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Alman sefiri Viyana
dan ayrıldı 

Viyana, 11 (A.A.) - Hariciye müs
teşarlığına tayin edilen Almanyanın es
ki Budapeşte sefiri Von Mackenzen 
Berline avdet ederken Viyanada dura • 
rak Guido Schmidt'i ziyaret etmiştir. 

Belgrad'da • •• •• 
ınonu ismet 

Yuao ı 
~vya mektupları 

.~k9oslavyada 
1 · intibalar 

B klgrad, 9 Nisan - Falih Rıf · 
F.ı, ~ccrneddin Sadık, Ahmet 

bcrabc tnın Ve Muhiddin Birgenle 
'!ksprcs{ t't§arnba akşamı Sirkeciden 

ik. S: areket ettik; perşembe ge· 
tcrait . !~hatimiz tamamen normal 
&aristaıçınde ge~ti. Trenimiz Bul· 
J'ağlfh ~~opraklarını geçerken hava 
}'a~ · Hatta bazı verlerde 
•lıy0r~r taneleri beyaz ka; şeklini 
sonra y' Caribrod istasyonundan 
ra-:ıa b I ugoslavyaya girdiğimiz sı· 
lcr, ~ utlar açıldı. Dağlar, dere
dltl)a~ uklar bir bahar güneşile ay· 
Yug0 l ı. Hava da ılıklaştı. Fakat 
~la 8 avyanın şimali garbisindeki 
dJ'tıa ra, İtalya - Yugoslavya hu-
;: tına Y • k 1 d" .. lk' "ilf' enı ar ar uşmuş. ı 
lu ak!l evvel lstanbulda ve Anado-
g di'"1•80ğuklnnn bu istikametlerden 

gı anlaşılıyor. 

iste B Ik htrl~ k a anların havasında ilkba-
~h it 1u rn vsirninin biribirine ka-

ava c ~ıracm, urıu turıu sıyası 
&rada erbYanları arasında kalan Bel
lllcrk;... u dost ve müttefik devlet 
b '"<.tne · · asın id gırıyoruz. Yugoslavya 
'ti.irk atesi ile Belgrad gazetecileri 
ini ve ghzetecilerine karşı çok samİ· 
llli ha~ırİraretli bir istikbal merasi-
81n dir k ~~ışlar. Yugoslavya ha· 
liikaç e .torlüğü ecnebi kısmı şefi 
~ evı,.. b' . lJnda k ~ ızı ta Çaribrod hudu-
tccilcrJe ~§tlndı. Diğ~r dost gaze· 

e Belgrad ıstasyonunda 

ASIM US 

Belgrad, 11 (Hususi surette gi
den arkada ımızdan, telefonla) -
Türk gazetecilerinin buraya geldi
ği gündenberi bütün Yugoslavya 
Başvekilimizi bekliyordu. 

Dün Belgradda büyük merasim 
hazırlıkları başlamıştı. Şehirde res
mi ve hususi birçok binalar elek
trikle donanıyordu. Bu sabahtan 
itibaren de bütün şehir Türk ve Yu
goslav bayraklarile donanmış, halk 
sokaklara dökülmüştü. 

Hava hiç de memnun edici değil
di: Öğleye doğru yağmağa başlı. 
yan yağmur, sonra daha şiddetlen
mi~ti. Fakat, buna rağmen halk is· 
tasyona akın ediyor, Başvekilimi
zin istasyondan sonra takip edece· 
ği caddeleri dolduruyordu. 

(Somı: Sa. 4 Sü. ~) ---

Dost Yugoslav Ba~cldli Dr. Mildıı 
Stoyadinwiç §chrimizi ziyareti 

csnasrn d" 

1( Ur/anın kurtuluş merasimlfldC bıılımanlar 

ahraman Urlan ın 
kurtuluş yıldönümü 

Dün heyecanlı bir gençlik 
tezahürüne vesile oldu 

(Yazıcı 5 inci sayı/ada) 

Yeni tefrikalara 
başhyoruz: 

1 1 
r---ır.! 

l Yeşi 
Cehenn em 

k Harbin Vakalanna Büyü 
daima telcrarlanaca 

rinden olan Milo 
karııtrğı bir aık 

k jsimle-
viçin de 
hikayesi 

Yazan : 

Cahide Os man 

2 
Büyük Ha 

unutulm 
macera 

rbin 
az 
lan 

• Maske len 
gemile 

mzş 

r 
z yazısını Bu heyecanlı deni 

yann okuyacak smız 

3 
• 

l Zehirl 
Sarmaş 

s u senen 
büyük p 

ık 
i n en 
Ol i s 

1 roman 
Dehşetli m acera do 
man olan bu eseri 

lu bir ro· 
n tefrika-

ama da yakında baılıyacağız 1 

Radyoda kimleri 
dinliyoruz? 

Radyomuzun merak edilen y~ni 
ıpikeri Bayan Ezher 

(l' azısrnı 7 inci de o1ı."1ıyunu:::) 

azan an numaralar 
Tanı liste halinde 10 uncu sayıfamızd'!- bulacaksınız 

Ressamlar için alınması 
düşünülen tedbirlerden sonra 

Genç muharrir ve 
şairler de himaye 

isteyecekler 
Bu suretle daha verimli bir vaziget 
ihdas edileceği kanaatindedirler 

\ 

Genç ressam
ları himaye et
mek için ortaya 
atılan tasavvur
lardan sonra, ba
zı genç muhar
rirlerin de ayni 
şekil etrafında 
Kültür Bakanlı
ğı ile temasa ge
leceklerini haber 
aldık. l'cııi ·neslin edebiyatını meydana gctirmeğc çalışan genç 

{(Lir oo muharrirlerimizden:: Ya.şar Nabi, Calıit Uçuk 
ve Cahit Sıtkı Sonu: Scı. 4 Sü. 2 

Rüştü Aras'ın seyahatleri 

Biz, .sulhun dünyayı 
bir güneş gibi 

kaplamasın ı istiyoruz 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 

Aras iki ay sonra Bağdad ve Tah· 
randan geçerek Moskovaya gide
cektir. 

Riiştü Aras bugün Belgradda· 
dır. Belgradda dünya sulhuna Bal
kan cephesinden yeni ufuklar açmak 
için bir işçi gibi çalışıyor. Yarın 
Irakta, lran yaylasında dünya sul
hunun Asya cephesini ayni şekilde 
seyredeceğiz. 

Balkanlardan, Asyadan geçip 
gelen sulh dostluğu seyahati Mos
kovada nihayet bulacak. 

Moskova Riiştü Arası iyi tanır. 
1920 denberi Ankara ve Moskova 
dünya sulhunun iki yılmaz bekçisi· 
dir. Rüştü Arasın Kemalist Türki
yenin sulh yolundaki mesaisine ha· 

(So11u Sa. 11 SU. 4) 

Sadri Ertem 

'il. Tevfik RiişW Ara.s 

Beşiktaş Ankaragü
cünü 3 -1 yendi 

Dünkü maç çok heyecanlı geçti 

Ankara miidafilcri top" kaleden ıı::a.1-;l~tırıyor'Jırr ~ 
(Yazısı 8 inci sayrfamızcWiır\ı' ,, 1 

l 



Avcılar Cemiyeti 
Dün yıllık toplantılarını yaparak 

idare heyetini seçtiler ... 

Avcı1ar cemıiyctiııin dfüıkü toplu.ntı:nn<lmı bir intiba 

Avcılar ce:niyetinin yıllık toplan-! heyetinin bir yıllık çalrşma raporu o
tısı dün saat 10 da Eminönü Halkevi ı kunmuş, kabul edilerek yeni yönetim 
salonunda olmuştur. Toplantıda idare 1 kurulu seçimi yapılmıştır. 

