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Başvekilimiz dün Belgrad'a hareket etti 
''~.~s.~ ve. mütf~fik Yu.g~slavya~ya Cebelidüruz isyanı 

uyuk hır sevınçle gıdıyorum.,, Elkabes gazetesi soruyor: ,, . 
:il,,uükşefimReisicümhurAtatürklcra Veki~leri1!_ey?tinin ba!'a ver-'" isyana karşı F ransanın 

igi vazıte ile alakadar olarak Yugoslavya ıle Turkıgeyi baglıgan 
rabıtaıa~ın sağlamlığını tebarüz ettirmek tüt/unda bulundular,, bitaraflığı ne -demektir?" 

'~Elimizdeki kağıtta yazılı kanunu
esasi ile ne yapabileceğimizi 

Allah bilir!,, 
Halep, 1 O (Hususi) - Elknbes 

gazetesinin 1 nisan tarihli sayısın
da Necip Elreys imzalı yazı Cebeli 
Düruz isyanından bahsetmektedir. 
Bu yazı aynen şöyledir: 

"Bugün Cebelidüruzda kim ha· 
kimdir~ Fransa mı~ Suriye mi} 
Atratlar mı/ Oradaki toplantı bir 
isyan ba~langıcı ve hükumetlere 

• (Sonu: Sa. 8 Sii. 4) 

Mfllt Kilme maçlarında 

Ankaragücü - Güneşi 
2 - 1 y~~_di 

karşı7ıyan halk arosında 

l:la~kir 
~~I . 

B smct in.önü ve refilxılcırıdiın Hayaarıxz.~ kendilerini tczıah'iir atla 
. Cl§Veku ~ 

fıkaıaıı ile birr:raı İ.smet lnönü, re. da: "Maalesef, nıcvcut şayiaların ha. Yugoslavyanm yüksek doolet ad~m;, 
rimiı.e golın. 1 te dUn Ankaradan §eh ricinde size yeni bir oevap vcrcmiye- Türkiyenüı .sauıimi dostu Başvekil ilo'R 
dost ve nıUt~~: akşamki Ekspresle ocğim,, §eklinde mukabelede bulun. tor St-01Jad.inoviç'i bir an cvveı giirmek 
ket etmiştir. 1 Yugosıavyaya hare- muştur. için sabırsızlanıyorum. · 

Hariciye V k" . Fransız büyilk elçisi bundan sonra Dost Yııgoslavya Başvekilinin, 
lli4Jtü Aras e ılı:rniı doktor Tevfik sözüne şöyle devam etmiştir: meriıleketinıiz efkarı ~lmumiyesinde ya 
B. I'iunıan ı. ve Hariciye müsteşan "- Türk - Fransız dostluğunun ye- rattığı iyi tesir o derecededir ki, hatı. 
gilrniştir. r!cnemencioğlu da birlikte niden Montrö günlerindeki hale gel- ra.sı h<ilft canlıdır. 

&enera.ı 1s mcsini temenni ederim. Bunun için ça. Yugoslav devlet ad.cımlarının yUk: 
~a liaydarp nıe~ İnönü, dün saat 9,30 ltşma.ktayım. Türk - Fransız nokt;ıi sak meziyetleri, bizde daima takdir c: 
d endisı hua: .ıatasyonuna gelmiştir. nawrlarının, telif edilmiyccek talisiz. dilmiş 1•e biiyilk bir itimat telki1~ et. 

u. l'ren + .. ~ trenıe seyahat ediyor- liğine uğramıyacağını sanıyorum. Su- m~tir. 
dı~ ' -uı d k Fr k 1 ge "asıı ol o uza çeyrek kala Pe:n- riyede ansız uvvet erinin manev. 
gelen trend nıu~tu. Orada tstanbuldan ralar yaptığına dnir gelen haberlere 
~. ı:taı· en liariciye Vekili doktor ina.nmnk doğru olamıyacağı kan~a.tin
'"li?'ak h~Ye Vekili B. Fuat Ağralı çı deyim. Mamafih bugün yeni geldim. 
h liaw Usi trene geçmişlerdir. . MaICımatım yok ... ,, 

alk kaı~~ istasyonunda kesif bir BAŞVEKILIMIZIN BEYAN ATI 
kl§ıaınl§lard ığı Ba.svekili hararetle al. General İsmet İnönü, öğleden son. 
~e ~İsi B .;;_· İstanbul vali ve beledi- ra Perapalas otelinde Türk ve Yugos

?1 kllnıa ·d Uhittin Üstündağ, 1stan- lav gazetecilerine mühim beyanatta 
§m..... n anı ""- Tü" k a;;'1 Okan H ~neraı Iialis, amiral bulunmuııtur.. r - Yugoslav dostlu-

Generaj arp Akademisi kuman- ğu ve Yugoslav seyahatine çıkmadan 
nıu~"inıerı y F'uat, vilayet ve belediye evvel duyduğu hil'ller ve Balkan mi
~ç, l3aşko~oslavya elçisi :a. Laza· ·sakının kuvvet ve emeli hakkında Baş 

rektöl-1: os B. Vukotiç, üniver vekilimiz demiştir ki: • 
res ... ~ · "' Part· .. · · · ''"' rnues 1 mumessıl!eri birçok _ Yugoslavyaya, ıçımde büyük bir 
l'J da is~ sescıerin yüksek memurla. sevinç!e gidiyorum. Hareketimden bi
ğa Rclrnışt" onda Başvekili knr§ılama. raz evvel, f cı:ka1ô.<le olo.rok topalnan 

B~eki~· icra ırcJ:Ulcri heyeti, Y1(goslaınJaya, 
?0 SCM.rn b trenden ıninoe ,askeri ban Türk~ycnin santimi ve oondtııı bağlılı. 
ıbtiraın k avası çalmış ve Başvekil ğrnı iblô.ğ ctmeği h~den istedi. Sem 
sonra, A.k ttaaının önünden geçtikten dakikada. Büyük Şefım Rcisidümhur 

G ay vapuru b. . . -:1 
. eneraı 1s na ınmıştır. Atatiirk, vana vem.en 1ıazife ile yakın-

;~l~e Vekilim~e~ ~nU, vapurda Ha- <lrın a!alva rrösfcrerek, lJilhassa l"ugo.<r

b"~rtlşlllliştUr. c ugoslav elçisi ile lavya •il-c Ti17!'-iyeyi OO:?ıya~ rabıtala. 

Sovgef konsolos muavini Kemal 
Kitabof Ahmedoviç'in cenazesi 

A.1Vsız ELÇi rın 8ağ7amlıgını tebaruz cttırmck ıut. 
LERE Sô~'ilN GAZETECi· funda bulıınmuşlardır. Sov'IJct konsolosu oenazenin karşısında 

"l:l~-vekı'l R . EDiKLERi A 1.,.,rad.a 1Jc /stanbulda biıtiin halk, Bundan bir hafta evvel apandisit nue marşı çalındı. 
~- ~ ' n.ricı~· V n, .. ,. ·ı d nr .. d b. . ~ l>era .Je e1·ili ·1 b" ı ·k ı.-n.a tcvd; ..ndilcıı lm vazı <'" len fcvlca- ameliyatın an so a genç yaşında o. Konsoolsluk erk!run an ırı, mer-l palas otcr ·~ ı e ır ı . v:ı • ,., 
taI:vanın Anka 1~~. geldikten sonra z&ıe mnun olduğunu göstermi.J ue len Sovyet konsolosu muavini Kemal hu.rnun meziyetlerinden b:ı.hseden bir 

lo Gn.ııı gelrnıQ r~"' ~k .. elçisi B. Kar: ı. ··1..-ı nu:ezahiir<.ıtı ile, Yugoslav mille. Kitabof için, Sovyet konsolosluğunda nutuk söyledi. Bunu diğer nutuklar ta 

maçrndlm bir görüıı.i~ 

(Yazıcı 5 inci sayı/ada) 

Fransada 
Zabıta filmlerinin 
giJsterilmesi yasak 

edildi 
Parie, 10 (A.A.) - Dahiliye neza. 

rcti, zabıta filmlerinin Fransada gös. 
terilmesini yasak etmiştir. Bu kararın 

sebebi, Fransanın cenubunda seri ha
linde vukubulan haydutluk vak'alan-
dır. 

Bu havalide haydutlar ezcUmle ban 

ka tahsildarlarını soymu11lar ve bu 
hareketlerinde sinemalarda gösterilen 
Amerikan haydutlarını taklit etmişler 
dir. 

ERZURUMLU 
bir Bayan 

Türk Hava Kurumuna 
1200 lira verdi 

r .. ~ ~ . .. c.uırı vuu .. n ı· . . 1.! l'.:7' • • lmıştı k" • 
-ındnn kabuı cıye Vekili ta t" T .. rk milli sempa ı.._'l'!nııı vı ~mı. merasım yapı · ıp etti. 

Bir mUdd t olunınuştur. · ıne~ . 
1
'.· temi.~tir. Bu.nlar, biUiin Tiirk Konsolosluğun büyük salonunda, Kitabof'un karısı, hıçkıra hıçkıra mun "Kemhan,, mahallesinden Bayan 

c1 ı · e sonra l;\.._ mesını ıs - .. tl hal" ul · K"t hof .. · d En ç sı B. Ponso . ~·ransıı büyük milletinin, tek bir ~"'. e H e Yu- çıçekler aras
5 

ı;a 1 ~ k~n .tabutu ko- aglamaktnydı. Meras!mın sonun a • Sa.bire, Türk Hava kurumuna l.ZOO 

Ankara, 10 (A.A.) - Erzunı-

l:!ıı tararıncı • gelınış ve Hariciye u ,_ seyahattmtz esnasındtı oo.. nulmuştu. a on çe en enn, Sovyet ternru3yonal marşı çalındı. Mütenkiben lira tebcrrü etmı·., ve kendı·sı·ne bir al-
an kabul edi ve. gosıuvyaya --'1. •• t · t• 1 d d 1 re · 1 ·1 •· h J""tab f' "' Fransız bU,..ıa. lnıiştır. d 1~ ı.:, ?erimizin t(.MM'l~ttra uıa 1§ t· ı evlet a aın nnnın sun erı e suslcn- orada bulunanlar, mer um ~ı o un 

,, "l1'l. el . . anut ıvı·..'I "-d· ı . 1 . n-- · . ta . tm madalya verilml..+ir. Bu iyi yUrek· rnUteakip kendts·ı ~~ı, InUlô.katmı --k -.:ı-cegwinc beliğ emarcr-<;I ır. mi§ ve avızc erın Ull>:rmc sıyahlar ge. karısını ve konsolosluk erkanını zı. '9'" 

le 1 e gorU ,... ~ --ı. ·· ı d · ·ı · t" ·1 li, uyanık fiki ... ıı· kadının ~; .. k ha:"'a... re: "'M.rıa1n·- - §en g .,_ . B ,,_,tane. tc~·ur er esnasın a çırı mış ı. yet ettı er. ., · ı \.u. . .. 

hln ı.ı ~/ 8'izi t,,,,.. • a.ze~Cl· il uu-'l • ln w b• l .. 
'\" vır lzabcrim.iz ..... vır Cdeoek yeni .. k k" Tiirk milletinm 1. lıi.sli Salonda diger ecne ı konsoloslar Cenaze bugün Akdenizden gelen cı ıgına karşı gösterdiği alakayı Hava 

rlyed~i hudut Yok.,, dezniştfr. Su- ~'M Y~~ffi~ dünyamn nazan dikka- ve Sovyet kolonisi bulunmaktaydı. Strnsi Bolşevik isimli vapurla Rusya- kurumu ~kran ve"1.akdfrle karşılar 
nıese1e1crı hakkında ~n:ro;i~me'kt.cn MU Ji4.lmıyacıaktır. Görünmiyen bir yerden Şöpenin <» ya götilrülecektir. · , . . • a • 



• 1 • ı . · · -Madrid bombarilıman~nda ölülnden kurtulan ada 
ış arayan ar ı e ış M h . . . b: . ~ h h el 
verenler arasında eş ursınema artıstı ır om ar 

M emleketimizinhertarafında, vardır. Bir taraftan nerelerde ne,manesnasında duyduklaf.Jfl} anlatıy 
bilhassa lstanbulcla Halkev· gibi evsafta işçi arandığı kaydedilir. , , • • /t. 
!erinin fakirlere yardım ettik- Diğer taraftan işsiz olarak müraca- Yanı başımda bır bomba patladı. Bırden, karanlı 

lerini biliyoruz. Çalışmak iktidarın- at edenlerin ne gibi hizmetler yapa~ gecenin kibrit hulusu gibi ateş aldığını ve dayandığını 
da olmıyan küçük büyük her faki- bilecekleri tahkik ve tesbit olunur. bi ' d v d ild• vi i •• dü ' 
re elden geldiği kadar maddi mu- Sonra iş arıyanlar ile işçi arıyanlar nanın başım an aşagı evr ıg n gor m.,, 
avenette bulunmak insanlık vazife- biribirleri ile tanıştırılır. icap eder· Bundan birkaç gün evvel meş· ' gömülmemiş, kalanlar kendil 
sidir. Fa~~t <,:.alı~mak iktid~rın.?a se devl~tin. ?olis teşkilatından isti- hur sinema artisti Errole Flyun·un toplayamamışlardı. 
ol?ukları. ıçın fakır muamelesı gor~ fade .. edılcbılır. , .. . ispanyada öldüğü haberi geldi. Bu Artık cephede, çarpı§anl~ 
mıyen bırçok yurddaşlar vardır kı Geçen haftn Karabuk demır ve haber Üzerine bütün Holivud büyük rasmda bulunuyordum. Benı, 
işs~d.ir, ~iddetl~ zaruret içindedir. ç7lik fabrikasının temela.~ma t?r~- bir heyecana düştü. ve ne olduğumu anlayınca, h 
Bu. ıtı~r. ıle fakırlerden farksızdı~. m.!apılı.r~en Brassert .. ı:nuessesın~~ Sinema dünyasının değerli ar- sevinçle karşıladı. Siperlerden 
İçtımaı nızam bakımından da bu gı- mum:ssılı, yapılan muhım teşebbu- l l b rı"nde yer verdiler, elime de bir 
b tist erinden birini spanyol har in-i yurddaşlarm vaziyetleri ile alaka- sün bir de işçi meselesi olduğundan ralyöz tutuşturdular. . 
dar olmak lazımdır. bahsetti: de kaybetmek hakikaten hem acı- Ben, bu vaziyette çok beklı 

B A 1 k l . d . - Bu fabrı"ka kurulduguw zaman nacak, hem de kızılacak birşeydi: di d F ~ 
azı vrupa mem e et erın e ış- ispanyada, kardeşlerin biribirini bo- ceğimizi zanne yor um. a 

sizler için devlet bütçesinden büyük daimi surette hayatını bu işe vakfe- gwazlaması yetmiyormuq gibi, arala· Claha yerime iyice yerleşmeden. 
fedakarlıklar yapılıyor·, digw er bazı dccek mütehassıs amele bulmak ık- -s •_ı b" 1 b baqladı M•l'f!\ rma diisen başkalarını da öldürme· aen ıre mu ıare e -s • "" 
m mı k ti d · · l · bulm k tiza eder. Bu hususta memleket ha ·· · d zır e e e er e ışsız ere ış a leri, J;panyada ç_arpışanlarm ne şrmızın uzerın en vızır vı .. 
için yol yaptırmak, bataklıkları ku - halkının yardımını isteriz.,, dedi. . riyor, biraz ilerimizde yere d 

derece cani olduklarım göstermeğe ."'S 
rutmak gibi imar projeleri tatbik olu. Zannederiz, bu zözüm ehemmi· rek patlıyordu. 
nuyor. Bizim memleketimizin her yetını ayrıca işaret etmeğe mahal yeter bir işaretti. Erroll Fwynn Artık gözümde hayat denen 
tarafında sanayileşme, sulama, yol yoktur: Göriilüyor ki Türkiyede bir Fakat, bu arada insanın aklına §İn kıymeti kalmamıştı.. Y 
ve şimendifer inşaatı kendiliğinden ağır sanayi fabrikası kurmak ve iş- şöyle bir sual de gelir: bir oyuncu kumpanyasında aktörlük l macera denen şeyin içinde yaf 
devam etmektedir. Bu noktadan letmek vazifesini deruhte eden bir Artistin İspanyada ne i~i vardı? yapıyordum. (!um. Elimde mitralyöz, ben de 
birçok işsizlerin iş bulmaları için bü- İngiliz müessesesi "acaba istediğim Onu, asile~'! veya hükumet kuv· Bu arada okudum da, yazdım kes ~ibi, karşıdaki hedefe ver 
yük faaliyet sahaları vardır. Bunun- ameleyi burada bulabilecek miyim?,. vetlerine iltihak etmeğe gitmiş gö- da. Nihayet sporda bir Olimpiyad yordum kurşunu. Başımın üı 
la beraber şurada, burada hemen diye şimdiden endişeler içindedir • nüllülerden biri saymak büyük bir şampiyonu oldum ve oradan da si· den geçen mermilere aldırış bile 
hergi.in işsizlikten şikayet edenler gö- Memleket hesabına çalışan ya· yanlışlık olur. Çünkü, Errole nemaya geldim. miyor, yanıbaşımda patlıyan 
rülüyor. Bu türlü işsizlerin en ehem- hancı bir mi.iess~senin bu endişesi Flyun, İspanyaya harbetmek için Bu suretle, sinemada ikinci ha· nellcre kulak asmıyordum. 
miyetsiz bir iş için nüfuzlu tamdık- göz önüne getirilince Halkevleri için değil, vazifesini görmek: Yani, yatım başlamıştı. O gün öyle geçti: Ne bizinı 
ları yerlere giderek tavsiye istedik- bu sahada dahi bir vatan vazifesi bu- film çevirmek için gitmişti. Fakat, ben henüz maceraya doy- raf kazanmıştı, ne de asiler .. 
leri görülüyor. lunduğu anlaşılmış olur. "Kaptan Blood,, filminin bu ce· muş bir insan değildim. Gerçi si- kadaşların söylediklerine göre, 

Bundan şu anlaşılıyor ki iş arı· Demek istiyoruz ki işçilik ve iş- sur kahramanı, ispanyadaki mu- nema maceradır: Fakat, ne dere· radaki çarpışmalar hep böyle 
yanlar ile işçi arıyanlar biribirlerini sizlik meselesi sadece bir ictimai yar- harebeye dair çevrilecek olan bir ceye kadar hakiki bir macera? Böy- yor, hiç bir taraf zafer kazanma 
bulmak noktasında büyiik zorlukla- dım işi de değildir. lşsi~lere iş a- filmde baş rolü şi.iphesiz ki, herkes- le yalancı maceralar benim gözümü muvakkat bir mütareke yapıyor 
ra uğramaktadır. Acaba fakirlere rarken iş sahiplerinin hakiki ihti· ten iyi başaracaktı. Onun için Is- doyurmuyordu. istiyordum ki ha· bir miiddet muharebe etmiyordıı 
yardım elini uzatan Halke,•leri işçi- yaçlarmı da tahkik etmek, mümkün panyada hükumet kuvvetlerile çar- yatımı tehlikeye koyan maceralara Ertesi gün beni Madride gön 
ye muhtaç olan müesseseler ile iş a- olduğu kadar her iş sahibinin işine pışan ve "beynelmilel kıta,, adı ve- atılayım. 'diler. Yola çıktığımızın dördü" 
rıyan insanlar arasında bir mütevas- yarıyacak işçiyi ona göstermek ayni rilen gönüllüler arasında çevrilecek İKİNCİ HAYATTAN SONRA günü ancak şehire girebildik: 1 

sıt hizmetini göremez mi? zamanda bir memleket meselesidir. filmde baş rolü almak üzere Erroll ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ lun bu kadar uzamasına sebep, o 
Halkevleri için böyle bir hizmet gönderildi. HA y AT da, burada düşman hücumun 

yapmak hususunda büyük imkanlar ASIM US Artistin İspanyada film çevirir· kaçınarak, durup saklanmamız 
Amerikada sinema dünyasında d K k ·· · · d ken öldürüldüğüne dair gelen ha· u. aç ere uzerımız en ta 

aeçmegv e başlavan hayatıma ikinci · ı K k b b dnn 

0-lJNON AKİf.LERi 
her Holivuddaki dostlarım ve karısı "' J geçtı ·· aç ere om ar an 

hayat dersek ispanyadaki hayatıma d k ld k Lily Damitayr deli edercesine müte- tın a a ı · üçüncü hayat adını vermemiz doğ-

11 1 1 • 

lngiltere de ırkını 
muhafaza edecek 

Minarelerde radqo, 
k iliselerde radyo ... 

Şimdiye kadar büyük bir muha
fazakarlık mutaassıplığı ile asırlar
danberi hep ayni şekilde yaşayage· 
len din adetleri bile artık değişmeğe 
mecbur kalıyor: 

essir etmişti. Fakat, bu haberin ru olur. MADRlDDEKl ÖLÜM 
<loğru oll'l'.\:uno.k ihb ..... o.li clo yok Jc• Hakikaten, • orada, bım ia• • .l: VE DÖRDÜNCÜ HAY Af. 
g"ildi: İspanyada olup bitenlere da- Fakat, ~izi asıl en büyük öl ğim gibi bir macera hayatına atıl- ı 
ir hakiki bir malumat almanın im· tehlikesi Madridde bekliyormuş · 
kansız bulunduğu bu günlerde ora- mıştım. Bunu, daha şehire girer girnı 

l k k ld b. Vazifem, film c.evirmekti. Ar- b h k bl 1 k l k d d·•ı1' Cla kim (j üp im a ığını emin ır ir issi a e vu u o ara uy .. 
surette bilmek mümk\.in mü~ kadaşlarla beraber beynelmilel kıta- Madrid: O güz<'.! ,şehir, bir h 

nrn arasına karışacak onlarla bir a· b h ı· d "d' ş h · b" k ,.~ Kocasının sıhhatı hakkında kati e a ın e ı ı. e rın ırço • 
rada r~rpışırken ayni zamanda film 1 k 1 b b d bir malumat almadan evvel kendisi· T" eri yanıp yı ı mış, om ar ı 
Çekecektik. Fakat gerek onlarla l d k d ' · k ,. ni büyük bir teı;ssüre kaptırmıyan ve yangın ar an en ını oru, 
beraber cepheye gitmek, gerek Mad k 1 · · · d k" h k-"' Lily Damita nihayet, birçok yere baş - ısım ar ıse, ıçın e ·ı ayat çı ıw 
ridde her CTÜn bombardıman altında k b" · k l h l' · 1 vurduktan, İspanyaya telgraf üstü- " ra ır ıs ·e et a mı a mıştı ... 
hayatımızı tehlikeye koymak büyük l\1 d "d ld" ~ · · · c ne telgraf yag~ dırdıktan sonra niha- a n e ge ıgımın ertesı ge 
bir macera değil miydi? "d" l-1 k b h · ·d yet müjdeyi aldı ve bütün dostlarına ı ı. er ·es, u ~ece şe rın yenı tJ 

bildirdi: İspanyada bir film çe\•irmeğe ra- bombardıman edilmesi ihtimalirıd. 
Erroll Flvnn ölmemiı1ti. 

Almanyada Alman ırkının mu. 
hafazası için devlet tarafından alı
nan tedbirleri biliyoruz: Alınan 
ırkından olmıyanlara iş yok; her 
gencin Alman ırkından olan birisile 
evlenmesi lazım. Alman ırkına 
nümurte olarak gösterilecek tiplerin 
hususi kamplarda yaşatıldığı ve a
ralarında evlenmelerine çalışıldığı 
da yazılmıştı. 

Almanyadan sonra, ırkın mu
hafazası için İtalyanın da tedbirler 
aldığı görüldü: 

Hindistanda minarelere radyo 
makineleri konmuş. Bir radyoda 
okunan veya plakla çalınan ezan, 
memleketin her tarafında bu suretle 
neşrediliyor. Artık, namaz vakitle
rinde h'alk, minareye meyzinin çık· 
tığını gl>mÜiyÔr. Birdenbire mina· 
reden gelen lrt liir aes ezanı oku
mağa başlıyor. 

Artist öl~emişti, fakat ölmesi
' ne 'de az kalmıştı. 

zi misin, değil misin diye sordukla- bahsediyordu. Buna kar§ı ted 
rı zaman hana, gayet memnun °· olmak üzere, esasen her gece Y .. 
larak: tıklan gibi herkes ışıklarını sönd 

- Hemen şimdi gitmeğe razı· müştii. 

Son zamanlarda verilen bir ka
rarla, lt;ılya hükumeti, ltalyanlarm 
müstemleke halkı ile evlenmelerine 
mani olmaktadır. 

Almanya ve halyadan sonra 
uimdi lngilterenin de İngiliz ırkını 
muhafaza için tedbir almak üzere 
olduğunu öğreniyoruz. 

lngiliz terbiye nazırı B. Oliver 
Stanley bu hususta bulunduğu bir 
beyanatta şöyle diyor: 

.. İngiliz ırkının muhafazasr için 
bizim alacağımız tedbirler tabit hü
kumet rejimimizin çerçevesi içinde 
olacaktır. Bunda esas, gençliğin iyi 
yetiştirilmesidir ve bunu temin ede
cek olan da hükumetin teşviki veya 
yardımile kurulacc.k jimnastik 
klüpleridir.,, 

Askere davet 
Üsküdar Askerlik Şu besiden: 

Fakat, radyo yalnız müslüman 
adetlerine değil, hıristiyan adetJeri
ne de el atıyor: 

Şimdi Avrupada da, kiliseledeki 
çan yerine birer radyo maki:ıesi 
koymak düşünülüyor. Şehrin bü
yük bir kilisesinde çalınan çanlar, 
veya gene plağa alınmış bir çan 
çalması, radyo ile her kilisede duyu
lacak. 

Lakin, Hindistandaki müslün.an
lar gibi Avrupada da hıristiyar•lar, 
kendilerini ibadete çağıran sesin 
radyodan gelmesine tahammül ~de
miyeceklerini söylüyorlar. Hcı:r ye
ni icadda olduğu gibi, buna da ta· 
bii evvela itiraz edenler olur. 

Fakat. bu işte en fnzla zarara 
uğrıyan, §Üphesiz ki meyzinJ,.rle 
çancılardır. Makinenin insa•ll öl
dürdüğünü söyliyenler daha fo7Jn 
çoğalacak demektir. 

1 - Kısa hizmet ~eraitini kazanmış 1 
henüz yedek subay okuluna gönderil
mem~ e:ler askeri ehliyetlerini kayıt --- - ----------
ettirmek üzere şubeye geleceklerdir. 

