu şimdilik 11 yolcu, mürettebat· 
tan 21 kiJİ ve Lakehurst tay.;xare 
meydanı müstahdemlerinden olan 
bir kiıiden ibarettir. 

T AHKIK KOMiSYONU 
KURULDU 

Ticaret nazırı Roper, Hindenhurg 
balonu faciasının sebeblerini aras -
tırmnk için bir tahkik heyeti tayin 
etmiştir. 

Ayan meclisinden ticaret encü
meni reisi Copeland, Amerika hü
kumeti taraf mdan yapılan tahkika
tın ilk hedefi, balon kazasında kun
dakçılığın bir rol oynayıp oynama
dığını tesbit etmek olduğunu beya11 
etmi§tir. 

ikinci hedef, bu hava sefinesinin 
inşası için kullanılan malzemenin 
neden ibaret olduğunu anlamaktrr. 

Eğer tahkikat neticesinde bazı 
maddelerin kazaya sebebiyet vere • 
cekleri sabit olursa, kongre ateşe da
ha mukavim balonlar in§asını derpi§ 
eden bir kanun liyiha11 hazırlıya • 
caktır. 

Va§İngton, 8 (A.A.) - Bahri
ye nazın Svanson demiıtir ki: 

"Amerikan bahriyesi, kabilisevk 
balonların sureti istimali meselesin\ 
tetkik etmeğe devam edecektir. 

Hindenburg faciası, bahriye ne· 
zaretince ittihaz edilen kararları de· 
iittircmez. 

Çünkü yangın Hidrojen kullaml
maamdan ileri gelmiştir. Halbuki 
Amerikan balonları Helium ile şİ§İ· 
rilmiıtir.,, 

Bcrlin, 8 (A.A.) - Bütün Al· 
man matbuatı Hindcnburg f elake
tinin tesiri altındadır. 

Umumi yeis ve mateme rağmen 
gazeteler hava seyriseferinin ~a.rsrl· 
madığını müttefikan kaydediyorlar. 

Volkischer Beobachter gazetesi 
ezcümle diyor ki: 

"Hava seyahati kahramanlarının 
cesareti bu felaketten sonra azala· 
cak değildir. Umumi Harbtcn ev· 
ve) vukubulan Echterdingen f elake· 
tinden sonra Alman milleti nasıl 
Kont Zeplinin e&crin i kabul etmişse 
bugün böyle olacaktır. Bu eseri il-

Resmen bildirildiğine göre üç ta- kilinin Pariste ikameti hakkında Pöti Paris, 8 (AA.) - JJat""";ı 
nesi müstesna olmak :.izere bütün ln- Parizyen gazetesi diyor ki: Delbos. bugiln öğleden tlJD1" 
giliz gazetelerinin İtalyaya girmesi Dirijanlarımız yeni Türkiyenin bu Ba.5vckili İsmet 1nönii iJe 
menedilmi§tir. kadar salahiyetli bir devlet adamiylf> bulunmuştur. 

Bütün İtalyan gazetelerinin Lond· yapılacak bu temastan ancak pek zi-
ra muhabirleri geri çağınlacaktrr. !tal- ~ 
yaya gir,mesine müsaade edilen ÜÇ ga • aske rAı ıı·sesı·nd. e~ tör 
zetc şunlardır: 

Daily Mail, Evcn:nı Nevs ve Obscr· 
ver. 

22 Ma.qısta liselerde 
dersler kesiliyor 

Lise olgunluk imtihanlarının bas
lama zamanlarına aid Bakanlığın tc;_ 
bit ettiği programı di.ı.nkü sayımızda 
yazmıştık. 

Bundan ba.5ka bütün lise ve ortao
kullarda bitirme imtihanlarına aid' 
program da Bakanlık tarafından tes
bit edilerek alakadarlara göndcrilmi6-
tlr. 

Liselerde bitirme imtihanlarına 28 
mayıstan itibaren başlanacaktır. Lise 
son sınıflarında 22 mayısta 10 uncu 
sınıflarda, 21 mayısta dersler kesile. 
ccktir. öğretmen okullarında sözlü im. 
tilıanlara 4 haziranda başlanacaktır. 

Bütün sözlü yoklamalar 10 hazira
na kadar: tamamlanmış olacaktır. 

;EDEBiYAT FAKÜLTESi 
IMTIHANLARI 

Edebiyat fakültesi imtihan progra. 
mmı tesbit etmiştir. Bütün şubelerde 
imtihanlara 24 mayısta başlanacak ve 
15 haziranda tamamlanacaktır. 

Fakülte imtihanlarına yabancı dil 
okulunun imtihanını verenler kabul e
dileceği için yabancı diller okulunun 
imtihan neticeleri 21 mayısta belli o
lacaktır. 

MUSiKi DERSLERi ETRAFINDA 
TETKiKLER 

Kültür Bakanlığı musıki dersleri 
etrafındaki tetkiklerine devam e~mek
tedir. Gelecek ders yılı başından itiba. 
ren ilkokulların birinci devrelerine hııi 
tada 3 saat, ikinci devrelerine de ikişer 
lise ve ortalarda ikişer saat musıki 
dersleri koymağı diişünmcktedir, Buna 
aid !ctkikler yakında ikmal cdilCC('k. 
tir. 

Mısır kapitülasgon
larını kaldıran mu

k avele dün imzalandı 
Monlreux, 8 ( A.A ) - Mısır kapi

tülasyonlarını ilga eden mukavelena
me de eant 11.30 da imza edilmiştir. 

Paris, S ( A.A.) - Madam Genevi
cve Taboui:ı, Oeuvre gar.etcsinde diyor 
ki: 

"Çin murahhasınm Montreux kon. 
feransım büyük bir dikkatle t&kib et. 
mesi nazarı dikkati celbetmi§tir. 

Mısırda kapitülasyonları kaldıran 

muahedenin imzasından sonra bUtUn 
dünyada bu rejime tabi yalnız iki mem 
leket kalmıştır. Fas ve Çin. Çinin de 
yakında kapitülisyonlarm kaldırılma· 
sını jstiyeceğine kimse şiiphe etmemek 
t.edir. 

Kukli As7cqri li,sc.~in:n bıı scnc7d 

(Vstyanı 1 inci sayı/ada) 

nun çaldığı istiklal marşı ile mera
sime başlanmıştır. Beş yüz talebe 
hep bir ağızdan marşı söylemişler· 
dir. 

Mar§tan sonra mekteb müdürü yar· 
bay Ragıb A ltan hazırlanan kürsüye 
çıkarak, yüz senelik bir maziye ma 
lik bulunan Kuleli lisesinin Cum
huriyet devrinde on dördüncü sene 
mezunlarını verdiğini söylemiş, 
gençlere Atatürk devrinin yavruları 
olduklarını hatırlatmış, Büyük Ön
derin açbğı nurlu yolda yürüıneleri· 
ni, vatan ve millet sevgisini hcrşey
dcn üstün tutarak icabında kahra· 
manca ölmenin bir şeref olduğunu 
söylemittir. 

Mekteb kumandanından sonra 
talebeden Cemal Sabri kürsüye çık· 
mış, arkadaflarının bu ayrılık gi.i
n i.indeki tahassüslerine tercüman ol· 
mut tur. 

Bundan sonra mektebi en iyi 
derece ile bitirenlere merasimde bu· 
lunan Generaller tarafından müka
fatları verilmi§tir. 

Nuh oğlu Ali Ergi.iven birind, 
Osman oğlu Salahaddin Sorkm ikin
ci; Ahmed oğlu Şahin Sümer it· 
çiincü, Mustafa oğlu Mehmcd Ali 
Akgi.iner dördiincü, Vehbi oğlu Ke
mal Olçay beşinci olarak mezun ol• 
muşlardır. Birinciye bir saat, diğer· 
ferine birer kalem verilmiştir. 

Gençlerin hep bir ağızdan söy
ledikleri Kuleli mar§ından sonra 
spor hareketlerine başlanmıştır. ilk 
olarak muhtelif manej şekillerini 
resmeden bir koşu Yapılmı§, bunu 
sağlık topu ile bir miisabaka, müzik 
ile lobut hareketleri, maniaları aş
ma müsa~k~sı, .. Y~r ~imnestiği, gii· 
ret gösterılerı, muzık ılc boks talim
leri, cesaret ~ö.sterilcri, Japon gü
re.§i takib etmıştır. ham ed~n fikir, ölmez bir fikirdir. 

ve her felaketten sonra ya§amı§ ve 
yeni bir hamle almıştır.,, 

Bunlarda~ sonra. davetliler çay 
ve pastalarla ızaz cdılmiılerdir. 

12 Mayıs 8',.0 
Şehrimizdeki 1 1 
sef arethanesilld/ 
merasim yapıl' 
İngiltere kralının taç ıif~ 

mine isabet edecek olan ız. ~ 
§amba gününde ıehrimi..lde~ 
farethanc binasında bir rll~ 
cak ve bunda Hariciye ve 
Rüıtü Aras ld• bu1unacıktd'~ 

Ayın on ikisinde yapıl• ıc#' 
rasim programı aynen tli_1 p 

Sabahleyin aef arctin JlÜ~ il 
de kordiplomatik ve t11'!cıı, 
mümc&sillerinin i~tirık ed ,;_~ 
yapılacaktır. Öğleden aollr•.di 
dan itibaren bir garden ,.. 

caktır. ~ 
. Bu meyanda ıehrimiz:ıde fit '
Ingiliz muhariplerini, .. •e 1~ 
Loren teftit edecek, rrıutel ~ 1 
çocukları, muhtelif tarihi d ~ 
tümlerini giymiı oldukı.t'~ 
resimleri yapacak ve t'r Jıl 
-ceklerdir. lif"' 

Bundan sonra tn~iliJ •' ~ ~ 
hariplere, a1tıncı J orjun t• f"' 

·tıs• 
tırası ol.a::-ak bir bayrak 1 ~.İ 
ede:ektır. ,,,,-._ 

Misafirlere ikramda b~~ 
saat t 8 tlc sefir, 1n ı:iliıı 1' ~,,J 
edecekt:r. ~- ' 

Ayın on jkiııinde tattııle ~ I'. 
programd!n başka, bu fi 
haracı yokuıur:ı:laki J{ırııl' 

1 

~ 
sesinde baş rahip OkleYİ11 ,il_ 
ccği bir ayin yapılacak ·~~ 
eiLoren~ 

Beledlye ıeın:;: 
m UdOrl 

Beledly~ temwik 1~ 
ğüne .Kadıkfiy beledi)'f 
Mustafa Dcmirtaş tayiO 
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Yeşil ~hennem 
· v•ZA111=CAHIDE OSMAN ::::::.m 

Doğanspor-= Beşiktaşla 
2 - 2 berabere kaldı 

~ ~ll?ııı b' 
h ... ·· t trdcnb· ,~:ıd.etti kt: o kadar ani bir ~e-1 

k~.ıe emanet Cl-P,,.ydeıı C\ \'Cı ı., ... ~. 
.. ~ ~ edemem 

~U\•a..+- • e e • \.lll • }{Ula ltlanet ...ı sızden ba§ka hiç 
kla.... .,. ... emem 

b ·•tnd .. 
': U CUnıı a doktor Cevatlan 
~- . .,, b·ı e var " ~'llt b 1 hasaa, bu ·. . Emanet ede-
'~lı ~1Yordu. ıkı kelimenin ü. 
"' \' k dakik . Madam Şuvarts 
\'e lkında asında sadece: 

~,..,_eli \tı•-- beklerim d-..ı· ı '-e\'a. .... uhnu . , ı--u ı. .. 
% tlın elleri ş bı: kuş gibi dok. 
rr ... Uıı içit,.1, ne sa}<in dü3tü. 

d.. ''Ulllp -.ur k. ~ Şuvartırnand: yaı:ıızız diyorum. 
td.... ~ a~a hiçb~agı yukarı Ma
h~Y<>rı:J. be:>:vıc bir k şey konuşma
~~l't ıs- Um; ıtaa onuşmıya cesaret 
~ l'ı ~in ilıde ~ anı ~u:arts da bul 
l Cl~ d~ Ve Yor gıbı idi H 1 ı:ı,. M-- ~caba onları bı·r·k u yda. 

ıı.. 'llllp}ı ~ıyccek . ere a-
~ı._:· ~iı b mıydi? 
~oı· u dak·k ~ ?. 1k butuy 1 alarda onu çok 

~Ce\r ~iki h' o~dum. Neyi düqünü 
atta ıı:bır :< -

~ ~ inkişaf şey ... Yahud dok. 
~ lıt~ görür ~~ecek bir tabiatın 
~ ~te Ma~ bı oluyordu. Fa

\?ı)a . l değiı:.m Şuvarts hiçbir 
. tıa ıı ı. 

iıtı· . ta'lyonu · ~ birdenb~da ıner inmez o. 
llt.aıc Şuvart ırc baJ!lıran yağ. 
»- _ 1a..c-tırır i~~ hulyalarmdan 
;:a.rn an g 1 olmuştu: 
~ ~lirn. u ederseniz yan per. 

............. ~ ~ını ark 
· ~adam ~ya <:evirmeden 

r,'( l btkııyord Şuvarl!Jın cevab 
\t~~ tib~~~ orornU:· Yağmur tane-

"'ta hı ı atılıyor· >ilden içeriye bir 
'~ çbir k r • fakat Madam Şu
o.A-\ret, <leQ· e ıme Yok. 

~i ~bu d ırn, kapasanız' 
,--~"il' h Utdu M ... 
~ ~htiy:reket bekli ~dam Şu,·artsta 
)\hı ' Cftn "Var i onun. Buna §İd 
~,ıt tôıı~: aiy~ ~asını _tamami. 
~a lle~l ti_ !leçitebil:rurklerı içinde 

' ctı lrı.d· Yor. Otomobilin 
~ l'or 1

• YA<P-~ldtn · ~·uur muşamba. 
har k e et ed· ıyoruz. 

.. -
Uçok da Ankarada Ankaragücü 

iki kelimenin dudaklarımda kal
dığını hatulıgorum: "Onu sizden 
başkasına emanet edemem!,, 

ile 2 - 2 berabere kaldı 

murların kesildiğ:ni bile duymamış

tım; 
- Mndanı. eğer manzarayı 5e)Tet-

mek isterseniz!. 
Şoför söyliiyordu. Perdeleri açtı; 

güneş ne güzeldi. 
Şoför de\'am ediyor: 
- Hatırlıyor musunuz: sizi bu yol. 

!ardan bir gece y:ırrsı bir kere daha 

getirmiştim. 
Madam şuvarts dudaklarını hare. 

ket ettirntek rnıumunu duyuyor: 
- Hatırlıyorum. Karl Şuvartsla 

ilk tanı!"tığımız gUn! .. 
Halbuki :Madam Şu,·artsm bu da. 

kikalan htıtırlıımuını istemiyordum. 
Otomobilimiz küçilk bir tepenin e· 

teğinde durdu. :Köşke doğru ancak a
yakların yürüyebileceği ince bir yol 
var. Nihayetinde Madam Şu\'art.ın 
köşkü gözUküyor. Beyaz \'e adeti. bir 
kaya içinden yontulmu~ bir kö§k .. Bir
denbire ihtiyar bir adamın bize doğTu 
ko!la koşa geldiğini görUyoruz: 

- Madam ... )la.dam bonjur: •. 
:sagajlarımrzı alıyor ve bir dakika 

yüzünün bana döndüğünü görüyorum. 
- ümid eder:m ki köşke kadar 

yürümek sizin için bir zahmet olmıya· 

caktJr. 
Ellerinde bagajlar daima konu3mak 

istiyor: 
- Herhalde Madam size :ınlatmış 

ıelliğinden başka bir§eY dU§ünmeınii
ti. Yoksa, Ernest şu,·arts eğer jAteseY
di \"iyananın ortuında bile en büyük 
bir ki§ane yapt.Jrabillrdi. Fakat isti
yordu ki tabiatten ur.akla§mamış ol-

sun. 
Madam Şuvart.!lla yanyana ,.e ya-

vaş yilrUyoruz. Madam Şuvarts 
ihtiyar u3ağın bana anlattığı şeyler i- · 
Gin !Ukiıt ediyor. Onların doğru oldu. 
ğuna inanmış bir hali var. 

Madam Şuvartsın köşkünü benim 
için bir kere daha görmek imkanı oL 
mıyan bir hayal gibi düşünüyorum. 
Hakikaten kö';kün yUz.Unde böyle bir 
hal \'ardı. Biraz e\'\'el bütün Viyana 
yollarını yalayıp geçM yağmur altın. 
da derhal açılıveren köşkle kaybolup 
gideceğe benziyordu. Büyük pencerele
rinin yukarı tarafında oradan ve müs
tatil bir kule gözUküyordu. Yuvarlak 
pencereleri bütün tabiate hakimdi. Bu 
kuleyi daha sonraları Ernest Şuvartsın 
bizzat kendisi için yaptırdığını işitmi§i 
tim. Kapıdan girer girmez köşkün bUyük 

ta31ığile karşılaştık. 
Madam Şuvart!: 
- Kocam: dedi; 
Duvarın bir taraf mı a,şağıdan yu

karıya doğru kaplamı3 bir tabloyu 
gösteriyordu. Bilhassa re~min göz ve 

tz:mirin Doğanspor takımı milli küme 
maçları için ilk karşıla~masını dün 
Taksim stadında Beşikta§lı yaptı. 

Hava oldukça rüzglrlı olmakla bera· 
bcr saha kuru ve güzeldi. Uç bine yakın 
bir seyirci kütlesi nazarı dikkati celbe-

diyordu. 
Saat 16 da evvel' Beniktatlılar ve 

biİ'Jt ıonra Doğanıporlular sahaya çık. 
tılar. tzmirlllerin temiz kıyafeti ve halkı 
ıelimlayııtarı uzun uzun alkıtlandı. 