YUGOSLA VY A'DA 
ilk intibalar 

• (Vstya.m 1 incide) 
kar§ıla§tık. Yugoslavyada Türki
yeyi yıllardanberi sevimli şahsiyetile 
temsil eden elçimiz Haydan, müste· 
şarı Şefkati ile birlikte istasyonda 
bulduk. 

Belgrad, İtalyan - Yugoslav 
anla§ması imza edildiği giindenberi 
Orta Avrupada faaliyetlerile bütün 
siyaset aleminin dikkat \'e alakasını 
çeken bir merkez halini aldı. Bel
r;rad anlaşmasının ihdas ettiği yeni 
vaziyeti tetkik etmek üzere Yugos
lavya - Romanya - Çekoslovak
ya hariciye nazırları burada bir kon· 
ferans halinde toplandı. Konuştu. 
lcabden kararlar verildi. 

Gc~cn sene Bratislavada topla
nan bir konferansta verilen karar 
ınccibince Küçük Antanta dahil o· 
hn devletlerden biri, kendine taal
! ık eden hususi ahval icabettirdiği 
takdirde, diğer bir devletle ayrıca 
bir anlaşma imzalıyabilecekti. Çün· 
kii Küçük Antantın esaslı gayesi, 
Büyük Harpten sonra Orta Avru
pada teessüs eden hudutların, bil
hassa Avusturya ve Macaristana 
karşı muhafazası olduğundan, bu 
maksada mugayir olmamak şartile 
antant azasının serbestçe hareket 
etmelerine bir mani görülmüyordu. 

işte Yugoslavya Başvekil ve Ha· 
riciye Nazırı Stoyadinoviç ile ltalya 
Hariciye Nazırı Kont Ciano arasın· 
da Bdgradda imzalanan anlaşma bu 
kararın verdiği serbest hareket sala
hiyetine istinad ediyordu. 

Bununla beraber İtalyan - Yu
goslavya anlaşması imza edilir e· 
dilmez bir takım ecnebi memleket 
gazetelerinde Küçük Antantm bu 
anlaşma ile sarsıldığı şayiaları mey· 
dan almıştır. Tabii olarak, harici
ye nazırlarından mürekkep olan 
konferans bu vaziyeti tetkik etmiş 
ve Küçük Antantm her vakitkin· 
den daha kuvvetli olarak hayatiyet 
kabiliyetini muhafaza ettiği ilan o
lunmuştur. 

Fakat iş burada kalmadı. Kü
çiik Antant konferansından sonra 
Çekoslovakya Cümhurreisi Bene§ 
de Belgrada gelerek Yugoslavya 
Kral Naibi Pol'u ziyaret etti; bir 
kaç gün burada kaldıktan ve siyasi 
müzakerelerde bulunduktan sonra, 
bizim Bclgrada gelişimizden bir gün 
evvel, büyük tezahürat içinde gitti. 

Küçük Antant konferansı topla
nıp dağıldıktan ve dağılırken de bu 
antantın Avrupa siyaset aleminde
ki vaziyetinde hiçbir değişiklik ol
madığı, neşrolunan beyannamede 
tebarüz ettirildikten sonra Çekoslo· 
vakya devlet reisinin Belgradı ziya
reti neden ileri gelmiş olabilir? A
caba hakikaten Küçük Antant aza
ları arasında bir buhran var da bu
nun önüne geçmek için imkanlar 
mı aranmıştır> 

Bu hususta resmi maliafilin İza· 
hı şudur: Beneşin Belgrada gelişi, 
Çekoslovak cümhurreisine karşı Yu. 
goslavyadaki milli sempatiyi teba
rüz ettirmiştir. Bu vesile ile rnndan 
nümayişler olmuştur. Küçiik An
tant konferansının vardığı iyi neti
ce böylece teyid edilmiştir. Haki
kat halde bu defa Çekoslovakya 
devlet reisine karşı Yugosla,·yada 
yalnız resmi hükumet ve saray ta· 
rafından değil, her sınıf halk taba
kaları tarafından gösterilen muhab
bet gösterileri tabii mikyas derece
~ini aşmış, Beneşin gerek gelirken 
kar§ılanm~sı, gerek giderken uğur
lanması, her ;Şehirin istasyonların
da yüz binlerce insan kalabalığı ile 
unutulmaz heyecan manzaraları ya
ratmıştır. Bu itibarla Küçük An
tantın arazi statükosunun muhafa. 
zası bakımından Macaristann karşı 
olan eski vaziyetinde hiç bir deği
şiklik olmadığı muhakkaktır. 

Yalnız gazeteciler mahafilinde 
duyulan dikkate değer baz rivayet· 
leri de knydctmck lazımdır. Bu ri
Vi\yetlerc göre, Çekoslovakya Kü
çtik Antantm Macaristana karşı o
lan müşterek garanti siyasetini da· 
ha ziyade genişletmek arzu ediyor
muş. Mesela Macaristana karşı hu· 
dutlarının Küçük Antantça temin 
edilen garantisini bütün hudutları· 
na - billlassa J\lmanyaya karşı ga· 
ranti şeklinde - teşmil ettirmeği 
düşiinüyormuş. Fakat Küc;._ük An· 
tantın diğer azası, mevcut garanti
yi muhafaza etmekle beraber bu yol. 
da bir genişletmeye taraf tar değil
miş. 

Diğer taraftan son zamanlarda 
Çekoslovakya, yahut Yugoslavya 
ile Macaristan arasında bir anlaş· 
ma ihtimallerinden bahsedildiği ma
lumdur. Gene rivayetlere göre 
son Küçük Antant konferansında 
bu türlü şayialar üzerine müzake· 
reler olmuştur. Neticede l\facaris
tanla Küciik Antant devletlerinden 
biri arası~da yapılacak herhangi bir 
anlaşmanın alakadar iki devlet ara
sında imzasından evvel Küçük An· 
tant devletleri tarafından tasvip edil. 
mcsi kararlaştırılmıştır. Bu rivayet 
de Küçük Antant devletlerinin Ma
caristana karşı olan siyasetlerinde 
tamamen birlik hareket etmek az· 
minde oldu!:larını gö~ter'İr. 

ASIM US 

Maliyede tayinler 
Ankara, 1 t (Telefonla) - Ma

liye Vekaleti Varidat şubesi müdü
rü Trabzon dcf~erdarlığımı, T rnb
zon defterdarı B. Yekta varidat şu
besi müdürliiğüne, Eminönii mal
müdtirü B. Hüseyin Yozgad defter
darlığına tayin edildiler. 

So§uğa rağmen •• 

Nurullah Ataç soğuktan şikayetçi 

mi? .. Haber'de dünkü yazısını okuduk
tan~onra sırtındaki paltoya rağmen, bu. 
nu pek terkedemiyoruz .. Çünkü, bin ko· 
cadan arta kalan bivei bakir kar§ısın -
da ezilip büzülerek onu bir tür!ü incit
mek iste:ı;ıiyor: 

ziyade tedvin edilır..iı olan o konfor bu J 
mahlıiklan rahat ettinr..ek, memnun et-ı 
mek, olduklarmdan çek şımartıralc için-

dir. 1 
hkcnderiyeye çıkarken, vapurunu -

za fesli ve arapça konuşan bir liman ve 
kar:ıntine zabıtası gelmese ve liır..an nh
hmları Üzerinde keza arapça konuşan 

entarili ve fesli h!r kalabJ.lık peydah • 
Birdcr.lıire geri dönüveren soğuğa lanm::sa, t&kcr.deriycyi l'.1ısırdaa baş • 

öfkelendiğimizi söyledik. Doğrusu pek ka hcrh~ngibir memleketin modern ve 
de değil. muhteşem bir limanı telakki dcbilirıi • 