2 - Askeri ehliyetnamesi olmayan 
kısa hizmetliler J /Mayıs/937 de mek
tepte bulunmak üzere burada bulunan. 
lar bu tarihten önce 93i1Nisanın 26 sm
da şubeye gelmeleri. 

3 - Taşrada bulunanların bulun· 
dukları mahallin askerlik şube1crinc bu 
tarihe kadar müracaatla elindeki nüfus 
cüzdanlarında yazılı mahalli kaydına 

göre kUnyelerini yazdırarak s<:vkc ha. 
zır bulunmalan ve bulunduklart yerleri 
§Ubcyc bildirmeleri ilan olunur. 

1 aşocaklarından 
alinan resiınler 
Köy hudutları içindeki tuğla ve taş 

ocaklarından alınan resmin o köylerin 
imarına tahsisi ba;:ı yerlerden istenmiş, 
Dahiliye vekaleti bu tahsis işini muvaf
fık bulmuştur. 

Vekalet bu hususta kati hir karar 1 
vermeden evvel bir de vilayetlerin mü- 1 

talcalarını almayı lüzumlu gqrmüş. İs. ı 
ta~b~l valiliğine de bir yayım f.Önder·j 
mıştır. 

Hakikaten, Erroll Flynn, Madri
Ciin bir bombardımanı esnasında 
muhakkak bir ölümden kurtulmuş
tu. Artistin öldüğü hakkındaki ha
ber de buradan çıkmıştı. 

"Kaptan Blood,, un kahramanı, 
ispanyada - bu eski ve yeni enki
zisyon memleketinde - başından 
geçenleri şöyle anlatıyor: 
"ÇOCUKTUM, UF ACIKTIM ... ,, 

Çocuktum. Anamla babamla 
beraber ispanyaya gittik. "Gittik,, 
diyorum ama, pek iyi hatırlamıyo
rum: Çok ufaktım.... Yalnız ha
tırladığım birşey var: 

Burası çok güzel bir memle](et
ti. Çocukluk hatıralarım arasında 
orasr bana, masallarda anlatılan cen
net gibi geliyor. Her tarafı ışık için
de yüzen, her tarafı yeşil yaprak
larla, kırmızı çiçek ve meyvelerle 
dolu, her tarafı sükut içinde çınlı. 
yan bir yer. 

Oradaki hayatım öyle geçti gitti. 
Hayata atıldım ve hayat beni ora
lardan çok uzaklara sürükledi: 

Yeni Kinede altın arayıcılığı et· 
tim, Bi.iyük Okyanusta inçi avcilı
ğı ile uğraştım. Sonra gene macera 
peşinde Amerikaya gittim ve daha 
artist olmadan evvel, defalarca Ho
livuddan geçtim. 

Amerikadaki o ilk hayatım es· 
nasında çiftliklerde türlü iş görerek 
yaşadım: Bir giin gündelikle tar· 
lada çalışıyor, bir gün yabani at 
çobanlığı ediyordum. Bir gün top
rak sürüyordum, ertesi gün göçebe 

yim !. diye cevap verdim. Gece yansına 'doğru uzaktan tA 
ispanyada aradığım macerayi yare görültüsü duyuldu. Otelirı ~ 

bulacağımdan başkn oradaki insan- lonundn toplanan herk~. beti b ·~ 
lan göreceğimden dolayı da sevini· zi kül kesilmiş, korku ve endiıe 1 

yordum: biribirine bakıyordu. • 
Benim hiç bir siyasi fikrim yok· Birdenbire bana ne old~ bil~ 

tur ve olmasını dn istemem. Fakat yorum: Salondan çıktım, ottll' 
düşündüğüm şu idi: koridorunda koşa koşa dış kaP~ 

Orada çarpışanlard~ her iki ta· kadar gittim, kapalı olan kaP . 
raf da inandıkları büyük bir mefku- kendim açarak, sokağa fırladıf.1ıt 
re için ccnbrmı veriyorlardı. Böy- Herkesin arkamdan hayretle ba1-
le kahraman in:::anlarm nrasında bu- ğını, hatta birkaçının arkanı 
lunmağı kim istemez! koştuğunu farkettim. Fakat so~ 

Şüphesiz ki bu di.işüncelerim ha- ğa çıkar çıkmaz karanlıkta kaY 
na, İspanya hakkında zihnimde ço· muştum. p 
cukluğumdan kalan cennet. hayali Beni d~şa~ı ölüm perisi mi çıa ı,ıı 
ile birleşti~i için böyle teshirkar ge- nuştı; bılmıyfüum. Fakat, ;J 
liyordu. Bence, orada olup biten karanlık ve korkunç gece, bilt~ 
şeyler korkunc bir muharebe değil, sükutu dolduran vr. patlatacak t 
destanlarcla anlatılan efsanevi harp· recede sarsan tayynre uğultu)arıd 
lerdi. ra~unda, kalbimin heyecanla <' 

Fnkat, daha İspanyaya ayak tığını duyuyordum. ~ 
basar basmaz, cocukluğumdaki ha- Birdenbire, bütün bu knr&'J 
yalimle buradaki hakikatin hiç de gece, kibrit kutusunun ecza ki / 
biribirine uymadığını gördüm... ateş alınca nasıl parlar::;:ı öyle f ~ 

ladı ve atec: kesildi. Avni zaı;•z:ıı Bu yeşil ve kırmızı toprakların, x J 

o mavi ve güneşli semanın yerinde dehşetli bir gürültü... . P!r 
şimdi yanıp yıkılmış kara bir hara- Ta yanıbaşımda bir bomba &" 
be, barut dumanı ile kaplanmış lamıştı. Gözlerimi kanıac;'rrafl~ 
kara bulutlu bir gök vardı... kızıl yangın, beynimi tağır 5'1~ 

bu müthiş gürült\i ;ırasında efl ~ 
CEPHEDE... gördüğüm fey, arkamı dayadı., 

Nakil vasıtası yoksuzluğu, açlık yük~ek binanın, brışımdan . l\tdt" 
ve susuzluk içinde geçen giinlerden karl'ı tarafa doğru devrilmesı 0 "'ı 
sonra, nihayet Guadalajara cephe- Bundan sonra gözleriı;ni act~~ 

zam:ın kendimi hastahanede .ıı sine vardım. ı 
dum. Aradan on iki saat geçı'l'I' 

Orada daha yeni büyük bir mu· ) 
harebe olmuştu: Ölenler henüz (Devamı 6 ıncı sayıfadl' 



''Uydurma vaka fıkrası,, anlatıldı mı? 

~rklüğü tahkirden ceza 
ve derhal tevkif! 

a.stırmacı hanı odabaşısı Serkis, 
•• 
un sabah 2 inci Cezada 6 ay 

.. hapse mahkum edildi! 
tahJ u!klüiün manevi şahsiyetini anlatıldığı dinlenilen şahitlerin ifa
d r ıddiaaile açılan bir davaya ait desinden anlaşılan uydurma vaka 
k~~~a ... 2 inci cezada, dün sabah ftkrnsının, başhbaşına çok çirkin 
"[h;a uaglandı. ve iğrenç olmakla beraber, Türklü-

ctLdarutmp ası yapı&n Mercanda Tığ- ğün manevi .şahsiyetine temas eder 
uu aatmn 3 - mahiyette olmadığı yolunda bir mÜ· 

ltlaral odada acı hanında ) nu· dafaanın, ancak başka bir vaziyet-..1.;ı.. __ 1 
oturan, ayni hanın o· b 

1 ~tl ıaBcı vdre kahvecisi Adanalı, Mar- te ihtimal yer tuta i eceğini, hal· 
9

" e oıtan d ... I 195 d buki Serkisin bunu tam Türklerin 
iumlu Serkistir Dogma, '.: Sco· bugün gösterdikleri terakki ve teka-
ki.. 

'
936 · avaya gore r- ld ... d l ""1 mülden bahsaçı ıgı sıra a an at-aünü aL-- .J• 

1 mayısının 19 uncu 
rah _..ı_ ~. nu &Yni hanın z numa· mağn başlamasının, vaziyeti değiş-

vua tnda 0 h. Ş k .. tirdigvini söyliycrck, ''suç sabittir,. 
nün ya.. •\.lr~n terlikl"i Ü •ru• " d'V• "" d f 

,...•tna · · • dedi, "Serkisin goster ıgı mu a aa 
leyin ödü gıtmı§. Ondan sabah- sahitleri. terlikçilerin odasında de-
?&)'t iat--~~- olarak gönderdiği 1 li- ~ 0 1 ı d s k" · 
c::__ ...... ~ -~'- aillermiş. nar av u a er ısın ucrkia. t . ··~&adile odaya giren '"' h.t 1 1 B len AL erlikçı Şükrü ile arkadaş· dövüldüğüne şa ı o muş ar. u-

•unet s b mm bu işle alakasını göremiyoruz. 
~~tnı k~rrnua lari ve. lsmaili r~~ı Müdafaa şahitleri dinlenilmesi iste-
•ıaaoet _ _ı § r, ıçer ve mu- I b b s k" çqer hald ğinin reddi c era er, er ·ıse ceza 
?ad. anlat .. c görmüş ve bu sı- kanununun 159 uncu maddeEine 
İiir~ıu··ı .. tıgı uydurma bir vaka ile k l · · · 
1_ un - uygun olarak ceza esi mesinı ıstı-1tİr etıni•J •uanevi ıahsiyetini tah· 
~ , yoruzl 

ı.._, "endiai k · Bu sırada Scrkisin samiler ara· 
"tlllaetznedi'"· a~ıyen böyle biJJeyden sında duran karısı hıçkıra hıçkıra 
Jnii. k gını, esasen tahsil gör· ld S ı d k 

.,, o ur y b ağlamağa koyu u. a on an ·o· 
ınnr.. .. _ ... ·•· azar ir adam sayıla- - s k" d 1 •. _,"-.caaını d ridora çıktı. er ıs e göz eri ya-
bakaYI İü kve olayıaile böyle bir şararak: 

ir tarih k~ b veya Ermenice hiç - Ben, dedi, harpte Türk ku-
Uydufah·ı ıta mda okumadığı gibi, mandanlarmm yanında çalışırken, 
da olrn dı C:ek kahiJiyette bir adam 
vazn •tti~ ·. ıaını aöyliyerek, •öyle de- hepsi de benden tcYPCcühlerini esir· 

'" :ı gemezlerdi. Çiinkii sadakatle, va-
- 14 sen di p tanperverane hizmet ederdim. Be-nııı .....ı_ ı,.__ · e r aatrımacı hanı-. T kl k 

b ~"'Gfllı kah nim ağzımdan ür üğe dokunaca 
İnleree k" · ve vecisiyim. Benı lakırdı, nasıl olur da çıkabilir? Bu 

TürJdu··.. kıtı •enelerdenberi tanır. 
k ge 8?f ... terlikçiler. bana garaz besliyerek, 

te ~ kı ~ımdan yakı§ıksız böyle asılsız şey isnnt ediyorlar. On
ll'lernitti ~ bgını hiç kimse işit- larm bu lakırdılarına kulak asmayıp 
hitınet ~ ·er ~rrsatta Türklüğe benim müdafaa şahitlerimi de çağı. 
Yettiği İt ;;m, ıcabmda bütçem rıp diyeceklerine kulak verinizl Son 
h~anc vererek hamiye· fc- .. <;er suçum sabit olursa. be-

ı '«lllkik edip .~-- !-..._,:ı:~-"- '7! ra •"" ! 
B ogr _ı. l ni hapse koymayınız, asınız . u 4 terlik . ~n~i irsiniz. k . . . . 

bırliği et-el . ~ının aleyhimde söz Bu anılık. te rar ıçerıye gırmış 
ban ... erını be olan Scrkisin karısı da, kocasını 
l a olan bor ıa:: 8~ bine gelince, müdafaaya karışmak isteğilc sarni· 
&Yt kızmala ç..ı_ nı ıatememden do- d b. k ·· .. l v 

Uata, hend rı\111'. O sabah Şükrü ]er nrasın an ır aç soz soy emege 
~ bi en Sah · .1 l .. b::ı~laymcC\, durusma usulüne uy· 

e 'r lira • rıye verı mc; ıı- , gun uöri.ilmiyen bu hareketinden 
~ Vcrecekt~atemiıti. Ak~ama da dolayı ihtara uğradı ve dışanya gön-