}dutad kısa bir seremoniden sonra 
kartılıklı mevki •lan takımları gu kad

rolarla görüyoruz: 

-

ka=an Doğmıspor takım• 
Be§iktaş: Mehmed Ali - Hi'-nil, 

Faruk - Feyzi, Büler»:i, Fuad - Mu
zaffer, Rıdvan, Hakkı, Enver, Eırcf. 

Doğanıpor: Mahmud - Fethi. Ad. 
nan - Mrhmcd. Nurullah. bmail -
Reıad. Ali, Hakkı. Fuad. Sabri.. 
Maçın hakemi Galatasaraylı Nihad 

Brkdik. 
Oyun Jımirlilerin Beıiktaf muavin 

hattında kesilen bir hücumile baıladı. 
Beıiktaılılann sağdan yaptıkları muka
bil hücum da Doğanspor kalesi önlerine 
kadar uzandı. Fakat Rıdvan kaleye kısa 

(Sonu: Sa. 6 Sü. 1) 

olacaktır. Emcst Şuvarts tabiatı çok 
sc\'en bir adamdı. Burasını l::ir köşk 
için intibah ettiği zaman. tabiatm gü. 

katlarını hatırlıyorum. 

(Devamı ~r) Bir sanat bahsi etrafında 
ışaretler': ---- - -

Sadri Ertem 

pacla yetittiiini biliyoruz. Fakat 
her Avrupalının her iti ba§aracağına 
inanmak, her pasaportlu yabancı· 
yı mutlaka bir fikir, bir sanat, bir 
ilim ve felsefe bahsinde mütehassıs 
sanmak ve firmayı kontrolsuz ka· 
bul etmek, kötü itiyadlanmrzdan bi· 

Bir erkek karısının 
kızar? 

Türkiyenin çehresini değiftiren 
yeni manzaralardan biri ve en mü· 
himi abidclerdir. Bir devrin bitip, 
bir de,•rin ba§ladığına gözle görü -
nür, elle tutulur alamet bu yeni 
devrin hatıralarıdır. Fakat bu hatı• 
ralar gün geçtikçe memlekette bir 
mesele halini almaktadır. Bu me· 
sele bence sadece bir sanat me· 
selesidir. Ben bu iti sadece bu ba
kımdan tetkik etmek isterim. Çün· 
kü bu hatıralar bir sosyetenin kıy-

• 
nesıne 

Birkaç gün evvel, biz bu sütunlar. 
da. kadınlar kocalarmın nesine kızar? 
diye, kadınlara nazaran t-rkeklerin ku
surlarını saymış dökmüştük. 

Şimdi sıra erkeklerin fikirlerini 
dinlcmeğe geldi. Evli bir adamın ka
rısından birçok şikayetleri vardır, o
nun bazı hareketlerine çok kızar. si-

nirlenir .. Bunlar nelerdir? 
Birer birer sayalım: 
ı _ çocukların ders vazifelerini 

yaparken çocuğun yanlışlannı çıkarın 
ca karısının: -''Sanki sen biliyor mu-

sun?,, dem~i. 
2 - Oğhınu. fena hareketlerinden 

dolayı paylarken: ''Tıpkı babanıza 
benr.cdin !., gibi sözler sarf etmesi. 

3 - Gazetelerden, arkasında en 
mühim yaz.ıluın bulunmasına dikkat 
etmiyerelc, kadın \'e moda sayıfaları. 
nı kesmesi .. 

4. - Kocası cıgara yaltarken öksür. 

mesi. 5 - ••Uykun k~.ar .. diye kocasma 

kah,·c pişinne!!i. 
6 

_ Kendisi zayıflıyacağım diye 

kocasını da et ve hamur işi yemekten 

mahrum bırakması. 
7 - Kavga ettikleri zam~~: "Şim-

di çıkıp annemin evin~ gıdiyorum .. 
demesi ,fakat gitrnemetıı .. . . 

S - Kocasının bir arkad&.şı geldiği 
zaman ona: "Aman ne saadet! C.rÖ~~
tüğümü.zc öyle memnlfn oldum kı ·•· 
demesi. 9 - Bu misafir gittikten sonra. ge-

10 - Kocasının yanında artık ona 
ehemmiyet venniyerek kendisine se

kidüzen vennemesi. 
11- Aşıkanel şarkıları dilinden dü-

şürmeme!i. 
12 - Kocası akr:am eve döndüğü 

zaman boynuna sarılacağı yerde: "A. 
yakkaplarını ç;ıkıır:. Tahtaları daha met verdiği hadiselerle sanatın izdi-
yeni sildim,, demeeı. vacı demektir. Bir kahramanlık. yahud 

13 - J{oc&lll yorgun argın gelip bir reform. yahud millete mal olan 
koltuğa oturur oturmaz.: "Delikli taf bir hareket tebcil edilecektir. Bunun 
tıkandı. eun• bir bak:,. diye rahatsız ruhunu tüphc<iz ki sanat tcŞkil edc
etmesi. cektir. ilk duayı, ilk zafer mar§ı· 

1f _ J(avp •ttikl.ri zaman: "Be. nı, ilk mimar! eseri, ilk resmi ya· 

ni kimi••· kimler iıledi!,. gibi l!Özler pan ruh bu~~·. ~fka birşey değil· dir. Onun ıçın abıde derken ilk ak· 

söylemesi. 
15 - Sinemada. film seyrederken 

güzel vücutlu bir adam görünce: "Ne 

güul erkekler var!,, demeıl. 
16 - Kocasının en l!('\'diği yemeği 

ağıza alınmıyacak derecede fena pişir-

mesi. 17 - }liz.met<:i ile kavga ettiği za-
man hakem oıarak ona müracaat et
mesi. sonunda da kendisinin haklı çı-
karılmuını istemesi. 

ıs - Kocasının kraYatlarını be
~nınemesi \'e "Zaten erkekler giyin. 
mesini bitmezler ki!,, demesi. 

19 - üç kişi arasındaki bir müna. 
kaşada kocuının daima kcndi!!ıilc be

raber olmasını isteme!!?. 
20 - Gii•.el bir a.rkada.~mm yanın· 

da: "Kocam dalgındır ..• Kocamın böy-

le şeylere aklı ermez. .. ,, g'hi sözler söy 

Jeme!i .•. 

Irma gelen sanat güzelliği, sanat 

değeri oldu. . ... : 

tirdiği ckeklere bakarak: "Ne gtl%el 
ı· ciçekler! Hiç solmasa···•• demesi. 

1 

------------------~~--~~--~---------------::.---------------.... ------------------, 
Radyo Müsabaka Kuponu 

- 10 -

Biz. bin yıldanberi heykele ba
kamıyorduk. Heykele bakan göz· 
}erin bir taş parçası kesileceğini söy
liyenler hala aramızda yaşamakta• 
dırlar. C;ınlı rcıimlcre bakmak dün· 
yanın enbüyük hayasızlığı aayı· 
hrdı. Bin yıldan fazla bu kültür 
kuraklığı içinde kıvrandık durduk. 
Bin yıllık bir hasretten sonra tabia
tc. resme ve heykele kavuıuyoruz. 
Bunun aksülameli çok kuvvetli ol· 
du. Bu kuvvetli aksülamel bize sa
nat eseri ile ticaret metamı karı9tır· 
mamıza sebeb oldu. Bunun ntıra· 
bmı da durmaktayız.. Nitekim 
memleketin genç sanatkarları bu 
manzara öniinde bir anket yapmak 
mecburiyetini bile duymuşlardır. Bu 
anket, değerli bir sanat mecmuuı 
olan (Ar) da bir seri halındedir. 

• • • 
Umumiyetle fikir ve sanat me· 

seleleri hakkında bir ki.iltür kıtlığı 
içinde yapdığımızı söylemek. kül
türsüzlükten kurtulmak için bir a· 
dımdır sanıyorum. Biz. fikir. sanat, 
felsefe bahislerinde hala menfC f8• 
hadetnamelerine kıymet veriyoruz .. 
fikir ve sanat hüviyetlerinin Avru-

ridir. 
Bunun se?e?i yarım bilgi, ve Av-

rupanın tahlılsız, manasız ve mis· 
tik bir §ekilde telakkisidir. . ... . 

Eskiden Kabe toprağı evlerimizin 
en mutena köşelerinde bir fetİf gibi 
muhafaza edilirdi. Yangına karşı 
levhalarla mukabele etmek Asyai 
bir huydu. Fakat Avrupa coğraf
yasını herfe) · halleder, her mii~kiıle 
deva olur bir fetif sanmak da A\'· 
rupai, yani müsbct kafa sahibi ol· 
mak değildir. Yangına kartı itfaiye· 
yi değil, le,•hayı çıkaran zihniyetle 
Avrupalı pasawrtunu görünce her 
meselenin hallolunduğunu samın 
adam arasında fark yoktur. 

Bu vaziyetten kurtulmanın ça
resi; ne kabuğuna çekilerek köt\i 
ıuvenizmin barikadında dünya mik
yaımda sanattan. fikirden, ve hayat
tan uzak yatamak. ne de sanat, ilim 
ve felsefe diye Avrupa pasaportuna 
hayranlık göstermektir. 

1 Icr teyi beteri mikyasta ölçme!~ 
her ıeye değerini vermektir. 

• .o • 

Abide mi yapnıak istiyoruz. 
, Ne kötü 9üvenizm, ne atağılık. 

Kozmopolitlik bize bir milimetre 

faydalı olamaz. 
Bahusus biz, yeni bir hayatın 

yeni diinyanın itlerini. hislerini ya: 
rinki insanlara ha.tı~latmak istiy:). 
ruz. Bu ancak hızım yeni hayatı
mızı anlatan birteY olmalıdır 

Bizi~ için hakiki inkilab bir şa
nıııt cscnne luwu§maktır. 

Sanat eserini kim octirirsc k. 
d.. 'k "' . ım 

u.nya mı ·yasında güzel t-"5er hail; 
cdıyorsa eser yapmak hakkı onun
dur. Pasaport ve nüfu• ka" w d d'' . I . b' " gı ı un· 
) anm uç ır yerinde sanat eserine 
temel olamaz. 
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Doğanspor Beşiktaşla 
2-2 berabere kaldı 

ııo Maliye vcklll Fuat Ağralı Uç gün istlra 
hat etmek ve .Adliye vekAleti alyaat mUıteşa 
n Saldın Yargı da bazı tetkiklerde bulun 
mak üzere dün sabah Ankaradan şehrimlZP 
gelmlıılerdlr. 

(5 inci Myıfad4n devam) 

bir mesafeden çektiği falsolu bir ıütle 
topu avuta attı. 

Rüzgar lehine oynayan Beşikta§lılar 
Uk dakikaalrda birkaç iniı yaptılar. Bu 
hücumlar İzmir müdafaasım bir hayli 
ufraıtırmakla beraber tehlikeli bir §ekil 
ılmadr. 

İlk dakikalar İzmirlilerin Fuad vasrta 
aite yaptıktan ve solaçr&ın bozuk bir vu
tU§İle avut olan hücumları müstesna 
oyuna daha fazla Be§ikta§ hakim görU. 
nüyordu. Fakat siyah beyazlıların bu 
hakimiyeti hücum hatlarının çok bozuk 
oynaması yüzünden sönük kahyor. Yal. 
nrz Hakkının ıahsi gayretile İzmir ka
lesi önüne kadar gelen top Enverin Eş. 
refin ve Muzafferin ayağında ldaima 
ezilmeğe mahkum oluyor. 

Tehlikenin nereden gelebileceğini çok 
iyi anlayan İzmir defanıır Hakkıyı dai
mi bir surette marke etmeğc baılama
larr üzerine siyah beyazlıların hücumla. 
n da tedrici bir aurettc keıilmeğe baı
ladı, 

Şimdi İzmirlileri üstüste bir iki hü
cumda görüyoruz. Bu hücumla siyah 
beyazlılarrn kalesi önüne kadar uzatı

yor ve müdafilerin fazla gayretilc ve 
rüçlükle uıaklaştmlıyor. 

Fakat on iiçüncü dakikada Doğan

aporlular ao].:lan yaptıkları güzel bir 
hücumda Fuad iki Betikta§ müdafiini 
atlatarak topu kendisinden bo§ kalan 
yere fırlayıı yapan Haklaya ieçiriyor 
ve Hakkının yerini bulan bir-ortalayııı
m yakalayan sağiç güzel bir şiltle köşe. 
den Doğanspora ilk golü kazandırıyor. 

Birdenbire mağlup vaziyete düıen 
Beıiktatlılar canlı bir oyuna başladılar. 
Siyah beyazlılarrn en fazla aksayan o
yunculardan biriıi de Doğansporluların 
en aear ve en tehlikeli üç oyuncusu kar
ıısmda oynayan ıantrhaf Bülend. 

Oyun karşdıklx hücumlarla müteva. 
zin bir ıckilde cereyan ediyor. İzmitli
lerin yine soldan yaptrkla-rı bir hücum
da açığın ortaladığı top sağiçin kafası. 
nı buluyor. Fakat isabetsiz bir vuruıla 
top)cale direği üstünden avuta gidiyor. 
Buna mukabele eden Beıiktafhlar güzel 
bi~initle topu İzmir kalesi önüne geti
riyorlar. Müdafiin hatalı bir ıarjrnı ha
kem on sekizin biraz dr41ında bir ceza 
vu'ru1u ile tecziye ediyor. Çekilen ecza 
vuruıu avutla neticeleniyor. 

t1k devrenin kırkıncı dakikasına ka. 
ldar oyun daima mütevazin bir tekilde 
ve ka11ı1rklr hücumlarla geçiyor. Bu 
müddet zarfmda her iki taraf da bi:- hay 
li tehlikeli vaziyetler ihdas ediyor ve 
atlatıyorlar. 

Nihayet kırk ikinci dakikaida Beıik
ta§lı Hakkı phai bir ~ayretle topu İz
mir kalesi önüne kadar getirdiği topu 
güzel bir manevra ile Rıdvana veriyor. 
Rıcivanrn kötcyi bulan bir pliseıi Be. 
tiktap beraberlik golünü kazandınyor 
ve devre bu suretle 1-1 bitiyor. 

İkinci devreye siyah beyazlılar ta
kmılarmlda bir deği!me yaparak başla. 
drlar. Envcri beke Hüınüyi.i ıantrhafa 
Bülendi aağaçrğa ve Muzafferi de ıoliçe 
almıılarldı. 

~§iktathlar hücumunu müdafileri 
vasrtasile kesen İzmirliler mukabil bir 
hücum yaptılar. Faruğun on r;ekiz çizgi
sinde elilc kestiği bu hücumda hakemin 
İzmir lehine verdiği ceza vuruıu neti
cesiz kaldı. 

Siyah beyazlılar rüzgar aleyhine oy. 
namakla beraber tehlikeli hücumlar ya
pıyorlar. Onuncu dakikada yaptıkları 

güzel bir hücumda Bülendin altı metre
den attığı şilt direğe çarparak İzmirli.. 
leri muhakkak bir gol<kn kurtarıyor. 

Bir aralrk Enver, Hüsnü ve İzmirli 
Hakkt ortalarda dolatan topa üçü bir
den çıkıt yaptılar. Ve iki Be§iktaılının 
araunda kalan Hakkı sakatlanarak 
oyundan çıkmak mecburiyetinde kalı
yor. Bu srralarda ortalardan uzanan bir 
pasınr alan sağiç yerini bulan güzel bir 
vurutla takımına ikinci golü kazandır. 
dr. 

Oyun bütün şiddetile devam ediyor. 
Biraz sonra İzmirli Hakkı tekrar sahaya 
geliyM. 

tikta§lıların hücumları daha ağır görü

nüyor. Fakat Hakkının gayretli ve gü. 
zel oyunu İzmir müdafaası için her za
man ba§lı batına bir tehlike oluyor. Ve 
nitekim 19 uncu dakikada sağaçıktan 
gelen topu yerinde bir kafa vuruşile fz- r 

mir ağlarına takıyor. 

ııı Bundan sonra soyadı yazılmamıı mek 
t.uplarm postada kabul edilmemesi Dahiliye 
vekAletinden hlldlrllmlştır. 

• Şehir plı'l.nı tatbik edilirken :yapılacak 

JstlmlAklere ait bir talimatname haza1rıana 
cnktır. 

• Başvekilin verdJği emir mucibince Top 
hane camii Uc Denlzyollnl"ı arasındaki saha 
da Denlzyollan tarafından konulan fllkalar 
ve enkaz kaldrrılmaktadır. Burada bir park 
yapılacaktır. 

Bu golden sonra siyah beyazlıları sıkr 
ve müessir hücumlarda görüyoruz. Yi. 
ne Hakkının gayrctile parlayan bu hü
cumlar Doğanspor müdafaasının daima 
karışmasına sebebiyet veriyor. 

Bir aralık İzmirliler de canlı bir hü
cum serisi yaptılar. Siyah beyazlıların 

üıtüste atlattıkları bir iki gol tehlikesi 
Fuadın ve Hakkının falsolu vuruşlarite 
akim kaldı. 

Oyunun bun~an sonraki kısmı karır. 
lıkh r;ıkı hücumlarla geçti. Fakat bütün 
bu gayretler neticeyi değiştirmedi ve 
maç 2-2 beraberlikle bitti. 

Siyah beyazlılar zaman zaman mües
sir bir oyun çıkarmakla beraber asıl 
oyunlarını oynayamadılar. 

Bilhassa takımda belli başlı üç dört 
mevkiin aksaması diğerlerinin fazla ça. 
lrşmar;ına sebebiyet veriyordu. Dün Be
şikta§ hücum hattının bütün yükünü 
üzerine alan Hakkı çok parlak bir oyun 
çıkardı. 