Öfkc!enJT.iş gibi gözüküp, öfkelen - r.'.::. Bütün lim .. ::ı!nr az çek kozmopo -
ıneğe çalıgıp, hatta gerçekten öfkelen - litti:-. lsltc::ıdcriye, adeta, ~nd~cc koz -
clii:rimizi u.nıp ta içimizden gi]üyonız. mopolittir. 
Çünkü geçici olduğunu biliyoruz. Her Limandaki serbest mınkka<lan çıkn· 
an bizi yağmurla tehdit eden bu karan· rn!< şehre gh-inceye kadar bü' ün mua -
lık bulutların arkasınC:n, yine ht>r an gÖ- mele muntaz."U1l ve kolaydır. Yüksek ve 
zükcbilecck mavi. masmavi bir sema ol- zengin turizm rr..cm~eketi olmak, gelen mi 
duğuııu biliyoruz. Bize biraz nu ediyor, sefirle:-in ir.ti~mla ve nc::akctle knrşı -
işte o kadar. Fakat ben, bu yazıyı ya • lanma]arını şart koşm:ı.kta-:!ır. Mısır hü
zarken, başladığnn cümle daha bitme • k\:rneti bu huscsu rr.ükemmel hallebniı
den ortalığın gün güneş olmryacağından tir. Polis hı:karetine, çok dikkatli ol -

müş insanlar değil, talebeler al:r. ll 
larınsa paraları, haydi yok demiY~ 
ancak eğlenceye sarfec!e:ek kac'ardı!sıe 

Şu halde ne yapmak lazım?· 
günlerde, kitapların satılmayışrrıı paV 
lılıkta bulan bir iki kitapçı bu derde t 
merhem bulmak hevesine düştüler: ( 
pahalı diye mi kitap ol:umuyorsull 
Öyle ise alın size .. On forma yinni t 
ku:uşa kitap ... 

Bu damping nasıl bir neti:e .,ert 
cck?. Henüz d<ıha pek o kadar keltı 
rilemezse de. bunu ister istemez iyi it' 
§ılamalıyız .. Y.:lnız dfüki:t eder11erıiı. 
nevi kitapların daha ziyade intihatı: 
şiir petekleri üzerinde yaptığını gört 
ceksiniz .. Fena değil; bir çok saucıU 
rın ço:ap ve boyun b:ığı gibi marıif•1 

ra cşyas:nı §arkile sattığmı h~tırlı)~ 
cak olursak, demek ki kitapçılar daı 
ha sonra verecekleri ucuz ilim kitaPj 
rımn propagan fasını şiirle yapmayı 
nasip görmüşler. 

emin miyim? Belki de siz bu sntırlan ır.akla beraber nezaketsiz bir gümrük -------------
okurken her tarafın cennet gibi olduğu· 
na bakıp benim hangi günden bahset • 
tiğimi anlamıyacaksımz... Hayır, ger • 
çekten öfkeli değiliz; hiç ümit ile, hem 
de tahakkuk edeceiini iyice bildiğimiz 
bir ümit ile öfke bir arada ya§ar mı?. 
Kara bulutların arkasında göğün mtı\•İ 
olduğunu biliyoruz... Ya kışın bilmez 
mıiyi7.? Kı~ın da biliriz ama o wman dü
ıüncemizle b!Jiriz; halbuki şimdi, soğu
ğa, tehdit eden yağmura rağır:.en yine 
de bahar olan bu günlerde o maviliği 

bütün vücuc'.umu.::la hissediyoruz. Bu 
bilginin yanında dÜ§Ünce ile edinilen 
bilıi nedir ki? .... 

1 skenderlye 

"Ulus" un politika muharrari Bur -
han Belge bir iki haftadanberi Akde • 
nizde bir gezintiye çıkmıJ bulunuyor. 
Dün gelen "Ulus,, da iskenderiyeye ait 
şu yasını okuduk: 

Doğu Akdenizin en büyük en mo • 
dem limanı, bizzat liman tesisatı bura • 
daki ticaretin zeval c? ili kanal halinde 

bulunduğunun şahidi. Bir atlantik ge • 
misi çıkıyor; diğer iki tanesi Kahire ya
hut Lukscr yahut Assuan'daki yolcu • 
Jannı bekliyor. Bunlar, bizim l;manla -
rnnıza bazan uğrıyanlar gibi, zengin 
memleket kasabı ve bakkalı, değildir. 

Aralarında miras yemiş fakat evlerinde 
koe&mı§ b•.ıruşuk yüzlü bağa gözlüklü 
moralizm ve pür~tanizm kurb-ınları yok. 
tur. Varsa bile bir azlrktır. b1mra ge -
lenler zengin mcm!ekctlerin zenginle • 
ridir. Bunlar, her yılın kı§ıru Côte d'A. 

zur ve Riviera'da satın a!mağa ba:ılıya
rak bu alış verişlerini Lükıor' daki "kı
rallar vaaıi,, ne kadar ileri götürebilen 
müstesna ve cinsleri gittikçe ortadan 
kalkan mahluklardır. 

hkenderiye, K.-ahire, Helvan Helyo
polis, Lükıor, Asıuan gibi Tarihten zi
yı:.de bugün artı1' turiznı hayatına ır.:ıl 
olnnış olan bu yer]et'deki bütün o muh· 
tc§e:n oteller ve herhangi bir ilimden 

- Son zcowrnlartl·t harımla kat·yrı 
ba§kıdı. Bımu tekzip etmek içiıı sokak 

muaır.elesine ve hamal yağmı:u.ına uğ • Gün ;; n n o t la r ı 
r&maksızın Mısıra girebiliyorsunuz. 

lstanbul ve eşekler 
"Akşam'' da Hikmet Feridun yazı -

yor: 
lıtanhul Şehir Meclisinin giinlerden· 

beri halletmeğe uğraştığı bir dava var: 
Eşek davası ... Fakat yanlı§ anln~ılma • 
sın bu riyaziycdeki meşhur "Eşek da • 
Ynsı,, değildir. Bu lst:ınbulda t-şdderle 
nakliyat yapılıp yapılmaması davasıdır. 

Biz e§cği yalnız "hayvanların filo • 
zofu,, olarak tamrcık. Meğer o ayni za
mJnda hayvanların en mühimmi imiş 
te ... Baksanıza mühim olmaıa biz htan· 
bullular günlerce onunla meşgul olur 
muyduk?. 

Fakat Şehir Meclisindeki eşek hak • 
kında yapılan münakaşalar bir şehir 

nakliyat işinden ziyade b'.r estetik me • 
selesi haline ıirdi .. Acaba C§tk şehrin 
aokaklanrun bedii manzna&ını bozuyor 
mu? Bozmuyor mu?. 

Şehir Meclisi bu mevzu e·rofında iki· 
ye ayrılmış. Eşeğin ~iddetlt: llle~hluJc 

bulunan gruptan Adalı Avni Ynğız, ~ 
~le nakliyatının pek feci bir §ey oldu • 
ğunu söylüyor. • 

Bunn iız.adan B. lama.il Şevket §Öyle 
cevap veriyor: 

- Eteği hııric:ı az medeni gösteren 
sebep nedir? Bu hayvan e§kali harici
yesi itibarile mi zevki bozuyor? .. 

Bence B. tr.mail Şevket haklıdır. E
§ek §ehir dahilin:le serbest serbest do • 
laşan hayvanların aşP.ğı yukarı en gü -
zcllerindcn biridir. Ncdı:n zevki boz • 
sun? AnlıyaIT'...:ıdım ... 