tılt\, bunıİ Akfam üstü gittim, derildi. 
llıuhabbete da~r rakı sofrası başında Heyet, kısa bir miizakercden tra alars rnlflar. BQ.n, borc sonrn, miidafaa ~ahitlcrinin bu İ§İn 
1. llıczsin;nız, kahve borcunuzu Ö· vaki olup olmadığına ~ahit obrak 
~~~e. Pa~~nı~ma, dakı içmeğe ge· dinlenilemiyeceklcri kaydile, Se:-ki
r ırrı. Öfke}· v~r ırf diye sitem sin bu isteğini reddetti ve k"ndisini 
dlflın Üstüne cndılcr, hem borçla· '"nnlattığı uydurma vaka fıkrasilc 

en Öç al kYatmnk, hem de ben- Türklüğü zelil ve hakir göstermek 
~1 

'kurd: maksadile, bu l:um- kastında bulunduğu ve bu suretle 
1_.P haber · r!. Sahri karakola gi· Tu"rklüO.ün manevi şahsiyetini tah-l(ıler ..J. cı \'e tik:" t . ld .. r. 
d.. 'oiC =tah' aye çı 0 u, ote· kir e~tiği sübut mertebesinde görül-
one doiata1~ sıfatını takındılar. iş. miiş ve k"naatimiz bu merkezde ta· 
. ~ı-;.. uraya kadar geldi. l · t" d" .. 

8()n SO, 'Sük -~" .. kendisine Sabri· hine göre ceza kanununun 159 un-
llı 1 ıt... hal 1 hassül ey emış ır.. ıye, suç tari-

b j ·~·li runun 250, Ahmedin cu maddesi delaletile 185 inci mad
·1u Un~~ de 90 kuruı borçlu desinin son fıkrasına göre 6 ay hapk c ~ten el. 1 

Ve hunlardan Sabri se mahkum ve derhal tevkif etti. 
endi,ıni ~al~. _?lduklarını, Sabri 1,. arar "sübut cihetinde ittifakla, 
Ceta~ ela dugünü, onu sulh t:.vkii cihetinde ekseriyetle,, dir. 1~ kattı "a ettiğini müdafaa Adliye harç tarif~si kanununun 50 
tıni.n de ; .. c hu huauataki §ahitle- inci maddesine gorc de, Serkisten 
tcdı. tınlrp dinlenilmesini ı·s- d f I J 1 700 kuruş uru~ma masra ı a m-

ic"•t " 1 t nldı rıJan .J"" • "in ması karar a§ 1 • 
d. ter}iJt ·ı ~e fahidi olarak çağı- Reis Kemal. kararı Serkise izah . ~: fan-. .. ~1çı en, !U sıra ile dinle-
ru .::··acq Sah · ederek: ... 
h. · . Bunla~ ~. ~··. Ahmet, Şük- _ Eğer begenmeuen, dedi, 

ıtJiJc •ttj) -.JCrkıaın aleyhinde .... b")" · ı 
..... L ... er :r- T emyı· z ede ı ırsın · ~tbcr...1 • •• uydurma bir vakayı b d kh e••ı lediJ Serkisin ceva ı a şu : 

itlik, eak?Y . er. En aleyhte _ Kararınızı saygı ile karşıla-
ll_l'lı~rrn<L. ıden ... adliye levazım rrm. Fakat, Temyiz de edeceğim ı 
l'lnJn •öyJJk~lft~g~ı söyliycn Sab
'lllecl de en)'dı. lsmaille Ah-0 .. • ona Y&km . f d 
T~\l de bu u d 1 a c verdiler. 

.urklerin buaü~ u.~ vakayı, tam 
kı Ve ~kim ··ıd gosterdikleri terak-
da a .. L u en bahaar Jd ... ·r·· -·~tmaaına bakılm .ı ıgı s~r~-

llrkluaü tezli} · ~· Serkısın 
tır IÜttiiiü anıa;İdı ~kır ı:naksadı
Y~t 'bealediklerini : !eklınde ka
k alııız. Şükrü uata rtaya attılar. 

&)'t bir fıkra 0~
0 uydurma va-

~ haklnnda ~~bnaktaki 
veya ınenfi h. b~diainın ınüabct 
diği ....__ ıç ır ıntiba cd" 
.. t ki~gqıı 'Vererek b ın~rne
«"> e ICl'c:len •Ynld • u noktada 

Ma.u..ı_ ~ 1• 
--nııntııni mu .. C 

avını evdet, 

-----·-------
itfaiye mektebinde 

imtihanlar 
iki ay evvel, açıla~ itfaiye mektebin. 

d b. . . devre imtıhan1arı yapılmış. e ırıncı 

l b muvaffak olmuştur. Tem-
ctuz ta e e .k. . d . . 

. h t"nde de ı -ıncı evre ımtı· muz nı aye ı 

1 k•·r hanları yapı aca •• · 

Parls belediye azasından 
biri geUyok 

. . t belediyesi az:a::ından 
Parıs ccmıye . 

. . . .• .. Romanya vapmıle §eh. 
bırısı sair gunu . a ün kalarak bc·J 
rimize gelecek. hırk ç g kt 

• i gezece ~r. leldiye milesseseJerın 

3-KURtTN ıt NtSAN !937 

1 KUltur lflerl 1 "Balıkçılar şarkısı,, davası: 

Mekteplerde 
Yangın söndürme 

vesaiti 11oksan I 
İtfaiye direktörlüğü okullardaki yan. 

gın teşkilatı ile yakından meşg:.ıl olmuş 
ve buna ait tesisatın mevcut olup olma· 
drğınr oku11arı dolaşarak tesbit etmiştir. 

Hanende Neriman, bir 
türlü bulunamıyor! 

Alınan neticelere göre, birçok semt. 
terdeki okullarda hiç tesisat bil~ mevcut! 

Duruşma bu güzden uzamasın, diye her 
nerede bulunursa bulunsu11, derhal gaka/a

narak, zorla getirilnıesine karar verildi! 
olmadığı neticesine varılmıştır.' - Da:ma seyyar, demek? Sabit ika.J 

itfaiye direktörlüğü vaziyeti Kültür ı metgahı yo!~. anlaşılan! Böyle boyuna 1 
direktörliiğüne bikfümiştir. Direkt.örtük j gidip geldiğine göre, Samsun':la•ı iı:tan· ı 
yeniden bütün okullarda bu tt.sısatm 1 bula gelince de hemen başka bir yere 
tamamlanması için tedbirler alacaktır. h-:rcket eder ve kendisine gere tebli· 1 

gat yapılamaz! Duruşma C:.a. boyuna 
Sınıf öğretmenleri uzar cururı 

hakkında bir dÜŞİİllCe "Ealıksılar., şarkısınd:ın dolayı müd • 
<lci umumilikçc b-.ı şarkının bestek.irile 

ilk okullarda top1u tedris usulüne, hanende ve Eazrndeleden, plakçılardan 
tevfikan biitün bir sınıf de:o;lc.ri bir 1 b;ızı:arr aleyhine açılan ve ikinci cezada 
öğretmen tarafından okutulmaktadır. b:ı!(ılan ar ve haya duygulawıı in~itici 

Kültür bakanlığı musi1ti, resim ve neşriyat davasının dün sab:h;.;i celse· 
beden gibi ihtisas derslerinin sınıf öğ· sinde. reis Kemal, böyle diyeı c k, müd· 
retmeni tarafından okutulmas:ııda iste. deiumumi muavini Cevdctten mütalea. 
nilen ran'dıman alınmadığı görülmüş· sınr sordu. 

tür. Okulları büyük olan ve bilhassa Kendisine bir türliı tebligat yapıla· 
kaza okullarına bu gibi derslerin ihti. mayan. dava edilenlerden hanendt Ne· 
sası olan öğretmenler tarafından deruh· rimJndı. Sorguya henüz çekilemiyen, 
te edilmesi düşünülmektedir. yalnız odur: Neriman ı Kendıı-inin Is. 

Seyyar truplar köyler- tanbuldan Bursaya gittiği öğ·enilmiş, 
orada istinabe yolile ifadesinin alınması 

de temsil verecekler k3rarlaştmlmış, müzekkere yazılmış. 
Kültür bakanlığı köy kalkınması işi. "Bursadan 1stanbula gittiğinden, ifade· 

ne büyük bir ehemmiyet verdiği gibi si alınamamıştır .. diye cevap c-lınmrştr. 1 kaza ve köylerde de halk egitimi işini Bunun üzerine de, burada ne• edr otu· 
de ayrıca göz: önüne almış ve bu iş et. ruyorsa. oraya tebl~gat yapılması kara. 
rafında esaslı bir program haznlamağa rile, 'dunışmanın devamı dün sc:baha 
başlamıştır. brrakılmrştr. Ve dün sabahki celsede, 

Halk terbiyesinl:ie büyük bir rol oy. Neriman gene görünmedi 1 Geriye gön· 
nayan tiyatro ve sinema işi de aynca derilen cclbnamesinc verilen ş:-rh, okun· 
tetkik edilmeğe başlanmıştır. du: "Daima istanbulla Anado!u fthir. 

Bu işle meşgul olmak üzere muhtelif leri arasında seyahat eden ses c.rtiıti 
vilayetlerde Halkevi temsil kolları fa. Neriman. halen Samsunda "Galip bey 

gazin.,su .. nda bulunmakta olı.p takri· 
ben 10 gün sonra şehrimize ~elcceği..,, 

fşte bu ccv::p üzerine reis Kemal ta• 
rafındJn mütaleası sorulan muavin 
Cevdet. şu mütaleayı ortaya attı: 

- Nerim:ının yüzünden duruşma 
uzadıkça uzuyor. Anla~ılan, telıligata 

salih ikametgahı yok! Halbuki matbu
at kanunu bu davanın müstacelen biti· 
rilmesini istilzam ettirir. Duruşmanın, 

kendisini daha fazla aramakla uzatıl

ması , caiz değitdir. Şimdilik o'1un hak
kındaki davanın tcfrikini vey.1 duruş. 

manın muvakkaten tadilini istiyoruz! 
Heyet, kısaca düşündükte"l sonra, 

Nerimanın istanbuldaki adresi malum 
ve muayyen bulunmasına ve şimdi Sam
sunda "Galip bey gazinosu,. nda ha
nendelik etmekle beraber. 10 güne ka. 
-dar \ekrar şehrimize geleceği bildiril· 
mesine göre, tefrik veya tatile k~nuni 
cevaz görmedi: duruşma. daha zıya de 
uzamasın. diye her nerede bulunursa 
bulunsun, Nerimanrn derhal yakalana· 
·k zorla getirilmesi hususunda müddei 

r~ • 
umumiliğe müzekkere yazılması karan. 
le, duruşmanın devamını, nisanın 24 
üncü günü saat 12 ye bıraktı! . 

Dün sabahki duruşm3ya, dava cdılen· 
lerden Safiye, bizzc:t gelmişti. Bazıları
nın vekilleri hazırdı. Bazıları ı!a gelme. 
diklerinden, cvvel;c sorguya çekilmiı 
bulunduklarına göre, haklarındaki du· 
ru§ma, v!cahiden gıyabi ye çevrildi! 

~~ete g~e~k ~y~r trup~rh~~de ---------------------------

0
~0~-~ muhtelif kaza ve köylerde tem~iller ve. KadzkÖıı Su Şirketi 400,0 

recekkrdir. ;::, 

Bu temsiller bilhassa inkılap mevzuu liraya satın alındı 
üzerinde olacaktır. 

Kadıköy Su şirketi ile Nafia vekaleti Bazı ecnebi mektep
lerlh itirazları ar~sınôa1d s;ıtın_amıa müzaltcıcsı bit· Devlet demiryoltar 

mış, multavele ım2!alanmrtırr. 
Ecnebi ve ekalliyet okullarrr.da Türle 

çe öğretmenlerinden birinin yardirck
törü olarak seçilmesi işi Kültür bakan. 
lığından bütün okullara bir tamimle bil
dirilmişti. 

Fakat bazı okullar bu işe riayet et. 
medikle:-i ve. kcn:ii yardirektöılerin bu 
işi yapacaklarını ileri sürmüşlerdir .. Ba· 
kanlık b~ gibi okulların vaz"yetlerini 
yakından tetkik etmeğe başlamıştır. 

- -------,-,-,·==== 
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ıer Avcılar kurumunun C'Cten hatta geri 
kalan senelik kongresi Ynnn yapılacalttır. 
Toplantı EnıinünU balke\·I salonunda saat 
10 da otac:a!ctır. 

• Hayvan bOrsasınm idare heyetinin mild· 
deU bitmiştir. Bunun için yeni idare heyeti 
seçimi yapılacaktır. Seçim önUmUzdekl tar 
şamba gUnU bOrsanm bulunduğu SUtıllccde 
yaypıla.caktır. Seçime bors:ıya ka.yrtıı abone 
ve mUbayaııer:ar girecektir. 

• BUtün polis noktalannm telofonlarr ya• 
vaş yavaş otomaUkle~tirllnıcktedlr. Bundan 
sonra halk po!ls noktalarını lelr!onta bulabl 

lecektır. 

* Çöplerin maunalarla lodos haval!fda 
Kara.denize, poyrazda Marmaraya. dökUlm.._ 
si takarrür etmiştir. Bu suretle çöpler şehrin 
kıyılarına topJanmıyacaktır. 

* Sanayiciler ithal rejiminin yapılacak 
değişiklikler dolayrslle gUmrUk "M., listesi 
hakkındakı dilek raporunu dün akşam veltA 
Jete göndermlş!erdtr. 

• Hamldlye. Yunanistan ve Yugoslavya 
llmanların:ı yapacağı seyahat için hazlra:ı 
ba~mda hareket edecektir. 

"' Gatatuaray lisesinde açılacak dc!:uzun• 
cu yer11 mallar sergisi için, sanayi bi:-JI~ 
ile ticaret odası teşriki mesaı etmişlerdir. 

• Ticaret odasının ik.lncikfuıun b:ı.şında 
tatbik mcvkllne girmesı icap eden bUtçesi 
henüz vekAletten gelmemiştir. Bundan da 
odalara yeni ~clcll ,·crllece~ı nnlaşılmc.kta• 

dır. 
* Haecıı giden TUrklstantı hncılnr §chrl· 

mlze gelml§lerdlr. 
• Türk _ .lnpon Ucarct anlaşma.ur muza 

kerelerine yenıcıcn bn!ilıınmıştır • 
• Ankarada bll)11k rnd:,·o istasyonunun 

ln:'taBTn& ba§tanmıştır. 
•• Sıhhiye vekA.JeU çok çocuklu ailelere 

daha geni§ mikyasta yard~da bulunmağa 
karar ,·ermiş \"C yeni s ne bUtcesine 50 bin 
liralık tahsle:ıt konmıJştur. Yardım şekli 
hal.kında bir ta!lmatnamc haz:rlanıı.rnktır. 1 

• Tıp talebe yurdu gcnlşletllcccktir. Bunun J 
lçtn tahalsat konulmu§tur. 

Şi:ketin imtiyazı ve tesisatı 400,000 lkincikanun ayında 
liraya alınmıştır. Bu para or. senede 
müsavi taksitlerle ödene:ektir. Bir tem. nekadar go/CU taşıdı 
muzda belediye şirket tesisatına vaz'i· 
yet edecektir. 

Kaeıköy su tesisatının idare~i beledi· 
ye sular idaresine bağlanacaktrı. 

Komiinlstllk davası 

Suçlulardan bazlları daha 
sahvertldi 

Komünistlik tahrikatı suçlularının 
duruşmasına. dün sabah İstanbul ağır 
cezasında kapalı celsede devam edildi. 

Bu davaki suçlulardan Nazım Hik. 
met. Hikmet Kıvılcım, bastoncu Feyzi, 
Salah, ihsan, dün mbahki celsrye jan
c!Jrma muhafazasında getirildikleri hal
de, duruşmadan sonra serbest olarak 
çıkıp gittiler. Cenap Şahap, Zeki, Ke. 
mal, Şükrü getirildikleri gibi tevkifha· 
ne)te· götürüldiller. 

Suçlulardan Kadri, Süleyman, Bekir, 
Hasan Basri, Mustafa Refik, ~aten du
ruşma başlamadan da salıvcrilmi§ bu. 
lunuyorlardr. 

GUlhane mu samereerl 
Gülhane tıbbi müsamerelerine Prof . 

Liitfj Aksunun riyaseti altında -devam 
edilmiş, isimlerini yazdığımız hekimler 
şu mevzular hakkında tebliğlerde bu· 
lunmuşlardır: 

1 - Meme kanserinin modem teda. 
visi (Prof. Dr. Esat) 

2 - Bir Aort anevrizması ( Dr. Ke
m:ı.1) 

3 - Lüpüs sarkom vakasr (Dr. Ta-j 
cettin) 

4 - Arciforme sjphilidc vakasr (Dr. 
Tacettin) 

5 - Sifilide Tuberkülöz • ülseröz 
(Dr. Tcıcettin) 

6 - Sağ cez:i enfte elektrolizle teda
vi olunmuş bazol çellen karsinom 
( Prof. Lütfi Aksu) 

Prc!. B. Murat. Şükrü. Nazım Şakir, 
Abdülkadir Noyan, Esat. Burhanettin. 
Os:nan. Burhan. dahiliye baş asistanı 
Dr. Rü~tü, Asım, münakaşalara iştirak 
etmitlerdir. 

Devlet demiryollannda 93 i senesi 
ikincikanun ayı zarfında 2013660 lira 
hasılat elde edilmiştir. 

Bunun 478782 lirası yolcu, 1319258 
lirası seyri hafif, 588000 lirası feyri se• 
riden alınmıştır. Aynı ay zarfında 
yolcu adedi şöyledir: 

253946 yolcu umumi tarife ve mınta. 
ka tarifelerile, 9288 kişi gidiş - dönilt 
biletlerile, 9528 kişi halk l ilctler.il~ 
130546 kişi talebe, çocuk. diğe:- tenzıllı 
biletlerle. 25816 kişi askeri biletler)~. 

1430 kişi gezinti katarlarile, 489126 kı· 
şi banliyö trenlerile U926 kişi Sa~ 
sun _ Çarşc:;m~a hattında, 3001 k~t~ 
Mudanya - Bursa hattında, 1924 kışı 
Erzurum • Hudut hattında seyahat et· 

mitlerdir. 
Umumi yekun 951531 dir. 936 sene

sinin aynı ayına nazaran. bu sene 74428 
kişi fazla taşınmıştır. 

[Poll• haberleri 1 

B,ir otomobil ağaca 
çarptı 

Rus sdarethanesine ait şoför Heh
medin idarc3indeki otomobil Büyükdcre 
den süratle gelirken bir ağaca çarpmış 
ve otomobil hasara uğramıştır. 

Şoför de vücudunun muhtelif yerle. 
rinden ve başından yaralanmıştır. 

m:t HIRSIZ ÇOCUK - Samatyada 
kolacı Andonun dükkanından muhtelif 
zamanlarda gömlek ve Slİre çalan Koço 
ve Anasto adında iki Rum çocuğu ya
kayı ele vermişlerdir. 

DöRT SABIKALI KADIN TUTUL
DU - Hayriye, Zeliha, Hatice. Fatma 
adında hırsızlıkları polisçe tanınmıt 
dört kadın dün Sultan hamc.mındaki 

mağazalardan öteberi eşya çalmak is.. 
terlerken yakalanmışlardır. 

ODAYA GtRMtŞ - Mah!nut pa§a• 

da oturan İran tebaasından • Bchlulün 
odasına girerek para ve muhtdif eşya 
çalan Hüseyin adında biri yakalanmıı
tır. 
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Romanya Kralının kardeşi Prens 
Nikola haklarından mahrum edildi 
Prens Nikola 931 senesi teşrinisani~inde Kralın 

dul bir kadınla evlenmişti muvafakati olmadan 
BilkreJ, 10 (A..A.) - N~redilen 1 

resmi bir tebliğde deniyor ki: Kral,· 
hUkümetin bir raporu UJJerine, 9 ni
sanda sa.at 20 de sarayda krallık mec
lisini toplantıya çafırmıttır. Krallık 
meclisi, Bqvekil ve bakanların içtima. 
ile topla.nm.ııttır. 

Meclis, Prens Nikola.'nm va.ıiyeti
nin tayini hususunda hiikUınet tara
fından krala v~rilen bir raporu tetkik 
ctmiotir. 

Meolüı, müzakereden sonra, ve prens 
Nikola'nm izdivacından vazgeçmemek 
hususundaki sarsılmaz kararını teyit 
etmek Uzere 9 nisanda krala ve ba§
vekile ~önderdiği mektuplardaki kat'I 
beyanatı senet ittihaz ederek, tahtta 
bulunan aile efradının izdivaçları hak. 
kmdaki kanunun 13 üncU maddesinin 
tatıbikı icabeylediği neticesine var
mıştır. Bu maddenin tatbiki ile prens 
Nikola hukukan tahtta bulunan aileye 
mensup olmaktan <;1kmakta ve bUtUn 
hukuk ve imtiya.zlannı kaybetmekte. 
dir. 

Krallık konseyi ayni zamanda hil· 
kumetin krala gönderdiği raporun nıış 
rine karar vermiştir. 

Bilkref!, 10 (A.A.) - Siyasi maha
filde ha.tırlatıldığı Uz.ere, kralın kar. 
deşi prens Nikola 1931 senesi tfıfrinl
sanisinde taamlil harici olarak dul 
Bayan Saveanu ile evlenmi§f;i. 

Bükre§. 10 (A.A.) - Hükfı· 
met Prens Nikola hakkında Krr" 
verdiği raporda Prensin 20:10:931 
de Kralm muvafakati olmakıızm 
kJ~Ik ndı Do~itreço olan Bayan 
lt:P,a Ôelete 'tfe evlenmif olduğQnu 
v~ 'biıiacnaley'li krallık hanedanı ni· 
zamnamcsi mucibince ceulandml· 

YUGO S L AV 

ması lazım geldiğini, bundan başka 
13 üncü madde mucibince tahtta 
bulunan krallık ailesi erkanı olmak· 
tan hukukan iskatının ve bu sıfatla 
haiz olduğu bütün imtiyazlardan 
mahrum kalmasmm derpiş edildiği 
hatırlatıldıktan sonra 1 2: 7: 19 3 7 ta· 
rihinde mezkur izdiYacm mahkeme 
kararile hükümsüz ilan edilmiş ol· 
masma rağmen Prensin izdivaçta 
ısrar gösterdiği beyan edilerek deni· 
yor ki: 

Prens Nikola hakkındaki kanun 
hükümlerinin tatbiki, Prensin ha· 
nedan terefile mütenasip olmıyan 
bu izdiva"tan vaz oeçece;;i iimidile 

~ ~ ~ 

tehir olunmuıtu. Fakat hadisatın 
inkipfı göstennittir ki, Prens, ara
dan beş sene geçtiği halde bu izdi
\'açtan vaz geçmek §Öyle dursun, 
§ahsen giriştiği umumi ve resmi ha
reketlerle bu izdivacı bir emri vaki 
halinde cebren kabul ettirmek ve 
hukukan da tanıtmak istemi~tir. 

Vaziyeti aydınlatmak istiyen hü. 
kumet. Prense 2 : 3 : 1937 tari· 
hinde bir mektup göndererek bu 
vaziyetin vahim endi~eler uyandır· 
malsızın artık devam edemiyeccği. 
ni kendisine hatırlatmı§ ve gerek 
Kralm, gerek iktıdara ge1mif olan 
bi.itün hükumetlerin adetleri bu İZ· 
divaçtan yahut da krallık ailesi aza. 
sı hukuk ve imtiyazlarından birini 
tercih etmesini iıtemi~tir. 

Haporda, gerek bu teşebbüsün, 
gerek daha sonraları yapılan bütün 
teıchbiişlerin netiGosiz kaldıjı ~ 
yan olunarak, Krala, yukarda hü· 
kümleri bildirilen 13 üncü madde
nin tatbi~i teklif olunmuştur. 

Ankarada 
gazeteleri ]Diln gilreş müsabaka-

. . ları yapıldı 
i smet In6niinün .ziga-1 Ankara, 10 <A.A.> _Bugün ~ehrL 

retlne sütunlar ' mizde oldukça faal bir spor hareketi 

eri orlar olmu~tur. 
V Y Ankaranın yeni yapılan büyük sta-

Belgrad, 1 O ( A.A.) - Bütün dmı kaphyan kilabalık bir seyirci küt 
Yuıoslav gazeteleri, Türkiye Saf- lesi önünde Demirspor ve AnkaragU
vckili ismet lnönünün ziyaretine •Ü· cü güretÇileri ile kar§ıl&.§mak üzere 
tunlar tahsis eylemekte ve iki mem· ~hrimir.e gelen t&tanbulun Anadolu 
leket devlet adamlan arumda ya· klübü gürqçileri bugün ilk karşılaş. 
pılacak bu temasm ehemmiyetini malarını Demirsporla yapmı§tır. Alı-
tebarüz ettirmektedir. nan neticeler ıunlardır: 

Yarı rcami Samuprava gazetesi: 56 kiloda Demirspordan Metmet 
.. Türkiye Ba~vckili ismet lnönünün Anadoludan Galibi tuşla yenmi§tir. 
Bclgrada mühim bir ziyareti., ser· 61 kiloda Anadoludan Ragıp. De· 
levhası ile batmakaleeinde diyor ki: lnirsporda.n Habibi sayı ile ma.ğlüp et. 

0

'Türkiye Barekili ismet Jnönü, mittir. 
Başvekil ve Hariciye nazmmız Or. 66 kiloda Anadoludan Mahmut se-
Stoyadinoviçi ziyaret maksadile, kiz dakika 23 saniyede Demirspordan 
yarın akşam hükumet merkezimize Şinuiyj tuşla yenrniftir. 
gelmif bulunacaktır. Türkiye Set· 72 kilodan Anadoludan lz.zet ı;ıkı 
vekiline, bu tezahür seyahatinde ve muvaf fakiyetli bir güre§ten sonra 
kıymetli arkadatı Hariciye Vekili iki buçuk dakikada Demirspordan Mu 
Dr. Aras refakat etmektedir. iki harremi tUjla yenmi3tir. 
Türk devlet adamı memleketimizde 79 kiloda Anadohtdan Rahmi Dc-
birlw; gün kalacaklardır. mirspordan HUseyine 3 dakika 30 sa. 

Bu ziyaret, bütün memlekette niyede tu§la. yenilmiştir. 
ve Yugoslav efkinumumiye.inde 87 kiloda çok foik bir güreşten son 
har bir memnuniyetle karıılanacak· ra Anadoludan Adnan Demirspordan 
tır. H~yine 15 dakika 22 mıniyede tuşla 

Bugükü Cümhuriyetçi ve Kema· galip gelmiştir. 
liıt Türkiye1i ile Yugoılavya Kral· Ağırda Anadolu klübünden Ccl.'.11 
lığı arasındaki münuebetler, Bal- hastalandığından yerine daha hafif 
kan Paktına kadar muhtelif safha. kiloda Ahmet girmi§tir. Sayı hesabi
lar seçirmiş ve bu pakt, gerek bi· le Demirspordan Ne.mık galip geldi. 
zim, gerek Türkiyenin azuı bulun· Anadolular yann ikinci maçlarını 
duiumuz antnntın eaaalannı kur· yeni s~da Ankaragücü güreşçilerine 
muştur. k&r§t yapacaklardır. 

Bu zamandan itibaren münaubct- Türkiyeyi biribirine bağhyan §eyler 
!erimiz.deki a&fhalar, gittikçe daha bil mütehalli bulundukları demokratik z:h 
yüyc"!, da.lta iyi orgaııiu olan ve daha niyet ve mf'li devletleri te§kiliitını hal
ziyade samimiyet keabeden bir dost. lem milli menfaatine muta.bık bir bale 
!.üc lllhalı.ruu tcıkil eylenıiftir. Bu koym&k husıwundaki hakiki ve sami. 
ck>atluk i1e en lyi ıemerelerirıi, iki dost mt arzularıdır. Her iki millet de. asır
v~ müttefik millet ve memleket men- 13.rca milli bir devletin kendi milleti
faatleri 1ehJnc venniıtir. ı ne VePn\ek mecburiyetinde bulunduğu 

BugUnkU Yugoslavya ile bugünkü her tUrlU sosyal ihtimamdan mahrum 

Ankaradan J 
Marmara havzası 

Tayyare kongresi dün 
Bursada toplandı 
Bursa, 1 O (Hususi) - Marma· 

ra havzasındaki Tayyare Müfettit· 
liği mmtakasmda bulunan Hava 
Kurumu şubelerinin büyük kongre· 
si bugiin belediye salonunda toplan· 
dı. lstnnbuldan da bir murahhas 
kongrede hazır bulunuyordu. Kon· 
greye 1 8 yerden 96 murahhas İftİ· 
tak etmişti. 

lıbay B. Şefik Soycrin kuvvetli 
bir ıöylevile açılan kongre, riyaae· 
tine ilbayı, ikinci reisliğe emekli 
General Aşiri se:tikten, katiplikler· 
le encümenleri intihap ve te§kil et· 
tikten sonra cemiyete yeni gelirler 
teklif eden 1 5 den fazla takrir O• 

kundu. 
Kongre bilhassa tahsilat işleri ü

zerinde çok hassas davranmakta ve 
halk tarafından büyük bir semahat· 
le verilen yüzde iki yardımın tahsi· 
latı için esaslı yollar aramaktadır. 

Kongre çalı§masına yarın saat 
14 de devam edecektir. 

Bur.tJada Partiye 
girenler 

Bursa. 1 O (Hususi) - Son iiç 
ay içlnd C. 11:1. Par:tlslne giren yem 
mensuplarm kutlama töreni bugün 
Halkcvi salonunda yapılmış ve PaT
ti baıkanı ilbay B. Şefik Soyer Par· 
tililerle tatlı bir hasbıhal yapmııtır. 

1 Yenidell beş kaza 
teşkil ediliyor 

Ankara, 1 O (Telefonla) - Da
hiliye Vekaleti yeniden be§ kaza 
teskiline karar \'erdi. Bunlar T unc
clf vilayetinde Kalan, Erzurum vi. 
layetinde Karayazı, cenup hlldU· 
duna :v..akm ldıl, Mazıdajr, Çınar 
nahiyeleridir. 

lki kazanın isimleri 
Ankara, 1 O (Telefonla) - Di· 

yarbekire bağlı Ergani madeni ile 
Ergani Osmaniye kazaları isimlerin· 
de iltibas olduğundan Dahiliye Ve· 
ka1eti bunlardan Ergani maden adı
nın yalnız "Maden,, ergani Osma· 
niye adının da "Ergani., olarak isim 
lendirilm .. :;ine karar vermiştir. 

lstanbul gümrilk me-
murları arasında 
An kara, 1 O (Telefonla) - Is. 

tanbul gümrük ba~müdürlüğü kim
yagiri 8. Hasan Tahsin Samşun 
kimyagirliğine, lstanbul paket güm. 
rüiü müdiirü B. Rüştü lstanbul 
gümrük başmüdürliiğii birinci sı· 
nıf muayene memurluğuna, Gala
ta gumrüği.i başmuayene memuru 
B. Hasan İstanbul b~mi.idürli.iğii 
birinci sınıf munyene memurluğu. 
na, Sirkeci giimrüğü müdürü B. 
Neşet lstanbul başmüdürlüğü üçün. 
çü şube müdürlüğüne tayin edil· 
mi§lerdir. 

lzmir basmüdürii B. Seyfinin 
derecesi yi.ik;e1tilerek maa~ı 80 lira
ya çıkarılmı§tır. 

bulunmuş'ardır: Mazideki sosyal mu. 
k::ıd..leratımızm bJ bercberli~i. muhak 
kak surette bugünkü siyasi hedefleri
mizieki birliğin esasını teşldl eylemek 
tedir. Türkiye ve Yugoslavya, bu gibi 
l•UltUr~ı ve so.ir mu5abehetlerdc biri. 
bir!er:.,~ o dere::e ba~l~ırlar ki. ara j 
l:ır·nda'\i dostluk hiç bir r:eyle bozula
maz ve hiç bir şeyden korkmaz. 

A nkara ve lzmi,tleki maçlarJa 

lsfanbulspor 3 -
Altınorduyu yendi 

lzmirin Doğansporu da Anka 
Gençlerbirliğini 2-O mağlup etli 
İzmir 10 (A.A.) - Gençlcı birliği • 

Doğanspor nuç1 bugün dört binden 
fazla bir seyirci ön Un de yapıldı. 

Ankarada 6-l mağlıip olan Doğan. 

sporun tzmirde alacağı netice alaka ile 
bekleniyordu. Hava ıert, rilıgirh idi. 
Oyuna be§e on kala baılandr. Hakem 
Şui Teıcan, yan hakemleri Muıtafa,I 