ı;ı VllAyettc bir komiııyon açık müskirat 
satabilecek yerleri yeniden ve yeni ihtiyaçla 
ra g~c tesblt etmektedir. 

f 
Afyon mrntakalannı s-ezmekte olan 

uyuııturucu maddeler inhisarı ınUdi.lrleri İs 
partada bulunmaktadır. 

• Yeni Ziraat 'fınnkaın kanun lAyihuı ha 
zırlanmı,ştır. IAyJha pazartesi gilnU mecliste 
mUzakcre olunacaktır. 

• lş bankaııı Antakyada bir şube açmak 
için tetkikler yapmakatadrr. Hatnyda açıla 

cak bu şube için banka mllfettl§lerlndcn Sa 
it Anlakyada tetkikler yapmaktadır. 

• İktisat vekAletl Y<'ni ıımr• milkiyet ka 
nunu projesini hnzırlamıştır. 

• lııpanyaya gltmııı bulunan Karadeniz 
'\·apurundan gelen bir t<-lslzde §imdiye kadar 
gemiye 300 mtiltccl aldıkları ve on gUnl' ka 
dar dönecekl<-ri bildirilmektedir. Karadımlzin 
bir sefer daha yapmaııı muhtemeldir 

* Eytip jandarma kumandanlrı!'ı mfitnreke 
esnasında Kcmcrburgazdo. vazife görUrlten 
şclılt edilen Uç jandarmamızın kabirlerini 
buldurmuş ve buraya bir Abide aypılmıştır. 

• Şehrimizde büyük bir kitap aareyı kuru 
Jacak ve bUtun kUtUphaneler burada topla 
nacaktır. Doğanspor takrmr dünkü Oyunile 

bize ihmal cdilemiyecek bir kuvvet in- 1--;:ıı=========il:;----
tibaım bıraktı. Bilhassa hücum hattınrn 1 Polls haberler~ 
üç ortası muvaffakiyetli bir oyun çıkar. Fişek patladı 
dılar. 

Ercnköyünde Hat 'boyunda oturan Doğanıpor bue-ün ikinci maçını Ka-
14 yaşında Feridun dün yerde bulduf u 

drköyünde Fenerbahçe ile YP.~;t::;ılctır. fişeği taşla ezerken fişek patlamış, Fe 

Ankaragücü - Uçok ridun k~rmndan yaralanmııtır. Yaralı 
maçı çocuk hastaneye kaldmlmıştrr. 

Ankara 8 (A.A.) - Bugün cumartesi Ayağına balya dU,tU 
ve havanın da oldukça yağmurlu olma- Yenimahallede halat fabrikasında ça. 
11 dolayısile çok az bir kalabalık önünde lışan Mustafanm ayağına bir balye dÜ§· 
Üçok takımı Ankaragücü ile ilk maçını mü§. ezmiştir. Mustafa hastaneye kaldı-

rılmı~tır. yaptr. 

Hakem fcl:lerasyon tarafından İstan- Hastahane kapısına 
buldan gönderilmiş olan Fcnerbahçeli bırakıp kaçtı 
bay Said Salahaddin idi. Dün öğleden sonra Balıklı Rum has. 

Saat 13.30 da evvela Üçok. arkasın. tanesinin kapısı önünde bir otomobil 
dan Ankaragücü takımları sahaya çıktı- durmuş, içinden kendisini idare cdemi
lar. Takımlar \:fizildiği vakit Üçok şu yccek derecede malul bir adam indiril· 
karlro ile görülüyordu: ' miş, hastane kapısına bırakılmıştır. E. 

Iinde hiçbir kağıdı olmayan böyle malul 
Hilmi - Ali, Ziya - Enver, .Af.lil, bir adamı hastane kapısına bırakan şo-

Şükrü - Saim, Said, Mazhar, Bar;ri, för:in 2677 numaralı İbrahim olduğu 
Namık. anl:t.'}ılmıştır, işin aslı onrlan sorula. 

Buna mukabil Ankaragücü de şöyle caktır. 

idi: Kamyon altlnda kalan 
Ateı - Ali Rıza, Enver - Abdüş, çocuk 

Semih, Bilal - Abdi, Şükrü, Yaşar, İs- k v 

Ortaköyde pastacı so agında oturan 
mail, Hamdi. yedi yaşında Mevllıt dün Ortaköy tram 

Parayı üçoklular kazandığından oyu. vay caddesinde karşı kaldırıma geçer· 
na Ankaragücü başlamıştı. Daha ilk da- ken bir nakliye kamyonunun altında 
kikalarda Üçok kalesini saran Ankara. kalmış ağır surette yaralanarak Etfal 
gücü oldukça korkulu vaziyetler yarat- hastanesine kaldırılmıştır. 
maya baıladı. 3 üncü dakikada Şükrü-
nün yakın bir mesafeden attığı topu ka. GUlhane mUsamerelttrl 
leci kornere atmak ıuretile kurtardı. Bi- Gülhanc seririyatr evelki gün Prof. 
raz sonra kornerden gelen topu aynı Lütfi Aksun riyar;etinde m:.isamercle
kısa mesafede ayağına geçiren Yaşar rine devam etmi~tir. Dr. Sami, Dr. 
da havadan bir vurusla neticesiz bıraktı. Kemal, Dr. Hafi ve Dr. Şerif muhtelif 
Bu ırrada gerc}c ta kırlar ve gerek seyir- vakalar göstermişler ve münakaşalara: 
ciler hiç beklemedikleri bir sürprizle Prof. Nazım f.,ıkir, Lütfi Aksu ve 
karştlaşhlar: Burhanettin Osman iştirak etmişll'r -

6 mcı iclakikada kaleden çok uzak bir dir. 
mesafede topu yakalayan Güç müdafii 
Ali Rızanın Üçok kalesine yaptığı sıkı 
bir vuruşu ile top, birçok ayaklardan 
kaçtıktan sonra kalecinin de iyi kontrol 
edemeyişi yüzünden ağlara takıldı. Bu 
suretle de Ankaragücü ilk sayısını ka. 
zanmış oldu. 

.Bundan sonra ortalarda dolaşan top 
İzmirli Sail:le geldi. Saidin güzel bir sıy
nlıımdan ıonra ortaladığı topu Mazhar 
enfes bir kafa vuruşu ile Ankaragücü 
kalesine r;okmağa muvaffak oldu. Bu 
gol, oyun üzerinde çok müessir olmuş 
ve her iki takrma da fazla bir canlılık 
vermiıti. 

mekte gecikmedi. 
Bu golden sonra oyun kısmen f zmirin 

hakimiyeti altında cereyan ederken An
karagücü solaçığı Hamdi 35 inci daki. 
kada geriden aldığı bir pasla İzmir ka
lesine akarken müdafi Alinin hatalı bir 
müdahalesi üzerine ecza çizgisi <lııhilin
de yere yuvarlandı, hakem penaltı ce. 
zası verdi. 
Bu suretle Ankaragii:ü Şükrünün çok 

sıkı bir şütü ile berab:rlik sayısını te
min etti. 

Bundan sonra yapıb:ı akınlar bir ne
tice vermedlğ'indcn bi:'İnci devre 2.2 

beraberlikle bitti. 
ikinci devre baslachl!ı v;ıkit her iki 

takım da f'a!ibivet f"Olünü yapabilmek 
için büyük b:r enerji ile oynamaya baş. 
]adı. Fakat b~ devrrl:le her iki takımın 
hücum ve muk:ıbil hi.icumlari ile r.ec;ti 
f:ıkat iki t<>raf <la savı y~pmava muvaf
fak n1ı-ıııdıfınd:ın Z.2 berabcrlikl.; neti
celendi. 

• 

Kadından erkeğe 
bir mektup! 

DONKO SAYIDA ÇIKAN 
BAŞTARAFIN HULASASI: 

Bir lwdm. ot11rm11§. ho(_'(ısına 
111da11p ya:.ryor. Onu ntlfl 

ıruuyor: h,.,,, me::.İyf'tlcrirı

dcn, hem r/r> lmsurlnrınr/rm 
balıscdPrPIL! A/,.ylıindf' elirıP 
fl"t:İ nli~i bir ı·Psil.-arlan. bir 
dclil<frn rf Pmnımm/,·, hoca
sını bir lırıyli lırrprılmlrl.-trm 
,mn m. rline K"':"" bu nlrvlı· 
trld .~ryin molıiyr•ti11i rınlrır· 
mrı~a. - wı:.rlrğc mf'l.-tulm ~" 
yolrln dcrrımla - giıi~irnr: 

Sen, benim maişetimi esaslı ve 
devamlı surette temin edeceksin, 
bundan sonra.. Evet ve boşanma

mrzdan sonra da! 
Tehevvüre kapılma, rica ederim! 

Ben, boşanmadan bahscı.çmca, şa· 
şaladığını, hayrete uğradığını kesen
kes biliyorum gibi birşey.. Tahmin 
ediyorum, ki bunu aklın almıyor se
nin!. Fakat, yeryüzünde hiç kiınse 
seninle daha uzun müddet bir çatı 
altında oturmağa beni zorliy11maz .. 
Bunu istemeğe bile hakkı yoktur. 

Şimdi, sen nutku tutulmuş bir 
haldesin. Yoksa, böyle susuşunun 
~ebebı başka mı? Hani şu sl'!nin bir 
bakım0 pek muvaffakiyetle tatbik 
ettiği:ı tabi.renin bir İcabı mı? Şu 
benimsediğin hareket tarzı! Gene 
beni t.öyleteceks!n, ben söylerken 
susacaksın ve kendi kendimi teskin 
edinceye değin bekliyeceksin öyle 

mi? Karşılık veriş, beni boşuna ve da 
ha fazla hiddetlendirip parlatacağı 
için, .. ha?. Öyle mi, dersin? Ha
yır. Ervin, bu sefer o .;iizel me
todlann, işine yaramıyacak 1 

Nıodl'!n? 7ira, hugiin e.n iıi 
nin ha§ında iken, posta gelince, 
namına gönderilen bir mektubu aç
tım ve bu mektubu kimin yazdığım, 
yazanın neler yazdığını öğrendim. 
Bu mektubu yollıyan, senin ... Dur, 
neydi adı?. Ha, şey.. işte imzası .. 
Senin "lrene., n ! 

Dur, durl Mektubu elimden 
bırakmam; kaptırmam sanal. Böyle 
bir mektub, bir kere benim elime 
geçmeye gorsun. Bu mektub, be
nim için pek ehemmiyetlidir. fn· 
kat, eğer mutlaka istiyorsan, bunda 
neler yazıldığını pek merak ediyor 
dn mutlaka öğrenmek istiyor~an, o
kuyabilirim; işte: 

"Sevgilim; yarm bulu§aca
ğımızı dütündükçe, ne kadar 
seviniyorum l>ilıen !. Randevu· 
ya vaktim olmıyacak diye müd
hi§ surette korkuyordum. Fakat 
bir hütınütalih eseri olarak her 
!CY yolunda gitti. Şu halde ge. 

ni gene her zamanki gibi bek
liyorum. 

içten bin Öpücükle 
senin İrenen 

Ey, buna ne dersin? Evet, ~~er 
hiç birşey demezsen, daha İyi eder
sin. Hem zaten ne diyebilitsin ki 
buna?. Sus, sus!. Sükutu mu . 
hafaza et, daha iyi!. Ben senin ye
rinde olsam, utancımdan Yerin dibi
ne geçerdim 1 

Yoksa, hususi mektubların taar· 
ruzdan masuniyet i kaidesini ihlal 
ettiğimden bahsile, ~unu belirterek, 
beni muahazeye mı giri~eccksin ?. 
Böyle bir şeyi, ne cüretle düşüne
biliyorsun? Zerre kadar utanmak 
yok mu sende? Bunu düşüneceği
ne, ufak bir mektup sırrını kaide 
hilafına hareket edip öğrenmekle 
yaptığım şeyden kat kat fazlasını 
kendinin yaptığm düşün! 

Yazan: 

~ v aıllŞ 
~ 

d' i bit 
rak sürüklendiğini, ken/~·· 
kaptırdığını söyleıne ı~~ 
kar§t daima iyi davranbBt1' 
ğını söylemek, bunll ııydıll' 
mak külfetine katlanrna riıte 
nim bütün arzularını• ye bit 
ğini \'C yalnız bu defa,fsitte 
iradesizleştiğini ve ne ak 
olamadığını ortaya ataT 
beyan etmeliydin! ~e 

Fakat sen, kötü harbir 
zur göstermek yolıında ~ 
ye bile girişmiyorsıı0• ye' 
herhangi sebeb ve bahan: ,·1 
taran simidi gibi sarılaca bl 
gibi duruyorsun karşırn bllD 
tık, bu kadarı da ~~z!a: ·~ ~1 
kadarı görülmüş, ışı.ulı:rı~ ~ 
dir. Tahammül edılern 
yakışıksız halimd 111', 

Sanki ben gene yanl~ 
lakırdiye boğmaya ka 1.,,;I. 
öyle!. Hani bir kere ~ıJ~ 
Postadan çıkan bir nıe~t~ 
alman bir otomobile nıl\ltt" 
ğunu görünce, o kadar Do 
ki ağrz açamamıştını· ~ 
kilidlenmişti. O zanta0~Jıil 
lice dişi bir dostuna oto ,,il 
aldığını sanmıştım. So~jı· 
hesabın sana aid olnta 111 
müvezzinin yanıldığı Merl 
bıtişık komşu Uoktor kı111fıı 
gönderildiği meydana çıaıiiet b' 

Halbuki, bu sefer '1 et• 
ferkine kıyas kabul etİrel1e 
sisi Ervinim 1 Bak, ~u cfö-e 
kimse, 'Sevgili Ervın.. }ıl• 
ediyor. Dur bakayrnt··· M." 
mışım. sadece "Sevgi~iı:rıbıJ tJ 
mış. isim yok. Uıkını yı 
şir, değil mi? Kafi!· 11~ 
Zarfın i.istü, mabadinı ar 1'~ 
a~ık 1 Bir dakika! Zar ~0yl,.I 
petine atmışım. Yalan redt· 
inad etmek zevkin. 11~ ~ 
kenecck · keyfin kaçacıı f. ~ ' r ~ 
fı bulunca! Nerede şıı ta. 't'J.JI 
i>f !.. Hah, işte Aynı r' l"'ır 
"H N -. Aman· '_.Jı er ... ,, ... er. fa"'..-" 
"Her Dr. l\1erte,, ha? ~ 
sahiden bir yanlışlık ):a~~ ti 
de bize aid olmiyan bı~ ııe 
mişim, yanlışlıkla 1 A ' 
kıcı hal! ıı ıJ 

Fakat, olur ya! Jnsj ı,i6t· 
Bu, herkesin başına ~e di U") 
~an şeylerdendir! Şı:" edif'·~ 
dolayr bana stcm nıı çı~-" 
NasıD Sen, postadalltl~ 
mektubu açarken, J11ll 1 1" 
üzerine bakar mısın? S·~ ;itel; 

Haa, i~ değişti şiı:rı. ''aofll 
de eden çehren serzel11~ ' ,,·e 
ların, başka b!r şe.1 set' 
başka birşeyi ifşa cdb~okr. dııt 
eli B 1 ··Jı'ıe n... u rene ısınt h ~1 O 
den hakkında suizan t1 ıfl• 
den dolayı, hana kırg~~~ (rtJ 
de, istediğin olsun: .,,~ p 
Rdrülmcmi, beni a~fet(ll~ 
diyorum 1 Pardon dıY0 pl"'d.J' 
trk daha fazlasrm da Y'.? !"' 
Başka ne yapabilirint ~;r!'d~ 
şey yapmak gelmez e ıJl1• 
nısu 1 Artık mcmnu115 

tatmin edildin ya? ı•t~ 
Hem, canım, bell )~_J 

dim: Benim kocarn ~11 ,r:_~ 
tine nail olan bir crkegı~;ı 
kn hiç bir kadınla al~ş.''~,dıl 
cağmr, k~enkes bılı> 
sevgili Ervinim !,, 

Her Jkt tarafın yaptığı mütekabil akın 
Jari:la f zmfrln ıeri inişlerine karıılık Be-

Fakat havanın yağışlı oluşu. yerlerin 
de fazla kayması topun kontrolünü güç 
leştiriyordu. Oyun böylece kır;men mü. 
tevazin bir şekilde cereyan etmekte 
iken 27 inci dakikada fzınir solaçığı 

Namık, ııoliçten aldığı derin bir pasr gü
Tel kontrol ederek iizerine sıkı bir çıkış 
yapan Ali Rızayı atlattıktan sonra An
karagücii kaleshıe ldoğrn süratle indi. 
Yakın bir mesafeden cekti~i sıkı bir vu. 
ruıta takımının ikinci golünü kaydet-

At varı~lArı do1avıc:i1e Ttr,..,ı, +-• ...... , 
:kird k<ı ..... ,., .. ...,~smr •·:ı-·., .. aat 14 de 

Gençlcrbirliği ile yapacaktır. 