Yirmi beş kuruşa kitap 

Kitap satılmıyor .. Niçin? .. Seneler • 
denberi verilen tek cevap şudur: 

Çünkü, kitaplar alınamıyacak kadar 
pahalı!tlır. Çünkü. bizde çıkan her ki • 
tabr, aşağı yukarı, bütçesini tevzin et
miş, bir memuriyet sahibi yani para gör-

ctti!iimizc <hh 1>ir -~cıyia <lola.ş1wıy.J 
krızıısmııı ününde böyle oturuyoruz. 1 

Alır Ali! 
Şimdi bir mendil kadar mey~ 

bile bırakılmad:ın altı yedi k• 
apartnr.:ınhrla örtülen Taksim 1~ 
limh:me m1'ydanı ile kıtlası, 25 • 
yıl evvel maliyece satılığa çıka!1~ 
ca, ralun~tli Ebüzziya, gazetesın 
acı bir feryat koparmıştı. KıtI-~ 
yeniçeriliğin k:ıldınlması sureti 
devleti kurtarmasına. kartı tük~ 
olarak T ekirdağı iyanından "Çe; 
bi ağa,, nm nasıl kendi kescsind ~ 
yapıp hibe ettiğini, yapılırken 
nasıl rençberlerle beraber tat tat~ 
harç alıştırdığını hikaye etıll t 
"Dünyanın h~r yerinde büyük ~~ 
birler geniş meydanlar aimak ;~;ıı 
milyonlar verip dururken bur,.S 
400 bin liraya verilip elden çıka"' 
lır mı?,, diye acrnııuttı. 

Ebüzziyanm bu yazısı, Satar >) 
n)"•"' .~.,...., ~ .... ı.:~,. ... :ı- h--:-'-:·-~_-; 
"Hükumet Satar Ali oyununu•cv 
zir edecek kadar paraya muhtaç ti 
dır?,, diyordu. 

Satar Ali oyunu, o yazıdan oi 
renmi~tik ki, eski zamanın bir çel 
gi oyunu idi. Konduğu büyük rıı' 
ruı, sırasile, gömleğine, uçı.; 
runa, donuna varıncaya kadar, ili 
rer birer satıp çırılçıplak sevdiğil' 
kucağına atılan ve orada can .,,er~ 
bir mirasyedi Ali bey üzerine t'' 
pılmış bir orta oyunu! Bu oyu11dl 
Ali bey üstündekini ba§mdakini ; 
knrdık;a, tellal tolünü alan biri: 

S ta Al. kü'rkü' .. , c..t,11 - a r ı nu. .,.. • 
J\li kaftanını! Satar . Ali plııu ! 
ye sesleniyor. oyunun adı da b"1' 
dan almıyordu. 

Tasviri Efkann o zaman can!~ 
dırdığı Satar Ali adı bir mü~ 
zamanın maliye nazırına alem ol"' 
kaldı idi. 

Dün Kadıköy su !İrketinUı .~ 
Nafiaca alındığını, mukavelet~ 
imzalandığını okuyunca, bir çeYT~ 
asır evvel yatadığmuz ~erviıı 7' 

tar Ali fıkrasını hatırladim. 

Satar Ali ! Artık a<:ı bir ha~ 
dan ibaret! Bugünfu\Aliai Alır /V 
Ne mutlu bize ••• 

Ustun danıU" 

---.------_/ 

Tayyare piıiangosıl 

Büyük ikrsm:ye 
bugün çıkaca~ 

·de 
Tayyare piyangosunun son l:c~1 ~ 

sine dün s~at on ikide Tepe:.:ıa~ınGB 
ri s:nema binasında başlanmışt•ı. 

B!na erkenden dolmuş. l;c.pılM "r. 
panmıştı. He:kes büyük il:rami>'~ 
kendisine cıkmasını bekliyoı•JU· 

büyük ikr;miye olarak 25000 Jira 3 

numaraya ç·ktı. Dada büyük il<rıı111~ 
ler 1:-·ıgüne kaldı. Sonları (068) le j 

hayetlenen biletler yüzer lira ıni.ı1' 
alacaklardır. 

Keş:dcye bu sabah 
edilecektir. 



:1-hl.JRUN 12 Nf SAN 1937 

_7.\· 
.:6~~!l da şa&a: 

• 

Osman Cemal kadın 
olup da evlenirdi 

Antraks hastalığı 

insanlara da geçtiği 
tespit edilerek 

mücadeleye başlandı 

Genel ispekterler 
teftişlerinde 
tespit edece 

• 
Yazan: neyı 

ler? GSMAN CE~IAL KA YGJLI 

r' l· t Caıctclerden b. . .. 1 b" 
11 

•C 0.Çtı: ırı şoy e ır an· 

~ Si~cc ıd 1 
n.ısı) ol I ca kndm ve ideal erkek 

. rna ı~ 1 
~ c~ete .· 

.. ~vaplard nın. açtığı ankete gelen ı 
rt thşti. B :ın hır tnnesi dün göziime 
11 • unu b lk' .. ·· b lt 1 
1 

•ere ok d • e ·ı, ust uste eş n ı 
' u uk•~ . . d - E ~ 1.<1n sonra ıcım en: 

• Ber d d" k d · l d dl 0 u cevnb k e ım, ·a m o say ım 

11 ben Verir~j ~r~~ §Öyle bi~ ~evap da 
dl a kızım h.rn. - Öylesını bulsam 

hr n1ıyd~ç') sana. şuna, buna .hını.
Yapar, Ya ·. ~u ynştan so~ra ne 
sandığırn~ar • koşemde, bucagımda, 
~~?,sa. ' sepetimde nem varsa 
0 tclıı:na \b:• llliikcllef bir düğünle 

O ~ n Varırdım!., 
<lklid_~~tcye gelen ve benim dün 
)';'~. 0 ceyabı bir dah:ı oku-

U 'll~~'ld' :.. 
,. tt~ b;; l \gun erkek tipi şudur: 
'J r~i~ ..,u' u, geniş omuzlu, müte

tııı' rtt,~ b~ullu, mat bir sima üze
IJ Stıtr}*. k:v ~ift lacivert göz, siyah, 
~ ~'kt.~ n-cık saçlar, muntazam 
ili l.ı..! . 

tı tu ~ti. D . 1 .. 
• ''Wfk • • nıma şen, rıu er yuz-. t~ ltı cıe lfİ muamele eden, kur-

1• ~ "~ına, bilhassa esine bağ-
l' na "e ın.. ·k bil -

~ . ~ili. uzı en ... 
c.llniıı ihr · Kunfuiu yuvanın ve 

:t ~~n b.1Yaçlarmı lemin edebilecek 
,, IJ'lr u~ .... 1r nıaa, sahibi ve en a~ğı 
~ v .• ,~~un : l\end' . u ... ,, 

~:ını.ır b~:ne b~ kadar dört başı 
dılınde .. r kelcpır anyanlara avam 

"4~0Yle bir tnbir vardır: 
·~\.: ana rnı dedin Şakir ağa?,, 
~ ·%1 bırakalım ama bayan kı-

/ w..r.ı..;,lzı,'k d ·~: . . bir uo~~~ a da dedunm .JZibı. e-
t.ok ~ nı bulsalar senden önce 

f."t, }'ap }'anlar, bayancıklar ne ya· 
;;?llt-0y1 : kendileri ona ço~tan 

·t ~:ndcn do}karlnrdı. Ho~, bu ıst;
·utıcrn k ayı, ben senı asla tayıp 

' arııa~dıy 1~1rn ! Sözlerinden öyle 
... Ye b0

} ~i henüz sen gençsin . 
bİ' btl olrnn c kı _çok dn güzelsin ... Gü. ;~le en~a bıle hayalinde kendisine 

k oa:c: her c3
• bulunmaz bir eş ara-

rf at.... gen: kızın hnkkıdır. Fa-' ... 
~ ~ { <l<ı" 
f ben, sc~> işin bir de fakatı var. 