Kadri. 

Gençlerbirliği ıu kadro ile maça çık. 
tl: 

Nairn - hsan, Halit - Kadri, IIa. 
san, Keıfi - Selim, Salah:ı'=ldin, Adil, l 
Niyaıi, thNn. 
Doğanspor : Mahmut - Haun, Ad. I 

nan - Selim, Nurullah, trfan - Sabo 
ri, Ali, Hakkı, Fuat, Ahmet ıekiiı 'e idi 

Oyyuna Ankarahl:ır batladtlaı. Bu 
devrede Gençlerbirliği ıüıel oynamaaı. 
na rağmen, oyun üzerinde müesair ola. 
nııJjı. Bilhassa takım halinde husule 
getirdikleri teıir güzeldi. Fakat kale 
önünde topu çok ayaklarında tuttukla· 
rından bir türlü gol yapamadılar. Ve 
ekseriya ofsayt vaziyetine dü§tUklerin. 
den hakem ıık ıık akmlan kesmek mec
buriyetinde kıhyordu. 

S inci ve ıs inci dakikalarda Gen~ler 
birliği dde ettiği gol vuiyetlerindcn 
igtifade edemedi. 

34 üncü dakikada tmıirin sağdan in. 
kiızf eden bir hücumunda top Hakkıyı 
geldi. Halda da yerden bir tiltlc tmıi· 
rin ilk golünü kaydetti. Bu ıuretle ~ev. 
re 1-0 hmirin lehine bitti. 

lkinci devrede: bmir Fuadı aaiaçık 

mevkiinde oynatıyordu. Gençltrbirliği. I 
nin bu devrede vaziyeti kurtancatı Q. 
naati mevcuttu. Ve oyunun tanı cere· 
yanı da bu kanaati kuvvvetlendiriyor. 
ldu. 

DoCi:ınsnor haai;n ı:uulı hir-J>__yua oy• 
nuyor. Bilhassa kaleci Mııhnau., ... Lı-ı .. n 

Adnan, orta müdafi Nurullahın çok 
canlı oyunları Doğanspor kalnine bir 
set çekiyord:J. 

Ankaralılar rüzgarla oyn.ıdıklıundan 
ııkı bir hakimiyet kurdular. V c ıık sık 
hücum yapmaya baıladıbr. Fak•t top 
ya fena bir vuruJla avut oluyor, yahut 
karşı tarafa kaptmlıyordu. 15 ve 17 in~ 
ci dakikalarda Genç'erbirliği ıkrncıları 
gol vaziyetine ıird!kle:-i halde b,,! kale· 
ye iki defa topu sokamadılar. 

Aı ıonra lzmir soldan bir akınla 
Gençlerbirliti kalesine indi. Sabrinin 
ortalıdılı topu Halit elile tuttu. Hake. 
min verdiği penaltı ceıaıı Hakkı tarı· 
hndan çekilen ııkı bir tütle ve ikinci 
defa ol ırak Gençlerbirliii kalesine ao. 
kuldu. 

Bundan ıorıra devrenein nihayetine 
kadar Ankara vı:ziyeti kurtarır.ak için 
pek çok çalı,tı ise de aayı kay~e,de~,ı~f. 
Ve maç 2-0 Docınsporun ıahblyetı ıle 
bitti. 

Yarın aynı aaatte Gençlerbirliii ile 
Uçok takımlan kartılaşacı.ktır. 

Ankara, 1 O ( A.A.) - Altın• 
ordu ve Demirsporla iki maç yap· 
mak üzere ıehrimiı;e gelmi9 olan 
lstanbulspor birinci futbol takımı 
bugün şehir stadında ilk maçını Al· 
tmordu takırrıı ile yaptı. 

Saat 16,20 de takımlar taraftar· 
}arının nlkı§ları aruında sahaya çık· 
tılar. Oldukca uçun süren bir me· 
rasimden aon~a takımlar yerlerini 
aldıkları vakit lstanbulsporluların, 
Saim, Hasan. Samih, Orhan, 
Fuat, Fahri, Reo.şat, Orhan, F ah· 
ri, Seyfi, Hamdi feklinde ve bu· 
na mukabil Altınordululann da: 
Mahmut, Mehmet, Nihat, Nec· 
mi, Sedat Rauf, Huan, Re?t, 
Re~it, Orhan, tarzında olduklan 
görüldü. 

Parayı Altmordulular kazandı· 
ğından şiddetli rüzgara kartı oyna· 
mağa mecbur kalan lstanbulaporlu· 
lar, sa~dan bir ini§lc oyuna ba§ladı· 
lar. Fakat Altrnorchı müdafaasm· 
da kesilen top, mukabil bir hücum· 
la iade edildi. Her iki takun da bi. 
ribirini ınkıttırmaya çalıtıyor, fakat 
itiraf edilmeli ki rfü;giıra kaJ'fl OY• 
namasına rağmen Jstaııbulspor da· 

ha güzel ve daha yerinde 
hücumlarmı idare ediyordu. 

2 7 inci dakikada Altmordıt 
lesi c;ok tehlikeli bir vaziyet 

Sol açık Reşadm ortaladıfl 
Seyfiye geçti. Seyfi hafif bit 
ruşla kaleye gönderdi. Fakat 
pıp geri gelen topu Fahri gö"' 
sokarken, herkeıin muhakkd 
zarile baktığı bu golü, tesadüf 
yardımile Altmordu kalecili 
mut, yerinde bir müdahale ile 
tardı. 

39 uncu dakikada aol açık 
şat, yeniz bir acele yüzüncld, 
J -k kak bir gol fmatmı hec:lrct~ 

Bu devrede latanıbul91)0P"iJ 
niabi bir hakimiyet tesia etmif 
lunuyorlardı. F abt attıklan 
ya golpoate çarpıyor, ve yah 
kalecinin eline giriyordu. Al 
dunun da ehemmiyetli birkaç 
olduysa da fırsatı olmıyan 
siz genç oyunculardan -r.ıü 
olan muhacimlerinin vakitaiz 
ri neticeeiz kalıyordu. 

Her iki takımm da çalıwrı~ 
rağmen devre O - O berabere 

ikinci haftaym bqladıiJ 
rüzgi.n lehine alan lstanb~ 
den ve seri paslarla hasmı 
sarmaya bqladı. 

Çok aıkıpk bir vaziyete 
Altmordu müdaffa11 bu hücu 
ııiclermek için bir hayli güçlük 
kiyordu. 6 mcı dakikada aol İÇ 
ri güzel bir vuru9la takunı h 
ilk golü kaydetti. 

Çok geçmedi. Bir firikik 
fUlldan Orl\tn ikinci fal!lLSI 

I"'\( u). ıuuhoh.~h. "'""'"' " 

vaziyete geçen latanbulapor 
serbest ve açık bir oyunla v• 
detlenen rüzgarın da yardnniJ. 
tmorclu kaleeini tam bir c;embet 
ne almıt bulunuyorlardı. 
yorgun düten Altmordu mü 
bu hücumlan defetmek ve tOf'1' 
an olaun uı:aklaftmnak için 
miiflcülit çekiyor ve icabmda 
nere atmaktan çekinmiyordu. 

Nitekim bu kornerlerden ·• 
rüzgan da hC1Bhlayarak atan '°' 
Orhan taknnmm üçüncü ve .oıs 
lünü yaptı. 

3 5 ind dakikada, bugün çok 
vaffakiyetli bir oyun ~ıb:ran 
nm çok aıkı bir ıütü direğe 
Bu arada Altmordunun tabii 
cumlaıı oluyorea da bir netice 
miyordu. Bu akınlardan • ' 
solaçıjm acelesi yüzünden u 
bir vuruf, muhakkak bir aolüll 
yama sebebiyet verdi. 

Bundan sonra lstanbulapof 
adedini artırmak, Altmordu ilf 
olmaza ıeref sayımıı yapmd 
pek çok çahftıyea da netice . 
medi. lıtanbulçorun bariz bit 
kimiyeti altında 3 - O bitti. . ,,J 

Y ann lstanbultporluJ.r ~ 
maçlarını Deminporla yapacaP'\ 
dır. 

Alb lnglllz mlayo 
H•be"811"ıan ~ık 

yonerinin tardı mllnuebeUle 
büyük elçisinin Romad& Ka11t 
ile bir mWllu.ttı bulundujuııu 
tadır. Bu mlayonerler Ha 
aynlm19lardır. 

8ovyeUerln .. blh bit 
YUZU bol•zdan ... 

Molkova, 10 (A.A.) - DllJ! 
dan bir vapurun yedeğinde 
yük bir ll&bih h&VUI Viladi---·
reket etmiftir. Yapılacak 
bin mildir. t.tanbul, Portait. 
Sjngapur ve ~ongda 
da dahil olmak üzere bu 
gUn .Ureeeldir. 
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Milli Küme maçlarında 

Ankaragücü - Güneşi 
Galatasarayın 

yeni antrenörü 

Siyaset ibresi 
değişti mi? 

vrupa sükiinet içinde 
silô.hlanıgor 1 

2 - 1 yendi 
n~ralılar ikinci maçlarını bugün 
n,. eşiktaşlılarla yapacaklar 

Jıkta§ ve G" yapan Güçlü muhacimler heran bir gol 
vaziyeti ile kar§ılaşıyorlar. 

e §chrirnizt uneşle karşılaşmak üze., 
4lln 'lk gelen A k ·· .. kı " ı rnür. b n aragucu ta mı 

S h a akasın G" a a nisb~t ı uneşle yaptı. 
laralılar ortayen te~ha idi. Evvela An. 
dılar. a çıktılar ve halkt selam· 

- Biraz sonra Gü 
"1. Ve hakern neş takımı da görün-
-esi altmd Sait Saıa·h dd' · 'd a he- a ının ı a. 
aragü .. • .. en oy ~u rUzgar una başlandı. An. 

ima ragınen g altına düşmüş olma· 
ııeıi zorlaına ~ayet düzgün paslarla Gü
t§ dakika 0~a ba§ladılar. Daha henüz 

:n Yaların ç:~ı~tı ki Ankaragücün. 

1 
1 kalC3in· . ığı demir gibi şilt Gü. 
GU 111 öırckl · neı l?lUd crıni sarstı. 

ır-"gücü hü-afaasını çok kor:rutan An· 
ederle ~urnıarı f en ŞükrU aaılasız devam 
pu k" ~ay . 0ı~cn G" et nefıs bir şütle to· 

b 
Cihat bu uuneı kalesine soktu 

··ı ! te k · • Unarnadı arıı hiçbir harekette 
Maı:.ıt·b· · en .. s. ı.ı IYette crJıııııe n kurtulmak • . b"t'' 1ı~9 ve rü ,, ıçm u un 

ıron G" zgilrın d . lah Utıcı 
0 

a yarc!ımıle ça. 
asına · Y\lnu Ank... .. ·· f h ıntik 

1 
.. raguc u nısı 

b
ilddin bilh a ettirdi. Rebii ile Sala. 
ugu assa çok ~ 

ıoıa 11 Güne§ takı u~raşıyorlar. Fakat 
çık var ının:la, ne sa::. ne de 

lıt ı· .• &• 
c ıh \'e D 

lnakt~ aniş v 'f .. n aciz azı eelrini baaır· 
l't lllUternad· ayaklanna aldık!arı topla· 

Bıına ra ~ ıycn çiğniyorlar. 
"a111t · Ctnen Gü 
'b· asııc tch!'k . nc:ı t~ktmı üç ortası 
ı ırıni b ı eh hr.. , 
\' .. ak irfaci d<ık' • ·ıar yapıyor. 

.. tan bir l"ıda 5aiahaddin 
kalesine .:ı 1 \'ııruşla topu An· .. .. .. ~o :tu " ı .caraı;ucu 
1t .. ~ • na c . O lr§ılıklt h ·~ -:r .-.;' cı samnın ha talı 
kad Ucurnla vru~.. ""r>Oura 

ar d"'v r de · bap; " arn etti. V \'renın sonun:ı 
fk~ sayı :Yapa e fakat iki taraf da 
·ınci ıde tnadılar 

A11kar .. Vtede r" •. 
kıl • agucu diiz _uzgarı arkaya alan 
h,:~~:li sık sık ;iun hücumlarJ;ı Güneş 
htı ın ile Rebi· Yaret ediyordu. Sala. 

cunı ınin z k' . teai . 8 geçen f"'J, ora ı gayretlerıle 
?sız 0 "'"ı..ıneıt ta,~ 'k· -cssir YUnu yü . :r •mı ı ı açıgın 

33 ün:ü dakikaya kadar devam eden 
Ankaragücünün hücumlan nihayet ikin 
ci semeresini verdi. Musadan gelen to. 
pu Şükrü kafa ile sola doğru vvurdu. 
Kalecinin çıkış yapmasına rağ:nen sol
açık Hzmdi ani bir hücumla ve plase 
bir §Ütle topu kalenin boş tarafından 

ağlara taktı. 
Şid:ictle alk:§lanan bu sayıdan sonra 

Ankaragücü takımı üstüste §İ<ldetli hü. 
cumlar yaptı. Bunların birinde mühim 
bir gol fırsatı da hasıl olduysa da isti-

fade cdilemddi. 
Mağlubiyetten kurtulmak azmile ça-

lışan Güneş takımı Salahaddiıı vasıta. 
sile son dakikalarda çok güzel bir hü
cumda bulundu. Topu santrada:-ı ayağı
na alan Salahaddin önündekileri atlata-

ÇM 2 ~ffi 
rak on sekiz pasa kadar sokuldu ve ne-

fis bri şüt ç~ti. Kaleci Osman bu gü. 
zel şüte plonjon yaptıysa da top eline 
çarparak Melihe geldi. Fakat Melih 
bu mühim fırsatı da kaçırmak becerik
sizliğini gösterdi. 

Bundan sonra iki taraf için de mühim 
bir tehlike hasıl olmadı. Ve maç böylece 
2-1 Ankı; ragücünün galibiyetile niha. 

yet buldu. 
Ankaragücü takımı umumiyet itiba

rile futbolü beraber oynayan oyuncu. 
lardan mürekkepti. İçlerinde en çok gö
ze çarpan sağ muavin Musa ve solaçık 
HarrlJi idiler. 

gerıerı oe vazifelerini hakkile ba-
§ardılar. Yalnız: soliç ve sağaçık nisbe. 
ten zayıf elemanlar.. Antre::ör Her 
Şvengin Ankaragücünün bu muvaffaki
yeti üzerinde çok büyük hissesi vardır. 

Güne~e gelince: 
Takım umumiyetle fena oynamadı. 

Fakat her iki açık çok boz:.ık idiler. 
Müdafaada Faruk da iyi bir gününde 

Bay Sabo 

Galatasaray klübü tarafından angaje 
edilen futbol antrenörü Sabo dün sabah 
şehrimize gelmiştir. 

Macaristanın M. T. K. klUbünde se
nelerce spor yapmıı olan antrrnör son 
zamanlarda 1sviçrede Norteştein klii
bünü antrene ediyordu. 

Şilepçilerin bir isteği 

Faris, 5 nisan (Hususi) - Geçen 

• ~aft~. Avrup~ ve bütün dünya için iyi • 
lik gosteren ümitlerle dolu bir hafta ol
muıtur. Beynelmilel bir müs<"demenin 
patlak verme tehlikesinin yakınlık kor
kusuyla daha on gün evvel orti:t ve gar
bi Avrupa ahalisi her geçen yiımi dört 
saati helecanla geçirmekte i~i. Fakat 
geçen hafta umumi bir çarpışmanın kor
kunç tehlikesinin hiç olmazsa şimdilik 
bertaraf olduğuna esaslı ümitl'r belir -
ınit oldu. Evvelki haftayı Avrupanın ne 
büyük bir helecan ve endişe içinde ge -
çirdiğini "KURUN,, okuyucuları elbet
te unutmamışlar'dır. Londra ademimü -
dahale komisyonunda İtalya murahhası 
Grandi Frankonun tamamile muzaffe -
riyeti tahakkuk etmeden memleketi· 
nin tspanyadaki gönüllülerini geri, çek
miyeceğini beyan etmesi, Mussolininin 
Libyadan alelacele dönmesi, Delbos'un 
Fransanın İngiltere ile birlikte ademi 
müdahale mukavelesinin bozulmasına 
müsaade edemiyeceklerini ima etmesi, 
İngiliz ve ltalya gazetelerinin Habeşis
tan harbinin iptidalarındaki neıriyatı 
anidıran Polemigi siyah fırtına bulutla· 
nnın Avrupanın ufkunu kapladığına ve 
neredeyse patlak vereceğine herkesi i

nandırmı§ gibiydi. 
Fakat fırtına yerine ''sükunet,, 

Hükumet, yeni alınacak şileplerin en 
çok on beş senelik olmasını şart koı: 
mştı}. Şilepçiler, Harbı tımumide şilep 
yapılmadığını ileri sürerek şilep yaşınni 
20 ye çıkarılmasını isteınişlericfü. 

OskUdar tramvay azahljı 
tlskil':br tramvayları me:füi idare

sine belediye namına bay Necip Serden. 

geçti seçilmi~tir. 

Turlng klUp toplantısı 
Türkiye Turing klübü dün Ptrapalas 

otelinde senelik toplantısını yapmış. ra
por oıcunmuı. ve aza tarafınd .. n tasvip 
e.:iilmiştir. 

23 Nisan 

Size çocuğu dilşilndürecek hafta

nın başlangıcıdır 

geldi. Munolinl ademimüdahalc muka· 
velesine riayet edeceğini İngiltereye te· 
ınin etti. Grandi komisyonunda söyle -

aiği sözlerin ıahsi kanaati olup İtalya • 
nın siyasetine taalluk edcmiyeceğini 
izah suretile eski beyanatını tashih et -
ti. İtalyan propaganda nazın Alficri hü
kumetinin İspanyaya yeni gj:inüllüler 
göndermiyeceğini ilan etti. Diğer ~ok 
mühim bir mesele <le bunlara inzimam 
etti. Almanya bu meselede ihtiyat ve 
ihtiraz gösterdi. Hatta Almanyanın bu 
hali Roma - Berlin mihverinin istik -

Gezintiler: 
,_, ,_, --~ ~ 

rarı hakkında bir çok netriyata sebep 
bile oldu. İ'te bütün bu hareketler b:y
nelmilel vaziyetlerde derin bir tebeddül 
olduğunu gösteren bir ölçü o.du. 

Acaba bu tebeddülün sebebi neı:iir? 
Bu ıuale cevap verecek bir vaz:iyet

te olan beynelmilel meselelerin mtidek· 
kik ve müşahitlerinin kanaatlerine göre 
b~ tcbeddülün esaslı sebeplerini Roma
dan ziyade Berlinde aramak lazımdır. 
üçüncü Reich'in mes'ul ricali bütün as
keri ve siyasi şahsiyetleri ile yaptıkla • 
rt ciddi müzakerelerde hepsi hirden Al· 
manyanın şimdilik hiçbir veçhile mem -
leketi harbe sürüklemesinin doğru ol -

madığına kail olmuşlardır. 
Hükumet reisi Hitler'in mareıal Lu

dcntof ile banıması her şcy:Jen evvel 
büyük ehemmiyeti haiz bir hadisedir. 
Bu iki reisin arasındaki ihtlif pek de -
rin olduğu için şimdiye kadar lıanşma
lannın temini teıebbüılerinin hiçbirisi 
müsmir olmamıştı. Fakat şimdi bu ta. -

hakkuk etti. Hitler ile Lıtdentof Mo -
nakd:fa bir generalin evinde görüşüp 

barıştılar. 
Bu barışma hadisesi burada pek ge· 

ni' ve hararetli neşriyata vesile olmak
tadır. Tabii iki büyük devlet: adamı -
nın ıahsi barışmalarının Avrupa efkarı
umumiycsini iıgal edecek bir mevkii o -
lamaz. Fakat bunların barışmaları isin 
iki taraftan kabul edilen şartbr Alman
yanın şimdiden sonra takip edeceği ıi· 
yasetin istikametini göstermekle büyük 
ehemmiyeti haiz ve bu cihetle de Avru
panın efkarıumumiye&ni işgal etmek -

tc':iir. 
Söylendiğine göre 'Almanya· devlet 

reiıi Hitler ihtiyar mareşalin meseli 
''bütün kuvvetle ansu:ın düşman üzeri • 
ne çullanmak ve merhametaizce bir dar-

( Devamı 9 zuncu sayıfa.dt:ı) 

. ' 
O 

0larnıyor zünden bir türlü mil· 
n d" • An!c ordünc.. . 

~cb·~argucu k~ d.akıkada Salahaddinin 

değildi. 

Bugün Şeref stadır.':la Beşiktaş ile r---·------------• 
son maçını yapacc:ı.k olan Anlcaragücü Sağlık servisimiz 

Dur em r ı ... 
"TUrk Kamutayındakl son aAır nutuk, bir sınır 
nöbetçlalnln .. Dur ı ,. emrine benzer. Bundan 
sonra bir tek adım atanlar, ölUm uçurumun1rn 
korkunç bo,luAuna yuvarlanm•• olacaklardır!,, 

ıı 1\1" esıne ki nı\ı:t \J~ait v • ya aştırdığı topu 
liit detti. N ccdcat~ıyette !duran N ecdete, 

e ,,. ın çe' t'~· S•rp bol sesle • ı< ıgı çoic §iddetli 
l3 arak h~d rı arasında il&t direğe 
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- •~ri ini§ler 

takımı sahııya yorgun bir vaziyette çık
mak mecburiyetinde olmasaydı Be~ikta. 
tın da bir hayli sıkıntı çekeceğini tah
min edebilirdik. Fakat dünkü gibi sıkı 
bir maç yapan Ankaragücü tak?mının 
bugün aynı varlığı göstermesi ihtimali 
çok zayıftır. Bakalım siyah beyazlılar 
ne yapacaklar. • • • 

Türkspor knurumu 
başkanlığı 

Beyazıt saylavı bay. Halit Bayrak 

Türk Spor•Kurumu As başkanlığından 
istifa etmiş ve istifası Partice kabul 

olunmtt§tur. 
Yerine Erzurum sayhvı ve Dağcılık 

federasyonu başkanı Şükrü K()çak ta-

yin edilmiştir. 
TUr klye ba,pehllvanhk 

musabakası 
Çocuk Esirgeme Kurumu umumi 

merkezi tarafından her sene tertip edil. 
mekte olan ve stadyomun bitmesine in. 

tizaren bir iki senedir yap:lamayan 1 

Türkiye başpehlivanını seçme müsaba 
kalan bu sene 21 /Mayıs/937 cuma gü
r.Ü Ankara st:ıdyoınunda başlayacaktır. 

G
.. .. ün sürecektir. Başpehlivana 
ureş uç g d'~ 

500 
lira ile bir madalya, ıgerlcrine de. 
.
1 700 

lira mükafat verilecektir. 
rece ı e T" k' 
Bu milli güreşe bUtün ur ıye pehli • 

,.,mları davetlidirler. 

Radyo 1\li •• b l'1 usa aka Kuponu 
ısım: 
f-.dre8 • . 
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Huııual doktorumuz Puarte.st gtınlerl 
saat on beı buçuktan yirmiye kadar p 
zetemJz idarehanesinde, Cumartesi gUnlerl 
de saat H ten 19 a kadar LA.leli Tayyare 
apartımanlan lkl.nCl daire Uç numarada 
dalma okuyucularımızı yedJ kupon uıuk&
bllinde kabul eder. 

ç.:ıcuk haıtalıkJan doktorumuz da bu 
kuponun yedi taneıılııJ biriktirip kendlılne 
götUrürscnlz cuma.rtest, ııa.Jı, perşembe 
gUnlerl 9 • 12 arası Aksıuayda, Millet cad
desinde Muratpaşa camii knrtııımdakl mu
Ryenehaneslnde çocuklarınıza bakacaktır. 

Ayni t'eklldo diş doktorıarırnız da oku
yucularımızın emirlerine hazır bulunmak
tadır. Diş doktorumuz Fahrcttın Dl!lmen 
Parmakkapı btlklAI caddesinde 127 n~ma· 
rada pazartesi gUn'.eri saat 14 ile 20 ar~ 
aında bulunduğU gibi doktor Necatı Pak• 
ol de l\:arakliY Uahmudlye caddesi ı-2 
numarada sruı \'C cuma günleri ayni saat
lerde okuyucularımızın dişlerine bnkacal.• 
lar ve ufak teda'\ilerlnl yapacaklardrr. 

Ayni zamanda Beşlktq tramvay ca 
dcııl Erip apartımanında aUonetc:t Eml 
Fidan muhtaç okuyucularımızuı çocuk 
larmı aUnnet edecektir. 
Ayrıca Aksaray Pertev Eczanesi ya. 

nında 35:? numarada sUnnctc;ı \'e ınhhat 
memuru Nuri E~slz l{CRUN doktorunun 
vereceği enjeltslyonlım beherinl yedi ku• 
pon mukabl'lnde ,.e abonelerimize en el'· 
ven feralUe çocuklarının sUnnet ameli• 
;relerini yapacaJüır. 
İsimlerini yazdığımız doktor, dişçi ve ııün• 
netçilere müracaat ederken KURU~'un 
hizmet kuponundan yedi t&ne götUnnek 

lft.zımdır. 

.--KURUN--

Haksızlığın son sığındığı yer, 
zulüm palangasıdır. Eskiler, daha 
erkek. daha diri oldukları ıçın, 
kılıçlarına asılırlar, kargılarma daya
nırlar: 

- Böyle istiyoruz, böyle ola
cak! 

Derlerdi. Zulmü, kuvvetin bir 
neticesi gibi tanırlardı. Dolaml-:açlı 
yollardan yürümezler, kalleşliğe 
tenezzül etmezlerdi. Sinirler gev
şeyip ruhlar, yalçınhğını kaybettik
ten sonra, silahların yanına kah· 
pelik kondu. Kılıcın arkasına ya
lan sindi. Makinelilerin siperlerine 
propaganda telsizleri yerleşti, yay
lım ateşlerinin önünde alkış şakırtı
sı koptu. Sınırlarda yalan süngü
leri parlıyor. 

··Hatay,. m da alın ya'zısı bu 
imiş. Türkiin açık kalpliliği pusu· 
ya düşüriilmek istendi. Başlarında 

lhaute forme, arkalarında fraklarla be· 
yaz eldivenli ve ak yakalıklı çelebi
ler, kanlı haydutlar, omuzu manli
herli ~kiyalarla birleştiler. (Ağrı) 
kaçkınlarile "Eyfel,, cakacılarmın şu 
el ele verişlerinde tarihin yüzünü 
kızartan bir ahlak ve medeniyet fa. 
ciası sezilmiyor mu~ Ortada hiç 

Hizmet kuponu 1 

'.Bu kuponu gazete idaresine getirenler: 

1 

bir bulut karanlığıyla örtülemiyecek 
bir hak güneşi varken, bu hak bü
tün dünyanın adalet terazisinde tar
tılmış, değerine damga vurulmuş
ken, bir kuru sıkı bombardımanla 
yok edilebilir mi?.. 

ı - KUı;Ok UAnlarmı para.ıı:z baııtırrrlar. 

2 - Kurunun hekimlerine paruız bskttr:• 1 
Jrrlar. 

Altımızdaki komşulara temiz 

s. Gezgin 

elimizi uzatmış, aydınlık yüreğimiz· 
le onlara inanmıştık. Bu candan 
dostluğa onlar kör "cembiye,, lerle 
saldırmağa kalkıştılar. Kendi yurt
larında yer yer ihtilal volkanları 
patlar, iç bozgunları fışkırırken, 
Türk topraklarını kundaklamağa 
yeltenmek, görgüsüzlüğün ne acı, 
ne ağlanacak örnekleridir!. 

Çok sürmez, Dimyata pirince gi· 
denlerin evdeki bulgurdan oldukları 
belirir. Soyguncular, yol kesiciler 
ve çöl haydutlarile yola çıkanlar 
elden önce, kendi kervanlarının 
kuyusunu kazmış olurlar. 

Türk milleti Suriyelilere düşm:.ın 
değildir; fakat Suriyeyi ve Suriye· 
lileri felaketten felakete süri:kliyen 
yabancıların emrindeki Vatani p~ı • 
tisinin yaptığı işler karşısında tik~ 
sinti ile sarsılmamak da mümkün 
değildir. Suriyede ve Hatayda ce· 
reyan eden faciaların ve kıtallerin 
mÜte§ebbis ve mesullerini tayin et· 
mek bizim için hiç de güç olmuyor. 
Bunlar Suriyenin başına musallat 
olan Vatani partisi, manda memur· 
ları ve zabitleridir. 

Bunlara verilen cevap hakikaten 
heyecanlı ve ulvidi: 

... Türk Kar:nutayında söylenen son a.• 
gır n~tuk, hır sınır nöbetçisinin "DurJ 
e?1rıne benziyor. Bundan sonra 1 

hır tek adım atanlar, ölüm uçuru• 
munun korkunç ho,Şlug~ una 
lanacaklardır. Y.Uvar• 
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Einstein yeni birşey keşfetti!1 

Artık fotoğraf makinelerinde gayet hatasız re
simler çekilecek, bunu temin eden büyük alimin 

icadettiği içi biri nevi mayile dolu objektiftir 
Büyük filim Einstein, Almanyadan 

çıkarıldıktan sonra, Afrikaya gitmiş ve 
oraya sakin bir yere çekilerek, ilmi a
raştırmalarına devama başlamıştı. 

Nisbiyet nazariyesini kuran, orta. 
ya bir dördüncü bahis çıkaran alim, 
şimdi, rasathanedeki çalışmalarını bı
rakarak, dağ tepelerinden şehre indi ve 
Nevyork'a geldi. 

Şimdi Einstein'in orada, bazı fizik 
aletleri yaparak ortaya yeni bir keşif 
koyması bekleniyor ve eski filim mü
hendis oldu, deniyor. 

Amerika Einsta:n·i pek sevmekte 
ve yeni keşiflerde bulunacağından do
layı büyük bir sevinç duymaktadır. 

Çünlo:.i, bu büyük alimin şimdi kendi 
topraklarında yaşaması Amerika için, 
hakikaten, bir iftihar mevzuu olabi
lir. 

Bildiğimiz gibi, Einstein, Almanya. 
daki Yahudi aleyhtarlığının kurbanı 
olmuş ve oradan, Yahudi olduğu için 
çıkarılmıştır. 

Vatansız bırakılan bu adamın, Al
manyadan çıkıp nereye gideceği uzun 
müddet zihinleri işgal etmiş ve birçok 
büyük memleketlerden, oraya gitme
si için, davetler yapdmağa başlan -
nuştı. 

Einstcin'i davet eden memleketlerin 
başında Fransa, İngiltere ve Ameri
ka bulunuyor ve bu davetler bilhassa 
bu memleketlerin en büyük ijnüversite
lerl tarafından yapılıyordu. 

Einıtein nihayet Amerikanın da -
vetlerinden birini kabul etti ve Princ -
town üniversitesinde kendisine takdim 
olunan kürruyü işgale razı oldu. 

O günden sonra Einstein bu ~hrin 
büyük dahisi olarak yaşamağa başladı. 
Princtown şehrinde Einstein'i tanıma
yan onunla me§gul olmıyan kimse yok
tur • ., ,._,.,., 

Princetown'da çıkan gazete, ogün 
yapılacak mühim futbol maçlarım, dün. 
ya siyaset haberlerini bir tarafa bıra
karak, birinci sayfasında fU haberi 
vermeği tercih eder: 

"B. Einstein bugün, öğleden son
ra, saat ikiden üçe kadar, üniversitede 
atomların tahvili bahsi •llzerinde ders 
verecektir.,, 

Dünya İngilterenin silahlanması , 
İspanya harbi, Fransız parti kavgalan 
ile meıgul olurken ve gazetelerin birin· 
ci sayfaları bu haberlerle dolarken, 
Pincetown şehrinin gazetesi, günün 
en mühim hadisesi olarak, Einstein'in 
ders vermesini yazıyor. Her İngiliz 
ve Amerikan şehrinde olduğu gibi, bü
tün gençliği futbol topu peşinden aü. 
rüklerken gazete, ogün yapılacak maç
lardan ziyade, Einstein'in dersini ha
ber veriyor. 

Gazete bunda haklıdır. Çünkoli, 
Einstein'in ders verdiği günler üniver
site, en mühim maç gününde stadyom
da görülecek bir kalabahkla dolar. 

ESRARENctz ADAMM. 

Bütün Amerikanın sevdiği Einstein, 
orada eskisi gibi, ağır başlı bir adam 
olarak kalmış ve esrarengiz bir çehre 
ile yaşamasına devam etmiJtir. 

Albert Einstein'in bu hali Amerika. 
lıları çok meışgul etmekte ve hayli de 