Böylesi gc:irülmerniştirl Kendini 
müdafaa bile etmiyorsun. ha? Mü
dafaya bile yeltenmiyorsun, ha? Bir 
adam, ahlakan ne kadar düııkün ol
malı, ki böy]~ bir va.ziyete düştüğü 
halde, iistelık kendısini müdafaa 
bile etmiyerek, sükutu ihtiyar et
sin? Hiç olmazsa, kendine mazeret 
bulmağa çahşmalıydın; hiç değilse, 

bu lreneye karşı ölçülrnez bir hassasi· 
Y,et ve heyecan du~up gaY.riıuuri ola-

r.:-:. !.:~ !p~ 1 --·· . Fiyatı 25 kurııt 
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9ı:iıın Umur Beyin yavaşça söylediklerini h~tırla
cıı derin bir sevinç duymuş, minimini küreklere 

daha hızla asılmıştı ... 
~rt•aı' " g" 'l'· un h b ~ tı '1ltıyor Zah a er g.elm'.ş: 

~lca:\lr ~eyin ar.ya bır düşman da ol· 
'di}' lcadar al nışanlısma fenalık ya
ıııı~r _ve Piş;alamaz. Teklifim ıdevam 

....._ aga hazr an olduğu dakikada ko-
t' Son tını. 
Orccek . unda, bö 1 . b • tır. Y ehkle ıyı yaptığım 

r. 0ga 
"tö " 0 ak '%ı Ylcdikler=~~m Umur Beyin yavaş-
lıa h ç duYtn • 1 hatırlayınca derin bir 

ııı uş, ınin · · · .. J:' a asılın ımını kureklere da-

sinyor Zaharyanın sarayı vardı ve ora
da bir pencereden soluk bir ışık dışarı 

sızıyordu. 
Gemiler sarayın sağ ve soluna düşe-

cek şekilde yanyana demirlemişlerdi. 
Mehmed reis Doğana nefes kadar ya-

vaş bir sesle: 
_ Sen oraya, ben buraya 1 •• 
Dedi ve ınini mini kayığı sağa çevir-

di. 
Gemilerin güvertelerindent horultu-

Ortalığı beyaz ve kara dumanlar: 
zift ve kükürt kokulan kaplamıştı. 

Yirmi tane küçük kayıkta yirmi 
Türk gönüllüsü limanın ağzına doğru 
Lütün hızlarile uzaklaşıyorlardı. 

Panik arasından atrlan serseri ok -

lar sağa sola düşüyorlardı. 
- Reis, Umur beye yüzümüz ak an

lımız a~ık olarak dönüyoruz. 

- Evet .... 
Zincirin yanına vardıkları zaman 

( 

'1-KURUN 9 MAYIS 1937 

f nıeııin en tıiiytik polis romanı 

lngili:;ceden çeviren: 

Vır Guı 
ti: . akat M ıştı. 

dı: ehınct R . cıs onu kendine ge· 
lar, vardiyaların ayak sesleri geliyordu. 

Arasıra sayıklayanlar da oluyor<lu. 

kendilerini denize attılar. Sandalları 
zincirden aşırttılar ve yeniden içleri· 
ne binerek sola kıvrıldılar. 

-1•-
~u::-- \'a~a. ı 

J0t, :r. kö "k ı; pu ler uzaktan göril -
<lkk 't· ı Vard 

"· 'l'rc"•n r. 
"'"" J'-' ıd • ·cııtı enızde .. '"1 tttil,cr. suzu erek yollarına 

Mehmet reis düşman gemilerine on 

adım kadar yaklaştığı zaman hızım art 
trrdı. En ilerideki 1kidırgamn kıç ka
sarasınm altına ve dümene doğru sü -
züldü. Doğan da diğer tarafta böy -

( Dcvam1 var) Zehirli liJarmaşılılan kurtulmuş, Zehirli Nehlri 
aşmıştık.· Şimdi aradığını adamı bulnıak 

için ne yapacaktık? . 

le yapmıştı. - 18 Kar.lnhkta Utince bk ses güdedi: M uhtolif memleketlore gönduile • Fakat, 
0 ·~~ada gö•üme bic ş•y iliş-

•ı YAN"Jıu SABAH - Kı'ındı'r o '· tı" ve Harvest ı kolundan tutar"'k •• Q "" '"" I cek kopyaları adedi akıllara hayret ve- " 
lo 

11
Yor '> ... - Bak 1 dedim. ,,_'lltı\ln ..... ~aharya 

0 

ak"a c· . . Vardiyalardan biri kayıklardan bi - recek bir mıktara. 1500 den fazla 

• * • 

·-. ıri~· • .ı. Urk f'l " m ıncvız fı- ı kt ya balig~ olan bu fı'Jmı·n amilleri. 1t - Duvarın üzerinde bir müddtt durdu-
'41?ı... ni bü ·· nu dağıtarak lima - tihaz ettikleri bir karar mucibince, fil- ğumuz için gözlerim karanlığa aiı'"mıŞ· ı. ""lfi ı osu rini görmüş o aca ı. 
,
1 
·ı~ ıı· Yuk bic . Fakat sö,üne cavap gelmedi. 

1 
· ' tt a ' ın iki .. sevınçle karşı • · mi, İngiltere sarayı kıralisinde göste- tı: biraz evve genış ve zifiri bi·: karan 

'°ttiıı·)'~ılc erzak Yuz asker ve en az beot Geminin küpe;tesıne dayanarak ye. Jıktan başka bir şey görmeJ:nim do"•t ~ ••iti gelmist" B ' niden ..,ı.ndi' dleceği tadh olan 12 May.,tan evvel d k'l . b' .. • 
'"'lb. hliıli d•" • '.: u onun kuv- bilaistisna hic bk ym vecmemeye ka- hi• yamm a 'en "" bim «çoOili • 

ı.,ı. !!unun . . g>l, doct misli çoğalt- - J{ eeey ! Denfade kayckla dola.san yo•d•••: 
L_ atıl· ıçın b 

1 
kimdir? Cevap ver, yoksa... rar vermişlerdir. "tpt ıraıe " aş ıca kumandan • B 1 h' b" ı k b' · Duvarın dibinde ve bizden bı"raz ı"le _ ~ •nı, e gelen f'l Deni• bfrdenbice ayd>nland" u sucet e, •ç " meme et, m • . rcıftt tına b" . 

1 
onun amiral ve b' · k dd · d · k f'l ride kayık gibi bir şey duruyordu. TT~. 

\> '• , "Z>Yafet . Sular k•"'d" mne te a Um e emoyece ve 'm, ~ ı.ıc11 Jakınd 'h vermışti. Bu zi- S M VI JORJ' · yıktan ziyade bir sala benzeyen bu va-ı.. ll\lara '- a unıur Beyı· ~ Çatırdılar duyuldu. . . ıncı un taç gıyme tö - d h "'l•~ı· "''l• ya 

1 

n yapacag< cenine bfr .ayg• olmak üme, bütün S<taY'• he<hal e, aydutlar gizli ola • 
s· ı de g" .. pı acak en iyi müda· Korkunç bir alev Cineviz kadırga - 1 k 1 d d rak, arka taraftan çıkmak isted'ıkler'ı za· 

~ ırıy0t z horuşülecekti. . d b 1 mem e et er e aynı zaman a tören lhı a ary . sının o:.imenın en aş ayarak kıç ka - h f d .. t .1 kt' man kullanıyorlardı. .rıı a a tasın a gos en ece ır. liıı, <'••da,, k gemde<deki askedn manm kenadannı tutuştum)"Or; bo<- !stanbulda SAKARYA sinemasm _ J{amst göste<diğim ıeyi ~füdü, 
l'rl... faııının • n_: aleye çıkartarak bu·· - d d ~ J d d" 
•"" ıq ·•g ., 

1 

asma ogcu yay• •yor u. da göstedlecek olan kopya da ıs Ma- - Evet, d• ' ; 'nlaşdan bu" ya d•i' • 
akit t dig~ 

1 

. so tarafına yolla - - Yanınn var!... ı 1 rıdan girmek yasak. Fakat kendı'l,.rı· dı-~ t~ ct enle k , • •· Y"ta stanbu a vaa>l ol"ak hemen • 
% .. , olduğu için ma.

1 

ve ,.ıahlan Aydmhkta başlan çmeli, kollan göstocilecektfr. şan ç•kmak iıin bu<adan istifade edi -

O gemı erde bırak - sıvalı yarı rıplak, tunç vücutlu Türk yorlar. }'a~ 11 l\larırı bo :r Bu fevkalade filmin. ilan edilen ve ''«t. şalbbna., da rl , .. de•dzdled p•k güzel göcünilyoda<d" bu isme müşabeheti olan filmle hiçbi• - Şimdi sen onu b«ak' Demek ki bfa 
c • .,,. · e es• gun - Baskm va• ... Türkle< baskm yap· alika" )"Oktu<. do bu "ndaldan istifado e~eoeğir ... ~.' ılerde h t ı ı · t İkimiz beraber, duvarın üstünde sü· 

'ltj 
1
tafet D'ij astaltk yoktu. 1 ar ... ngiltere krralrna takdim olunacak . • •el ha l d Ayni da!cikada yedi yangın daha yegane film, SAKARYA sinemasmm cüne sücüne. ,.ndalm bulunduğu tua • 

Si § a t ve güzel devan·. t fa kadar gitti. Buradan sandalın irine ~ nr-. z ç•kh.. gö•tmceği' NGILTERE TACININ ' 

A "ino 'r abarya fil Kacş• taraf da tutuşuyordu. iNCiLERİ filmidfr. atlad>k. '1r ;.,;tin' • oyu getiren ami<al Sandal hakikaten çok küçüktü ve a-
''d ı. ..., un gı'l> VEFAT det• bi• iki tahtanm yanyana gctidt<ne· ~~,, e, li0ı .. ,. 1Yl ve Civani Paskalo ile Liman baştan başa aydınlık içindey-

>i\ •d.' lan ıaı 'başlıca kaptanla<> di. sil• yap.Im•şt<. Bunun ilminde ikimi> ~ %rdu ctden dolay. candan teb Cinoviz kad«galannda bicdenbfre Dokto• Komal J{ü,.yin ve Dokto• , 0 , ıutunuyocduk. Hochalde bu sandal• 
ı,,ı~;••ı 'r,.;.nt' • o<tal•k kan§t" Dedn uykudan uya • Süheyl'in kaym baba,., zeytinyağ• yaln" bi• kişi gidip gelmede kullan• -

''P'd •ı.i kiiç '.n' kemorli burnunun nanla< görleri yuvalanndan bdaya - tüccarı Aufm eniştesi, müteahhit yocdu-"' ,,:n b•Iay:•~k. gözledle he<kese "k kendiledni ka.aya a Uyodmh. Münifin babas• imar Y ucdu mümi• • ilk b•k•şta •andahn kü<eği gibi b>• 
)1;,,~ &•ti.,; i,-""'İ ve bey" sakah Focsala< zincidedni lmmağa çahş•yoc- lednden inşaat müteahhidi Nigdeli bay şey gözümlize ilişmt•Oi. Duvndaki bi• 

en "'t lr keçi gib' k ]ardı. Zabitler ve gardiyan}arın kır - EMİN BENLİ dün akşam vefat etmı·... demir halkaya ince bir iple b .. ~g~1 1 ı'dı'. 
~.' (),. .. tyord... ı oyna tara :ı ..., n· .. ı., bi•k •· haçları, hatt1 kd>çlan onlan yola geti- tfr. Cena,esi bug•Jnkü 9 pazar saat Bu ipi k"ince "ndal dochal '"ld" o 

dt~~cke dtniz •s Ç•tt>aş>r teknesiydi. <emiyocdu. En az he.apla sekiz yüz 14 te Kad•köyündt Mühücda<daki e • ,
3

man. ,ula<m üwine sandalm kena-

b~l»n · Geti•di"~Jde.Jerini dalgala<a ask<r ve iki bine yak•n kü<ek\i bici - vinden ka!dmlacak Kad•köy iskelesin • rından bi• tahtanm mkuğm• gfüdüm. ır· ın gıı:n zabiti 

1 

bı'rine karışnuştı. Bazıları tahtadan den kalkacak Haliç vaporile Eyüp Sul- Bu. kürek olarak kullanılacak bir tah-

~n ı'.:'.".i 'rürı.:•~ savaşçdand•<. Hu kovala<la ald•kları deniz •ulann• ate- tana nakil edile<ek ikindi naman k• • ta idi. ı y· en y·~. ere askerler ctı· ~·qıri d edeldir y k •ı'n u"stüne atıyorlardı: Fakat ozaman lındıktan sonra Edirne kapısı ıı.ehı'tlı' • Fakat, tek kürekle bir sandal nasıl 
ı Cen e aldık · a ında yu- 'S 

7 

"~d•ğ, o._ cunıı, t~n •on<ad>r ki kud· ateı yualanan bfr canavu gibi bd• • ğine defin olunacakU<. Allah .,hmet id•" e~ili<? Bir tmfa kü<ek çekmek 

toı., v •• •nlay ""Yetinin •İzi Ö• ~ğul bütün kuducuyocdu. eyleye. akmt>ya kü<ek çekmekten m bi< şey • 
., &i,

1

.: ''"tinı~·'lk~,.,,, ı Cenovamn ııııııuııı~HlllllffltııHH~•n11N•~'JJJlnm11111ıııııınmıın111111ııııııııııı111111ıımaıııı1uııııııı1~~~ıııııınııı11ııııllll'lllH1111ıııııııııııııı11ııııııııııııııı1111111ııııııı 
'l1ı ç.r Zahary ı ıçın içiyorum ı ~lt\hd.\lti~:;u o h~c~:nu soğuk k~~şıla- NE VAR, NE YOK?. 

. lltı ıne sı~ ~ zaman . Cenova 
taıc 8ade gııımayr d"' .. 
~~ ~;Şti. \' te bir tnüt . uşunmemişti. ~- •ireu,°'•a bu b::ı •k ~ibi ya •d•m ""''"'''""""""""'""""""'"'"'"'""'"'"""'""'"''"'"'""'"'"""'"""'""' ""'""""''""'"'"'""''''"""'""'""""'"""'"""'""'"''"""''"''''"''"'""'"'"'"''""'""''"''""'"'"""' 
1.. Urı\l rı llıi ırganların bir l ı h b' d n t1 ·ı U "Fi. ıtl\i:lchı·ıı~la berabvar? 1 f 'laAk/8T yangın ar atr, .e~. ır e' a arı e beraber, n.a1flaSyad8 yen/ 

.._ • ı,,1d " kend. • • n l 1 alevlwn ,çıne yuvadamyodac. 
lit ~ s .... • :·t "'"' tuttu ve bir/biri arkasına! !{emen ""itan yetişilmesine <ağmen petrol kuyu/an 
)\f Cl\o\'a Z'Ilıir S '"nlerde yanma ve infilak ha- atlıların biri derhal alevler içinde kömür Son günlerde Bakıl mıntnkasında 

tt u... nın Zaf . ?rcnsli ğile mütte- on gu d .. f . d .. ':id. C ·••Uld ~ erı ıci . . dı"selerı' biribiri arkasına tesa u cttı: oluyor, bir tanesi e ağzr surette yaralı m.ute.a; ıt yeni kuyular faaliyete geç. 

;ıo,. e~e llgu ,_ • n ıçıyorum. zı·. 1 B 1 ''''~ ra~, ••da. 

1 

. d b g balonunun bütün dün. oluak kuctarı oyo<.. m•şt"- un "dan Kalinsk'tcki iki bin Ş· lan ha '•dan 

50 

en geçmemişti. "flm en u• ·~ecen infilikmdan bfr met<• deduliğindeki kuyu. günde SOO 
bir 1~i bii ~lar Yastt:ıra şarapla mah- yayı heyecana da bir ekspreste bom- MoskOVB 11e/ıir ton petrol vermektedir. Diğer bir kuyu-

•ta · tul'\ 
5 

h ara d" t" gün evvel Fransa / f ·· d t'k t\11 '"liı, .e irde v . uş u. ' . k' . annuş. boş kişi S aSgORU nun <un '• vecimi de 300 tondu<. Bu 
"" •~na ~••d>. y • lunanda duin ba patlam>Ş ve h" •!• y iki kuyu. petrnl mmtakasm" 90 hekta< 

~taı. ahır alnız k ı M k va Volga ka } ı d,l'ı. •h n"b •ıağ. b' u •lecin maz de ya<alanm>şt>. b 
1 

b" 0 ' 
0 

• na •run • ._ ma" daha genişletmişti<. Bu sucetle yeniden 
t· l'ro,: etçilerin :• zukan dolaşan Ectesi <ün Almanların a on~!' ~' üz«ine, Mo•kova şchd goçen gün Y"· 4 kuyu fonjina ba1lanabilc"kfü, 

,. ırna tı. o,.. ayak . . .. zerinde alev ~e ın e ltlığımız gibi artık bir nehir limanı da kıymettar taşlardan işlenmiş büyük bir 
yıldız varldır. Bu kule, gemiler için. fe
ner vazifesi görecektir. İstasyon. !abra· 
dor, diorit ve kızı granitten yapılmıştır. 
Bina. tarzı mimarisi itib3rilc, muazzam 
bir nehir vapuruna benzemektedir. Pem 
be granitten yapılmış olan iskeleye aynı 
zamanda dört vapur birden yanaşabil
mekte ve kalkabilmektedir. İstasyondan 
iskeleye de granitten geniş bir merdi

venle inilmektedir. 