,cıl'an b ın gibi ne gene ne CYÜzel 
ıı:ctıd aya -' o ~ · .ı ılcr· ncık kızlar tanırım ki 

v ı~ .. l ıne b" l p ~IJ.~ erkek oy e dört başı mamur 
\i~ ~1lh16 arıya anya yaşları otu· 
si~t1?\de' l~c. sonunda mat bir sima 
!aı a ı.ı~ct~cıvcrt göz yerine l:art bir 
artı~ ~?du:Cde .Yaradana yan bakan 
b1.1ıa· 1§ İ§te bıle r.c:~ı .o~muşlar a~a 

l~lllı&} n geçtıgı ıçın onu bıle 
~" 'ıetcd' ~rdır. 

j b0~~. : bu bolluk, nerede bu 
· ~ii a kı erede bu Hasamn yağlı 

ııel'l) <:.ım ! . . 
on-ıu~ı U~un b l hc:tı U, he 0 r. u, ~em geniş 
~Ü:>}··l'l)nt b· rn. rnutenasıp vücutlu, 
•:qcİ u, he~ s~ma üzerinde lacivert 

t • s1' il\untasıyah, parlak, kıvırcık 
o zam d' 1' ~ k tırC\ ı:ı ış ı .... 

Yu .... \re ·:~n. ~akrak. kıvrak, oy· 
\ ~r Ustelık d . . ] 

~H, t .
1 
tıa, eşi b .. e ıyı muame eli, 

02 il\ ne aglı D .. D=-h esi de cab ... ans ve mu-
il\ .... a s n .. . 

ı..ıe" onra dn . 
tıı-. li"!rneI b k cvıne, karısına 

~ n ·rn k . . . 
··· n. ıçın doloun bir 

~ 1 • o 

~ rı ·ı' ' urnn ı_ .. l b 1 • .... o,, e .. 
. :.; ı.ı up dn ~ " sını nerede ve 

i) "rurrı} ana Peşkeş çekmeli 
~ "''ı .... . ı· J• ... sını 

,,;,ı ıs Ve tıp 
e 'tab j °t1:"1rlos:ı], atıp:nı Uzunçar-
~r !).' nas?) olur dersin 

<ı.tt:<l ,<trıhnll F':.. 1 
l . ~- ' u:: nrn h 
at~;:a ... .:ı~. c:ın:\ b e, atta alınma 

v~k.: urnda birşey an· il 
"e .. a tılc be;. 

~onlü Ylc sc . . I 
t!ı<:. ,. P-k ''u··ı' nın gıbi ..,ö .. ü " arrn. J teki . o .... • Çqgı . •Ş... 7 erde bır kızca- 1 

talipl~;ilınc~ l:en~~~~llının evlenme 1 
llık b bcge... ınc çıkan b"t·· 
1 • oyUnl ·•rrıerrı. . . . u un 1 ıtırnin· . u, k' .ış: Kımınin car· 
k' . ın §ı k •rnının -1 1l'\ınin ,, §lk arın k' rnurn bacak, 

JC ' llll' ' 
en kulak! kı~ın çiroz, 

1
' ıminin ko-

Zıraat bakanlığı hayYanlara arız 

ca burunlu olduğunu bahane ede
rek birkaç düzineden fazla istekliyi 
reddetmiş... Yavaş yavaş böylelik
le günler, aylar, yıllar geçmiş; kız· 
cağız da yavaş yavaş Erenköyünü, 
Bostancıyı, Maltepeyi falan aşıp 
Kartnlı boylamış!. Yani yaş kema
le yaldnşmı~... Derken. 

. olan antraks hastalığı ile umumi şe. 
kilde mücadele etmeye karar vermiş 
ve baytar umum müdürlüğü Y::.sıtasile 
bunları tcsbit etmiştir. 

Bakanlık mücadele clrnfıntla Yiliı.
yctlere yaptığı bir tamimde mücade
leye hemen b:ıı:ılatılmasını \'P. .Antraks 
hastalığının bazı yerlerde insanlara 
da geçtiğini, listelerde yazılı köylerde 
mücadelenin mecburi olduğunu bildir. 
miştir. 

Bu sene 
girenler 

lise bitirme 
her seneden 

imtihanına 
daha çok 

Kiiltiir bakanlığı genel ispeklerlcri --------------

Bir gece annesine: 
- Ah anneciğim, demiş, hani 

ben gençken beni istiycn bir çarpık 
boyunlu vnrdı, acaba o evlenmiş 
midir? 

Annesi cevap vermiş: 
- Nerede ise. adamcağız, torun 

sahibi· olacak nyol 1 Hem evlendik
ten sonra adamın çarpık boynu bi
le düzelmiş ... 

- Ya ondan sonra çıkan mum-
hacnk? 

- O da şimdi üç çocuk babası ... 
o~n da evlilik o kadar yaramıs ki 
şimdi bac::ıkları doğrulmuş 1 • 

- Y n daha sonraki tulum ka
rınlı? 

- (lk karısı öldü de ikincisini 
bile aldı! Herifi görme şimdi, 0 tu
lum gibi karnı evlendikten sonra 
öyle inmiş ki! 

- Ya o çiroza benziyen kupku
ru herif? 

- Onu da görme simdi evlen
dikten sonra o da öyl~ topl~mış ki 
yanağından kan damlıyor! 

- Ya o yelken kulaklı? 

- Onun da geçen hafta kızını 
kocaya Yermişler, hem öyle bir dii
ğün yapmışlar ki... Hem evlendik
ten sonra adamın kulakları bile kü-

- Peki... Ya hele o bir koca 
burunlu vardı, o ne oldu? 

- Ne olacak, çoluk çocuğu ile 
gül gibi yaşıyor. Herif yaşlandıkca 
bumu da inadına ufahyormuş! • 

Kız mclul melul içini çekerek: 
- Desene ki anneciğim, demi$, 

bizim eYlcnmemiz mahşere kaldı! 
- Neye mahşere kalsın yavrum, 

şimdi sana yeni bir talip ı_:ıktı da ha
berin yok! 

- Aman deme annecii?im bu 
yenı tnlip nasıl adam acab;·? ' 

- Söylemem, beğenmez~in ! 
- Söyle anneciğim, beğenirim! 
- Beğenmezsin kızım? 

-Vallahi beğenirim anneciğim, 
söyle bakalım, nasıl adam? 

- Biraz kamburca! 

_ Ziyanı yok anneciğim, öteki
lerin kusurl.!ırı evlendikten sonra 
nasıl geçmi~sc bunun da kamburu 
e\'lendikten sonra muhakkak geçer. 

işte benim yüksek gönülH.i, la
kin saf kalpli bayan kızım: 

O kadardır ol hikayet ı 
Herkesiıı gönlünde bir aslan ya

tar amma: 
Ne yntar! 

Bir de bnk~rsın ki gün olur, har
man olur ,.e o zaman insan, papa
zın dediği gibi: 

Köres, topales, kabules! 
Deyip çöpçatana yanaşır ı 

- Baytar umum miidürlüğü hru:talı-
ğın mevcut olduğu 'ilfıyctlerc ı\n
traks a~ısı göndermiştir. 

I<üçük çekmecede, lkitelli köyü ile 
Kotranya çiftliği hay\·anatı ar:ısı:ıda 

Ş.ap hastalığı da görülmiiştür. 

Bulaşık olan bu hastalığın önünü 
almak icin vilfıyet baytar müdürlüğü 
sıkı tedbirelr almış ve buralara bay. 
tarlarını göndererek hcstalık olan 
mıntaka kordon altına. alınmıştır. 

B'.!ytar civar köyleri ele dolaşa. 

rak sıkı taramalar yapacakalardır. 

Halkevi spor 
salonu 

57 bin liraya çıkacalı 
salon ihale edildi 1 

• 

Eminönü Halkevi için yeni bir sa
lon yapılnuığn. karar verildiğini ve bir 
arsa satın alındığım yazmıııtık.. 

Arsada. inşa edilecek yeni salonun 
ihalesi diin yapılmıştır. Bina 57 bin 
lirjlya ı;ııkncnk v~ aJtüst o1Jlla1'. Uz~rc 
iki salonu bulunacaktır. 

Bu salon 850 kışi alabilecek ımıhi
yette geniş olacaktır. 