hayrete dü11llrmektedir. 

Anlatıyorlar: 

Einstein, Amerikaya geleli üç se
ne olduğu halde, sırtına yeni bir yün 
yelek almamış ... Üzerindeki elbise, ha
la, Almanyada iken giydiği yeşile çalar 
siyah elbisedir. Yalnız, yakası açık 
gömlekler pek hoşuna ve rahatına git • 
miş olacak ki, Amerikada Einstein es
kisinden farklı olarak, yalnız böyle, be~ 
yaz gömlekler giymi§ olarak görülmüş
tür. 

Fakat, bu ufak değişiklik bir tara
fa bırakılırsa, sırtındaki yün yelek, 
o yeşilimtrak siyah caketten başka, be
yaz saçlariyle, gözlükleriyle ve kur
şuni ayakkabiJariyle Einstein gene es. 
ki ;:'instcin'clir. 

Princetown'da ona herkes sadece 
"profesör,. der: Cünkü. Princetown <i-

Aynştayn 

niversitesinde bir tek profesör varmış 

gibi. ... 
"Profesör" hergün, sabahleyin gü

neşle beraber kalkar, akı~amleyin gü
neşle beraber yatar. 

Bu da, Einstein'in Alıruınyada iken 
tatbik ettiği programdır: Alim, bütün 
hayatında, yalnız gündüzleri çalışmış, 
geceleri uyumuştur. 

Einstein §İmdi Nevyork'da, Ame. 
rikanın o meşhur "gök kazır,, ların -
dan birinin altıncı katında oturmakta • 
dır. Profesör hergün laboratuvarına 
erkenden gider. Yolda, o saatte sokak
ta bulunanlar yalnız çöpçülerdir. Ali
mi, otomobile geçer görünce selamla
yanlar da bu çöpçülerden ibarettir. 

Einstein, kendisi çalışmağa gider· 
ken herkesin uyumasına belki içinden 
kızar. Çünkü, erken kalkıp çalışması

nı bu kad~r sey~fı adam, ~rlffs~ ge
ce geç vakit yatıp gUndllz ge~ vakit 
k ık J •• °"· li d •. a ma arını ve guncı1m ışıgın an ıstı. 
fadeyi bırakıp elektrik %ıyası ile gözle
rini yormalarını herhalde pek manalı 

bulmaz. 
Einstein onlara ses çıkarmazsa da 

erken işe başladığı zaman kızdığı biri
si vardır: Bu, laboratuvarındaki hade· 
medir. 

.. ....... NASIL ÇALIŞIR ? 

Mevsimine göre, saat 3,5, 4 de veya 
5 de laboratuvarına giden Einstein, ha
demesini orada bulmasa son derece si. 
nirlenir. Fakat, hademe de bunu bildi
ği için, daima alimden evvel kendisi. 
ni laboratuvara atar. Şimdiye kadar, 
ancak bir iki kere geç kaldığı olmuş
tur ki, bu da Einstein'in buna kızdığı
nı anlatmağa yaramıştır. Öyle olmasa 
profesörün bu huyunun kim farkında 
olacaktı? .. 

Laboratuvara Einstein'den sonra ge
len, arkadaşı doktor Claytondur. 

Einstein, bir kere laboratuvarına 

kapandı mı, bir daha akşama kadar 
çıkmaz. Yemek de yemez; Yediği, 

bir yandan meşgul olarak, karnı acık. 
tığı zaman, ağzına attığı bir iki meyve
den ibarettir. 

Akşam olunca laboratuvarından çı -
kan profesör hemen şchire dönmez. 
Üniversitenin parkında bir müddet do
la~ır. Bu esnada onu daima gene dok
tor Clayton ile beraber gör:.irler. Şüp. 

hesiz ki iki alim gene ilim meseleleri 
üzerinde konuşmaktadır. 

NELER YAPTI ? 

Einstein Amerikaya gittikten 90n
ra bugüne kadar ne yaptı? eNler keş· 
fetti: 

Bu sualleri, kendisinden yeni bir 
k~if bekliye!'I h"r1m; soruyor ... 

Bu mesele hakkında kimserin pek 
fazla bir şey bilmemesi profesörün ken
disinden bahsedilmesini pek sevmeme. 
sinden ileri geliyor. Amerika gibi bir 
yerde Einstein istese dünyayı sarsacak 
hadiseler çıkartabilir. Çünkü, Amerikc:
nın bütün şöhretinin reklamdan ibaret 
olduğunu hepimiz biliyoruz: 

En ufak bir s!nema yıldızım, rek. 
tıim ,propaganda ve dedikodu ile pek 
kısa bir zamanda meshur eden Ameri· 

ka bütün d:inyarun esasen tanıdığı ve 
herkesin alaka duyduğu bir adam hak
kında istediği kadar gürültü koparabi
lir!. 

Fakat, profesör, belki Amerikanın 

bu huyunu bildiği için, meşgul olduğu 

meseleler hakkında, en ufak bir haber 
bile vermemği tercih ediyor. Yalnız, 

arkadaşı Dr. Clayt-on'un söylediğine 

göre, profesör, Amerikaya geldiğinden 
beri, 72 icad beratı almıştır. 

EN SON KEŞFi 
Einstein'in berat aldığı bu keşifleri

nin en sonuncusu çok mühimdir. Dok
tor Clayton, profesörün bu keşfi hak. 
kında şöyle diyor: 

"Einstein'in bu keşfi fotoğraf ve 
sinema makineleri üzerindedir. Keşif 

§U : 

''Şimdiye kadar, fotoğraf makincle• 
rind~ki opjektiflerin içi doludur, Hal -
buki, Einstein bu yeni keşfi ile, opjek. 
tiflerin içini boş bırakıyor ve bu boşluk 
hususi bir mayi ile dolduruluyor. 

"Bu mayi hariçteki ışığın az veya 
çok olmasına göre aydınlanır veya k'l
rarır. Bu suetle, ışıktan kullanılan 

diyafrğmaya artık lüzum kalmıyor. 
Q:.inkü, diyafrağmayı hariçteki ışığın 
az vey<>. çok olmasına göre kapanma • 
sı veya açdmasr lazım gelirdi. Bu işte 
yapılacak en ufak bir yanlışlık - diyaf
rağmanın az veya çok açılması - res. 
min fena çıkmasına sebep olurdu. 

"Şimdi, bu mahzur kalktığı için, fo
toğrafçılıkta yeni bir terakkiye varıl. 
mı§ diyebiliriz. 

"Bundan başka, Einstein'in keşfi. 
nin daha büyük ehemmiyet aldığı bir 
saha vardır: Renkli fotoğraf sahasr. 
Bu otomatik diyafrağma, böyle gayet 
hassas bir şekilc!e açılıp kapanarak, hiç 
bir y::ınl lığa -1.al ............ cıı5: ., ... , 
ırenkUiot<ığraflar daha vazıh çıkmakta. 
dır . ., 

AMERiKA YA ŞÜKRAN BORCU 
Profesör Einstein Amerikada, ça • 

lışmakta olduğu üniversitedeki dersle • 
rinden başka niçin bu kadar çok ça -
hştığı kendisine sorulduğu zaman şu 

cevabı veriyor: 
- Amerikaya karşı olan tüln-an bor. 

cumu ödemek için .••• 
Hakikaten, kendisini Amerikalılar 

ne kadar seviyorsa, Einstein de Ameri. 
kayı o kadar seviyor, kendisine karşı 
gösterilen iyiliğe şükran duyuyor ve 
bunlara mukabele olmak üzere de, A
merikaya büyük bir keşif hediye etmek 
istiyor. 

Yalnız, Einstein'in Amerikada he· 
nüz muvaffak olmadığı bir eserdir: 

İngilizce öğrenmemiş ... Fakat bu. 
nu da yakında öğreneceğini söy}ilyor • 
lar. 

Madrld bombardımanında 

ölümden kurtulan 
adam 

(ikinci sayı/adan devam) 
Gece, ben drşan çıkar çıkmaz 

bir bomba patladığını duyan otelde
kiler, hemen arkamdan fırlamış· 
lar ve benim muhakkak bu yıkılan 
evin altında kaldığımı düşünerek 
araştırmışlardı. 

Ben, ankaz altında kalmış ve al
dığım yaraların acısından anide ba
yılmış olacağım. 

On iki saat sonra kendime gel
dim ama, ondan sonra tam bir hafta 
gene ölümle hayat arasında pençe
leştim. 

Nihayet, kendisine hayatımı 
borçlu olduğum doktor sayesinde, 
yeniden hayata kavuştum: Bu be
nim dördüncü hayatım idi ... 

Şimdi Amerikaya döneceğim. 
Orada ilk yapacağım iş, lspan}'ada 
g<.irdüklerim h:ıkkm?a bir film çe· 
virmektir. 

Cephede ve Madridde aldığım 
birçok film vesikalarrm var. Bun
larla, zannediyorum ki, İspanya 
harbi üzerinde cok 2üzel bir film 
çevrilecektir. 

Bir Günlük Bayhk 
Meyhanenin saatine göre, on bire 

on vardı. FıJat meyhaneciye: 
- Bir tane daha doldur, dedi. 
Meyhaneci bir tane daha doldurdu. 
Fuat onu da çekti. Ve sigarasının 

dumanlarına bakmağa başladı. 

Bu sırada kapı açıldı. İçeriye Neo 
det girdi. 

Necdet Fuadın masasına oturdu. 
Ve Fuat, Necdete ikram yollu: 
- Ne içersin Necdet, diye sordu. 
- Bir kadeh konyak Fuatcığım. 
- Getir bir kadeh Baya.. Bir de 

bana. 
Bir Fuada, bir de Necdete iki kadeh 

konyak ı geldi. 
Necdet: 
- Dışarısı soğuk, dedi. 
Fuat: 
- Evet, diye cevap verdi. 
Fuat bir lahza içinde önüne gelen 

~onyağı da yuvarladı. Biribirlerine ba 
kışt.ılar. 

Fuat sordu: 
- Bir tane daha içer misin Necdet? 
- Ama çok sık içiyoruz. 
- Bu bir şey değil Necdet. Bu, be. 

nim on birinci kadehimdir . Saat on 
biri vuruncaya kadar bunu düzineye 
çıkaracağım. 

Fuat iki kadeh daha ısmarladı. 
Necdet şaşkın: 
- Pekala Fuat, dedi. Bundan kö

roğlunun haberi var mı? 
- Evet. 
- Tuhaf şey. Yoksa fevkallde bir 

gece mi bu? 
- Hayır. 

-E, nasıl 
taneden fazla 
mişti? 

- Evet. 
- Öyleyse? 

oluyor. O, sana bir 
içmene müsaade etme

C 

Fuat saate baktı. Necdet sözüne 
devam. edivnrıiıı • (; 

- Hem senin.ki, sana dokuz ou. 
çuktan ge<;e kalmamanı söylememiş 
miydi? 

- Evet. 
- Öyley3C! 
Fuat bir kadeh daha yuva-1adık-

tan sonra.: 
- Ne olduğundan onun haberi yok 

Necdet, dedi. 
- Şimdi kendisi nerdedir? 
-Evde. 
-Yok canım! 
- Evet. 
- Neden? 
- Her şey olup bitti mi . ·yoksa.? 

Fuat, söylesene, ne yaptın? 
- Düşündüğün gibi?. 
- İnanmam. vallahi. 
- Maalesef evet. Herşey bitti. A:r. 

HIKME1 

sini aldım. 

- Beni hayretten hayrete 
yorsun Fuat. Ne söyliyeceğuııi 
yorum. _.. 

- Ben, ne söyliyeceğimi r 
becerdim runa ... 

- Peki sonra ne oldu. 
- Ne olacak, işte böylece ti 

nuna geldik. Evlendiğimiz gilll~ 
kendisine, zülumlerine, haki~ 
zorroruna nasıl tahammül ettig .... 
ledim. Günün birinde böyle nel 
şabileceğimi anlattım. Bir çoeu) 
idare olu_nmanm haysiyetimi ~ 
dığmı haykırdım yüzüne. Günde~ 
kiden, saat dokuz buçukta e~li 
1unmaktan, herşeyden herşeydeJI 
settim. Sonra odanın ortasınds)I 
saya bir tekme vurdum. ŞapksJI" 
dım. 

- Hemen çıktın mı? 
· · - Eh, çıktını sayılır. Kap~ 
dında ayakkaplarımı giyinceye ~ 
biraz vakit geçti. Sonra. son def1 

rak bir çarpışma da.ha oldu. ve 
tım. 

- Fuat yamansm dedim ya.. f 
günün birinde yapabileceğini hiç 
hm kesmiyordu! 

,,,.._ :_ .. :J . ~,;,_... ,. ,..., •• , .... ~/ı 

kalı işte orada burada dolaşıyo 
Şu düzineyi bir on üçe çıka.ralıtıl" 
ba.cı! ./. 

Ve ,rua.t böylece, bir on üçlillCU 
deh daha yuvarladı . ~ 

Meyhanenin kapanma vakti ~ 
şıyordu. Fuat ayağa kalktı. Ne? 
silkinerek koiktı. Kolkola. kap~ 
tılar. Necdet: .ı 

- Pekala, dedi. Şimdi ne oJaP" 
Fuat başını ümitsizce iki yrP 

lıyara.k: 

- Necdet, kardeşim, dedi. ~e 
kül bir vaziyet içinde olduğuııı11 

miyorsun. 
- Müşkül vaziyoc mi? Ne J 
- Olan biten vak'aları aJll"" 

tşittin ya? 
-Ey? 

tık eve dön.miyeceğimi söyledim. 
- Nasıl olur Fuat? Sen bu işi na. - Eysi bu! 

sıl yapabildin. Bu cesareti nasıl EÖS- - Anlamıyorum Fuat! ? ; 
terdin? - Görmüyor musun canım· _ıtf 

1 te .. ı · bu anlattıklarımın olup bitınet'1 
- ş oy esme... t. 
Necdet yutkunarak, he~üz yarısı- sonra. .. Ah, anlamıyorsun Necde~ 

tün bunları yaptıktan sonra. .• 'rJ 
nı içebildiği kadehe baktı. Ve yeniden: ı 

- İnanmam Fuat, dedi. Sen bunu EVE GlTMEKTEN KORKUYOJl 
yapabilesin ha. .. inanmam. ____________ _./_ 

- Bıktım Necdet. Ondan, döşeme
den, tavandan, he~eyden bıktığımı 
yüzüne haykırdım. 

- Peki, o ne söyledi? 
- Hiç ... Fırsat vermedim ki. 
- Yok canım. Devam et Allah aş-

kına! 

- Sonra barometreyi kırdım. 
- Hani şu, tavsiye üzerine aldığın 

barometreyi, öyle mi? 
- Evet. Seneler var ki, bir gün 

iniyor, bir gün çıkıyor ve bizim hiç 
bir karar ürerinde durmıyan aile ha. 
yatımızın remzi gibi cansıkıcı bir şey 
olmuştu. Bu sabah aldım yerinden; 
paramparça ettim. 

- Fuat, sen yaman şeymişsin be! 
Beni hayrette bırakıyorsun. 

- Kendim de hayret içindeyim... 100 
Sonra, duvarda çer~eveli bir sahil res~ Kr. 

- Yok canım? 
- İnanmazsın. On sekiz yıldır o 
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Nereye gitmek 

1937 
mi vardı. Onu da kırdım. P' 
veknasak manzara sinirime dokunma- ' ~ ta. başlamıştL Onu da kırdım. İki par-1-----------_./
ça ettim. 



Arıt köyünde bulunan Urfa' da ~alık esirde ehemmiyetli 
kıymetli tarihi eserler Bayındırlık hare- bir köy yangını 

r·· ı keti ilerliyor 
urk medenigetinin yüksek mazisi Belediyenin başardığı Kızılagzn acele gardımı bekleniyor 

değerli işler Balıkesirde Deliyusuflar köyünde 
büyük bir yangın olmuştur. Bir 
fırından saat on üç sıralarında çıkan 
ateşle fırının yanında bulunan da
mın içindeki saplar ateş almıştır. 

Köylünün birçoğu iş dolayısile dı· 
şarıda bulunduğu için yangın pek 
çabuk büyüyor. Kuvvetli bir rüz· 
gar altında yangın yarım saatte E
yüp oğlu Hüseyin, Ahmet, Ha
san, İbrahim çavuş, Ahmet ve ço· 
ban lbrahim adındaki kimselerin 
evlerini kamilen yakmıştır. Bu ev· 
!erin hiç birinden ev sahipleri bir 
iğne bile kurtarmağa muvaffak ola
mamışlardır. 

haykmşları Üzerine korucu Ahmet 
arkadan evin duvarını sökerek ço
cuğu kurtarmağa muvaffak olmuı· 

Gazı 
b:ı.ğh A:tı. antep, (Hususi) - Vilayete 
hi E!8erI 1 köyünde çok kıymetli tari. 
8Jn.da b'% b~lu~muştur. Bunlar ara: 
altından Ylizlikle kuş biçimindeki 
'1e hultın §eku kuyumculara satılmış 
ler 'b_lk a~amış, diğer kıymetli eser· 

~.ıa. evı :mu 
B; .. 1 r.esine naklolunmuştur. 

"''lerce sen e evvel orada mevcut -

yüksek bir Türk medeniyetini göster
meleri itibarile Arılda ve bilahare 
Güneysede bulunan tarihi eserlerinin 
kıymeti ölçülemiyecek kadar büyük-

tür. 
Gönderdiğim resim Arıl köyünde 

bulunan asardan bazılarını gösteri-

yor. 

I<~manda bir çiftçi 
Yeni bir düven icat etti 

~anda ticaret ve çif~ilikle J 
leke~lan bir . vatandaşımız, ınem- Köylerlmlzde Salma yUkU 
kUllaıulabi~ çokk tstifadeli bir şekilde haflfletllecek 
ınııı..1 ece olan t•k dı 
~bir dil ven nı.J~ 1• ve rs: - Dahiliye Vekil eti, köylerde salma 

l§tlf. esı mey ana yiü.ünU hafifletmek için köy gelir kay-

ı-.~ ~'Y8.§ında liacı . v naklarınx kuvvetlendirmeğe ve canlan-
}~ 1.eki V Sa.ml Tartan oglu drrmagv a rok ehemmiyet vermektedir. 
an - .. \. e u"""'ık b' k.. ı·· o :ı lı --uıtann UZUn"" ~ .. ır oy u - Vekalet, yaptığı tetkikler sonunda 
Ştna}aı-nA_ 'tecrübelerle ve ça. b"t.. köy işleri tatbikatmm esas sırn-

'lllıııt.ı_ "'4<lll Sonra d tirdiv• u un 
~e §U \' ?ney ana ge gı run köylü salmamnın temini olduğu 
l 8aıfları taşımaktadır· - Esk· + .. - • neticesine varmıştır. 

1nal oln..~ 1 ""'9lı düvenler 27 liraya . . . . 1 ola....L-~ halde b . Vekalet bunun ıçın yenı tedbırler a -
~ ~ an u nıakıne el yapısı ila 1 • b. · 

~~ikııı.ı:a1t 18 liraya çıkmaktadır. mak üzere v y1~t ere ~enı . ır. emır ver-
~dt~ .. ~ ileri hal' . . div• miş ve bazı rna umat ıstemıştır. 

"'lle . ınde ımal edıl gı • . . 
~k de k ~1Yetı daha aşağı düşür· Köylerin rnanevı şahsıyetlerı adına 

2 abıl olacaktır. kurulan ve imar edilen örnek, tarla, 
aayıı..:- 'l'aşıı düvenı cak 3 e bahçe, kavaklık ve fidanlık ve fidanlık 

--.cıbild... er an sen 1 llhı 30 lgi halde sahibi bu makine- miktariyle aşı anan yabani a~aç sayısı-
ltıe'Jr+._..8ene dayııı ..... - .. ti t- run 'bu maksatla yapılan zerıyat esası 
~~ -,_;;agını garan e bb" d"l a . üzerinde teşe us e 1 erek en geç 15 

- 'l'atıı düv . . nisana kadar Bakanlığa bildirilmesi. sal 
n.. en lkı hayvan ıcap ·· h f'fl t"l · · · d k" 'Ali ı.,1_~'""' 1 8.YrJca sa 

1 
. . rna yükt:inun a ı e ı mesı ıçın e e ın 

~~ Çalrş:rn P ~ ayımı~ ıçın ve dikimin maksada yanyacak bir hale 
-~;-"""Qir b.. asma luzum goster. . 'ınkı!- t • . ' aııa · .. -1.aJbuk· b . . getirilmesı ı cuıının emını aranmaıt-
le ~\ihn ı u makınenın tek 

Urfa, (Hususi) - Kahraman Ur
fa. uyuşuk saltanat idaresinin asırlar. 
ca bakımsız bıraktığı şehirlerimizden
dir. Cümhuriyet hUkumeti, her vatan 
parçasında olduğu gibi Urf ada da ken 
disini göstcnneği vazife saymış ve az 
zamanda asırların yapamadığını ba
şarmıştır. Urfa belediyesi, arkadaşla. 
rına örnek olacak mesai sarf ile şehri 
ve şehirliyi sayısız yeniliklere kavuş
turmuştur. 

Belediye faaliyeti 933 den sonra 
daha canlı ve esaslı bir şekilde teba. 
rüz ve tecelli etmiştir. Bundaki ami
lin. şarba.yhğa, Urlanın çok temiz ve 
asil bir ailesine mensup olan Ömer Al
ayın getirilmiş olması olduğunda şüp. 
he yoktur. Değerli şarbay, 933 de kırk 
beş bin lira olan bütçeyi (120) bin li
raya ib1ağa muvaffak olmuş, ayrıca 

kırk bin lira borç ödemiştir. 

Vücuda getirilen eserler arasında 
en mühim olanlarını sayıyorum: 

(19) bin lira sarfile Bakanlığın 
planına uygun şekilde fenni mezbaha, 

2700 lira ile (53) dükkanlık bir ka
sap hali, geniş bir asri mezarlık, şe. 
bitler abidesi; her türlü konforu haiz 
mükemmel bir otel, beş yüz kişi ala
bilecek genişlikte bir salon ve zengin 
dekorlu sahneye malik bir sinema, be
lediye kurağı, ağaçlan demir mahfa. 
za.lar içerisine alınan asri bir park 
yaptırmış, evkaftan istimlak ettiği 

Anzcliha mesiresini muntazam bir 
bahçe haline sokmuş, buradan çılap 
açıktan akan suların üzerlerini kapat
mıştır. 

Evkaftan istim1Ak olunan Mevle-
vihane esnaf birliklerine tahsis ve 
yardım sandıklan tesis edilmiştir. 

Umumt kadmlar i~in kırk odalı bir 
genel ev inşa olunmuş ve buna on ya. 
taklı bir dispanser ilave edilmiştir. 
Atatürk bulvarı a.çılarak asfalt döşen
miş. binlerce metremurabbaı parke 
kaldırım ve cadde yapıbnış, eski çar
şılar yıkılmış. yeni dükkblar ve ör. 
nek ev kurulmuş, ayar saati dikilmiş, 
şehir elektrikle tenvir olunmuş, ve te
mizliğe ehemmiyet verilmiştir . 

Bu yıla ait çalışma progra.mmm 
esasını su projesi teşkil etmektedir. 
Belediye bankasından temin olunacak 
istikra.zla tesisata bu yıl ba.'.jlanacağı 
ve Urlanın 937 sonlarında temiz suya 
kavuşa.cağı umuluyor. Şehir imar pla
nile dahil ve harcine ait haritada bu 
yıl tesellüm edilmiş olacaktır. 

a~ t~te ve tarakları vasrtasi. tadır. 
leçıl'e l~lni de Yaptığı için ayrıca. Edirnede Mimar Sinan Balyada köy yolları 
~ ~ - bu bira.knıa.ınaktadır. ihlif ali yapıhyor 
:n ... _aı, veni llla.kinesi normal şart- ~:rne, 10 (A.A.) _ .,.,,,i olmıyan Balya, kazasında iyi bir yol faaliye-
~ \>eı-.,._. a. tı + .... lı d" · duna ~ .l..:'9 k d K 1 -~·-.. "<19 uvenın ran • ti göu çarpma ta ır. ocaav~r. Narı 

5 _ ~ ~ir. Selimiyesile TUrkün sanat ve medenL Turplu, Aldemirci, Akba§, Evciler, 

~an 'lnakine ile e8le edilen ~ yet kabiliyetini asrrlardanberi Meriç Gökçeler, Doğanlar, Habipler, Göktepe 
l'ile :bal1\1a.n ve YWnuşak olmak itiba,. kıyılarından bütün bir dünyaya haykı· Çakallar, Bengiler köyleri yollarının 
"a.artta buı gtdaaı bakımından üstün ra.n 0 bilyilk TUrk mimarı Koca Sinan tesviyci türabiyesi yapılmıştır. 
~ llnınaktadır. bu sene de biiyilk eserinin huzurunda Diğer birçoklarının taşlan da km-
~ :rı:ı.nr::bde Yedi, arkada altı çark. binlerce halkın ve gençliğin heyecani- larak hazırlanm~tır. Kaymakam B. Hak 

kllıUiAı._ ~ n. keptir, ayrıca ark .... -da. .. b•ıc•ta u .. üf" t kı Uney yol işlerine büyük bir ehemmi-
~~ +A- CMUU 1 ld Torene ~ mumı m e . d. a.ldr-... '41"&kları e a.nı 1· • • .. • yet vermekte ır. 
·•uıaıtta samanı yukarı t" General J{. Dırık, b!Ujmu.şavır, va- J .. ••ki . 

nu k . Ve kesip atmaktadır. ~ d"" olduğu halde bütün zmir gumru erınde tarar CŞif, bir Çok · lı ve ıcuman .,.... l • l 
lr Ilıdan görül u zıraat memurları Edirnelı·ler i11tirak etmiş bulunuyorlar- gen SiS em 

l'a.I>orlar al ın § ve faydalarına da ~ 
"taınız A Jnnuştır. Sanat ve medeniyet dünya.sına Se. İstanbul gümrüğünün ıslahı için Av. 

lr~Itıdıı.n birtd~ı bir müteahhit ta. dı. . . eŞSİZ ve ölmez bir eser rupada uzun müddet tetkikat yaptıktan 
an ··-i Hm.iye gı~~ ~'kinin hayat ve eserle- sonra İstanbul gümrükleri bdŞ müdür 

:a. Tartan ne siparişi almış O· bırakan yuoe dıı .. u Os p vekillig~i ile işe başlayan Mustafa Nuri, 
'1e lnUte oğlu, kend· d .. ;;....,.tmen man ereme- . . · · t . . . le Va.zi ateıy · . 1 vasıtaları ri hakkın a 05•~ tatbik ettığı yenı sıs emın çok iyı netı-
~ lzteyi örnru l-tid~! ile bu kadar ma- . tal beler tarafından nutuklar 1 . . almıı:tır. 
6nı "'' """'rn cı ve e .. .. ce erını :ır. •• 
'"-

1 anhyarak '°l':L ca Yapanuyaca- .. . Sellıniye daha gundü.zden e. Öğrendiğimııe gore, istanbu! güm-
-..ıı ke d' .a.urlc 'l'ic........ soylendı. b"k -'d"l k iht· n ısine Ya.rcbnı - ~t Bankası- . d natıldt. Böylelikle bin- rüklerinde tat ı <> ı me te olan sistem 

ırarn1 satın 1 e~esini veya lektrıklerle 0 
•· .. ü he 1 tzmı'r gum" rüklerinde de tatbik edilecek 

trı.tşu a arak . . Sinan gunun r yı -
der r. Banka, bu ınUrlŞletnıesini iste- ıerce Edirnelı ve daha coşkun bir ve işlere gene bay Mustafa Nılri neza. 
Old~~· keşfin klYnıeUi a.caaıı tetkik e. 4an daha parlak ret edecektir. 

'-"'Una dair kan ve işletilebilir surette y~attılal"· • --------------

~atantenin daha .:ıat getfrnıiş, ancak z [dak rençberlerı •· ımAı Felsefe 
unu göstcr:ınışuonce alınması }ijzu. ' ongu . d•[er -

Uya."llk vata.nar. sevın l Vil" t· 1 Dün ve 'Varın Kitaplanndandrr 
Jtun Pata.a. a.~mız !f ıo (AA } - aye ın k 
le.ı teaını allllak .'. 1llldi ihtira- Zonguldak, ~ bol. yağnııırla.rdan · Fiyatı 40 uruıtur 
~ ... ft_ ~\Uere lazıın.ge- her tarafında ys.gan nctür . 

""V •• a.nı ....ıı1m"'!i' • • rençberln 1 ..... - ı; .. 

Bu arada dört yaşlannda bulu
nan Ahmet oğlu Salih evde ateşler 
içinde kalmış, zavallı çocuğun acı 

tur. 

Yangın köyün tam ortasından 
başlamıştı. Onun için bütün köyü 
pek kısa bir zamanda bir kül yığını
na çevirebilirdi. Fakat tarladan, ba
yırdan yetişen köylülerin çalışması 
ile 60 kadar ev yanmaktan kurtarıl-
mıştır. 

Evleri yananlann hepsi eşyasız 
ve evsiz kalmı§trr. Köylüler güçleri 
yettikleri kadar bu felaket görenle
re yardım etmekten geri kalmamı§· 
!arsa da daha çok yardıma ihtiyaç 
vardır. Köylüler Kızılayın yardım 
etmesini bekliyorlar. 

15 yaşında bir kızı 
kaçırmışlar 

iffetine dokunmamışlar ama 
ölümüne sebep olmuşlar! 

Kemalpaşa kazasında Halil kızı 
15 yaşında Raziyeyi zorla kaçırır· 
ken bir dere içinde suda boğulması· 
na sebebiyet veren Mustafa ile lb
rahim İzmir hapishanesine getiril
mişlerdir. Yakında ağırcezada mu
hakemeltrihe başlanacaktır. Vaka 
§Öyle olmu§tur: 

Bayan Raziye on beş yaşlannda 
güzelce bir kızdır. Ana ve babası 
öldüğü için ninesinin yanında bulu
nuyordu. Vaka günü evinden ya
kındaki bir tarlaya gübre taşıyor
muş. Ötedenberi kendisini takip e· 
den Mustafa ile lbrahim kendisini 
yakalıyarak zorla kaçırmağa teşeh· 
büs etmiş?er. Ertesi günü kızın ce· 
sedi dere i~inde bulunmuş. Yapılan 
muayenesinde iffetine dokunulma· 
dığı anlaşılmı§tır. 

Raziyenin gübre taıırdığı tarlada 
nalınları bulunmuş ve bundan kaçı· 
rıldığı anlaşılarak eskidenberi kızın 
peşinde dolaşan Mustafa ve İbrahim 
tutulmuşlardır. Vaka failleri kızı 
kaçırırlarken dereden geçtikleri sı-

rada Raziyenin, ellerinden kurtuldu
ğunu, suyun cereyanına kapıldığı 
için boğulmaktan kurtulamadığını 
söylemişlerdir. Yakında ağırcezada 
muhakemelerine başlanacaktır. 

l Ii f"Ull" tıı. 

Gördes naberıerı 11 

Gördesliler bu sene geniş mikyasta 
tütün ekimine hazırlanmaktadırlar. Fi· 
deler çok· iyi yetittirilmekte, · tarlalar 
hazırlanmaktadır. Bugünlerde yağan 

yağmurlar çok feyizli olacaktır. 

Gördesi .ı' khisara bağlıyan yol, her 
iki taraftan da tamire başlannuıtır. Ti
cari bakımdan çok önemli olan bu yol, 
kısa bir zamanda ikmal edilecektir. 

Burada içtimai hayat pek sönüktür. 
Ne bir spor teşekkülü ne de gençleri 
bir araya toplıyacak bir mahfe) mevcut• 

tur. Gördeste bir Halkevine şidde-tle ih· 
tiyaç vardır. Merkez mektebinde J~1f· 

tada bir verilen müsamereler de olma
aa, Gördeste gece hayatı namına hiçbir 
şey bulunmıyacaktır. 

Gaziantep kıymetli bir 
hekimden ayrılıyor 

Gaziantep, (Hususi) - Sekiz yıldır 
bura memleket hastahanesi başhekim 
liğini yapan ve kenl:Jisini bu muhit hal. 
kına çok sevdirip saydıran kıymetli 
operatör Nuri Aktan, İstanbul Etfal 
hastahanesi başhekimliğine atanmı§ 

ve ayrılışı şehrimizde umumi bir tees. 
sür yaratmıştır. 

Çok değerli doktor her şeyden evvel 
mükemmel bir insandı. Hastahaneye 
baı vuran vatandaş onun derin §Cfkat ve 