ı~ 'a!J llıtı ağ sesleri Amcrıkan şehrı u . · andı 3!-40 kişi olmuıı. bulunmaktadır. İlk gemiler bun-
lo' ancı zındak· . berhava oldu, 33 kiŞI Y ' :r 

tn,d ... t b: ' "ncir belli belir- •il'• ıu.,tte ya.aland" . . dan bickaç gün evvel. hallun büyük te. cıı ı \' aaıı .. ·mal demzınde, pa. zahüratı arasında, Moskovaya varmış-
arı lt c ltuı 

1 
antı iki Yine aynı gun şı n ın rıkrnıŞ hıı Ocallla e erde, a ~ uca kadar git- muk yüklü bir vapurla ya g. :r tır. cıı.._ l1öb tı Çar,_

1 
gaçtan ya 

1 
"ktarınJdakı pamuk- Moskova - Volga kanalının en güzel 

~~~ etçil "' arın b pı mı§ .. 1 ton ını ~ıı er h' aşınd ve yuz erce t r i<lerinden biri olan Moskova liman bi-
l)o~ ar. ' tçbir e . a bekli- lılrla beraber vapur da yanmış J • 'S ı.ı,0 tan kc . ş Y>n fackmda d b'r yanma kaza· naıu. ]ll'.oskova civannda kiin Kimki 

'll~ tıye b O gün Fransada a 1
• d alev alev mevkiinde bitirilmek üzeredir. Binanın 

......._ h l'eiae f aktı Ve b. oluyor·. Cherleri şehrın e 1 b' bi . b ~ 1 ... .;:e"aı· d ısrld .. .ı-. ıraz ilerı"dekı· st 1 muhtelif kısım arını ır rıne ag ayan ~ q., t' e . -u. .. . d n atla at ama .k. k .. . lı..._ •Ydi, ·ı "''"'iş 1 yanan ateşle< u,enn c usabzkada. clö<t köşeli kule ?n '. ' . at uzrnnc inıa 
bi;..-~?\ııı ı·,'.'~ L , mü.abakalw yap•hyo<. M br oclilmi~ti r Kulrn•• "m ucunda ya" 
~nllt 11:1 • arpryor ve bu ş ı.ı.1, "'•f •ndak. bir süvad di ğcclenn• ç jlllllllQıuılJllmı lllllııWJJJUllllllUıınıuıtUlllllllUnwUllllllllUJıııwlUlllllllluuıdlllllllllllıuuııd~ llllUwuuUlllllU-UllllllllU11111,illlll 

teri~ k ı Yuvarlak ve ...._,ıdl' .. tllllllllllUlllllUHJlll[llUMIMUlllflllll1lllllttllilll 

dir ... Hep bir tarafa çekilen kürek san • 
dalı yalnız bir tarafa döndürüp durur. 

Onun için, elimizdeki tahtayı bir sağ 
tarafa, bir sol tarafa çevirerek kürek gi
bi çekmek mecburiyetinde bulunuyor • 

duk. 
Sandalda, böyle mecelleşe mecelleşe 

karşrki sahile ıdoğru ilerlerken Harvest: 
- Amma da uzakmış ha 1 diyordu. 

Hakikaten, bir iki kulaçlık bir yer 
zannettiğimiz karşıki sahil, gitmekle 
bitmiyecek şekilde uzakmış. Yüze yüze 
gitmeğe kalksaydık belki yarı yolda ta· 

katımız kesilecekti. 
Biraz sonra karşı sahile gelmiştik • 

Karşısr sığlıktı. Sandal kumlara oturdu. 
tık olarak bı:n dışarı fırladım. Arkam· 

dan Harvest atıldı. 
Burasr, boş bir arsa, viranelik gibi 

bir yerdi. Ayaklarımıza konserve kutu· 
l:trt, trnelre p:ır!::ıl:ırı blrtlıyorı1u 

Şimdi ger('k Zehirli Sarmaşıktan, ge .. 
rek Zehirli nehirden kurtulmuş bulunu .. 
yorduk ve Nevyorkun bir izber.inde Mik. 

Fakat, ne yapacağımızı tamamile 
kestirmi~ miydik? Hayır. Bunu ne ben 

biliyordum, ne de Harvest. 
Bu sefer Harveste sormadım: Sor· 

53m, biliyordum ki, gene: 
'Senin işini görmeğe gidiyoruz,, di· 

yecekti. 
Fakat, benim işimi nasıl göreceğini 

bilmiyordum. Benim birisini aradıgıı.nı 
biliyordu. Söylediğine bakılırsa bu c:ı:la .. 
nun olduğunu da biliyordu • 

Bunu sorayım dedim: 
_ Benim aradığım adam kim? diye 

sordum. 
_ ôğrenmck mi istiyorsun' dedi. 
_ Tabii. l(ledim. madem ki arıyo. 

k
im oldug~ unu bilmem lii.zım. 

rum. Harvest tekrar bir kahkaha atarak 

güldü: _ Söylediğin söz:ün manasızlıgını 

sen de \;oiliyorsun ya: 
''Kimi aradı~ını aramağa başladık. 

tan soryra değil. daha evvel bilmen Hizım . ) 
gelmez mı. . . . 

_ onu biliyoruz. Dıyelıın kı h"ta. 

nuz burda. Fakat, bu, aradığımızı ara
maktan vazgeçmemizi icabettirrnez ya. 

_ o halde ara bakalım. .. 
Bunu belki yapabilecektim ve yap

mağa çatı~acaktım. Fakat, bu iştr sen 
bana yardım edeceğini söyldin... Bu
nun içina bazı şartlar ileri sürdün ... "Pe. 

ki., dedim .. Yola çıktık ... 
Az gittik, ilz gittik ... Dere tepe düz 

gitmeden duvarlar aştık .. Zehirli ne. 
hirler geçtik. Şimdi burada bulunuyo. 

ruz. 
"Senden jc;tedi~im. evveHi, bu yol-

da ıdevam etmek. Mademki bir iş yap
maGa çıktık ve iş.e sen haşla dm: Devam 
et, ıı;lclclim. Kafanda düşündüğün pla 

nı tatbik et. 
- €tmiyeceğiz diyen var mı sana 
- Fakat, bundan evvel, ö~renme 

istediğim birşey daha var: 
''Benim aradığım adamın kim oldu 

ğunu ma::lem sen biliyorsun, bulmada 

evvel söylesene bana ... 
Harvest gene bir kahkaha attı: 
- So)'liycmem diyen var mı? 

- O halde söyle. 
(Arkası var) 
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~ lstanbul ı:telediyesi ilanları 

Keşif bedeli 2285 lira 98 kuruş olan Çubuklu gaz depolarında yapılacak ta· 
<lilat ve tamirat açık eksiltmeye konul muştur. Keli{ evrakı ve şartnamesi le· 
vazrm müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 24990 No. lr kanunda yazrlr vesika· 
dan başka fen işleri müdürlüğünden 171 lira 4 5 kuruşluk ilk teminat makbuz ve 
ya mektubile beraber 20/ 5/937 perşembegünü saat 14 de Daimi Encümende bu· 
Junmalıdırlar. (B) (2553) 

Belediye mezarlıklar müdürlüğ:ine ait 3 No. 1r 519 model fiat marka oto· 

mobiline karoseri yaprlması açık eksiltmeye konulmuştur. Bu karoseriye 600 ·li· 

ra bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İs

tekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 45 liralık ilk teminat makbuz veya 

mektubile beraber 20.5.937 perşembe günü saat 14 de Daimi Encümen:le bulun. 
malıdırlar. (B) (2583) 

Bina ve arazi şubeleri için Jüzumuolan 179 tane muhtelif boyda istor la

civert perde açık eksiltmeye konulmuştur. Bu perdelerin hepsine 743 lira 42 

kuruş fiat tahmin olunmuştur. Nümune şartnamesi levazım müdürlüğünde gö

rülebilir. ı;teklilcr 2490 No. 1ı kanunda yazılı vesika ve 55 lira 76 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 24-5-937 pazartesi günü saat 14 de 
Daimi Enc•:.imehde buhınmalıdırlar (B) (2552) 

Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinin 
orta sokakta 7-9 No. lı ev. 

Beşiktaşta Sinanpaşa mahallesinde 
7 No. 1ı dükkfın üstünde ufak oda. 

Karagümrükte kökçı:iler sokağında 42 
No. lı fetva Emini Nuri efendi mektebi 
Beyoğlunda Meşrutiyet caddesinde 6 

No. Jı <lükkan 
Galatada Fermeneciler sokağında 16-

163 No. h dükkan. 
Beyoğlunda Meşrutiyet caddesinde 18 

Senelik muhammen 
kirası 

60 

48 

48 

120 

300 

İlk teminat 

4.50 

3,60 

;; ,,;o 

9 

22.50 

No. lı dükkan. 360 27 
Galatada Karaköy caddesinde 4-4 No .lı 
dükkan 1020 76,50 

Galatada Karaköy caddesinde 6-8 No. 
lı dükkan. 1080 81 

Fatihte Çarşamba sokağında cedit Ab-
durrahim efendi medresesi 300 22.50 

Fatih Çarşambasında Defterdar İbra· 
him efendi medresesi 216 16,20 

Yukarda semti senelik muhammen kiralarile ilk teminatları yazılı olaıi ma

haller teslim tarihinden itibaren 938. 939. 940 seneleri mayısı . sonuna kadar 

ayrı ayn .kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuıılardn-. Şartnameleri 

levazım miiô:.irlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat 

makbuz veya mektubile beraber 17-5-937 pazartesi günü saat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (1) (2370) 

Fatihte Kirmastı mahallesinde Ha(ıı:

paşa caddesinde 4 No. lı dükkan 
Mercanda yavaşça Şahin mahallesinde 
uzun çarşr sokağında 1-208 No. lı 

dükkan 
Mercanda yavaşça Şahin mahallesinde 
uzun carşı sokağında 165-238 No. lı 

dükkan 

Scnelik~men 

kirası 

84 

72 

84 

İlk teminat 

6,30 

5,40 

6,30 

Yukarda semti senelik muhammen kiralarile ilk teminatları yazılı olan ma

haller teslim tarihinden itibaren 938, 939 940 seneleri mayısı sonuna kadar ayrı 
ayn kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuşlardır. Şartnameleri leva7.lm 
m:ıdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat maklıuz 
veya mektubile beraber 14-5-937 cuma günü saat 14de Daimi Encümende bu

lunmalıdırlar. (İ) (2475) 

Miktarı Cinsi Beherinin muhammen İlle teminatı 
bedeli 

30 ton Tüvenan 
10 .. Kmple 

1 O lira 
14 

2000 kilo mangal kömürü 3 kuru~ 
37 lira 50 kuruş 

D:işkünler evine lazım olan yukarda cinsi miktarı ve muhammen bedelleri 

yazılı olan kömürler pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi Encümen kaleminde gö· 

rülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizasında gösterilen 

ilk teminat makbuz veya mektubilc beraber 11-5-937 salı günü saat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (2615) 

Keşif bedeli 8318 lira 70 kuru - olan ve 18-5-937 tarihinde eksiltme ile iha

lesi yapılacağı ilan edilen Karaaağaç müesseseıi buz fabrikası ve soğuk hava 

mahzenlerile mezbaha kısmı binasının tamirine ait şartnamede görülen 1':izum 

üzerine tadilen yapıldığından yeniden eksiltmeye konulmu§tur. Keşif evrakı V! 

§artnamesi Jevazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. 1ı kanunda ya

zılı vesikadan başka belediye fen i leri müo:.irlüğünden alacakları fen ehliyet 

vesikalarile 623 lira 90 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
25-5-937 salı günü saat 14de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (2627) 

Muhammen bedeli 1552 lira 50 kuru§ olan ve 19·5·93 7 tarihinde eksiltme 

ile ihalesi yapılacağı iHin edilen Karaagaç müessesatı kesim pavyonuna yaptırıla

cak çengel tesisatına ait şartnamede görülen lüzum üzerine tadilat yapıldığın· 

dan yeniden eksiltmeye konulmuştur. Ke if evrakı ve §artnamesi levazım m:i

dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. 1ı kanunda yazılı vesikadan başka 

Belediye fen işleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 116 lira 44 ku· 
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 25-5-93 7 salı g.:.inü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar ( 2626) 

Nakil vasıtalarına yiirürken binen veya takılan çocukların bu hareketlerin
den dolayı veli veya vasilerinin cezalandırılacağına dair umumi meclis kararile 
<le~iştirilen belediye zabıtası talimatnamesinin 176 ıncı maddesi aşağıda yazıl
mıştır. İlan olunur. 

Madde: 176 
(85 ve 17 5 inci maddelerde sayılı memnu filleri yapanlarla araba, kamyon 

ve otomobillere takılan ve asılanlar !iOCuklar olduğu takdirde bunların veli ve· 

SATILIK, KiRALIK EV, 
ARSA VE SAiRE 

SATILIK ve KiRALIK 
1 - Kısıklıda Küçükçamlıca caddesinde Boğaza lstanbula ve 

denize nazır fevkalade havadar ve içinde içilir kuyu suyu

• nu, müteaddit meyva ağaçlarını ve çamları havi bir köşk 
hem kiralık ve hem sablıktır arzu eder.lerin Vakıt propa· 
ganda servisine müracaatlan. 

SATILIK ve KiRALIK 
2 - Kısıklıda Küçükçamlıca caddesinde büyük üç odayı bah· 

çeyi havi bir kö§k hem kiralık ve hem satılıktır. 
SATILIK ARSA 

3 - Kuzguncukta Gazhane adile anılan etrafı duvarlı ve mü
teaddit ağaç]ara ve 6uyu bulunan bir arsa ehven fiatla 
satılıktır. 

SATILIK KAGİR HANE 

4 - Beyoğlunda İstiklal caddesine yakm Bekar sokağında 
10 numaralı 9 odalı bahçeli ve ayrıca ç:-ma~n·lığı ve çama
şırlığmda iki odayı havi kagir hane satılıktır. 

SATILIK KAGtR HANE 

5 - Çemberlita,ta Peykhane caddesinde kagir 18·20 odalı iki 
kapılı dört katlı aparlıman tertibine elveritli ve hali hazır· 
da dahi müfrez daireleri havi kagir hane çok ucuz satılıktır 

S~ TILIK HANE ARANIYOR 

6 - Kadıköyünde Moda caddesi Bahariye Rızapa_şa tarafla
rında yeni yapı ev veya aparbmanı olup da salmak isti· 
yenler en son fiatlarile bizzat. 

SATILIK SECCADELER ARANIYOR 

7 - Az ve temiz kullamlmıt Isparta 2. 70 X 4 boyuncla halı 
ile Acem ve Isparta seccadesi olanlar bizzat. 

lŞ ARIYOR · 

8 - Yüksek Deniz Ticaret mektebi mezunu İktrsad Vekaletin 
den cal~:çı ~ehadetnamesini hai7. ve mal;ye hizır.etlerinde 
bulunmu§ bir genç çarkçılık ve muhasiblik arıyor istiyen· 

lerin. 

DiKiŞ MAK1NF.SI ARIYOR 

9 - Singer veya Navman markalı az kullanılmış el veya ayak 
dikit makinesi olup da satmak isliyenlerin. 

_..,• --
SATILIK KAGiR lKl EV 

1 O - Si,Jide Şifa yurdu civannda 3 katlı bc~er odalı hahce ter
kos ve elektriği havi iki ev çok acele ;atılıktır alm;k isti
yenlerin. 

SATILIK MUFREZ ARSALAR 

11 - M~ltepe ile Bostancı arasındaki Küçükyalı istasyonu itti
salınde 17 parça müfrez arsa tamamı 20,000 arsın fiyatlar 
uygundur. # 

SATILK APARTIMAN 
12 - Arnavudköyü ile Rebek arasında Ve7.ir küşkii sokağında 

iki daireli biri i.ir. ve diğeri dört odalı bahce hamam su
yunu havi apartıman acele satılıktır. Talib· olanların. 

Bunları almak veya satmak istivcnlerin Ankara caddesinde 
VAKiT Yurdunda VAKiT Propaganda servisine miiracaatları. 

,. 
. , . r ~ . , 4 • • 

r wD r.•••-•wııl 

NIŞANYAN 
Hastalarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokathy::ın oteli yanında 
Mektep Mkak 35 numaralı mua. 

ycnehaneııinde ted:ıvi eder. 
Tel: 40843 BiP c 

· r: ilmi Felsefe -