ınce sofra mutfak 
tuzları 

Satış fialları tespit 
edildi 

Çamaltındu ince tuz değirmenınin 
hazırladığı cofra tuzlarının yarımşar 
ve bir')r kiloluk paketler ile ve mut. 
fak tuzlarının da onar, yirmi beşer 
ve ellişer kiloluk içi kağıt kaplı çu
vallar ile satışa çıkarılması kabul edil 
miş ve paketli sofra tuzlarından birer 
kiloluklar altmış dörder ve yarımşa~ 
kiloluklar da yüz yirmi sekizer adet 
olm:ık \!zere sandıklara konulup anba
lajlanmıştır . 

Bunlardan paketli sofra tuzlan için 
kilo hesabile Çnmaltmda 8,i5 tstan. 
buldu. Kasımpaşa ambarında 9,50 ve 
mutfak tuzları için de Çamaltında 
4,75 Kasımpaşa ~mba:ın~a 5,25kuruş1 
satış fiyatı te5bıt edılmış; diğer ida.ı 
relere sevklerinde Çamaltı fiyatlarına 

bu~'inclcn itibarea şehrimizden hare. 
ket C'derck A~adolunun muhtlif vihi. 
yctlcrinde teff ıılerc c;ıkacnlt!nrdır. 

Genel ispektcrkr teftişlerinde dersler 
le ve talebenin yetiıimesilc yakından 

aI:ıl:a1ar olacakları t;ibi en mühim iç 
olan okul iht'yacı mesdesini ele ya
kındn.n tctkık cdcceklcrC:ir. 

lspcktcrlcr tefti~ etlilderi vılayet. 

lerin l;:iiltiir direktöı lüklerinden bu 
yılki talebe sayısilc yeniden ort:ı. okul 
\ 'C liseye tiİrecek talebenin oiktarmı 
da anlayacaklar ve blınların ''Cni ücr.ı 
yılı başında hangi okullara ~lma.cağı. 
nı inccliyerek vaziyeti raporla B:ı.kan
lığa bildireceklerdir .. 

Teftişe çıkan ispeklerlcr talebe va. 
ziyctinden b:ı.şka kıdem alacak öğret. 1 

mcnlcr:n vaziyctilc <le meı:gul olacak. 
hır derslerini gözden geçireceklerdir. 

Bu yıl kıdem görecek öğretmenin 
sayısı 300 den fazladır. 

Lise bitirme imtihanına 
girecekler 

Bu yıl hariçten lise bitirme imti· 
hanına girmek için Kültür bakanlığı 
orta. tedrisat direktörlü~rüne birçok 
miiracaat vaki olmaktadır. 

Müracaat ıam:ımmn başalm<ısı pek 
az o!dnğu halde 15imdiye kadar 175 
kişi Bakanlığa baş vurmuştur. Bu•11:ı. 
rın enı;ı.L\ı tetkik edilmektedir. Uygun 
görtnenler imtihanları yapılmak üze. 
re lisclcıe havale edileceklerdir. 

Tedrlsatliptidaiye Kurumu 
üyelikleri 

!!kokul oğrctmenlcri arasınd:ı kuru
lan tcdris:ıtı iptidaiye kurumu üyelik
lerine lstanbul 15 inci okul baş öğret. 
meni Etem ile 1stanbul 27 inci okul 
baş öğretmeni Cnnbora seçilmiştır .. 

24 saat içinde 21 vaka 
Son yirmi dört saat zarfında ı;ehri . 

mizde 4 yaralama, 6 dövliş, 3 hakaret, 
3 muhtelif sebeplerden vefat ı deniz 
kazası, 4 muhtelif vaka olmak üzere 
21 zabıta vakası kaydedilmiştir. 

Denizyolları tarif es -
!ktJsat vekiı.le.ti deni~ yollarının 937 

navlun ve yolcu tarifelerindeki tetkik
lerini bitirmiş, yeni tarifeleri tesbit 
etmiştir. 

ldnrcnin geçen ~ılki zararı üzerine 
tarifelerde yeni bir tenzilat yapı1...na. 
mış, yalnız yolcu \'e nakliyat tarife
leri üzerinde bazı değişmeler olmuş. 
tur .. 

Yeni tarifeler bir mayıstan itibaren 
tatbik mev!dine konacaktır . 

nakliye m!lsrafları:ım zammı surctilc ~-~~~-....~~~---'!!"""!"-..... 
satış fiyatlarının tahakkuk ettirilmesi 
\'e alelusul umum müdürlükten me· 
zuniyct alındıktan sonra sat113a. baş· 
lattırılması kararla.'itırılmıştır. San. 

dık ve çuval bedelleri bu fiyatlara da. 
bil bu!unduğundan toptan satışlarda 

mU!iterilerden sandık ve çuval bedeli 
aranmayacaktır .. 

Mimar Sinanı türbesinde değil 
büyük eserlerinin içinde anmalıqız 

Mimar Sinanın 350 inci ö:üm yıldönümünc ait 

ih!ifal iki gün evvel Süleyman~yec!eki mezarı b~şm
da yap:ldı. lhtifalin çok [::ar.şık ve infizruns!Z ya

pıldığmı söylcme&c lüzum yok. Bunun böyle o~a
cJ.ğı tabiidir. Çünkü, eşsiz mimarmı:zm ihtifalinde 

bulunmak istiyen binlerce İs~a.nbullunun, o kr.®r 
kü:ük bir yere S!ğmTYaclğı muh~kk~ktı. Acabl, 
me~asimin, mutlak surette S:n~n'll mezan oo:rnd" 

d ? G . s· d' 1·1 mı yapılması lazım ır · · erçı, ınan, ken ı c ı.c 

kendisinin yapuğı türbede yatıyor; kemik~eri orada. 
F a!<a!. as~mc!a Sinan hu kücük tür!>ec!e c!eğil, kcca 
Süley:maniye abidesinin kubbeleri altında ve daha 
vfrzih olarak Süleymaniy:min kend' sinde yatmakta
dır. Onun için öyb tahmin ediyoruz ki mimanmı
za yapılacak ihtifal de kemik:erinin bulunduğu yer
de değil, onun büyük ruhunun sinmiş olduğu yer
de yapılmalıdır. Bu suretle, kar:~ıklık ve intizam
sızlığın da önÜne geçilmit olacaktrr. 

Pul müfettiş 
memur' arı 

ve 

icra <hıireteı·i11de tet
kikat yapabilecekler 

Pul tetkikatı yapmak için mahkeme 
ve icra drıirclerinc müracaat eden pul 
müf ctliş ve mcmur:arma. bazı adliye 
dairelerince müsaade edilmemekte ol. 
duğu anla!)ılmıştır . 

Dam,.,.a kanununun 58 inci madde. 
"' sinde bilfıınııın ''resmi ve husu~i daire 

''e miiess~selerlc rn'r biliımum ma
hallerde pul tetkikatma memur edile
cek ze\'atın \'akit \'akit tetkikat icra. 
sına salahiyetli oldultlnrı,. yazılı bu. 
Junmnsına \"e resmi de,·air tabirine 
ma.hkemelerle icra daire!cri de dahil 
bulunrn:ısma göre pul tetkikine me. 
mur edilen kimse1erin bu yerlerde de 
tetkikat yapabilecekleri bütün mah
kcı.1e ve icra dairelerine tamimen tcb 
liğ eclilmi~tir .. 

Hafta tatili 
yapmıyanlar 
Zabıl:ı. dün ~chiı de hafta tatiline 

muhalif olarak dükk:'"ın açan \'e gizli. 
ee çalışanları tesbit etmek için bir 
arama yapmı~, Beyazıt İrfnniye çarşı. 
smda düğmeci Ohanes. a~-nı çar51da 
ktmduracı ŞeYketle Zind:ınkapıda Yor 
;inin makarna fabrikasınd&. j~ yapıl
dığı tcsbit edilmiş Ye mahkemeye ve. 
rilmişlerclir .. 