alakasından emindi. Doğu ve güney 
doğusunun mütekimil ve ileri bir sağ· 

lık yurdu olan hastahane esasen onun 
eseridir. Sayısız mahrumiyetlere rağ

men salgın pavyonu dahi mevcut bir 
müessese vücude getirmiştir. 

Antep teessür içindedir. Bu, çok sa. 
mimi ve içten teessürü Nuri Aktanm 
yerine gelerek işe başlayan İstanbul Et. 
fal hastahanesi baıhekiminin gidereee 
ği umuluyor. . 

Gönderdiğim resim, aziz ·doktorun 
aynlışt münasebetile arkadaıları tara· 
fından verilen ziyafetten bir intibaı 
tesbit ediyor. Baıtaki Nuri Aktandı:r• 
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Ayşe sağında ve solunda birikenleri yana iterek ileri 
atılmak istiyor, yakından bakmak için çırpınıyordu 

verilen kararlar şunlardır: 1"" k •• 
1 - Suriyeli muhafızı reddedip . e a ll İ kan ll D 

Genç kız elindeki i~i bir kc-nara hı. 
raktJ. Duvarda asılı olan oyalı beyaz 
baş örtüsünü aldı. Annesinin boynuna 
atılarak öptü. 

- Ben gidiyorum, ana J Kar§ılama. 
ğa gidiyorum ben! .. 

Dedi. Rüzgar gibi merdivenleri ine· 
rek sokağa fırladı. 
Komşu evlerin önünden geçerken 

l:apdarı vurmuş: 

- Fatuş ! .. Asiye!.. Avdan Jönüyor· 
l:ır? Haydi karşılamaya varmıyor mu. 
yuz? 

Diyordu. 
Dallı br.smadan bol şalvarlı, kırmızı 

atlastıın işlemeli ve dar cepkenli Birgi 
kızlan hep yollara dökülüyorlardı. 

Gen5, ihtiyar, çocuk, bütÜ'1 halk dı. 
şan fırlıyordu. 

Davullar ve zurnalar çalınıyor: bü
tün şehir, Tire kapısına doğru bir sel 
gibi akıyordu. 

Efeler at üstünde heybetle ilerliyor
lardr. 

Biraz sonra Mehmet bey göründü. 
Başlıca kumandanlar da onların ar. 

drndaydr. 
Akşamın alaca karanlığı içinde büs. 

bütün şanlı oluyorlardı. Ayşe de bunla
rın aralarında birisini arıyordu. Yanan 
meşalelerin ışığı lda onların yüzlerini 
iyice a}"dınlatamıyordu. 

Ayşe sağında ve solunda birikenleri 
yana iterek ileri atılmak fotiyor, yakın
dan bakmak için çırpmıyordu. 

Kalabalığın arasında ak sakallı bir 
iht:yar sopas:na dayanarak etr;ıfınd.aki. 
lere bir şeyler anlatıyorôu. Bu, bi:-az 
Ci nce gelen atlıların birkaç sözle verdik· 
!eri haberdi ve Umur beyin o gUnkU 
yiği.t:klcrini bi?di.ıiyo:du. 

!3irisi elini ilrriye uzattı ve adeta 
ba!ırdı: 

- Ahaa! .. Aha, Umur beyi Hızır 

beyin sağında .. 

Ayşe kendini tutamadı ve yüksek 
sesle sordu: 

- Nerede? Hani nerede? .. 
Fa tuş onun kolunu çimdikledi: 
- Ne c':iiyon kız! Yavaş o:! .. 
Sahiden ayıp olmuştu, çünkii etrafta-

kil'!rin hepsi ona bakmışlardı. 
Ayşe kızardı. 

Asiye yavaşça sordu: 
- Umur beye gönül mii verdin 

yoksa? 
Ayşe oınuzlarrnı kaldırdr 

vermedi. 
ve cevap 

Umur beye bakıyordu. 

Bütün şu genç ve yaşlı yiğitlerin, şu 
yaman efelerin içinde en yif it olan 
Umur beydi. 

Bunda en küçük bir şüphe:ıi yoktu . 
Bunu anlaamk ve bilmek de .başlı başı· 
na bir gurur kaynağr olabilirdi. 

Umur beyin sevimli yüzü, ateşli göz. 
leri bütün halkın lizerinde dolaşıyor, 

sanki onların hepsini birden kucaklı. 

yo:du. 
O günkü domuz ve kaplan h:kaycs1ni 

sabucak öğrenen halk da hep ona ba· 
kıyor ve yürekten alkışlıyordu. 

Umur bey eli atının üstünd-: yaklaş· 
tıkça Ayşenin kalbindeki tath çarpıntı 
gittikçe artıyordu. 

Umur bey onun hizasından geçerken 
gene etrafa bakıyordu. 
Ayşe kendi gözlerinin onun gözlerile 

karşılaşmasını pek çok istiyordu. Sanki 
bu delikanlı bir anda genç kızın kafa. 
srndan geçenleri öğrenecek, ona gü. 
Jilmsiyecek ve çok geçmeden arayacak· 
tr. 

Fakat bu arzu!luna eremedı. 
Umur bey gelip geçti. 
Genç kız onun ardından baka kalmış, 

sonra gözden kaybolacağını ;ınla}rrnca 

onun gittiği taraf~ doğru, uykuda yü. 
rür gibi. ilerlemişti. 

Şi:ndi köpekler geçiyordu. 
Daha sonra te:kilcrinde birka9 kek. 

Mk. bir iki tavşan veya birer karaca ta-
ııyan atlılar geliyorlardı. ı 

naha geriden uzun b:r kervan av 
hayvanlarını ta§ıyordu. 

(Ulu bey) in sarayı önünde büyük 
ate~ler yanmıştı. 

Herkes oraya gitmişti. Yüzlerce ge. 
yik, karaca, tavşan, keklik ve dağ ke. 
çisi ortaya yığılmıştı. Kesilerek yahut 
bütün olarak halka dağıtılıyo;du. 

Davul ardında sokaklara dağılan tel· 
lallar bağırıyorlardı: 

- (Ulu bey) in sarayı avlusurıa va. 
rın, av dağıtılıyor 1 Tiz olun, payınızı 
alın! 

Peşrev beyle oğlu Yusuf bey bezir 
yağı kandilinin solgun ışığıncla soyu. 
nurken avda olanları anlatıyorlardı. 
Ay§e bunları büyük bir dikkatele din· 
liyor, Umur beyin adı geçtikç~ yüzünü 
pembe bir dalga yalıyoıidu. 

Aydın hükümdarının en yüksekte 
olan sarayı ışık içindeydi. 

Ayşe, barosile Yusufun son hizmet
lerini de yaptıktan sonra odasına çekil. 
di. Pencerenin önüne oturdu ve saraya 
doğru saatlerce baka kaldı. 

Saray da karanlığa büründü ve uyu
du. 

Fakat Ayşenin uykusuzluktan yanan 
&özleri kapanmıyordu. 

Sabaha karşı biraz daldığı zaman gü
müş eğerli bir at üstünde ve beyaz du. 
vak altında o saraya doğru götürüldü. 
ğü f,nü görür gibi oldu. 

Bu arzusuna erebilecek miydi? 
Hiç bilemiyordu. 

mekten doğan içli bir sarho~luk için
deydi. 

Ertesi günden sonra artık Birgi de 
düğün alayı b3şlıyordu. Çünkü bağlar 
bozulmuş, mahsuller alınmış, ekinler 
anbarlara doldurulmuştu. 

Genç kızlar ve dleikanlılar ıı;on yaz. 
ldan sonra artık daha gelişmiş olurlar, 
kendilerine birer eş seçerlerôi. Savaş. 
tan ve akından dönüşün de zamanıydı. 
Aylarca uzak yakın ülkelerde ve deniz
lerde düşmanla çarpışan delikanlılar, 
sevgililerine kavuşur, kocalar evlerine 
dönerlerdi. 
Beş on gün içinde bu yıl hangi genç 

kızların hangi yiğitlerle evlcr,e::ekleri 
anlaşılacaktı. Bunun için dt>likanhlar 
genç kızlara daha dikkatli bakalar, 
genç kızlar delikanlılar arasında beğen· 
diklerine güzel görünmeye çalı~ırlardı. 

Ayşe kendi kendine §Öyle düşünü. 

yordu: 
- Beni Umur bey istese! .. 
Aydın oğullarından sonra en ileri ge. 

lenler'den birinin kızıydı. Yaşıtlarının 

en güzeli olduğunda kimsenin şüphesi 
yoktu. Hatta Mehmet beyin kansının 

bir gün Ayşeden bahsederken: 
- Oğlum Umur için böyle bir kız 

isterim! 
Dediği dillerde dolaşmıştı. 

yerine Emir Hasan Elatraşrn tayini. 
2 - Cebelidüruzun idari ve ma· 

1i istiklalini muhafaza. 
3 - Cebelde bulunduğu müd

det için Suriyeli muhafızdan sarfi. 
yat hesabı istenilmesi. 

Emir Hasan Elatraşın Ammanda 
dürzü menfileri reislerin nasihatini 
alıp döndükten sonra Cebelidürüz 
hadisesinin kapandığını zannetmiş, 
hükumetten intihabatı ilan etmesini 
istemiştik. Fakat son gelen haber· 
ler, Emir Hasanm orada bir toplan· 
tı yaptığım, burada nutuklar Ye· 
rildiğini, ve nümayiş için havaya 
ateş edildiğini, nihayet yukarıda 
yazdığımız kararların verildiğini 
bildirmektedir. Bu, Cebeliduruzun 
silahlı bir isyanı demektir. Buna 
karşı Fransa kendisini bitaraf adde
diyor. Suriye ise isyanı bastıracak 
kuvvete malik değil. Cebeldeki Su
riye taraftarları da telgraf ve maz· 
bata yapmaktan ileri gitmiyorlar. 

Kendimizi aldatmıyalım; vaziyet 
tamamile böyledir. Suriye orduyu 
heni.iz Fransadan teslim almadı. Bi
naenaleyh bu işte Suriyenin gayret 
etmesini istemek de haklı olmaz. 
Suriyenin mesru hakimiyetine ya-
pılan bu isyana karşı F ransamn 
bitaraflığı ne demektir. Reddedilen 
muhafız bir Fransız olsaydı acaba 
gene böyle mi yapacaktı? Cebel Fakat zaten bunl! merak etmiyordu 

ki .. 
O §İmdilik Aytdın ellerinin en yiğit 

ve eşsiz delikanlısını bütün kalbile sev-

Ayşe şimdiden kararmx vermişti: 
- Umurdan başkasına var:nam .. 

lürüm de varmam .. 
(Arkası var) 

Ö· yirmi senedenberi F ransanrn idare
sinde idi. Muahede ile ve komiser
liğin en rile Suriye idaresine veril· 
di. Suriye bir muhafız tayin etti. 

Başvekilimiz dün Bel
gA11ad' a hareket etti 

(Vstyanı 1 incide) 

Naibi saltanat Altes Prens Pola., 
~hsaıı saygıl.arı mı ar:cdcbiclceğimd.cıt 

bilha.<ısa 'büyük §ere/ va saadet dUYJ'· 

dı. Bütün bu arzunun taJuik'Jcıik:umi/IJ.n 
d.oıayı dıtyduğum zevk ve heyecan '/oo. 
lay ankı§tltr. Karde;ı ve tniittefik nıil
lotin en .rom.imi saadet ve taali temen
nilerimizi kalml ctmessitıi dilerim.,, 

yol'ıını. Akşam üzeri İngiltere büyük elçisi 
Bcıı ve arkadaşım Ilarieiyc Vck"ili Başvekilimiz ve Hariciye vekilimizi bir 

dnklor Aras, Yugoslaı·yaya içten ve kokteyl ziyafetine davet etmi3ti. Baş. 
dostça kontı..Jm11ğa gi<liyonl::. T iirh."iyc Başvekilimiz, Hariciye vekilimiz.le bir
t•e rııgos1.avyrı, Balkan misakııırn baş- likte bu ziyafette bulunmak üzere sa
"langıeııulan beri cıı sailık azalardan at altı buçukta İngiltere sefaret bina. 
lıulunnıu§lar ve her fırsat ta Balk~m 

sına gittiler. 
misnkııwı takviyesi için çalışrtıı.:ılar. 
dır. ismet ln önü nasıl 

Bugiin7di va::iyctler içinde Balkan uğurlandı ? 
mi.'Kf.kı, At•rupa içiıı her :xıman1-:inden Ba§vekil General İsmet İnönU ve 
kıymetli olan sulhun esas tc§ckküUc- refikası akşam üzeri 9,45 de hareket 
rhıdcn Mri olmu~tıır. Umıımiyctlc Bal eden Ekspresle Bclgrada gitmi§tir. 
1.-an mis:ıl:ı cizalatı, hususile Türldye • Hariciye Vekili doktor Ara.s ve Yugos
Yugoslavya miinmıcbatının, bmJnclm.i. lavyanın Ankara büyük elçisi B. Laza.
lel anla§ma oo akli.selimin en esaslı, reviç de beraber gitmişlerdir. 
riikünlcriıulcn oldağunu açıkça göstc- İstasyonda kendisini uğurlamak ü. 
receğiz. zere İstanbul vali ve belediye reisi B. 

Tifrkiye ''6 Yugoslavyanm Avrup~ Muhittin Üstündağ, İstanbul kuman
sulhımu,1wldc korumak ve atide) onu danı General Halis, Harp Akademisi 
tehdit edecek h&li.sclerc kar:ıı ·koymak kumandanı General Fuat, General Ka
uğrunda, değerli hizmet sar/ettikleri- zım Dfrik, General Salih, belediye vi. 
ı:.c kaniiz. Beyııelmil.c1 sahad.'Lki nüfıı. liı.yet muavinleri, ~ehrimizdeki saylnv
zunıuzu. olduğundan fa:::la {JÖ ek i.s. lar, Üniversite rektörü ve resmi mü
tcmiyoruz. FalMt tcvazuunıtlZ, istih· csse.seler direktörlerinden ba~ka, İn. 
krır odilnı.cmclidir. giltere büyük elçisi f ir Pcrsi Loren, 

Açık.sözlii.Wyümii::, dilril.stWğiimii:; İtalya büyük clr' i E I\ arlo Galli, Yu
vc bilhMsa münasebetlerimiz, her tiir goslavya başkonsolosu B. Vukotiç, 
W. sttiniyt;tten 1xı.restcdir. Bu itibarla, Romanya başkonsolosu B. Greçyu ve 
kendimizde mil§terck S'iya.sctimizdcn birçok diğer zatlar gelmişlerdi. 
müftehir olnıak hakkını oörmcmiz k-0. Ba§vekil, kendisini teşyic gelenierin 
lay anla.1ılır. ellerini sıktığı sırada İngiltere ve İtal-

V asıtaııı:la} dost Yugoslav matbu- ya büyük elçileri kendisine "iyi seya
atındaıı, biiyük Yugoskıv milleti ?ıc::. hatler ve muvaffakiyetler,, temenni 
dinde, Türk milletinin en samimi lıis- ettiler. 
Biyatının tcrcilmn.nı oltna.smı rica ede- General İsmet lnönti, istasyona gir
rim. Yugoslav nıatbıı.atı, Tifrk efkarı diği sırada asker selam havMı çalmış 
mnvnıiycsi.ndc lmJık oldıığu mevkii bi. müteakiben General, askeri teft13 eL 
ha7>1cin ihra:: ctmi§tir. Amııpa sulhu miş ondan sonra veda1asarak trene 
ve Ba!l:anlı l'lr c.nısm<i(1 mii~tcrek mc- binmiş ve tr<'::! halkının alkışları, teşyii 

s~! lehine (/a!m~ çalı!fltayı bilmi~ o!aıı ne gelenlerin hararetli selamları a.ra
do.~t mcmlcl:et m:ıtbunttnın, vatanper sında Belgrada doğru yol almıştır. 
vcr1ik uc durcıuli~liğini. daima takdir ı•WWW =••& lji#ıw' 

o!t~".,. iki torof motbıuıt11ım ı.-eııdili- DrGöŞ'ül<(:~kk~;an 1 
§üulen biribiri11i aıılayı~ı, iki 1r'.cm1c. • 

1 
Cağaloğlu Nuru"amaniye cad. Nt. < l'ı

1 ketitı milli islerine ve. mii.<1tere7c d.cıva-
( Cağa loğlu Eczanesi vanında) 

brttvı her 1ıa.kit faycl!:tlı olmtt~for. 
l'elefon . 22566 

Çok"'farıberi içimde) piizel müttefik 

1 nwmlcketi ziyaret etmek arzusu var-

İşte hepsi bundan ibaret. Fransa 
Cebelde ordusu, müsteşarları ve is
tihbarat eubaylarile kaldı. Şimdi 

Cebelde olan bir isyanı Suriyeye bı
rakmasmın ne kadar doğru olduğu· 
nu kıyas ediniz. 

Fransa isyanı bastırmazsa Suri-
ye hiç birteY yapamaz. Bu nasıl 
dostluk, nasıl muahede? Mandater 
iken Fransa herhangi bir Suriye is
yanı karşısında böyle mi yapıyor· 
du? Şeyh T ac hükumetine karşı 
yapılan her harekette yollan maki
neli tüfeklerle, tanklarla doldurmu
yor mu idi? Şeyh T ac hukumeti 
tnnksız, ordusuz idi de, şimdiki hü
kumet tank1r, ordulu mu bulunu-
yor? F ransanm Suriyede ve Lüb-
nandaki siyasi vaziyeti ayni iken 
Suriye birliğini istiyen T arablusşa· 
ma geçenlerde neden ordusunu in· 
dirdi ve makineli tüfekleri kurdu? 
Orada böyle olduğu halde Fransa 
Cebelidüruzda neden ayni şeyi yap
mıyor?. 

Öğrenmek istediğimiz şudur: 
Cebelidüruzda bugün h5.kim kim
dir? Fransa mı? Öyle ise vazife
sini yapsın l Suriye hüklimeti ise 
onun elinde kağıda yazılı bir kanu
nuesasi ile ne olacağını Allahtan 
başka kimse bilmiyen muahededen 
başka birşey yok. Yok eğer Atraş· 
lar ise, biz, yalnız Cebelidüruzda 

değil, bütün memlekette bir suikast 
karşısmd:ı bulunuyoruz demektir. 
Suriye hükumeti eebelidi.iruzc!a mü
sell5.h bir isyanla baş başa kalmış 
iken komiser .Bağdada gidiyor, Şam
daki mümessili Tahranda geziyor 
ve Cebelidüruzdaki mümessili ise 
alelacele Musula !!eyahat ediyor, 
bunların vekilleri de bitaraf kalıyor
lar. Böylece Atra~lar da bildikleri 
gibi cirit oynuyorlar. Herkes de 
Surivc ile Fransa arasında muahede 
var biliyor. Cebelidüruzu Suriyeye 
tabi :".annediyor.,, 

Askeri liseleri 
hitirenıiyenler 

Ankara, 1 O (Tele fonla) - As· 
keri liselerin mezuniyet imtihanla
rında muvaffakıyet gösteremedikle
rinden dolayı alaya çıkarılan talebe
lerin sivil liselerde im ti han verehil
meleıi Maarif V ekaletinc~ tetkik e
dilmektedir • . 

Resmi yolda bir iş görmeye bat1' 
.. t 

nız zaman kanun mevzularını ı)'I 

bi:-ini bulmak ihtiyacı şi~dctle ker. 
gösterir. Bu, haddi zatında ihtis35 

zumunun bir ifadesi olduğu kadar 
de sayı itibarile kanun CjOkluğunu!I 
bunların biribirini lağıv ve nesih ed 
gelmesinin bir neticesidir. :su11 
güçlüğü değme avukatlar, hukuk a 
lan da yenemiyorlar. Alakalı ıdairt1 

bile yanıldıkları yok değildir. 
Bunun başlıca sebebi kanunla1'ıtı 

luğu zannt•~ilmemelidir. Asıl ıebeP 

kanunların mevzu ve taalluku itib 
ilmi, ameli bir tasniften mahrut!' 
şu, böyle tasnif eden eserlerin o , 
bulunmayışıdır. Bu mesele hükül'l1etı 
işgal etmektedir ve hatırımızda 
ğma göre bu maksatla komisyonlJf 
çalıştırılmaktadır. 

Trakya umumi müfetti§liği bat 
şaviri bay Sabri öneyin son kiti 
gördüğümüz zaman yapılan hiıfll 
ehemmiyetini işte bu dert ile dolıJ 
lunduğumuz için takdir ettik. 

1 
Bay Sabri öncy (Memurun kiubJ) 

1t bir sırada kanunları toplamaya 
lamıştır. Birinci kitap (Memuri~ 
nunu) idi. ikinci kitap da a.kerı 

mülki tekaüt kanununu ve bu 1'~ 
üzerine 937 martının başına kadar 
nun, nizam, talimat, tefsire kaıar 
rak her ne vadide bir hüküm konıılll' 
ise hepsini orta kıta'da 500 sayfr.lı1' 
kitap halinde toplamaktadır. 

Gerek tekaüt edil:m memur, gt 
1 . . .. k •• ,JI bu tekaüt muame ~sını gorme • c1 

s inde bulunanlar ve bir gün bı.Iun• 
k . b ·· 1 • e )O olanlar szdece bu ıta ı on erın 

makla cilt cilt kitap karıştıuna~ 
dosya dosya tamim aramaktan kıl 
muş olacaklardır. ~italıa ko_nulatı ttl4 
kuruş fiyat da bunun her alakah ıJ 
fından edinilmesini kol~ylaş~.w!ı.~t~ 
hizmet fikrine pek uygun dutntU C# 

G8rU1Uyor ki huııuai bir te c.u\:ıÜ! f""l 
ıdilik bu kadarını mükemmelen 

kı b• ..rıd" maya kafi geliyor. Ya n ır. gu f 
sayfalar dolduran hük~ler.in ya!'.; 
ları tek bir kanun metnı halınde t~P 1 
mak için de Bilyük Millet Meclı•1 ı 
karar verirse o vakit kanu~l~nn 1'' ~ 
itibarile kü~üklüğünti de gor~r ve.~ 
şu kadar bin kanun v~r~ır dıye Jü f 
suz mü balagalarla zihın ıaıırııı' Al 
O vakit bay öneyin kitabı yine kIY" 

tini muhafaza eder: ; 
Kanun ve hukuk tctebbularile ıJ '/ 

!ianların hepsi böyle bir toplu1ui• 
zaman muhtaçtırlar. ' . ,,/ 
Berlinde 

Hitler aleyhtarı hit' 
viyeler dağıtıldı.~ 

Berlin, 10 (A.A.) - Havas aJ 
nm muhabirinden: ~ 

"Alman Hürriyet fırkası,, ~ 
nı taşıyan bir takım Hitler ale~ ~ 
hicviyeler, hükumet merkezinil1 
tarafında dagıtılmıştır. . · ,J 

Bu hicviyclerde "Alman Hil? 
fırkası,, nm programı izah edilıı:ı 
dir. .AI 

Berlin, 10 (A.A.) - ~rlin~P' / 
nebi matbuat mümessillerıne dilD ~ 
hul bir yerden "Alman HUrri~~~ 
tisi,, imzalı bazı hicviyeler göt! 

miştir. ~ 
Salahiyettar mahfeller bu ~i bil 

lerin ecnebi memleketlerden agleij,,I 
timal komünistler tarafından g 
rildiğini söylemektedirler. . 'I 

Bu hicvivelerin zarflarının bit j/ 
mına ecnebi pulları yapt§lır~~ 
Bir kısmı da kaçakçılık suret.ile 
line gönderilmiştir. J 

Zannedildiğin~ göre, bu hic~ 
göndermekten maksat, Alman ~ 
nin hakiki fikirleri hakkında e;I 
memleketlerde yanlış bir kanaat 
dırmıştır. t~ 

Filhakika bunların ecnebi ~sif 
mümessillerine niçin gönderılrıtJ': 
dukları bu suretle izah cdilmet<t ~ 

Bu tahrikat, bir propa.gandl' ıı1 
tası olarak dahilde şimdiden ~~k f 
mahkumdur. ÇünkU hicviyeler JP'. 

riz yalanlarla doludur. 1 



onu~M, §İ§eyi 'Ka.rileşine gösf.erereit,l 

~
i ~ ~ı. hareketile selamladı, şişe
tn .. 1• ıçındekini diblııe kadar ağzı. 

, Ya~~e. boşalttı. Sonra, ~işe elinde. 
fJanıda kı Mongol hükümdarının kar. 

,1 üstu Yerlere kadar eğilirken, yüz-

e<lilece~P~kl~dı. "Haricen istimal,, 
detıi ?.eh. ~c~dü oğmağa mahsus şid

I Yıldn:nnı ırıı bır ilaçtı bu içtiği: Tuliıi, 
dz haTn:ı a ~urulmu., gibi, yüzüstü kal-

• tn UstUnde ! 

o * * * . 
8ek,g~~· ne oldu? En büyük, en yük
ınabut, 'l'u~~z. mabut, gökyüzündeki 
ti anıaşıı ~ının duasını kabul etmiş.. 
Yiizüne ~ · Ogotaym yerine o gök. 
brraknıı!; ınce, ötekisini yeryüzünde 
Parator k r. lnıparator olmıyanm im· 
Vııc 1·ın1 <lrdeşini: Hasta yava.c; ya-
~ .r• eşti? • ~ 

dis~~ is~ed.iği olmuştu işte: Ken 
kıı:un lın gıt.Jni§ti, ama Mongol ır-
' para toru v 

~Ordu aya'kt 1 • sapasaglam duru-a. 

• o • * 
~otay içJti . . 

kat, lÇki i Ye bıraz anı verdi. Fa.. 
~adr. Bu iç~1~ince, iç sıkıntısına uğ. 

:mu gide,._ ktntısr, ne müthiş şeydi! u.""" «ue · · 0
• il§rnak g ıçın ne yapmak, neyle 

erekti _ ll , acaba? 
<i ~ ah. Buıct 
~darı do~ uın ! Devlet idaresini 

~Unla Vakit gru~~ elime alarak, bu
ll 91ltsan ~e__çırırim ! Nerede o Ye-

Çinı· gınn onu bana! 
dil 1 teşkil"+~ 
biter: Qg0tay a~ı. geldi, ba.şbaşa ver-

Hailenin sonu: 2 kardeşten 1 ullli, 
düşüp öldü; O~ota~lJ' iyileşti! 

doğrudan doğruya meşgul olmağa ko
yuldu: Vergiler tahakkuk ettiriliyor, 
vergiler konuyor, gümrükten gelir te. 
mini tedbirleri tesbit ediliyordu. 

Ogotay, tıpkı babası gibi, kervan 
tacirlerinden satın a ldığr mallar için, 
istenilen fiyattan 100 de 10 fazlasını 
ödüyordu. Arada. Yelu Çutsayın söz. 
lerine kulnk asmıyarak, resen hareket 
etmek istediği de olmuyor değildi. 
Fakat, danışmadan yaptığı bir şeyin 
zararını görünce, bu zararı telafi için 
de gene Yelu Çutsaya başvuruyordu. 
Mescl:i, bir ara ölÇüsüz ve lüzumsuz 
israfı neticesi olarıl.'r, devlet hazinesi
nin tamtakır olmak tehlikesine maruz 
kaldığını a kh kesince. önce kendi ken
disine çare bulma.ğı düşündü. Bula bu
la. kağıt para çık~:mak c;aresini bul
du! Fakat, bir kere de tecrübeli Ve bil
gili Çinliye danıştı. O, bu işe kesen. 
kes .muhalefet edince, kararım tat
bikten vazgeçti! 

:f. :f. ... 

Prensler ilhak olunan yerlerdeki 

-49-

mümessiller, gitgide kafa tutmağa 

başlamışlar, büyüklük taslamak he

vesine kapılmrşlardı. Ogotay bunların 

hak ve salahiyetlerini, vazifelerini ta

yin ve tahdit edici bir nizamname ha
zırlattı. Asillerin çocuklarile memur 
sınıfının okuması hususunda, mektep
ler açmak murnfrk olacağını, Çinli a. 
!imin tavsiyesi üzerine - tasvip etti, 
bu i~i hemen yerine getirdi. 

. Ogotay, asillere, haiz oldukları h:ık 
ve salılhiyetler, vazifeler yazılr birer 
cüzdan gönderdi. Bu cüzdandaki' kayıt 
!ara göre, bundan sonra. asiller iste
dikleri yerde, istedikleri kadar ata 

keyfi olarak sahip çıkamıyacaklardı ! 
Yelu Çutsay, §imdiki "Kudretlile

rin en kudretlisi,, ne büti.in bu işlerde 
elinden geldiği kadar yardım ediyor
du. İhtiyar ve kurnaz alimin elinden 
de bir hayli şey geliyordu doğrusu: 

Cengizin üzerindeki nüfuzunu, onun 

halefi olan oğlunun üzerinde de deni. 

yor ve müsbet neticeler elde ediyor. 

du. Eski devirdeki mühim rolü, yeni 
dev:rde de muvaffakiyetle oynuvor· 
du bu Yelu Çutsay! 

• "' * 

Gerçi, arada imparatorun gazabına 

uğradığr da oluyordu. Hak ve salahi

yetlerinin, vazifelerinin tayin ve tah

didini, hükümdara bu müşavirinin c.:t; 
rettiğini düşünen ve hoşlarına gıtmi

yen bütün irade ve emirleri ondan bi. 

len asiller, devlet sınırı'arı içerisinde 

bir gayrimemnunlar sınıfı te~kil et. 
mişlerdi. Bunlar, pusuda bekliyor, fır
sat kolluyorlar ve birer bahane ile, 

müşavirini hükümdara veriyorlardı. 
Onu çekiştirmek fırsatlarından hiçbi
rini fevtctmiyorlardr. Bu arada, ken
disini gôzdcn düşürmek maksadile, 

e ihllıal et' onunıa istiareyi bir .anı 
..._~ksizin, devlet idare.sile s· --------·-·---

'Yaset ibresi ---------------~--------::-----~--~------_, 
değişti .? o 

mı. 
(Sine· 

be \'U ı 8ayıfada"' devam) 

derccci4k" gibi tef errüata 't .kin . 
ıa- . c nokt . aı ı cı 
A~}"clerini daınazarlarnu değil esas 

1 
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şöyle dedikleri de \'aki oluyordu ara.. 
da bir: 

- Efendimiz, bu Yelu Çutsay, si. 
zin üzerini7..de büyük bir nüfuzu oldu. 
ğundan şurada buradan tefahürlc bah
sediyor, kendisi hakkmda Jıltfcn ibzal 
buyurnıağı esirgemr.diğiniz yüksek te
veccühünlizü, sonsuz iltifatlarınızı bu 
suretle suiitefsir ve s.uiistimal ediyor. 
Hatta, "hakikatte bu memleketi başlı 
başına kendim idare ettiğime göre, a
st! hüki.imrfar b"ııim; Ogotay, Yelu 
Cut~:ı.yııı gölc;<'si ·:ir: ~nhidcn hükme
d~n kı n·~ ... . ~.,ıı r•..,., hükümdar da o

dur.!., gibi sözler'e, hükümranlık kud. 
retinizi istihfaf ederek, efendimizi Jııçc 
sayıyor! 

Bir, iki tahammiil eden Ogotay, 
birdenbire c;ileden çıkarak, bağırıyor. 

du: 

- Hapsedin şu Yelu Çutsayı, ça
buk! Bir daha göz11'rim görmesin yü
zünü f 

Çinli profesör, derhal hapsediliyor, 
fakat ba..smı muhafaza ediyordu. Ba
şının uçurulmasını tercih etmekle be
raber, hiç değilse bu malıpusiyetten de 
kıvanç duyan Mongol "Asilleri,, nin 
bu kıvancı da çok sürmüyordu: Ogo. 
tay, aradan kısa bir zaman geçıncc 
yaptığına pişman olup, Yelu Çutsayı 
hapisten çıkararak, kendisine gene es. 
kisi gibi iltifat ediyordu!. 

(Arkası, var) 

B O RSA 
10 4 937 

llhalannda yıJda lşartotlJ olıuılıu, llR 
ı18de muamele 1dren.lerd1'. Rakamlar 
..aı U de kapanıı ıoıttıı f)J'atıanm 

ll'larıya ıi e kabuı ctmi§tir. Yani 
koaıo-L dYascti tıpanyaya hul"l Çe- VEREN 
••D> .• -• a.ıı:ya an ' ı.ı • ' ~Uç\lJc 'V k Yer almak ve saire gibi 
doı e olay 
.•. ~lllaktan va ınenfaatler,, pe§inde 

I • Sterllu 
•Dolar 
•Frank 

P A RA LA R 
GZO - Pezeta 
12.:i - •Mark 
1 ll - • ZlotJ 
t2.i - • Pengo 

28 
22ö0 
!!4 
14-

tinın büyük he zg~Çerek Alman mille • •! JAR. · LAD~R ( •ti• bUYlik deı.,, erl§ID"'i için oilr- ı : · , İ~ 
~•tıı:. Ve tanı bit muharebeye ha - l _,' 

itil &~da hu . • 1 il h.,,I I Ptensıp üzerinde tam bir • • . 