ı Dün ve Yarın Kitnplan'ldandır 1 

Fiyatı 40 kuruştur ----

lsltlnhu/ 7 inci icra 
n1em11rluğ11nda11: 

935 3809 bir borçtan dolayı mahcuz 

olup satılmasına karar verilen muhtelif 

saraç e§vası 15.5-93 7 tarihine gelen 

cumartesi günü saat 11 den l 2 ye ka· 

dar Asmaaltın<la Kiraz handa 17 numa· 

ranm önünde hazır bulunacak memur 

tarafından açık arttırma ile satılacağın
dan istekliler:n müracaatları ilan olu· 

nur. (2618) 

ya vasilerile nezdlerinde ikamet ettirmek suretile bunlara nezaret edenler mesul 
olurlar.) (2414) 

Daktilo aranıyor: 
Muhasel.ıede açık olan daktiloluk ıcın 13-5-937 perşembe günü saat ik'clc 

tekrar imtihan yapılacaktır. Asgari orta ~ektep mezunu taliplerin tahsil vesikalari 
le ve bir istida ile müracaatları liizumu ilan olunur. (B.) <2630) ı 

Belediye zabıta talimatnam!sinin 438 inci maddesine "Torbalar icinde 

satılan pirine unlarının üzerine bunu imal eden m:.iessesenin ismini, mal tari

hini gösteren renkli klişe vurulması mec buriclir... Fıkrası ilave olunmuştur. 
!1g=ti olanların malumu olmak üzere ilan olunur ( 2629 l 

/Jı•yo~lıı k11y11wl.-aııılı ğL ı ı• Udet!iy'' lliidiirliiğiiııdı•11 : 

• ::iterııu (i:?j - pezf't• 

•Dolar lı!j - ·Atari< 
•Frank 1 l4 - • Zh ti 
• Liret l.!.ı - • peııı;o 
• Lklı,;lka Fr eı - • IJ'!Ji 
•Drahmi .!! • oırıııt 
• Jsvıc;re ı-~r .,7., - \'CP 

•Leva t:J - • ı<ron 19'-eC 
1 

• Fıorln llı - ,: ~~ .. ~ •Kron Çek. jj -
Şilin AVUI' '>' -. 

ç i. 1( 

• Londra G:?:; • vıyaıı• 
• Nevyorıo u cö.O • a.tAdı1d 

• f'artı 

• MllAno 

• Hn!k!IC!I 

• AUn11 
• <'f'Of'Yrt 

• .. 

• Sorya 

iş Ba:ıknsı !l 00 
A.nnclollu ~3 iO 
K .. J1 :!,
Şh Heyr1\• 

Uer~tez fbuık tll -
U. ~ll!nrta 

Bomonu 9:..ı) 

ıstlkrazlar 

• Ul33 'r Httr ı 20 :;ol 
• • • • il 2U :?O 

• • • llJ Hl s;; 
htlk.OaM'I tı:ı 

Ergenı lı-•lk !lj 

192.f• A M - 1 
• S. E~urum 1G -

ı•.\Z.ı\I' 

Takvjm 9 M•)15 

==:::;=====l:!.' Sefer 
Gllo duğ°ı~!J 4 49 
:OUo bat~ı ,9,14 
~abııb nıuu.l\Z. ,ı .ıO 
.'.>Cle oıınıezı ı 2 1 O 
lkttııtı oıunazı 4 t,05 
Ak~am Dllm!f.ZI 19,14 
h lfil namıu.ı 2 1 OU 
lmaaıı 249 

Yılın seçen gtınlen J ,.9 
Y-lfin-.ti.lArı ~ıtır en '2.i6 

GünlO~ 

DAD~O 
Prograııu 

ÖOLF.: NEŞRİYATI: ı~ il' 
12,30 plliltlo. Türk musıkı!i 1:o'111 ı 

'l }; 13,00 Bc;>oğ u Halkcvı göstcrı 
d:ın bir temsil 14,00 son. 
AKŞAM NEŞRİYATI: .,& 5 

1 ırı.~ 
18.30 plAkln dans musi!d!i 1ıırc~ 

ınns: Ordu ım;>lavı Selim sırr15 • S~ 
cuk terbiyesi ı. ı 9,50 konlerarı id ıJ!,t 
\'aidl hıı.kkındn bay Ahmect.l'l111 

1 
t• 

20,00 MUz v ... ·cn \'C nrlmda ıar "° . " rı • 
Tilrk musikisi V<' hali< şar:ıtılll ,lı'-ıe< 
Ömer Rıza tnrnfından nrnbC11 ! ıııJ$11 
:Muzaffer \"C arkadaşları tıırıı : ,,.,.rı 
muslldsi ve halk şarkıları: s:ıı ııdııJI 
orkestrn 21.~0 F'ransız tiyatrOS~ilcıı 
Şehir bandosu tarnfından ,·c r ,rt 
!!2,15 ajans ,.e borsa h::ıl'ıcrırrl ~r rr' 
nUn ııroı;ramı 2!!.so p'fil:lıı solO 
operet parc,:nları 2::,00 son 

,ı 
Dr. f-'afız Cer1' 

1.01\M.\.S IH ıtf:\' I' 

Dahilıve MiıteJıas•'td'P 
d oı d' Pazarıı:ın h:ı im günler ıııı 

saat ı 2.ö tan G ~ a ı kndar 1 IJI; "'ııl ,,ı 
yolunda ı 104 ı numaralı nusU ~ ~ 
hastalarını lıııbul l'der Satı. ~IJll ~ 
teri snb:lh ··9,5 ı:r sıuıtıerl nıı e' 
mahsustur. Muayı-nchanc ,c 
~2398. Kı~lık telefon: 21044 

KURUN 
lL\l'ot ccm.1·ı,ıı;rıt h 

Ticaret llinlarınm tı~n ~ I' 
ıınnt mi 30 lmruştan başlar· 

~;iO lturıı~a ltadar çıltar r'~ 

Bilytlk. ı;ok devamlı kılı rl~ 
\'ercnlCl'e nvrı r.yn lndlrmelC 

10 
flrsml lltınlnnn bir satırı ,J 
füi~·ül' llıiııl.tr: 4''-' 

(1( 
Bir defa 30, lki defası 50, oO 

dört dcfa111 75 ve on defnSl 1 d ti 
Oç aylılt llfın vcrcnlcrln bir • 
vac.lır. Dört ı;atırı ge~l'n il~ ' 
satırları beş kuruştan hcsaP -,; 

Kt;Rt1 N hem do;'tnıdan el t1' 
dl idare vcrlncle, hem OrhtıJlıı<' 
VA KIT Propagond:ı Servl!d ~ 
bul eder. 

Şi~lide Halaskar Gazi caddesinde istimlaki takar:r:ir eden Apine Şekerciyan:ı 
ait 1150 metre murabbaı arsanın m~tre murabbatna heyeti muh:ımmenecc 21 
lira kıymet takd:r edildiğinden bu kıymet üzerinden istimink olunao;ığı alfika-
darana tebligat makamına kaim olmak iiz:re ilan olunur. (B) (2612) , ..., __________ ~ 



'kaç kere f k ~onra .. ' a al y;waş yavaş bağırır. 
"' b <>ltsa r 1 A . 1 ~nd < 1' ynı zamanda tıp· 
b· en ır taraf ~tanıyormuş gibi be.şını 

Be a egcrdi. 
n, ona h' b 

h - r. ıta ederdim: 
o ~Vrt M ·· lı sana ~ UJı7a, hen biliyoı unı. 

Bu agırdu ! 
-:,. §ckild d Q nva, Ynvas e .us.tane konuşmalarla 

llttı. elıını boynuna vurur· 

Söz! . 
crıme d 

b 
- S cv;ım ederdim: 

ll en bT · tı/ada k\J 1
• ı~sın, uzun mi.iddet 

'~İ :tay m ıçındr br.klcmck vakti· 
ta~ etmek d . a olll'lıya k cmcktır; sen buna 
Yağn kalkca ·sın, de~] mi? Övlc ise 

l' Ve' " 

1
. abii h .. ınnddrın vazgcc! 
lf'rı 1 lVlllJ!Z b . • tı e erill'li 

1 
a enım Almanca ke· 

•nn-ı anam· , d . ış, rn . 1i or u. f· akat ttı· 
dll Uıcrind . . ır sadanm ahengi 0 nun .. unıs b" 

· 1 • c ıyı tesirler yapıyor 

rı ·· t\lcy 80~lcrind . bak lls göz y tn uzun, nihayetsiz, 
liği ar, birka akş arı dökerek bana 

ndcn ç ere g·· ~ ·· ·· d . 11.~ır ... _çıkardı~ 
1 

• 
0.g~unun crın· 

lu... hıkıle k lkg ınıltıler arasında 
·•a d a ıp ·ı · -D cvarn d .1 erıye dogru yo· 

da b cvclerirncderdı. 
ouh en b' b h'\nh]•k ur'du; B ır aşkasmın adı 

\\i k 1.ı a ben~ d' uhur rabıtasız bir 
opa er ı B d ba kaatı rır, kal b. 1 ~. a zan ipi· 

._ 'h Ctcc a a ık . k •ıı ny Uzun uzerıne ·oşar • 
b tabet etrafta d.:nesafeler gider ve 
h er k oncr"k b" t" ··k') 
0 u v . um ic' '- u un yu ·ı e 
t' a~y t k .ıne k d' . 
1ndc e ar en mı atardı. 

tı" n z· §ısınd k b o~lc · 'Yade 'L • a, ·ır acın tesi· 
k· rırn d~'L uenım 1 . 
() 0 Ylc b' cuıa çok .. tese lı veren 

b
Uti d ır v

8 
... · muessir olurdu· 

c d '-1Yctt ' 
ı.ık bir Utrnaı; d e maymunum 

~erine . harckctl.c bcrhal aşağıdan ca· 
ıc. 1 sı u d ı· d J u ~ğın <;tar, kud e ı evenin i.i· 
1'ttd

1
• 1 ısırır b' kurmuş ha"'-·anın 
• f' • ır a ". Uph~ Yok kT tokat yapıştı· 

• bu silleler bu 

'ATEŞ OLKF.slNDE 

vahşi haywın üzerinde faydalı ot· 

111azdı: bunun la beraber, Pu tinin 
yaptığı polis hi7.meti umumiyr.tle 
develr:r ve katular iizt:rinde mi.ir.s· 
sirdi. 1 lerkes onun tokadından kor
kardı. O. yalnız itaatsiz dc,·elcri. 
katırforı değil. <lyni zamtlnda zenci· 
}eri de tokatlardı. Biraz da onları 
kendisine rnüsavi tutardı. 

Kervanımdaki zencilerden de 
bahc:etmdiyim; onlaı vazifeye ilk 
girdikleri zaman pek çalışkan ve i~
krind~ dikkatlidirler: fakat kısn bir 
ıiiddet sonra birden ihmalci olur· r r o zaman onları tekrar dikkatli 

~~"·alışkan bir hale getirmek için rn 
tesirli tek ,•Mtta kamçıdır ye daynk 
·emekten memnun olurlar. ( ! ) 

) " 1 k .. Onlarlll agır ceza arn arşı gos· 

dk
]eri metanet ve cesaret hayrete 

trr · h'l d b" dır. Bu sıya ı er en genç ır 
şdaYl.akn nlı Arablarınıdan birini ehem-· 

e ı a ' .. 1 1 •. 1 nıiyctsiz bir şeY ıçın ;ançer e.~·ıp ~ • 
dürmüstii: çöl kanun adr!na gkored. ~

·d' ....,
108 

karar ver ım; ·en ısı-
men 1 au• 

ne: Ş bir saat iç.inde kurşuna di-
- u ~· .. .

1 
ksin. bir diyecegın var mır 

zı ecoe· . rdum. cevab verdi: 
1
ye so ' ~· 
LJ fendim. bir diyecegım 
rıayır e J. d ... 1 

- . anıanda vazık on cgı • 
Y

ok. aynı z · 
' " ' teessiirc deg~eZ·. g"ır ahenkle ı~· 
l\f'tebessım 'e a . . u k f]di~İ gibi parlak dışlerı-

lı~ ~lara ' ~ fe~·kalade bir nıctanet-
nı gosterere ·a doğru ilerledi. 
le ,,erilen cezaY b"ldirdiğim ~ibi bu 

Evvelce de 
1 ba k b' 

. h'l h r,·anlara karşı ş ·a ır 
sıra ı e~, 8 ,,e başka dünyada 
his beslıyorlar. 
ynşıyorlar. l h~rhanı:i · bir 

Bir Avrupa ını~ 'nd~n faı:la ol· 
1 se,·gısı •· 

hayvana o an d. de,•elerimi böyle 
miyArak ben e · 

FRANSIZCA öCHEN.MEl\ iSTI. 
YENLERE: 

~atctcsindc n Ahm"'dC murcaat cdı -

ııiz:. S•zc nıuktcdıı b:r o"rctmcn tav:; ye 

Az ramaııd;ı, ve gıiçliik çekmeden 

fraıısırca öı;reıımek istiyorsanız Kurun 

edılc:ccktir. 

'G 

ATEŞ OLKESINDE 

feyizli şr.kilde J11Rhsul ''erebilir. 
Burad~ "Butjrosperımım .. "l 'AT

kii, nğaçlarından daw bUyiik bir or· 
tnan buldunı. bu agac:ın ıncyvdr
rinden yağ çıkarılıyor .. Bu ya' en 
iyi kakao yağıncı benı:ıyl)r. Uzun 
miiddet tazdiğinİ muhafaza ecli· 

yor. 
Bi.jtün bu sözlerden anlaşılıyor 

l·i sah~ yalnız ölij kum çölleri, 
tflşlı stepler. giineş ale\'İ altı ''e su
suzlukla beraber ıssız dağları gös· 
t~rcn genişlikten ibaret d,.ğiJdir; 
nyni uınıanda sıcak ınrmlcketlerc 
mahsus ,•erimi ve bolluğu ile pırıl 
pırıl yanan cennet gibi giizcl yer· 
lcri de vardir. Eğer giiniin birinde: 
medeniyet burnY" girerse, milyon· 
lmca insRnlar burilda baht iynr ve 
mC'sud bir hayat siiret·ekl,.rdir; inişi 
yokuşu olınıyan bu düz ovnnın. 
·ani rnedeni alem ile muvasala vcl11 

kaybolan sahradan rdileı:r.k biiviik 
faydn buıziine kadar takdir olun· 
nuyarak çöl başıboş, kendi haline bı-
rakılmıştır. 

Ü.:; bin ınctrrv,. kadar yiikselen 
büyük dağlar, bilhassa T uat dağı 
kıymet biçilmez zengin madenlerle 
doludur. Bunlnrdan biiyiik demir 
madeni. bakır, en zarif krondan 
mermer, göz kamaştırıcı beyaz rr:n· 

gile hemen hemen a~ıkta satıhta gÖ· 
riinmektcdir. Oahn birçok kaln:r. 
kurşun gibi madenler dl'! ınrvc:ud -
dur. Volkan mıntakasında kaynar 

halde yeryüzüne cıkarak etrafınakö. 
pükler saçan şayanı hayret maden 
suyu membaltırı buldum. Bunlar 
hic bir ,·akit alnıanyadakilerden geri 

kalnıaz. 
Faz.la derinlikte olmıyan esmer 

taş kömiirii tarlasını "Muidir, tnsr 

,, 

29 

1 lılıvhcb<!ne,, de iki. bin !nctrr ırtifo· 
da emniyetle tcsbıt cttım. Tuntın 
ın, kômiir rnadcni, yn(;laı ı r,tin\iu 
hirindr: diinya iktıımdiyatı i1.iıı ihm.ı· 
li gayri caiz ~ekildc nıuv.ıffnkiycl 
kaza nacnk t ı r. 

1 lnkikatcıı Jrnıt dagı içinde bu 
dr.faki tctkikirnde her ytiı kilomrt· 
rede ''c biraz faıdıı"ındu • u bulmnk 
maks:ıdilıo ycrlrri burguladını. umu
miyetle su hulma;;a ımıvnffak ol· 

< madım. 
Şayed giiniin birinde b\iyük şi· 

ıncndifer inşaatı ynpılır vç sahrnnm 
orta ;yerinden geçerse, o vakit İn· 
Silnlar bu zengin lıoı.inclcrdt'n m\is· 

tcfid olıırlur. 
lnsnıı. benim ynptı~ını gibi. ııı:ıııı 

bir scnP, ynnmdn A,•ruprılı bir ar· 
kodaş bulunmadan Şimali 1-\frikn -
nm röllerinc.lc dcğişıniycn manı.ar.ı 
i inde, develer, katırlnr, köpek· 
ler arasın<lfl günlerini grı irirsc adeta 
havy?nlarn alışıyor, onlan eviyor, 
ve hayatlaı 1111 öğreniyor. Şimdi de· 
'eler hakkında hususi bir sevgi tn t· 

yorum. Bu sevimli ha)"\anların 
gösterdikleri sabır ve ndnknte hay· 

ranım. 

f(onak mevkilerinde. u1un sn· 
atler onların her şcylerilc meşgul o· 
hıyor. onlann rahlltsı~lıklnrını ınu· 
cib olan f enahklnrı diizdtiyor, b r-
tnraf ediyordum. 

Eğer dr:ve yere çökmek isterse 
ihtiyatki'ır hususi bir b. kı ı ,ardır. 
evvela ön ayaklarını bükm k için 
mafsallarını yavaşça burur; sonra 
dizinin önünr, \iz.erine tekrar arka 
a ·aklarını b:raz kiiçi.ik gcni--liktr. 
bi.ikerek oturur. 

Göğsiıniin nlt kısmından nihayc· 
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S.IHKLERI, SİVRİ SiNEKLERi. GÜVELERi, PlRELERI. T AH· 
T Alt.URUURI, KARINCALARI, HAMAMBôCEKLERl, DEPO 
EÖlLMIŞ YON ve TOTONLERE MUSALLAT OLAN HAŞARA. 
Ti SOFRELERINI ve YUMURTALARINI kamilen yıldırım aür

atiyle kökünd~n imha eyliyen 

Amerikanın 

AIL.L • NU 
• 

Fabrikasının maruf Ye Dünyanın 

Her Tarahnda Milyonlarca Satılan 

FLY-SPRAY 
nam mayiini kullanmız. Hiçbir ta.rafta eke bırakmaz, etrafa hoş bir ko. 
ku ~ar, fevkalide müe!!ir ve öldürücüdür. Her boy kutularda ve her 
keseye uygun fiatlarla eczanelerde, bakkallarda arayınız. Ayrıca daireler, 
mezbahalar, hutan~ler, ve perakende tatanlar için otomatik muııluklar· 
la mücehhez çok elveri§li 4 ve 19 litrelik ıaç bidonlarda satılmaktadır. 
ve 19 litrelik ııaç bidonlarda. ntılmaktadrr. 

ALL • NU ma.rkasına. dikkat ediniz. Aldanmayınız. Bir tecrübe sizi 
. tatmin edecektir. 

Depogu: İ!tanbul Ecza deposu, A§ir Efendi caddesi. 
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Üsküdar asliye nukuk hakimliğinden: hakemede 21-4-937 tarihinde verilen 
boşanma kararının ilanen tebliğine ka
rar verilmiş ve tebliğ makamına kaim 
olmak üzere İ§bu ilanın 'bir sureti mah
keme divanhanesine talik ve bir sureti
nin de gazete ile ilan sureti.le müddei· 
aleyhin malümu olmak üzere keyfiyet 
ilan olunur (V. No. 21985) 

KURUN doltl~ 
Necaettln Ata .. f 
Her.gün 16,30 dan 

2!,I 
SahJbl : A.StLl US N-.rfyat DlrekUSrll: Refik Ahmet Sevcngll 

Göztcpcde birinci orta sokakta 10 No 