Kah veler taranıyor 
lnhis:ırlar umum mUdürlüğü 1stan. 

bulun tiirlii semtlerindeki kahYelcri 
ve emsali yerleri dolaşarak kaçak Ye 
yasak oyun kiığıthırı ctr:ı.fmda bir ta. 
rama yapacaktır. 

Bu gibi aletler bulunduğu takdirde 
müsadere edilerek müessc~e sahib,i 
hakkında kanuni takibat yapılacaktır. 

Şimdiye kadar yalnız İstanbul kıs
mında 21 kaçnk oyun kağıdı, ::? yerde 
kaqak sığara kağıdı, 3 yerde de essrnr 
bulunmuştur .. 

iplik builranı hafriledl 
İplik buhranı yava:ı ya\'aş kaybol

maya ba.~lamı~tır. Yedikulcdeki iplik 
fabrikası her hafta 15 balya. kadar 20, 
22, 21 numaralı ipliklerden yazmacı 

ve dokumacı c.:mdına vermektedir. 
Bu mii:tar 1plik ihtiyac:nr karşıla. 

mak üzere kifi gclme:;•edir. Bunlar 
tktısat vekaletinin to.yin ettiği fiyatla 
s:ıtılmakfn :lır. D'ğer taraftan Ada::a 
\'C Mersin Tarsustan da iplik 3'dccck
tir. 

Adaya i~ieyc=ck vapurlar 
Akay idaresi Hnli;ten kiraladığı iki 

\'apuru y:ızın Adalar arasında işlet. 

mck için tccr~bclcr y:ıpm:ığ:ı baı:.;la

mıştı. 

Bu vapurların Adalar iskesinc ol. 
m:ıdığı görülmüştür. Ya.,url:ır çok 
aşağı kclmış ve yolcuk.rın çıkmaları 
güçleşmiştir. 

Akay idaresi lıu \•apur?arcla tadfü'ıt 
yapacaktır. 

1
- ilmi Fe'sefe --

Dün \"e Yarın Kitaplanndandrr 

____ Fiyatı 40 kuruştur 



4 - KURUN 12 Nf SAN 1937 

Alman zabitleri 
Sovyet zabitlerile 

gizı·ce görüşmüşler 
Sovyetlerle anlaşmak istiyorlar; fakat, 
Bitler Japonya ile anlaşmak fikrinde 

Londra, 11 (A.A.) - Bir Alman -
Sovyct ittifakına doğru mu gidiliyor? 

Sunday Chronicle gazetc-;ine göre 
bazı Alman zı:J:..itleri gizlice Sovyet Zd· 

bitlerile görüştükten sonra gid:p Hit ·ı 1 

le:c bu mülakatın neticesini l·ildirmiş
lcrdir. Bitler ile general Ludendorf, 
Dlomberg ve Göring arasında vukubu -
lan bir miıhikat esnasm:la ask-:ri şefler 
Sovyctkr B;rligi Almanyaya karşı cep
he nldı!;ı müddetce memleketin emni -

yetini tam olarak temin etmeğe imkan 
olmadığını söylemişlerdir. 

Hitlcr ise buna mukabil bir Alman 
- Japon itilafını tercih ettiği hakkın -
daki kanaatini teyit ederek bu takdir -
de Sovyetlerin faaliyetine set çekilmiş 
olacağını ilave etrr.İ§tir. Bununla bera -
ber, Sunday Chronicle gc:zetesinin yaz
dığına göre, Hitlcr neti::ede aı;keri rü -
csanrn fikrini kabul etmek mecburiye
tinde kalacaktır. 

Hin • tan'damuha 
be başladı 

''Mukaddes cihad,, ilan olundu
lsyanın geııişlemek ihtinzali var 

Londra, 11 (A,A.) - New Dclhi' -, 
de :ılı'1cın haberlere göre, Hindistanın 
batı sim 1 hududunda cuma gtinü şid -
de.lı muharebeler olmus, 6 İng:Jiz zabi· 
tı ölmüş ve S z .. bit yaralanmıştır. 

iı.<a fakiri Çııktu bölgesinde mukad
de ... c~hat ilan etmiştir. Buna binaen is· 
yanın gcnicılemesine intizar edilebilir. 

Kongre partisi, merkezi icra komi -
tesinin bugün yapacağı toplantıyı 2Ci 
nisana talik etmiştir. 

Londra, l 1 ( A.A.) - Yeni Del- 1 
hidcn gelen son haberlere göre, 1 
Vazirist'lerle o1an son muharebeler
de lngilizler 29 ölii ve 45 yo.rnlı 
vermi§lerdir. 

Hazırı nan bir projeye göre 

Türk Spor 
Kurumu 

Bir siyasi müsteşarlık 
tarafından idare 

edilecek 
Ankara, 11 (Telefonla) - H. Halit 

Bayr::ğm istifası üzerine Türk Spor 
Kurumu ikinci baııkanlığma Aydın me· 
busu \·e Türk Spor Kurumu umumi 
merkez müfettişi B. Adnan Erk'in nam· 
zctligi gösterilmi tir. 

Bundan baııka 4 B. Cevdet Kerim in
ccdayı, Fııat Sirmen ve Süreyya Genç· 
cığanrn ela jı;imleri mevzuubalısolmuş -
tur. B. Cevdet Kerim incedayı teşki -
latta v41zifcdar olmadığmd>ın niıamna -
menin 1 .5 inci mo::ddesi intihabına mani 
teşkil etmi~tır. Ncti;c yarın (bugün) 
belli olacaktır. 

D" :er taraftım, hlber aldığıma gö • 
re, Türk Spor Kt•rumur.da yakında e -
saslı deı:işikliklcr yapılacaktır. Bunun 
isin üç proje hazırl:ınm:ş ve alakadar 

1 
makama vcrilmi~tir. Kabulü ihtimali 
kuvvetli olan projeye göre spor tcşkiJatı 
Başvek"lete bağlı bir siyasi ınüstccar
!rk tarnfmdan ve resmi bir kadro ile r. 
dare edilecektir. 

Siyı:st mfüteş:ınn, geçe.ı yıllarda 
memle';: Atimize gelip spor işleri iizeı in· 
de tctk.lticr Y<'r.~ n Al:nan spor teskila· 
tı erkanmcl n B. Kari Dim nyr.unda bir 
mütehassıs müsaviri bulunaca '•tır. Tnş· 
ra teşkilatı da manı;up zatlar tarafın -
dan icllre olunacktır. 

Bu yeni tc§kilat i~in hükumet tara • 
fındaıı bu aylarda Büyük Millet Mec
lisine b·r l:;ınun teklifi yaptlması bek -
lenebilir. 

Belgrad seyahatinden sonra 

Baş vekil Avrupa da biı 
seyahate çı acak 

ismet İııönii'ııiin Londı·ada11 sonra Brrli 
git11ıell ve Hitleı le ko11uşı1ıak ihtimali v8 
1ngiltere kral ve İmparatoru altıncı 

Corcun tac giyme merasim:nde Atat ürk 
Türıtiyesini temsil edecek ol::ın fevknl:1-
de heyet n:sanın 26 sında fotar.t:ıu~tlnn 
hareket edecektir. Bu heyetin başın. 
da bulunacak olan başvekil ayın yir
minci "eya yırmi birinci gO:!nü Belgrad. 
dan şehrimize avdet edecek ve Ankanı
da rciıicumhura Belgrad konuşmaları. 
nın neticeleri etrafında mnllımat ver -
d:l:ten sonra Atatürke ve.tla edecek ve 
tekrar İstanbula gelecektir. 

Heyeti inglltereye götürmeğe me • 
mur edilen Ege gemisi son hazırlıkları
nı bitirmek üzeredir. 

Türkiye heyeti, heytte refakat ede. 
cck olan gazeteciler ve sai. memurlarla 
Ege ve heyetin emrinde bulunneak 
"Koeatcpe., torpito muhribi Adalar de· 
nizinc ulaşınca Akdenize açılmadan Pi. 
reye ugrıyacak ve Yunan hükumeti 
Türk h:yetini askeri merasimle seliim
lrynealttır. 