~~~~:E~~:~:~~ :;:::·~:'. m ~~'"'"''"""'~'"~ ~ ~llnç bi sa kta ise de ileride daha kor· 
0tk<ısu k tpı§nıanın meydan alacağı 

uvvet b I 1 Şitııdi u makti\dır. 
t>rott.aırı1n' d Alıtıanyanın silahlanmak 
~~ a b .... 
.ı· gı lahırıin ~Yuk değişiklik yapıla • 
"ıacıc . Cdılrnekt 'd" 1 lı A tınin e: ır. spa1ıya a· 
ask Yerdi~· d 

crı 1l1ak· . gı erslcrc göre Alman 
~lalı ''c ik ltııstıcri harp techizatlarını 
"'aı ll'lalc u-
• 8a ta,,.. graşacaklardır. Hiç ol· 
ol\ t "rarciert h'' t 

t . CCrUb 1 e ucum tank an bu 
~ınd c erden 1 . . li c art a ınan netıcr.ler daı-
lltarıı ttılıp 'k 1 r rı en b" .. 1 ma edileceklerdir. 

lt'ıın kanaati ~uk askeri mütehassısla-
/\Ittıa Ylcdir. 

'den ilı nyaYI ih . 
ı·ı· tiyar tıyatlr harekete ~evke-
ı ahıarı11 .krnareşalin programı valnız 

lrr d ı tn ı· -
'ğildi a 1 tneselesine de münha-

rıa ·· r. Al YtJ.nin h . manya iktısadiyat ve sa-
l'llalt arıçlc ·· h - belit' rnunasebetlerini artır -
a~ bu ~ 1 

de çok garip görünüyor -
.ll:taJıfiııcti us!aya yaklaşmaktır. Fransız 
lllan f ne ınan l k ~ . 

abtik 1 ma lazımgelırse Al-
dl t . atarı ·ık h rıgıliı 1 maddeler hususun -
adırıa ka - Fransız ve Amerika itti -

sın- A f§t Rusya ·1 • b. ı·-
... q C'\lrn ı e ış ır ıgi yapdma-

rcc:cğinc ;;:Y
1 
aya büyük menfaatler ve

qıt er'' 'k 
"iuk 1 1 na etmişler bile. 

!ren h arıdanber· -
afta • 1 Yazdıgınuz ;ieyler ge-

Bc ı· 81Yasi buh r trıin 'h . ranrn azalma.sına ve 
;:ıs ı tıyat· . 

•tcrtnekt a· l vazıyetinin tesirini 
~llıı!, 0rı:1 ~r. Fil~akika fırtına kop -
°§l!lıdilik b. ıga hır sükünet gelerek 
~ ır muhareb ,_ 

!sa lcla b 
1 

• c f'>Otkusu kalma -
it f cyne milel ·ı · b 
~. ıttcnasr k ·ı sı a lanma yan -
~1Yade h 1 esı tnedikten baska daha 

tz anmııtır. -

:nı:11nmnır.111:-----_n 

C · · •llıluı11 

engel kit;'b~""'l 
Rudvard K I! 
dlUftı 1Pling'd e !i 

ae c;e"ı k fturettı ren: :: 
İngiliz edeb· n Artarn . ii 
a 1Yatını :: 
:asında olan b n Ba.heserıeri :: 

rıyatı arasında u eser Dhıs ne§- n 
~~çıkarılmıştır :; 

• :: 1 

"--..H·=ı . . . . , 

'k -ı.kinci sulh hukuk hakimli- K LJ R LJ N 
~·Beşı 0 taş ~ ~ 
gınden.' et tarafından Bcşiktaşta GÜNDELiK S!Y~ısl GAZETE 1' 

.. Hı.dayahallesinde Camgöz sokağın· Gu.eterutze gön~rtıen yaz11ıu. guete il 
Turkalı m hanede Arif aleyhine açı. ye gtnnek l<:lb ise. urfının ktl~eslne c ga ' 
da 11 sayılı .. "'l h k ıete ı keıtmes! vıı.zıımaıır:ıır 
lan nafaka davasının gorHu .edn m~ a ~-

. de davacı ı ayetın ku- Karşılılı ı.stıyPo 01<urııu. mektuplarına 
mesi neticesın k.. "k k M.. 1 ıo lı:uruQluk pııl ırnyma.lıdırlar 

.. ~ Hakkı ve uçu zzı uyes- I ~ 
çuk oglu ·a~eıeri için takdir olu. · ·nı k ve 1 .. 1 

l:iW>ılmıy1ı1.n yazılan ı.;en gön<:l~rnıekten. 

ıuyınet.!lz yoııanını§ nıektupıarm ıc;tne 
konulan paraıa-m kııytıolnıaıırndan u~ 

ol&rak çıkaıı yazılardan dolııyı, dlrcktor 
ıi!I<. Ustune ~ru eor~ alma?. 

serın J a . rra nafaka bedeli-
d 8 sekızer ı ı 

n~n ay a uı otan 27161936 taribin-
nın ?~va tar m~ddealeyh Ariften tahsil 
den ıtıbaren tl·dayete verilmesine 1 
d·ı k davacı s>l l 

c ı ere .. de gıyaben kaıar veril- Giinii germi.ş sayı <ır 10 T.urıışt11r 
22/3/937 tarihın h' hali hazır ikamet. il - --
miş ve müddealey ın dolayısilc işbu Ua.7xtt>mlr.de ı;ıkan y1111ıarıa rı·ı.tmlerhı 
gabının meçhul olması ·ı· t hl; v. ""r hakkı K."tlt ıcendl81 lclndlr. - " 

. ..ddetle ı anen e .gı. 1..-- ., 
kararın bır ~y :11° Muğundan ilan tari-

1 
;;;;;;;;;;;...,.-;--;.--...-..--..;;;-...,-........_ 

k vcrılmıs o . . . 
ne arar . y icinde temy•zı ( Dahiliye mütehassısı 
hinden itib:arcıı bır kad' d~ hükmün ka-

d ğı tn ır 
dava olunmıı 1 bl'~ olunur. (V. No 
tileşeceği ilanen te ıg 1315) l:aleli Lutüf apaı·tnnanı 4-7 ye kadar 

Dr. Hüsey in Usman 
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Kafkas 
Hikayeleri 

Gürcüceden tercüme eden 
Niyazi Ahmet Okaıı . 

\' /: r.:TT KtT. nr:\·r 

Fiyatı: ıo kuruş 

1 

• Liret 
• Belçlkıı.Fr 
•Drahmi 

84 • Ley 
22 - •Dinar i'i2 

f;i:) - Ten • fmçre'Fr 
• Leva 
• Florin 
•Kron Çek. 
• şmn Avu:ıı 
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66 - • AJtm 1().1.~ 

75 _ • Banknot :ı;:;::ı 

23 

Ç E K LER 
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• Nevyor~ O 78!.l:> • Madrtd 11 421;> 
• P &rll 1 i 62 • 8'-rtl.D 1 9640 
• Mllllno l4 OiOO • Va.r,on ·i 171:> 
• Br11kııııt 4 Gi"S3 • 8Ud8!M'ftf 3 9r20 

• A Una SR 11:Xl • Btı kret 107 ffi3::? 
• C"Pnt'TTt 3 1730 • BPI~ 34 ;)f67 

• f'ofyıı Gl Hl3:'ı • Yokoham1o 2 76;)() 
• Am~trrt111m 1 H3U • Mrıskova 2-~ 73 
• Prıı~ ~:2 G::,n • ~tokholrn 3 1286 

ES HAM 
iş Ba:ıkMn 21 ıo 
ADl'ıi•llU 23 ~;l 
Reji ,-

Şlr HııvT1v -

r..terkez f(ıtnk t3 ;)() 
il ~l~nrta 

Bomontl 

stlkrazlar 
• t98S T.Hor ı 20 !l;:i 

• • • • o :w ı:> 
• • .. lD 2010 

tetik DRhlll llG 

• Ergerıl lsllk 100 -
1921< A M -

• s. EnıınM1 !.l;:i :n 

rr .. mva1 
• <;lml'n•o 
Gı.von Del 
SIT'k neı 

Şıı.rk ın. ~.a 

reırton 

1-1 SO 

fahvlller 

H.ıbtım 

A.nadohı J 
Anadolu U 
"""•lnlı1 lU 
MUmessll A H 60 

PAZAU Pat.artRsl 

•' 

Takvim 1 ( Nisan 12 Nisan 
9 M· rrm .~o M· rem 

UUo doıl"lf!J :. 28 ;; 2(j 

Glln batı~ !8.4.i ıs 4n 
Sabab oamll%J 4 4!5 4 4;; 
~$tle oıı.mar.ı l 2 T !'i 19 l 5 
lk.UıJI OıtJOAZI 1 !'.:-.? 1 5 :'ı7 
Akoam namı..z:ı 184.'i 18 46 
Y atın n am.ıu:ı 20 ~o 2021 
lmeAlı :~ 42 3.40 

Y ıım l(t'l;t'rı gtınlen 1 t: 1 102 
Yılın kAlıı.n ı;tınlerı ~b-1- 2()j 

KURUN doktoru 
Necaettln Atasagun 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 

Lalelide Tayyare apartımanlarında daire 

2 numara 3 de hastalannı kabu°J eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye k2dar 
muayene parasızdır. 
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. . lstanbul Belediyesi Ilanl~rı:·.-... . : f~ :~ 
~ • ,/,>_ '\• ' 

ltfaiye efradına. yaptırılacak 20 ta ne meşin caket açık eksiltmeye konul
I?luştur. Bir cakete 22 lira. bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazmı ve ca
ketin örneği de İtfaiye müdürlüklerinde görülebilir. İstekliler 2490 No. 1ı ka

nunda yazılı vesika ve 33 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
26.4.937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (2036) 

Ketif bedeli 1999 lira 66 kuru§ olanAzap kapısındaki çöp iskelesinin örtülü 

bir hale getirilmesi pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakı ve §artnamesi levazım 

müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. Jı kanunda yazılı vesika ve 

149 lira 97 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 13 - 4 - 937 sa
lı günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2010) 

Hepsine 25 lira bedel tahmin olunan Topkapıda Deniaptal mahallesinin Top

kapı caddesinde eski 315 yeni 337 No. lr dükkan ankazı satrlmak üzere açık ar-

tırmaya konulmu§ ise de belli ihale gününde giren pulunmadrğından pazarlığa 

çevrilmi~tir. İstekliler 188 kuru~Iuk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 

16.4.937 Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.)(2037) 

VAKiT 

BRE 
SE 

ve 
ZİRAAT MAKİNELERİ PANAYIRT 

BRESLAU S-9 Mayıst937 

B• . • f o t" ;:::mı ırmcı sını pera or ::m:E 
d ~ 

üDr.CAFEH TAV\' AR~ n Umumi cerrahi Vtl sinir, dimağ li 
ii cerrahisi mütehassısı !; 
P P . T F k"l . S A . :ı • ana ıp a u tesı . ~ustam :; 
H Erkek kadın ameliyatları, dimağ ft 
U estetik - "Yüz, meme, karın bu- :: 
11 ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum 1 
ii mütehassısı · ij 
Si Muayene: Sabahları lJ e c c 80 en ii 
i: 8 den 10 a kadar m :: Propaganda Servisinden: .. :" 

E :i öğleden sonra ücretlidir :: 
~ jH Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han ii ilanla alakadar Bankalar, mues

sesat, şirketler ve tüccaranın 
Nazarı Dikkatine: 

~ :: ........ No. 1 Telefon· 44086 ........ :: t •• ......... . ...... .-.. .. 

KURUN ve HABER gazetelerinde neşredilecek ilanlara ait tarife 
aşağıda göaterilmi§tir: 

Birinci sayıf ada ba,hk 
Birinci sayıfada santimi 
llônci 1ayıfada santimi 
Üçüncü ve dördüncü n.yıfada santimi 
fWı sayıfalmnda aantimi 
Resmi ilinlamı santimi 
Kitap, kitap~e, mektep,_ gazete ve 
hayır mücueaeleri ilinatı santimi 
Tüccari mahiyeti haiz olm,ıyan küçük 
ilanlar yirmi kelimeye kadar 
Küçük ilanların bet defası 
Muhta~ san'atkirlar ve it anyanlarm 
ilanatı 1 O kelimeye kadar 

Kuru~: 
,, 

,, 
" ,, 

,, 
,, 

Devamlı yapılacak ilanat için tenzilat yapıla. 

500 
300 
100 
50. 35 
30 
30 

20 

30 
120 

20 

ilanlar için yalnız Ankara cadde
sinde V AKIT Yurdunda 

PROPAGANDA 
Servisine mUracaat edilmelidir. 

Telefon: 24370 
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Dcvİet 'Dein.iryolla,.ı ve : Limanlari·~iŞJetm·'e : · :.;. 
• • t • ~. ' •• .' . . .. • . • 1ı:' . \~ : 

• _.. ? ·• Umum. ;daresi . ilanları .. . : . .-.). '.~·: ·:::·: :r· . ., ' ' .. ·. . . ., . 

Haydarpaşa Liman arazisinde kain 4 N. lu tahta ambardan müfreı: yazıha

ne ayhğr muhammen 1500 kurnş mukabilinde ve bir ıene müddetle açt'ı: arttırma 
sure tile kiraya verilecektir. Açtk arttum a 15-4-93 7 tarihinde saat ı 5 de H . 

Paşa Birinci işletme MüdürlüğLinde yapılacaktır. Taliplerin yüzde yedi buçuk 
muvakkat teminat akçesile ve gereken kanuni vesaik ile beraber mezkur gün
de hazır bulunmaları ilan olunur. (1788) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye l;adar binlerce kjşiyi zengın etmiştir 

6. ıncı 
Büyük 

keşide 11 Nisan 937 dedır. 
ikramiye: 200.000 Liradır. 

Aynca: 40.GOO, 25 000, 20.000, 15.üOl 10.001 
lirahk ikramiyelerle ( 50.~CO ve 200 COO) hrahk 

iki adet mükafat vardır. 

Dikkat: 
Bilet alan herk~ 7 /Nisanı 937 günü akşamına kadar biletini 

&iiıtirmiJ bulwunahdır. Bu tarihten soma bilet üzerindeki hakkı sakıt 
olur. _, 

ZAYİ - 933.34 ders senesinde Ka. 
dıköy G:ızi ilk okuld'1n aldrğım şehadet
nameyi zayi ettim. Yenisini alacağım· 
dan eskisinin hükmü yoktur. (V. No. 

l 21723) 
Kadıköy Haşim bey sokağı 11 nu. 

marada Nusret Balamir 

ZAYİ - Adapazarı Türk Ticaret 
bankası İstanbul şubesindeki 1171 No. 
cari hesabımla kullandığım muhürümü 
kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisi. 
nin hükmü yoktur. (V. No. 21710) 

Fatma 

Aylık hesaplarında kolaylık 

Her muhasebeciye, müdüre faydalı 
ve lüzumludur. Kitapçılarda satılmak. ı 
tadır. 

Semti meıhuru 
mahallesi 

Cad<ie veya 
~okağı 

Bahçekaprda 4 üncü Va
kıf han Asma katında 

,, 
" .. ,, 

,, 
" .. .. 

,, 
" " .. 