lı hanede sakin Mı:.irvet tarafından aynı 
hanede sakin kocası Osman aleyhine 
açmış oldugu boşanma davasının tahki
kat ve muhakemesi sor.unda müddei
aleyh Osmanın ikametgahının meçhuli
yctine binaen gıyabında yapılan mu. 

ao 

tine kadar alt çenael kaybolur. Ha
reketi altıdan dokuza kadar sayıla
bilir, arka bacakları biraz gcvıek· 
tir ve kısa bir hareketle karnı altına 
girer. Bu hayvan nihayet yere ken
dini koydu mu. sonra uzun boynu· 
nu dıtarıya doğru uzatır. Bu vazi
yette sanki "Artık ben buraya yatı· 
yorum!,. der gibi bir mana vardır. 

Tecrübe gören yaıh hfllyvanların 
hepsi iyi muameleleri bilirler, bekle
dikleri yeme ve istirahate kavuşmak 

{çin çok sakin dururlar. Devenin uzun 
bir kirpiği vardır. Her§eyi ifade e· 
den hayat dolu gözlerini ve tatlı ba
k19ını sempati ile hatırliyorum. Bil
hassa. iddia edilebilir ki, devenin 
bakııında cazib bir gurur ve azamet 
vardır. Bunu en ziyade yükte, yem· 
de fena arkada,lıkta, usandırıcı mu· 
kabele tarzlarında gösterir. 

Deve kanaatkar bir hayvandır. 
Biraz yem alınca hareketsiz kalır, 
aldığrnı öğütür, geviı getirir ve hof· 
nut hırıltısı ititilir, sonra bu hali kr
~a bir sükunet takib eder. 

Konak mahallinde daima oturdu
ğu yerde ycmlenir, içme esnaamda 
21u mevkilerinde ayakta içer, pek !;Ok 

kere diz üzerinde vakit geçirir. 
Beygir ahırlarında, çekiç tarbe· 

!erinden zincir gürültülerinden '\'e 
hiç biJ1eydcn rahataız olmıyarak U· 

yumağa muktedirdir. Ayni zamlln· 
da da pek az uyur, bütün gece ak· 
ııımr, horuldar, gevif getirir. 

Bütün çöl hayvanlarr gece za· 
manmda gündüzden daha rahataız·r 
dır. Katnlann tekmil gün göster
Clikleri tahammül, tavazu hayrete 
deijer. Onların mecbur oldukları 
i,§i yaP.mak ve ızttrablara galebe çal· 

ATEŞ ÜLKESiNDE 

mak için gündüz gösterdikleri 
tahammüle mukabil gccc1cyin yü
rekten gelen acıklı, yumu,ak ve 
mükedder hıçkırıklarla feryad sesle
ri yükseltmek adetleridir. 

Gündüz hayvanların şikayet ses· 
]eri duyulmaz, sabırlıdırll\r; fakat, 
gece yıldızlarla dolu gökyüzi.i altın· 
da, uyanan teessürlerini, tcprenme· 
ler icinde cıkardıkları seslerle bil
dirm~k isterl~r. Ben bunu duyunca 
hemen yerimden kalkar ve dostane 
konuşmak için yanlarına giderdim. 
Çöli.in konak yerlerinde bu hay'\·an· 
lara birkaç dakika ancak sükunet 
nasib olur. Derhal bayku~larm ka. 
nad vuruşları içimizde, Üzerimizde 
ve çadırların yukarısında (Güiit Oe
üt) seslerile fena fena öter. 

Bundan başka hemen yakını· 
mızda, biraz daha uzaklarda sırt
lanların gülmeleri, mükerrer tıs;r
damaları, çakalların havlamaları 
İ§itilir. Çünkü bunlar açtırlar, yiye· 
cek bir§ey elde edebilmek için ko· 
nak mahallinin etrafında sürünerek, 
biribirini ısırarak dolaşırlar. 

Çok kereler bir parsın yakla§tığı 
evvelden haber alınır, bazan da 
bunun hilafına olarak gece istirahat 
zamanımızda birdenbire bir vahşi 
hayvan kar§ımızda göri.inürdu. 

Sıkıcı ~ıcak gecc1erde, ~abah se
rinliğin içinde olsun biraz uyumak 
mümkün olduğu zannediliyorsa bu 
hatadır: develer, diğer hayvanlar 
istirahatin bu son dakikalarında ta
mamen rahatsızdırlar. Zira kerva· 
mn hareketinden en az iki saat ev· 
vel birinci tan yerinin ağarmasında 
harekete hazır bulunmak lazımdır .. 
Bu yüzden sürücülerimiz erken kal· 
krp ağır yükleri hayvanlara yükle· 

A TE'..Ş 0LKF.S1NDE 

mekle meşgul olurlar. Buna karşı 
develer uzun, hissiz gürültülerle ve 
azametsiz öfke ile mukabele ederek 
nihayet kin dolu gizli iniltiler içinde, 
yollarına koyulurlar. 

Arablara gelince: Serilen hasır 
seccadclerinde namazlarım kıldıktan 
sonra siyah kuskuslarile koyun etini 
karıştırarak yerler, çay içerler; artık 
kervan harekete müheyya demektir. 

Bu Arablar, her gtin olduğu gibi 
uzun saatler, çölün yanan kısımları 
ve alevleri arasında her tarafı kap· 
lıyan kuru bir hava icinde, sonsuz 
zahmetler altında ileriye doğru de· 
veleri çekip giderler. 

Önceleri her an keskin bir neza· 
ret ve idare altında bulundurmadı· 
ğım için sürücüler hayvanlannıa. f ~
na nıuaınele yapıyor ve eziyet edı. 
yorlardı. 

Develerimin beni bu Arablardan 
daha cok sevdikleri belli idi. Hay· 
vanla;r çapkınların sert muanıelele. 
tinden korumak icin adetim olmadı· 
~r halde, kamçı k~llanmağC\ rııe.cbur 
oluyordum. Beni sevindiren bır§ey 
Vörsa o da herhangi bir kaba ~ua. 
meleye maruz kalan devenin bız<:at 
çtkardığı ~ikayct sesi ile beni ~a.bcr
dar edişi idi . Bu daire hnrıcındc 
İmıanlık hilafına asla kamçı kullan. 
madım ve hayvanlara ise hiç bir 
vakit vurmadım. 

Hoyvanlara ciddi bakı~larırnJa, 
~üze! ~ozlerimle, hükmederek deve· 
lerin en inatcısını ve katırların en 
çok çifte atanmı kuzu gibi Yola ge
tirdim. 

Kervanlarda her hayvanın bir 
ndı vardı. Tabii bu isirııler Arabça ' 
idi . Devenin biri5İnin adı Mujiza 

Lalelide Tayyare apartıırıaıı 1;abJ 
2 numara 3 de hastalarını 

0 
r' 

Cumartesi günleri 14 den 2 

muayene parasızdır. 

(tuhaf) idi; Muiiza vah~i idi. Bağ~ 
ve diziye cekilmi~ bu dişi deve, )~. 

~ s ow· 
nız bir eşek sepeti taşıyordu. 5 I , 
ne fazla yük konulunca önüne ge e 
ni dişliyordu. 

Bir defa iki zenciyi öldürünce)'~ 
kadar ayaklarının altında ciğnedı· 
Vahşiliğine rağmen, güzel ~'e le~''" 
vctli olduğu için, ondan ayrılrııai8• 
onu terkctmeğe bir türlü razı olaJ1lr 
Yordum. . 

Hayvan bana kar§ı çok muoisöı: 
Bizzat ağzına elimi koyduğum h9f1l 
de ısırmak veyn bana hıictJ 
etmek gibi kü<rük bir h3re.ket~ 
bile girişmemiştir. O, sevJ1le 

diği insanlardan nefret ediyor ''; 
korkuyordu. Çok defalar far~!11 • 
vardım ki bu hayvancağız yedegı~ 
de gelirken böyle fena adamlardş., 
sopa darbesi yemekten kurtu1nJ11' 
vordu. 
., 1\Jujiza kızdığı vakit hiddeti 011j 
on beş r,ün sürerdi. Sazan da 8~ 
bir kararla kendini kum içine ata ' 
bazan diğer hayvanları tahrik ede~• 
ti.irlii öfke tezahi.irleri arasında ~ıı· 
tün kervanın intizamını boza.r ~:; 
Bu sırada hicbir Arabın, hıÇ 1

, 

zencinin ona y~klaşması, bağl8J1111 

sı ve ayağa kaldırması mümkün de: 
ğildi. Her defasında ben çağırll13• 
ğn mecbur oluyordum. Böyle .:ıııj 
manlarda onun karşısında göılerıf111 
gözlerine diker, ciddiı. ağır, ,,ak1~. nazarlarltı, fakat sakin ve ,•eh·e.1, 
siz bakardım. O da beni gözler\, 
arar, nazarlarımdan kurtulmak çı 
kaçmak isterdi, 

Çağırrrdım: 
- l\tujiza ! . bİf 
O, "Ai aa avah,, gibi seslerle 
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Kocaman gövdeli filin 
· resimlerini ,çok görmüı. hi
kayelerini çok işitmi_ısinizclir. 
Bu hayvanrn ne kadar zdci, 
ne kadar sadık ve her İşe el
verişli olduğunu biliyorsu -
nuz. Ne yazık ki bunlarm 
günden güne sayısı azalmak
tadır. 

I Çok kıymetli olan di~leri-
ni almak istiyen fil avcıları, 
bu hayırlı hayvanların peşi-
ni bırakmamaktadır. Bu diş
lerden en ziyade piyano tuş
ları ve taraklar yapılıyor. 

Tutulan bir hesaba 2örc. 
'\ 936 yıbnda beş yüz fi\ ö\
"dürülmüttür. Bunlann dis
leri b\zim baramızla bir mil
yon dört yüz kırk bin lira 
k.aU.ar tutmak.tadır. Bereket 
versin lü bütün piyano\ann 
tuş\an halis fi\ditinden yapl
mıyor. Eğer. yapılsa kli 11\m 
"diye 'kadar dünyada fü kal
mıyacaktı. 

Küçük b//gher 

Yazı makinesi 

• 

<""- • rr-.. .,ıiııi, kır-'.- ~ .. Jn A.-.i'/aı7>r..r.r~ 
olduğunu hinyor. aunuz. O 

im/de bu teli dür1yanrn he -
/ine iki defn snrmak müm -

kiin olacak demektir. 

i.fJkencell .'liisler 
9 

Ameı'.İkanın şark tarafla
rm da bulunan kabilelt'rİn 

krndilerine göre iyi, bizce 
çok fena ve çok garip adet -
leri vardır. Resimde gördü
ğ\.inüz. bir vahşi k~dındır • 
Boynundaki çizgiler kat 
kat konmuş gerdan\ıklardır. 
Kulak.\anna da kapı halk.ala· 
rına bcnziyen küpeler as -
mış\ardır. Bunlar çok ağır -
dır. Kadın az iztirap ~ekmez. 
Ama tahammül etmeğe 
mecburdur. ÇünkU muay -
yen bir zaman içinde bun • 
ları bir dakika bile çıkara • 
maz. Bunlarla yatacak, 
bunlarla kalkacak. Ne iıken• 

celi süsler değil mi} 

Tlrblton 

Elle tutulamıyacak kadar 
tişe\erin airzma &ömülmüş 
olan mantarları ç&artmak. i-
çin kullanılan alete Fmnaız· 
sa "tıpa. çele.er .. manasında 

Bugün yazılanmızı bü • 
yük bir sür' at\e ve ğayet 
muntazam yazan yazı maki -
nelerini kimin icat ettiğini 
biliyor musunuz) Belki de 
bilmez siniz, .c>yliyelim: 

bir makine önüne g~ip de 
on parmağile yazı yazan ba
yan daktilonun kim olduğu· 

nu da bilmez misiniz tabii. O 
da bayan Şo\' dır. Yani ma • 
kineyi icat eden adamın 
kendi kızı. 

olmak üzere (tir • buton) 
derler. Bizde bunun kulla-
nılmayan bir adı vardır: 
(Domuz ayajı). Bu alet. on 
yedinci asırda icat edilmit 
ve o zaman tİ§c ile ujrapn 
müeaaeeelerde büyük btr in
lc.ilap olm\lfhır. 

Kristof L. Şol isminde bi
ri. Pek güzel ilk defa olarak 

Platin 
Platm, Altından da nadir 

bulunur bir ınaıden oldu • 
ğu için çok kıymetlidir. 

F a\tat ezilmek ve uzamak. İs· 
tidadı pek çoktur. Genifli· 
ği, uzunluğu, yübek.liği Ü -

çer santimetre olan zar tek -
linde bir Plantin parçasını 
haddeden geçirip inceltsder. 

uzatsalar seben bin lc.i\o • 
metre UZ\lnlukta ğayet -ince 
bir te\ olur. DQnyammn 
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tım ve kop kota buraya gel
dim. 

- Çok ihtiyatsızlık ettin. 
- Etrafta kimseltt yok 

ki ... 
O belli ·olmaz. Beni bura

ya diqürmekten maksatları, 
·herhalde bırakıp gitmek de -

ğildi. Kim bilir ne bekliyor· 
lar ... 

Derken müthit bir uluma 
İşittiler. Baılannı çevirince 
yüksek otların arasından bir· 
denribe çıkıp ,etraflannı sa
ran vahşileri gördüler. Hiç
birtcY yapmaya meydan kal
mamıştı. Korkunç kıyafetli 
bir sürü vahşi sol ellerinde 
türlü türlü renge boyanmı~. 
çizgilerle süslenmİJ kalkan -
lannı tutuyor, sağ ellerinde· 
ki mızraldannı bu iki ada -
ma doğru uzatıyor, kulaktan 
parçalıyacalc sea1er çıkarıyor· 

2 - KURUN'ııM çoc:ulr sayfası 

lardı. Birinin başında bir 
kaplan kafası, kiminde bir 
öküz ba§mın boynuzlarile 
birlikte üst kafa kemiği, :kj. 
mi surabnı türlü bicime sok· 
muş baslı insanı he~en kor· 

kutan, hem tiksindiren bir 
takım mahluklar. 

Çavuı ile Apdullah ne 
yapacaklarını f8tırdılar. 

ikisi de arka arkaya 
ve.nniJ, yüzlerini htl herifle • 
re çevirmitlerdi. Tabii tes· 
lim olmaktan ve bqlarma 
gelecek 'her belaya katlan • 
maktan ~ka birıey yapa -
mazlardı. 

Türk.her atma bütün hı -
zmı vcrmiı. yolda bulaca· 
ğı Fransız askerlerinden yar
dım jıtemeye gidiyordu. 
Gözü etraffrnı ~önnüyor, ela 
ima ilerlcre bakıyordu At 
dolu dizgin bir ağacın altm· 

dan ~eçerlcen ... 
- Pat!!. .. 
Başı, ağacın eğilmif, ka • 

im bir dalına öyle şiddetle 
çarptı ki zavallı çocuk biran 
içinde kendini kaybederek 
attan düttü ve ölmüı gibi 
otların üzerine up uzun u • 
zandı. Hayvanın bundan 
haberi yoktu. Yine o h12la 
yoluna devam ediyordu. Az 
bir müddet sonra üstündeki 
hafif yükün eksikliğini an -
ladı. Ze\ti ve sadık hayvan 
küçük sahibinin düşmüş ol· 
duğuna hükmederek geri
ye döndü. Türkber'in düt -
tü~ü yere geldi, çocuRu le.ok· 
ladı. Sonra başını kaldırarak 
kulaklarını dikti; ·etrafı iyi • 
ce dinledi ve birdenbire dQrt 
nala Italkaralc. yeniden ileri
ye atıldı. On dakika gidince 
yolda bir F ranaız asker bölü-

ğüne rastlayarak durdu ve 
hemen batmı aeldiği yola 
doğru çevirip gişnemeye bat · 
\adı. Bölük kumandanı tec• 
rübeli bir zabit olduğu için 
atın birteY göstermek isteye• 
ceğini anladı ve bölükle bir .. 
likte onu takip etti. 

Türlcber hala yerde uzan• 
mı§ yatıyordu. Zahit çocu • 
ğun kalbini dinledi. Mendi• 
lini çıkararak askerlerden bi· 
rinin matratımdaki su ile ıs• 
latti çocuğun yüzüne su serp 
ti. Şakaklarını ıslak men• 
di\ ile oğdu. Bir neferin ııır
hndaki "Kızıl Haç" çanta .. 
aından bir ruh çıkararak ço
cuğa koklattı. Bet dakikA su 
ren uiratmaclan 10nra Türlt 
ber'dc bir hareket RÖründü, 
Y ava! yavaıt vözlerini açtı. 

- Dahası var -

.. 

...--.-;-· 

~ ... 

- l Bana bakın çocuklar, 
lar, içerideki hayvanlara .su 

verirseniz, size oyunu pa
rasız gösteririm: 

- 2 Yumurcak bitirdin 
mi artık? 

- 3 Evet, bayım, işte bu 
hayvana su verdim. -

Eğlenceli 
aersler 

Küç\ik kardctinizin uc;u· 
rulan küçük bir balonu var, 
nasılsa a<>nmüş. Canınız sı
kılıyor. Hiç i.izülmeyin. Ü· 

· nu tekrar şişirmenin kolayı 
var. 

Bir ilaç §İtcsi bulur, man 
tarının ortasını dikkatle de· 
ler. bu delikten, kamış, ya • 
hut cam, ince bir boru geçi· 
rir siniz. Bir ucu dııarıda, 

· bir ucu tişe içinde kalacak. 
· Borunun etrafını da mumla 
kapatır sınız. Ç&rşıdan ala • 
cağmız bir parça .kalisyum 
lc:arbüri pek küçük parçalar 
haline koyar ve bunları şişe 
K:ine atar sınız. Sonra biraz 