,, 
" ,. •• 

No: ır Cinı\ 

' 1-8 Penceresiz: 

12, 14, 31 
4, 6, 33 

36 

oda 
15. f Odalar ' ıd., 

o 
17· Oda 

17 28 ., 
•• .. .. " ·-~· I 37, 39, •o 5ı 'O~ odı 

15. 
" 

,, 
,, ,, 

" 
" " .. 
,, 

" 
,, 

" ,, 
" " 

Eyüp camiikebir 
Çakmak~tlard<l 

Yenikapı 

Men::an 

" .. 
Çar§tda 
Sultanahmtt 

" 

Birinci katında 

il 

,, 

" 
zem:n katında 

Bostan iskcleı;inde 
Vılcle hanı ikinci 
kemerde 
Kat;p Kasım 
Eski İbrahimp2.fci 

" 
Sahaflarda 
Cankurtaran 

,, 

ıı. 16 
18, 22, 29 
30, 31, 32 
33, 3~. 37 

39 
9 

Odalar 
Odalar 16·' 

' 
Oda 17 

Methal ve he· !) 
ıatann a.rasındıki 
mahal 

O Mihri,ah imareti 75 
6 Oda ve altında 3 

5!), 57 
1 

2 
3 

65, 57 
36 

36-1 

bodrum 
Dük. 
Nusuh ağ.ı ha-
nında kemer oda 

" •• .. .. 
Dük. 
Ca.mi .ı.uuında 
müfrez; bir kıımı 

,, ,. 

ı.ı 
ı,l 

ı.ı 

l 

" " 34 .. " 

ı 
o.f 

Yukarda yazılt mahaller ~38 senesi mayıs nihayetine kaclar kirayı .,.~ 
üzere a~ık artırmaya çrkarılmı§tır. lstekliler 1 S Nisan 937 Pa~rnbf 1 
saat 15 şe kadar İstanbul Vakıflar Balmüdür'.tJğündc Akant kıteminıı f 
!eri. ( 1858) 

Kocaeli Vilayeti Daimi .. 
Enciinıeninde~ 

Adapazarı - Arifiye yolunun 42 ..:.. 637 - 50+ 107 inc..i kilometreleri ' 
da muhtelif parçalarda §OSC tımiratı ıne vcut altı bin liralık tahı1aıtı d~ 
vahidi fiat üzerinden Nişanın 28 inci Çar§amba günü saat on beıtc 
yapdma.k iizerc açık eksiltmeye konulm u;tur. 

1 
Muvakkat teminat ( 450) liradır. İsteklilerin ihale sa.atine kadar ve~ 

veya vilayet nafia müdürlüğünden ahnmı§ fenni ehliyet vcıikas1 ve muvı.lı~ 
minat mektubu veya banka makbuzu ile viliyet mak~mma ı.ırtname ve (f 

fiat cetvelini görmek istiyenlerin de vilayet Nafia m~dürlüfiine müracaat!' 
czoz•) 

Sahibi: ASIM US 

... ..s. 

~: 



Seyyar lohanta 
Bu gördüğünüz resim Ocağın üstünde pişmiş ye-

seyyaT bir \oykantadır. Ca- mekler de bulunur. Aşçı bu 
va adasında yerli aşçılar sanatmdan pek memnundur. 
mutfaklarını ve yemeklerini. Hazırladığı yemekleri güler 
omuzlayarak müşteri bul- bir yüzle satmaya gidiyor. 
mak icin sokak sokak dola- Anlaşılan müşterisi pek çok-
şrrlar. - Bir tarafta ocak, Ö· br. ,. 
tede pişirilecek şeyler var. 

Şekerin tarihi 
Biliyorsunuz ki şeker il

kin "şeker kamışı., denilen 
bir nebattan çıkanlıyordu. 
Sonra pancardan ve daha 

miştır. Zaten Orta Asya 
Ti.irklerinin pek eskidenberi 
şekeri bildikleri de öğrenil-
miştir. , 

Zorla yıkanmak 
diğer maddelerden de yapıl- Bundan birkaç yıl önce 
maya başlanıld. Halbuki Lehistan hükumeti bir karar 
anlaşıldığna göre, Amerika- çıkarmıştı. İçişleri bakanlı-
da Kanadadaki yerliler çok ğmın bütün memlekete bil-

.eleği/. Herkesin eline bir 
··banyo kartı.. verilmiştir. 

1-l{Ullama gicknler bu kartı 
İmzalatmaya ve tan"/ı attrr-

maya mecburdurlar. Sonra 
bu işi araştmnak için tayin 
edilen zabitler lıer ay, lıer 
mahalledeki halkın kartları
na bakıyorlar, eğer kabul 
edilebilecek mazeretleri ol
madığı halde hamama gitme
mişlerse şiddetli ceza veri
yorlar. 

Yalnız pek küçük çocuk
larla altmış yaşından yukarı 
olanlar için böyle bir mec
buriyet yoktur. İhtiyarlar 
ölünceye kadar pislik içinde 

ı(.a\salar bile ehemmiyeti yok. 
küçükler de büyüd\\kleri za
man ylkanabi.\irler ,~ ... mektir. / 

eski zamandanberi bazı hu- dirdiği bu karara göre Lehis-
bubattan şeker çıkarmak yo· tan ahalisi hiç olmazsa ayda Daha otomobiller icad e-
lunu biliyorlarmış. bir defa banyoya girip gÜ· dilmezden önce rüzgarla İş· 

Amerika yerlilerinin vak- zelce yıkanacaklar. . Üyecek bir araba yapılmıştı. 
tile deriden yapılmış kayık- - Peki, diyeceksiniz, on· Resimde gördüğünüz gibi 
larla Orta Asyadan geldik- larm yıkanıp yıkanmadığını bu arabanın ön tarafında 
leri ve Türk soyundan olduk hükumet nereden bilecek? ~ rüzgarla dönen, kanatlan bü 
lan artık tamamile anlaşıl· Bunu da düşünmediler .. külmüş bir fırıldak vardı. Bu 

Dünyadaki .biitün gemi-
ciler ljntsında yalntZ lngiliz 
gemicilcrj si~h boyun bağı 
takarlar. Bunun sebebi ne

dir bilir misinizi Valctile 
Fransa. imparatoru Napol-
yon Ponapart 7.amanmda 

Fransızlarla l ngilizler arasm• 
da Trafalgar muharebesi ol
muştu. Bu muharebede ln
giliz Amirali Nilson bir gülle 
ile ölmüştü. Gemiciler bu: . . 
adama adeta taparlardı. it-
te o zamandanberi onun ma• 
temini tutarak siyah houn 
bağı kullanırlar. 

döndükçe yapışık ola~ mili 
altta bir dişli çarkı, o da ön ! 
tekerlekleri döndürüyordu. • 
Fakat pek kullanı§\ı olmıyan '. 
bu arabayı kimse beğenme--
mişti. 
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. tarken üzerine ahlmıştı. uzattım. Onun bıçağı bana kildim. O tarafa bakmaya dehşetli sıtma beni öldüre--
;Tam· kılıcile karnını yaraca- değmeden uzun kılıcım kar- korkuyordum. Gözüm ka- cek. Ne para istiyorum, ne ' 
ğı sırada seni kurtarmak için nmın bir tarafndan girip ö- ranlıklarda gittikçe yanan pul! Hepsine lanet olsun ..• 1 
bıçağımı savurarak onu ko- bi.ir tarafından çıktı. Ara· geminin, kıvranan arkadaş- Eski halimle, hatta daha fa. ,' 
lundan yaraladım. Sen de dığı ecelini bulmuştu. !arımın hayalini görüyor gi- kir olarak, insanlar arasında. r 
bundan istifade ettin. Gö- Artık demir sandıklar bi oluyordum. Kulaklanm· gene önceki sağlığımla ya- 1 

rüyorsun ya, sana iyilik et- zenginlik yalnız bana kal- da dehşetli uğultular oluyor, şıyabilseydim... , , 
mek istedim ve yap~m ?.a· içinde saklı bulunan hü~~k boğuk ~ğuk feryadlar işiti- _Ateşim arttıkça hayalleı: 
O halde aramızda bı~ ~u~· mıştı. B~ndan sonra du~- yordum_. görüyorum. Beni öldürme--
~anlık yok. Gene ~kısı ... ~ı- y~da benım kadar zengın Yerımd~n kalkmak, .d~- ye geliyorlar .. işte gene baş· 
hı arkada§ kalalım, ıstcdıgın kımse o~mıyaca~tı:... . ~nya, denız kenan~a gı?ıp Iadı. Tüccar adamlarını ~ope 
yolda anlaşalım. Gemıden getırdıgım yıye. hıraz hava almak ıstedım. Jamış hepsinin üstünden 

Fakat dümencinin gözle- cek ve içecekle dolu olan Buna da imkan bulamıyor- k ıa' aka k elyorl Et .. 
· · k h'" ·· ·· ·· B d dal h ·· k da d d Old .. an r ra g ar. nnı an urumuııtu. u e- san enuz ıyı uru- · um. ugum yere yuvar- f dıl G · 

. • •• J d' d Pek k Sa l dı A . d H ra ımı sar ar... emı ya• fa, hakikaten ıçten soy e ı· yor u. acı mıştım. n· an m. teşım var ı. er K t k t f 
.. b 1 . d' 1 ed" b' d l . d" B" b' f d K d" nıyor... ap an, ap an ·• gim u söz erı ın em ı ı- a a gır ım. ıraz ırşey tara ım yanıyor u. en ım- N ed . ~ 
le. K. anlı bıçağını kaldırarak. yeyip içtikten sonra mağa- den geçtim... erTu""esrkıben ··b· da .. t . • 

· Ar k ·be · d' B da B ·· b' dah · · · r un n ° esını üzerime atıldı. tı h raya gır ım. un n sonra ugun ıraz a ıyıyım okuy d A t k · 
' daf .. be · l d ki bak "b' I F k k b"tk' amıyor u. r 1 yazı· de kendimi mü aa etmege nım o an san ı ara • gı ı .• a at pe ı m, 1 k k k k ,~ · ·· . . . . 1 ar arma arşı , argacı~ • 
mecburdum. Ben onu ~l- tım. Fakat nefretle çekıl- pek halsızım. şte gene ate~ b ık lın · da:. 
dürmesem o beni öldürecek:- w: dim. O zenginliklerle dolu geliyor. Artrk yazamryaca· k.ur_glmiac. . 0 TU§ f vcı..!~ 

' · l d kla k .. Ah h l idi"" esı şti aya ~mm ti. Kanma susamq demde- o an san ı nn enanndan gım.. ne a e ge gt· ""ld""'" be·11• 1 • rd 
• • • L_ d k b k k "b" ld" . .. . ' Y . d k o ugu ı o uyo u. tı. Bunun ıcın oen e r- ana an a ıyor gı ı ge ı. mı gorsenız .... eram en . r· 

lıcımr §İmşek~ gibi bir hızla Mağaranın bir. kenarına çe· mıldıyacak takatim .y_:ok. Bu ,(Dahası var). • 

2 - KURUN'ma çocuk aaylaac 

.. 

Yazısız hı kay~ , 

Manzum ve Nasreddin Hoca 
hiha11elerinden : 

' ' 
Şimdi benzedin 

< 

Na.o;rf"drlin bir sabah geziyordu kırda, 
Bir leyleği gördü karşıki çayırda. 
Dedi: 

- Allah, All:ıh bu ne olacak? 

Upuzun bir gaga, koca bir bacak! 
Hiç bi~iınli değil, bu nasıl da bir kuş? 
Böyle hayvan olmaz, mutlak yanlış doğmuı. 
HeJe düzelteyim kusurlannı dur, 
Belki yakışıklı bir hayvan olur. 
Büyük bir kayanın gircfi arkasına; 
Zıplayıp yapıştı kuşun yakasına; 
Bağladı güzelce hemen kuşağiyle, 
Sonra alıp gitli acele acele. 
Mühim İ!C düştü evine gelince, 
Bir testere ile uğraştı epeyce · 
Biraz bacağından, biraz gagasından 
Keserek dedi ki: 

- Gördün mü, ulan, 
Evvel ne idin miskin? 
Şimdi kuşa benzedin. 

Çoban kim? 
tündüz geçen yaz tati

linde amcasının çiftliğine 
gitmişti. Bir gün ağıllar ta• 
rafında dolaşırken öetden 
bir köylü gelip dedi ki: 

- Öğlum, çobanı gör· 
mek istiyorum, nerede~ 

. - Şu kar~ıya bak, bir 
. aürü öküz yok mu? Onla
' nn arasında başı kasketli o-
landır. 

Böreğine göre! 
Gündüz küçük kardeşile 

kavga edip duruyordu. Bir· 
den bire annesi gelip dedi ki: 

- Y avrulanm, şimdi si
ze birer börek verirsem uslu 

. oturacak mısınız! 
Gündüz cevap verdi: 
- O belli olmaz anne t 

Yereceğin böreğe göre. . 

Usta, seni 
istiyorlar! 
Vahşi hayvanlara oyun 

yaptıran bir cambaz kum· 
panyası gelmişti. Ömründe 
hiç ayı görmemiı1 olan biri, 
kumpanyanın kurduğu çadır ' 
önünde duran bir çocuğa de
diki: 

- Oğlum bir ayı gör· 
mek istiyorum. 

Çocuk, kapı yanında du
ran içi saman doldurulmuş 
bir ayı postunu gösterdi. A
dam bunu istemiyordu: 

- Hayır canlısını istiyo
TUm. 

Çocuk içeriye bağırdı: 
- Usta, gel seni isti

Y.orlar. 

J(aybolmuş değil 

Türkçe dersinde G iindüz 
öğretmene sordu: 

- Bay öğretmen, kayıp 
olmak ne demektir? 

- Bunda bilinmeyecek 
ne var? Birşeyin nerede 
olduğu bilinmemek. 

- Öyle ise sizin saatiniz 

kaybolmadı. 
- Gene ne saçmalıyor-

sun? 

- I3ay öğretmen ki.içük 
çocuğunuz onu demin, ha
vuza düşürdü ama, nerede 
oldu~unu biliyoruz. 

Zorla yenmez hi •• 

Öğleden sonra Türkçe 
dersinde öğretmen çocukla
ra fiilleri dizdiriyordu. Giin-

düze sordu: · ı 
- Kalk, yemenin halini 

söylet 
I 

- Yeyeceğim ... 
- Bu hal mi bu? Sen · 

geleceği söylüyorsun. 

- Tabii Bay öğretmeni 
- Neden tabii olsun? ı 

- Daha on dakika ev· 
vel yedim. Kamım o kadar 
tok ki şimdi nasıl bir de " ye- . 

yorum,. derim. 

Zehirli mantarlar 
Köyde, küçük Durmuş'u 

annesi kırdan yenecek man· 
tar toplamaya göndermişti. 

Çocuk zehirli ve zehirsiz 
mantarları biribirinden ayırt 
edemiyordu. O sırada kele
bek tutmak için dolaşan bir 
baya rastladı ve terbiyeli ter
biyeli selam vererek sordu: 

- 'Affedersiniz, yenecek 

mantarların hangisi zehirli, 1 
hangisi zehirsizdir, hunu ! 
nasıl anlarlar? 

Bay biraz düşündükten 
sonra cevap verdi: 

- Yavrum, şey ... Yani 
bir adam mantar yedikten 
sonra ölürse, morga götü· 
rürler, orada midesini açar 
öyle anlarlar. .. 

- KURUN'un çocuk .yfaH 
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' Kolay hesap 

. / 

Ne kadar rakamlı olursa l 
olsun bir adedi kolayca tak. , 

· sim etmesini biliyor musu. ' 
, nuz} Bilmiyorsanız işte size 
eğlenceli bir usul; ama yal. 
ruz dokuzla taksim etmek İ· ' 
çin. Anlatmaktan ise gös-

~ termek daha iyidir. 

\ 
Mesela: 368 gibi bir a· 

'dediniz var. Bunu douza , 
taksim edeceksiniz. Yukarı., 

dan aşağıya bir çizgi çizersi
niz. Bunun sol tarafına 36 
yı: sağ tarafına 8 i yazarsı
nız. Sonra gene sol tarafta 
36 nın Altına 3 ü, sağdaki 
8 in altına 6 yı, onun altı
na da 3 ü koyar, her iki ta
rafı cemedersiniz. Sağda 
çıkan yekun baki, soldaki 
harici kısmettir. 

Ancak sağdaki yegun 
on ve ondan fazla çıkarsa, 
mesel;: 1 O, yahut ! 7 'fse 
rakamları toplar ( 1 +O= l, 
7 + 1 =8), çıkan tutarı sağ 
yekuna yazar, fakat gene 1 O 
yahut 17 hesabile elde bir 
var diyerek solun yekununu 
yaparsınız: 

368 
36 

3 

40 8 
Şimdi bu adedi dokuzla 

taksim ederseniz gene aynı
nı bulursunuz. 

Daha büyük bir adet bu
lalım: 

542 8 
54 2 
54 
5 

603 1 
Sağdaki tutar 19 çıktı. 

Elde bir deyip sola geçece
ğiz değil mi} Yalnız o ka
dar değil, yapacağımız da
ha birşey var. Elde bir doğ
ru olmakla beraber, 1 le do
kuzu toplarız, gene 1 O eder. 
Bu defa da (O+ 1= 1) olur, 
fakat elde daha 1 kalır, yani 
iki. işte bu 1 i sağa yaza
rız, 2 yi de sola geçirerek o 
sırayı da toplarız. O halde 
(5428) i 9 la taksim eder
sek harici kısmet 603, baki 
de 1 olur. Hem eğlenceli, 
darbı ve tarhı olmıyan kolay 
bir taksim! 

Salon oyunları 
Aldatan kazanır 

Bu eğlenceli oyunu bü
yükler de, küçükler de oy
nayabilirler. Kaç kişi olur
sa olsun ziyanı yok. Oyunu 
idare edenin elinde bir kağıt 
toplu iğne bulunur, bütün 
oyunculara beşer tane iğne 
;verir ve der ki: 

- Ben işaret veı:diğim 
zaman .. evet,, yahut 0 'hayır,, 
söylemek yasaktır. Bunu 
kim söylerse söyletene bir 
iğne verecektir. 

Bu oyunda ciddi olmak, 
hile yapmamak, kendi üze-
rinde iğne varsa, verilen beş 
iğneye katmamak lazımdır. 

Oyunu idare eden bir dü-

..----·····················-················· 
KURUN 

Çocuklar için 
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dük çalar, bu başlamak işa· 
retidir. Artık kimse ne "ha
yır, ne de "evet,, diyecek
tir. Fakat gene herkes bunu 

biribirine söyletmeğe ve iğ
ne alır ı 1a çalışacaktır. 'Bü-
tün oyuncular ayaktadırlar. 
Biribirlerini aldatmağa uğra
şırlar. T ahii gülmeler kızma
lar olur. Mesela birisi, bir 
oyuncunun yanma telaşla 

giderek: 
- Be ni mi çağırdınız} 

Der. Öteki yanılırsa: 
-Hayır! 

Diye cevap verdi mi, al
dandı ve bir iğnesini kay
betti. 

Oyunu idare eden, artık 

kafi görürse, düdük çalar 
ve herkesin .. evet,, yahut 
'·hayır,. demesine izin verir. 
Oyun bitmiş demektir. Kim
lerin elinde en az iğne kal
nuş ve yahut hiç kalmamış
sa ona ceza verilecektir. 
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1ren sesi 
Bir yaz akşamı, gökyüzü Lir 

çok yıldızlarla tezyin edilmiş, ay 
sanki bir tarafa çekilmiş, sessiz
ce onları seyrediyor. O, güne~in, 
renğini çalan şualar altında et
rafrmızdakileri zor seçebiliyo
ruz. 

Gittikçe kendisine yak)aştığı-

\ 

mız kapıdan, içeri giriyoruz. buıma~: 
Ve oradan da teş'i etmek üzerf • Yukarıdan aşağıya: 
beraberinde geldiğimiz çok kü- 1 - Yük taşıyan bir hay• 
çüktenberi birçok meşakkatleri- van, bir harf, 
me katlanan babamı trene bin. 2 - Okuyup yazan, akıllı 
diriyoruz. uslu adam. 

Şimdi hareket • memurunun 3 - Arapça zıya, şart edan 
soluk ve titrek elinin katarın ha- 4 - Bir harf, bir su yeri, bir 
reketine işaret vermesini bek- harf. 
!erken, babamın uçuk ve renk- • 5 - Bir kız ismi bir harf. 
siz dudaklarından şefkatle karı- . 6 - Bir nota, toprakta büyü· 
şık, belki son diyebÜeceğim şu yen 
kelimeler dökülüyor: " 7 - Eklemek, bir edat 

- Oğlum, dönüşte ne getir. Soldan sağa: 
memi istiyorsun? . \ -- l - Talebe~e _lazım olan 

İşte o son kelimelerini ta - ' 2 - Zeybeklere verilen bir 
mamlama~tı ki, trenin tüy- ad, fiilde yokluk edatı 
leri ürpertici düdüğü öttü. Te - 3 - Ht:ikfımetin bizden aı~ 
kerlekler rayın üzerindeki ilk dığı 
devirlerini yaptılar. Şimdi ben 4 - Genişlik, ehemmiyet 
kafamda kurduğum biricik hedi- '- 5 -:- İstediğimiz 
yeyi istemek için trenin arka- 6 - Temiz olmıyan, mem• 
smdan koşuyorum. Maalesef, leket 
istediğimi, düşündüğümü, se - 7 - Kız adı 
simle, hareket:erimle babama i
letemiyorum. Tren benden, ben 
trenden gayri ihtiyari biribiri
mizden uzaklaşıyoruz. 

• • • 
Ne zaman bir tren sesi işit

sem, o geceyi hatırlar ve kendi
sine bir tüd:.i söyliyemediğim 

hediye gözümün önünde canla -
rur. Çünkü ... O, gittiği yerden 
geri dönmedi. 

Saim. MALKOÇ 
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1 
Açmazsan sana birşey 

söylemez. Üzerine elinle 
koyduğun şeyleri sana öğre· 
tir, başka ilgisi yoktur. Yü
zünün çizgileri hazan tek, 
hazan çifttir. Ren~i beyaz 
da olur, sarı da. Sen ona / 
neler yapmazsın neleri 

Nedir o? Bil 1. 
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CoGRAFYA. 
Yanardağlardan, çökün

tülerden doğarım. Mercan
dan yapılmış çok kıymetli 
kardeşlerim var. Başımdan 
ayağıma, ayağ1mdan ba~ıma 
ba~san hep adımı göriirsün. 
Bana gelmek için sudan geç
melisin. Kimim ben} Bil 1 

BEŞiNCi SAYIMIZDAKi NE 
DIR 01 BlL 
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Türk eskiden dii.nya!Jl şçjılctcn 

biiyük .301.J<lu 
Bilgi verdi dil oordi bugfüıJ..,;L 

m.illct1ere 
Gen,e o kuvoot~ l.mgföı şu 

<lihıyaya ·el koydu, 
Türk yiiJcscJ..."ie duracak millet 

Zer geçse yere 
n 

Fatih Mehmet, lstanbulu 
zapt.ederken, gemileri Hali~ 

sokmak istiyordu. Fakat s~· 

rayburnu ile Galata arasında 
bir zincir gerilmişti. Bunun 
için Bc§iktaştan Kasımpaşaya, 
kadar yağlı tahtalar koyarali 
gemileri bu suretle bir gece i
çinde karadan Halice indirdi 

BULMACA 
Yukarıdan aşağıya: , 
Öğrenci; g, Ege, Ş; Re ve 

et, ma; ebe, vah; ter, im; M, 
ha, la; esmer, K; ne razı. 

Soldan sağa : 
öğretmen; g, ebe, se; re, 

er, N; Ege, her; net, ara; C, 
V.1 Z; İsmail~ l; ahmak. 

Doğru halledenlerin isiml&
ri pa:z.artesi günkü KURUN 
gaz.et.esile ilan edilecek ve ka
zananlar da kazandıkları h&. 
diyelerle birlikte bildirilecek.. 
tir. 
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·AF RI KA 
çöllerinde1 

Bir Türk "" çocugu 
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Zenginlik hırsının sonu 
Ben elimdeki klcı ne o

lur ·ne olmaz diye hazır tu· 
tarak bir iki aaım geriledim. 
Maksadım kaptanla dümen· 
ciyi karşı karşıya bırakmak, 
çıkacak netice üzerine ne 
lazımsa onu yapmaktı. Kap
tan bıçağını eline almış onun 
':üzerine yürüyordu:_ Dümen
ci de büyük bir intikam hır· 
sı ile yaklaşmıştı. Kuvvetli 
bir kol sallıyarak kocaman 
topuzunu kaptanın kafasına 
savurdu. Eğer kaptan he
men gerilemeseyd.i muhak
kak ·başı parça parça olacak
tı. Diimenci, bu ilk saldırı
şnm neticesiz kaldğım gÖ· 
rünce herifin üzerine atıla-

rak elinden bıçağını almaya 
çalışıyordu. 

Ben boğuşmaya kanş
mak istemiyordum. Kapta· 
nm yenileceği yüzde yüzdü. 
O zaman· dümenci ile haş
haşa kalacak, zaten denizde 
yüzmekten ve sonra boğuş· 
madan pek yorulmuş olaca
ğı için elbette hakkından 
gel~cektim. 

Karşıdan seyrediyordum • 
O, kaptanın bacağına kuv
vetli bir çelme atmış, ayni , 
zamanda, bıçağı tutan elini ' 
yakµlamıştı. Birdenbire kor 
kunç bir çığlık koptu. Me
ğer dümenci, beni.m bıçağı
mın açtığı yarayı öyle bir 

~ kuvvetle sık-mıştı ki, acıya 
dayanamıyan kaptan bıçağı 
elinden bırakmaya mecbur 
olmuş, dümenci de bir da
kika hile kaybetmiyerek, ya
kaladığı bıçağı onun tam 
kalbine saplamıştı. 

Kaptan yere yıkılmış, can 
çekişiyordu. Dümenci ha • 
na doğru gelmeye başladı. 
Önce de dediğim gibi, artık 
can yakmak, adam öldürmek 
istemiyordum. Bu fena işten 
nefret ediyordum. Bunun 
için tatlılıkla bağırdım: 

- Arkadaş, yerinde dur: 
şu pis bıçağı elinden at. Se
ninle vuruşmak, canına kıy
mak istemem. Sen fena bir 

' 

arkadaş değilsin. Tamah- ' 
karlık etme. Gel, kardeşçe 
anlaşalım. Eğer intikam al
mak sevdasında· isen, onu 
da aldın. Gemiyi yaktıran, 
iyi kalpli arkadaşlarımızn ö
lüm üne sebep olan kaptan
dı. Sen denizden çıktığın 
zaman onunla boğuşmakta 
olduğ~mu görmü~tün. Ver
diği kötü emirleri yaptığım
dan bin kere pişman olmuş
tum; ondan intikam almak 
istiyordum. Görüyorsun ki 
benim hiç bir kötü ·niyetim 
yok. Siz kavga ederken de 
ben işe kanşmadJm. Onun 
öleceğini biliyordum. Sen 
kumlar üzerinde tiakabiz,ya-

- KURUN'un çotıııak myfaaı 