su, ama pek az, sokup der
hal borulu mantarı kapar ve 
balonunuzu borunun ucuna 
yerleştirir siniz. Çıkacak h~
va balonu şişirecek ve çok 

. eğlenceli olacaktır. Karbür
den çıkan gaz, havadan da
ha hafif .olduğu için balonu 
uçuracaktır. 

Çocuk şiirleri 
• .. ·- . . -- -· ·-- L . - ' .,.... -- ~~ 
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Büyük Atamız 
Dihıyaya göstcrirk.lm h«klı bir sa~ gücü; 
An!l/orta, Sıalötırya, Afyonda seııi gördük 
Hak alnwya a.tıd için 'Piirk.c sendin Ataliirl.·, 
Senin yılma: kolun:a almdı 80yun öc1."i.. 

Kurtula1ı Tiirkc :teıısin füılii ycriııi veren, 
Tar;.,.imiz parladı, parhyatı gö::lcrinde. 
Geceleri dağtttm k~urun/a11" üstünden; 
Bii]liik <ıto Bözlcri sayrad, süz1et•inde. 

Bııgüııkii soysallığın d~.>ğu.sunıı gösteren 
Pormağrn, bir ok gibi, geçti binlerce !ıılı; 
Oilt.a·nın gözleri 1şıkla:ra ~r1ı."en 
G<istcrcf.in ki 'her yerde Türk utk-ıısu ya::ılı. 

Eskiden ta~p 9clen bu utkuıar büg"idc_, 
Soy:talWcto, yı?mtyan büyük htJk aaua{mıda .. 
Bugün de yilcell;ttiğin 801Ja cihan illcidc,· 

_ Atatürk yük8CJiyor her ulu.smt ba..2fndtı 

••· uı. 
,M 

Ders oyunları 
1Qrlıçe 

Birisine söylediğiniz kli
cük bir haberin düne dola!ln 
~e kadar büyüdüğ\.inü, belki 
sizin söylediğiniz bi' imden 
büsbütün başka bir şekle ~ir~ 
diğini biliyor sunuz. Bunu 
en kısa bir umanda tecri.ibc 
ile anlamak istiyorsantz bu 
oyunu oynayınR.: 

Kaç kiti olursanız olunuz. 
Bir halka şeklinde oturacak 
smız. Birinci, ikincinin ku· 
}ağına iki üç sözden yapılmış 
kısa bir cümle söyli~cek; · 
ikinci. herhangi bir isme bir 
sıfat, bir liil ve bir 7.arf ka· 
tarak üçüncünün kulaoma -
ayni cümleyi fıstayacak: ü
çüncü de bir fa7)a sıfot ve 
.zarf ile dördüncü ye r.izlice 
anlatacak. Nihayete kadar 
bu böyle ~idecek. 

Hoş sözler Kızlarımız için 
yazlık şapka 

Birinci c\.imlesini söyle -
mezdcn önce bir ka~da yBz
m1ş bulunacak, sonuncu da 
birinciye sövlemezden t-vvel 
yazacak. Oyun bittikten 
sonra ilk ve son yanlar oku· 
nacak. O zaman ilk cümle 
ile son cümle arasınd~ki fark 
gör'11lecek. 

Kücük okuyucularırnn: 
hu oyunu yapar ve iki ile son 
· \imlelerini bize szönder1rse -

1-r, ovunda bulunal'l~rm 
· oqimlerile birl1kt~ o c\imlcle -
' ':n de gazeteye koyarız ... 

Yumurtadan 
çıhıgorlar 

Gündüz Trabzondaki da- · 
yısına gidiyordu. Hazır ce -
vap bir yaramaz olduğu için 
vapurda kendisini herkes sev 
dinnişti; hava güzel. deniz 
dalgaaızdı. Etrafta karayok
tu. Ara sıra bir tak.un kuş
ların gelip g~tikleri ~örünü'! 
yordu. Kaptanın yanında 
bulunan bir yolcu dedi ki: 

- Canım bu kuşlar nere· 
den çıkıyorlar'? 

Kaptan yanında duran 
Gündüze gülümsiyerek bak
tı. Çocuk hemen cevabını 
verdi: 

- Yumurtadan çıkıyor -
lar, baynn. 

Ayakkabının 
teki 

Gündüz bir ayakkabıcı 
dükkanının önünde duru -
yordu. Aptal çehreli bir 
adam, camekandaki ayak • 
kaplarına baktıktan sonra i
çeriye girdi ve satıcıya sor· 
du: 

- Bu üç buçuk liraya 
diye gördüğüm ayalc.kabıla· 
nnı kaça veriyor sun uz'? 

Gündüz bunu iıitince i · 
çeriye doğru haykırdı: 

- Tekini yüz yetmiı bet 
ku~ veriyorlar. 

Artık yaz gelmek üzere. Bu 

gelecek tatilde gezip ·tozmak i
çin en güzel umanı bulacakın. 

ruz. Tabii başuuu açık olacak 
değil ya. Sizin için en müsaid 
oıanı cenİ§ kenarlı hasır taP. 

- ·-' ·adrr. Fakat bunu olduğu ~ibi 
' 'lşınıza geçirmektense aüıle. 
-.ek daha .iyidir değil mi? lıte 
',iı; ide bunu anlaatcağız. Geniı 
fte bir kordelidan, resimde g5r-

'üğünüz gibi çiçe~ olacak par· 
ftdar keser, ortaıını ·00ı bırakır 
11•nız.. Yapraklan da ayni bi.. 
çimde tabii yeşil renkte korde. 
ladan yapaW&ınız İsterseniz 

~içckleri elbisenizin rengine uy• 
durunuz. 

Sonra bütün bunlan şaplıa· 
nu:a, ,gene resimdeki gibi, di. 
k:erıiniz.. Böylece çok güzel bir 
şapka yapmıf olursunuz. 
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.. On \k\ -ya~mda b\T ~OCUK 

'he'\ecan\a ş.'l.hne)'e ç\kar, bir 
i'ki derin nefes aldıktan son
ra konuşmıyn başlar:0 

Okuldan geliyorum. "Sana 
nereclen geldiğini kim sordu?,. 
demeyin. Deseniz de nafile, ben 
gene anlatacağım. Anlatma
dan yüreğim rahat cdcmiye
cek. Ne Uzüntüler, ne helecan-
Jnt geçirdik bilseniz... · 

Okula geçen gün y~i }?ir 
öğrenci geldi. Kılık kıyafet 

bcrbad mı be1·bad ! Arkadaş_ 
latdnn gevezeni_n biri "Bu oL 
sa olsa bir haydud oğludur. ,, 

Diyecek oldu. Biz ~ocuğun üs. 
tiinU ba.5mı, suratını, bakış·mı 

duru.1u11u gözden geçirere)ı:, ger 

çektc.n.J:ıu "'co.cuğun bir hay
oud oğlu olduğuna inandık. 

Kendisine yan ,gözle bakıyor, 
yanına. yanaşr::uyor, o bi?..c 
ooğru gelse biz çekiliyorduk. 

Sınıfta öğretmen, bunun 
n.dını defterı:- yazacaktı. Sor
du: 

- Adın ne? 
- Yılmazı 

- 'Soyadın? 

- Aydut! 
Eyvah! Diişlindüğiimiiz ne 

kadar doğru imiş.. Bu çocuk 
soyca hadutmuş meğer. Gördü 
nüz mü bn.,ımıza gelenleri? 

Sınıfta biribirimizin yüzü. 
ne baktık. dudaklarımızı ısır

oık. Hem Yılma?., hem hay
oud. Ceplerimizdeki bir iki 
kuruşu nasıl snklıyacağımızı 

oüşünmiye başladık. 

Ertesi giinü bir 'teneffüı;te 
bilmem neden dolayı birisine 
bağır.arak söylüyordu: 

- Benim babam öyle §l'Y
Jerden korkmaz. Atesle oy. 
nar, ate~le ! Anladın mı sen? 

Tabii bir adam haydud o
l~r da atetjle oynamaz mı? El
bette oynar. Onun bu· sözünü 
1şitince korkumuz arttı. 

Dün sabah biz, sınıf arka. 
Oaşlan bir arada toplamnı~bk. 
O, ötede başkalnrile , konuşu. 

yordu. Bir aralık bizim kendi
Binc baktığımı?.ı görünce ya
nm<lakiJere 'dedi ki: 

- Siz benim böyle zayıf 
olduğuma bl3kmayın. Babam 
çok Jruvvelidir. Hele bomba. 
lan öyle bir yuar]ar ki. .. 

Bu haydud, bomba atan 
bir anarıist imiş 1 Bu çocuğu 
ne diye okula aldı1.ar? Bir kı. 
sar da gıelip bir bomba auqa 

~_..,, __ ,, ,..__,,~,. _,....ıı.~ 

'"-un. '->~'U~U "'1...b.C:U.'C '°'~.'\"- -:'\\:)-.-
M:_ 'i'-yc,;c"\ır.. Y..cno\'n'\\-Z:, 'i,Ü.nc -
ş\n 1nca%lnuan \l.onıma\ç., \ç.,. 
şm s\yab ve yahut ne 'kadar 
kabilse o derece koyu gi -
y,inerek sıcağı daha ziyade 

viicııdumuza vermek isteriz. 

Bunun sebebi nedir) Şudur 
ki kam renk giineş ziynlannın 

verdii!i harareti beyaz renk
ten iki kat daha ziyade çekip 
alır. 

hepimizi mahveder. Diyorduk. 

Bugün öğle yemeğinde öy. 
le korkutk, öyle korktuk ki 

sormayın. Yemekhaneye ,girmiş 

tik. Arkadan o da gekli. Etrafı

nı şöyle bir süzdü. Sonra... E

vet sonra elinde Şanlılı duran 
bir paketi nçmıyn ba.c:ladı. Biz 

arfkadaşlar ·bir:ibirimize sokula. 
rak ·onun ne yapacağ;~ bakı:.. 

yorduk. Paketi açılınca. yuvar
lak bir teneke kutu görünmez ., 
mı. , 

"Eyvah, bomba. bomba ..... 

diye biribirimizi ite knka dışa

rıya fırladık. Beş dakika. on 

Uakika geçti. Hiçbir patlama 

olmadı... Merakla yemekh~ne 
' kapısının aralığından baktık. 

Yılmaz Aydut rahatça oturmuş 
teneek kutudan çıkardığı... şe. 

yi .•. yemeğini yiyordu. 

Sonra işi anladık. Meğer a
teşle oynıyan babası itfaiye me 

rr.uru imiş. Bomba dediği şey 
de kocaman saç fıçılarmış ! 

A lwu•tl-f.,>11t>t l! l~K UT 

·sandüuiç adam 
Francala arasına bir parça 

kt\şar peyniri, yahud bir parça 
et, tereyağ filan sıkıştırılır

sa adına sandoviç derler. Çok 
zayıf adamlara da bu adı ve
riyorlar. 

Bir Amerika üniversite. 
sinde okumuş, diplomasını al 

mış olan fakir b:r genç öteye 
beriye bR§vurarak i~ ,~ramışsa 

da bulamamış. Nihayet bir 

çare düşünxnUş. Bir gün eline 
kocaman bir levha almış, bu. 

rıun üzerine de ''Herhangi bir 

iş olursa kabul ederim. Para 
için çok kolay anla~ırız.,, di-

ye yazmı13. ·Sonra kasaba ka
saba,• !;ehir şehir dolaşmıŞ .. 

Zavallı tam iki yıl Bir
le§ik Amerikanın he,. tarafı

nı ge7.diği halde gene bir tür
lü iş bulamayınca kendi hali-

....... _.... __ """'""'' 
~ .. 'bü~uY.. u"\a-..-."1>"'' ~ 
Tna"\ır.. \Çn~ ftU -yo\oo b\T \--,~
b1 t\ü§ünme'k kai\a\t ~ 

Eğer dünyamıza lmyat 
veren hu parlak kürenin et
rafını bir tren dolaşsa ve sa
atte yüz kilometre yol alsa, 
bu tren ancak beş yıl ve iiç 
ayda ilk hareket etmiş oldu
ğu yere varabilir. 

Kan<'ll/ı adam 

Vaktile Marki dö Rnl:e -

vil adında biri uçmak iste -
miş. Resimde gördüğünüz 
gibi. biitün viicudunu kap -
hyacak uzunlukta ve çok 
~eniş kanatlar takmış. ba
şına da bir paraşut bağlamış. 
Bu suretle yüksek bir dağın 
tepesinden atlayacak \'e u -

zun zaman havada kalabi ,. 

lecek. . Markinin düşüncesi 
bu idi. Hatta saatlerce yere 
inmiyeceği için açlığını gi
dermek çaresini de düşündü. 
Büyücek bir sepete yiyecek, 
içecek doldurdu ve sepeti ip
ler1e beline astı. 

Bu hazırlıklar bitince bir 
dağın tepesinden kendini a
şağıya attı. Fakat sepette -
ki yemeklerden Sen nehri 
bahkları İstifade etti. Yani 
uçuşta muvaffak olamıya -
rak nehire dü§tÜ. 

ne bakarak: ''Sa,ndoviç olmak 

tan ise satmak daha iyidir .. , 
diye s1ndo\'iç _ sat.mıya J>aş

lamış. 

'\J(i\ann1 "'-'rmadan ~-atn o\a
Tak ycoi klb-ı:i\ (iÖ-pü \\c bin\cn 
yirmiye kadar kaç rakam -yapa
bilirsiniz? 

FiZIK 
Yağmur yağarken günqin 

ziyası buluttan grünürse alfiimi 
sema oJur .. Niçin? 
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Yukandan aşağıya: 
--ı~-·Bir şehrimiz; 

2 - Ateş yeri, bulmıya uğ. 
raşır; 

.3 - Etraf-, ·çok büyük ta": 

.4 - .Beş kıtadan biri: bir 
had; 

5 - Şafa,k, vilayçtin reisi, 
bir' harf; 

'6 - Bir h~rf, bir harf, u
tan.malt, , :ı-ıefi eki; 

7 - Bir harf, uy.kudan kalk, 
8 - Tµzu bezden geçirme, 

bir yaz meyvası: 
9 - Bir renk, bir harf, bir 

harf, şart eki; 
10 - Bir nevi geyik, kumaş 

yapılan bir ot. 
Soldan sağa: 
1 - Bir torpidomuz: 
2 - Merhamet etme, cemi 

eki: 
3 - Bir şurup .• tozu bezden 

geçir; 
4 - Mal mülk, ümid "t, bir 

harf; 
5 - Bir harf, ağızdan ağıza 

gelen söz; 
6 - Bir harf, bir renk, bir 

harf: 
7 - Cene kıl1arı. ferah; 
8 ·-.:.. Birtcyden bir§eye olan 

boşluk, mamur etmek, bir harf; 
9 - Demiryolu, bir kız adı; 
10 - Hıristiyanlann din 

reisi. damar soyu. 
Bulmaca ile birlikte "Ne 

var? Bil,. Jeri de bulup gönder
mek lazımdır. 9 ncu kııpnnlu 
soriılara cevap1ar Ye bun!nra 
cevap vermiş olanlar reknk 
defa ilan edilecektir. Rö•·lece 
on beş gün geçmiş olac·ı, 

KURllJV 
Çocuklar tçln 

-11-

4- KURUN'un Çocuk S4l)'lfMJ 

- ·- içi ~ 

• 
AFRiKA 

çöllerinde 
Bir Türk .... çocugu 

XI 

Bela bela üstüne 
Artık yapacak birşey kal

mamışt_ı. Türkber şaşırmı§ 
bir. halde dört taraf ma bakıp 
duruyor, vahşilerin adım a
dım ilerlediklerini görüyor; 
sonunda kendini sıkıştırıp 
yakalryacaklarmı anlıyordu; 
ama ne yapabilirdi? 

. Aklına birşey gelmiş gibi 
hemel) atına atladı.- Hayva -
nı~ kulağına eğilerek: 

__ Aptallığın sırasi değil, 

kaçn:maZSllk seni de ben\ de 
parçalayıp yiyecekler . .Aklı
m başına topla! 

Dedi ve \.;t.ıvvetle mah -
m\J;:ladı. · 

' 1!'\hşiler, çocuğun bu ha
re-' ~ -.l: r<)riince miithiş ulu
malarla ilerlemeğc başladı -

lar. At, bu hali görmüş, 
Türkber'in sözlerini anlamış 

gibi bir defa şahlandı, son
ra bir rüzgar, bir ka~ırga ha
linde atlıyarak vahşilerin a -
rasına girdi. Önüne gelen
leri ayakJarı altında çiğniyor, 
arkasına kaçanları cifteleri -
le tepeliyordu. Artık kaça -
cak bir yer açılmıştı. Hay -
van şiddetini azaltmadı. Bir 
yıldırım gibi, o açılan yerden 
fırL"'lyıp çıktı. 

Tiirkber, işin ne kadar çe 
tln olduğunu anlamıştı. Ken
disini tutmak için bukadar 
vahşi gelirse, kim bilir ça -
vuşla Aapdullahı kar. kişi 
~ıkrşhtmı~ olacaktır. Bu hal 
de . ikisinin de kurtulmasına 

imkan kalmamış demektir. 
Fakat ne de olsa Türkber el
leri böğründe kalacak değil -
di. Hiç durmadan atını dört 
nala siirüyor., keneli kendine, 

- Vakit kaybetmeğe gel
mez. Biz bu vahşilerle ha§a 
pkamayız l:tunlann hakkın -
dan gelmek için büyük bir 
kuvvet lazımd:r. Tumbuktu 
yolu iizerinde her halde F ran 
sız askerleri vardır. Bunlara 
rastlarsam yardıma velmele
rini ric.a ederim. Muhak -
kak reddetmezler. 

Diyordu. 
Ötede Apdullah <Iukurun 

lcP.nilrma eğilmiş. eJlerini 
Mustafa çavuşa \ızntmrl<: onu 
çılcannaya çalışıyordu. O ta-

rafta vahşiler bulunmuyor • 
lardı. Anlaşılan, .kurduklan 
tuzağa çavu§un düştüğünü 

gördükten sonra, kaçamı • 
yacağından emin olmu§lar 
ve artık onunla uğraşmaya 
lüzum görnıiyerek Apdulla
hı ve Türkber'i ele geçirme
ğe Rİtmişlerdi. Bunun için 
Apdullah, çavuşu düştü -
~ii <·ukurdan rahat<_:a çıkara
bilmişti. 

Mustafa çavuşun, kurtu
hır kurtulma·z, ilk ifİ çocu -
ğu sonnak oldu. ApdullaJi 
anlatıvordu: 

- &ni çok bekledik. Gel
me.di.·~ni göriince ne kadar 
i:7.iiHiiiliimüzü bilmezsin. 
Tiirkber

0

i atın yünında bıtaJc 
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