Yunaıı Ba·vekilinin bu fırsattan isti. 
fadc ederek İsmet İnönü .. : son siyasi 
vaz'yctler etrafında fikir teatisinde btt
bnmasr da ihtimal dahilindedir. 

Ar:mıluı;al ademi müdahale l~cmisyo. 
mı namına Ccbclüttankın l:ıırad~n ve 
deni.ı:den kontrolunu deruhte etmiş olıın 

Türk deniz albayı Saffeddiinirı t 

tahsis edilen •·Zafer.. torpito mu 
0 miz de heyeti taşıyacak r:emiye 

li.;ttarıka kadar refal:at edecelıti~ ;i 
takdirde Ege iki torpitomt:zla b ,u 
Maltadan geçecek ve ~~altacla ı 
amiralhğı tarafındcın ı;clilmlatıd r 
sonra b'r İngiliz filotillası tnrıf ,1 
Cebelilttarıka ktı.cJar uğurlanacakt ıti 

Zafer orııda l~ocatepe ile $ 
veda edecek ve İne-iliz fi?otillS51 

Maltnya <löncc~ktir. Ccbelütt:ıf. 
ııimal denizine kad:ır Tilrk hC1 
Cebeliittnrrktaki İngiliz filotillası il 

ik! muhrip refnkat cdecekt:r. ,, 
Basvekilin, tac giyme mern~nP I' 

sonra Ege il: Almıınyanm Kiel 1İ 
na gideceği söylenmektedir. }laJ ıd 
ve donanma kumandanı Amiral Ş • 
Okı-n Almnn tcr:giıhlarında 

m:ıl:t:ı olan iki deni.ı:altı gcmimi-1 

kik cdccel:lerdir. • 
Bu gemilerin yapılım bir haylı 1 

n.'~t·r. 

Ege ile Ko::atcpc Alman sul3 ~ 
da Alm:m donanma::ı t::-:::fmdnn (. 
simle l:nrtıl:ınacal:tır. Bu fmıatt b 
tifodc edere!: başvc.! ·· r:crlinc lı 

si ve belki de Hitlerlc J;onurm:'1 

ihtimal o:arak iler:y~ silrtilm;!.ted 

Başve il ism 
Belgra~' 

• •• · ın 
a 

•• u 

MISIR 
kapitülasyonları 

lngiJiz Başvekili HATAY \ (lJstyaıu ı incidr,) 1 rdine bir i;ğfe ziyafeti vcrcce;~
Üğlcden sı:.ınru d=ı Kral Pcter r 

Konf ransı '1ugün açdıyor 

J\1ontrcu>;, l 1 (A.A.) - Ka
pitiılasyonlar l.onferansı yarın Is-
' i re rcİ!llicumhuru Kottamn fahri 
ıiya e.i altında toplanacak ve reisi
cumhur nnlıft nutkunu söyliyecck- j 
tir. Bu nutuı tan sonra Nahas paşa 
iz 1 , vcrcccl:tir. 

S neti uımımiyede konferan ın 
mı.i .. l:üllcri yene.ek bii:; Uk zahmet
lere l:atlanm dan bir itilafa vv.raca· 
ğı ümi:I dilıne1.td:r. 
1TAJ .Y ANL f\R ı 1IS!RI FRAN· 

SIZJ.i\P.DAN Di~HA lYl 
ANLIYORLAR 

Kahirr. 11 (A.A.) - Al Hicri 
~Olz ... ~c!ı b~ muh;:mirinin !\"~ ntreux
dcn 'erdi"i mulumott ltalyanlann, 
~Imrm istekleri hakkında Fransız
lordan drıhn ileri bir anlayış göster· 
dikleri intibaı ınevcut olduğu bildi
rilmektedir. 

adrid 
Top ateşi altında 

M<ıdrid, 11 ( A.A.) - Ağır top
cu bu snbah saat 10,45 de payitahtı 1 
bom~a .. dımnn etmeğe başlamıştır. 
B tnrydar ~ehrin en yüksek binala- ı 
ıı ıdan birinin civarındaki evlerin 
u..,.c. ine on be.:? kadar obüs atmışlar· 
dır. Civard"ki sokaklarda kimseler 
yok ur. Yukarı katlardaki insanlar 
; min katlarına ve mnhzenlere ilti

r'.<tedirler. 

ASİLER HAREKA Ti TA TlL 
ETIJL.ER 

I3 yonm-. 11 (A.A.) - lspan
} · n r.-elen mültecilerin ifadelerine 

c 0 i!('rin Biskayada yapmış 
' ld J '.' ~ U: rruz matlup neticeyi 

: ir. 
t!J ' · n .. ürat!"' ele geçirile::eği • 

. ı'n c ···rnC'ktc idi. Fakat asiler 

!_·r · 'k g •• n!crt1enberi mütemadiyen 
ı . r.~oy., on ve Bilbaoya otuz beş 
k'hmetre m~fede bulunmaktadır. 
far. 
BfLBAODA V AZfYET GERGiN 

Lolidro, 11 (A.A.)_ - Reuter 

Veda nııthunll söyledi müzakereleri 
Londra. ıı (A.A.) _ n. Baldwin, Cenevre heyeti'!'lz gelecelt 

Westworccutershire'deki bcWdley seçi • hafta gidiyor 
cileri önünde söylediği ve belki ele bir lfotay .ınay'asasmın son müzakereleri 
veda nutku olan nutkunda. başvekillik- için 22 nisanda Cenevrede toplanacak 
ten ve Avam Kamarası azalığından ya- olnn hey:timiz gcle:ek p:zartcsj günü 
kında çekileceğini habc: \•crmi~ ve ha- şehrimi:d:n h.:reket edecektir. 
len başvekilin t1şrdığı agır yiikü l:ay - Heyetimiz şu şekilde tc~ekkıil etmek 
<lettiktcn sonra demiştir ki: tedir: 

"Bu ağır yük !enelerden sonra en 
kuvvetli inaanlıın bile halta'aıı aktaüır. 
Sizi herkes henüz: vazife gö. cb:lcc::k 
ha~:le teliikki crlerlerkcn çekilmek çok 
daha tc:-cihe şay:mdır. Bu husustaki dü
şüncem pek saıihtir ve ve çok geçn::c
dcn \Vertworccstershire için yeni bir 
mümessil seçmeniz icap etmesi muhte -
meldir. 

B. Baldwin 29 cenedcnberi A \•am Ka 
marasında temsil ettFli müntehipler:nc 
minnettarlığını bildirmi~t:r ... 

Genç muharrir 
ve şairler 

(Vstyaııı 1 incide) 

Hariciye vekaleti siyasi müstr!;arı Nu 
man l"'ıfat Menemencioğlu, Sıv .. s mc· 
busu Ne:mettin S:ıdak, Siyasa! bilgiler 
okulu lıukuku düvel profesörü Etem 
Mc,e:ncncioğlu. üniversite ln•kuku e
sasiye profesörü Fuat, Adliye vckfileti 
hukuk isleri umum müciiirü" Şin~si. yar. 
bay S:ıl&h:ıddin, İstan'Jlıl merkez b::nka 
sr direktör muavini Nnzif, Hariciye ve· 
kiileti hukuk müs:ıvir muavini Fatin, 
Mü§avir ve elcilik l:fitibi Abdullah, Ce
m·ı ve Muhiddin .. 

Aln anya oliınpigatta 
lıaf riya ta ba.~ladı 
At:nn, 1 1 ( 1 Jususi) - D~n 

büyük bir merasimle e:ıki Olimpi· 
yaddu Almanya hi:kumetinin mns
r,,.file yapılacak hafriynta b.:şlnnmı~-

Genç muhar "irler devlet me· tır. Mernsime btvıbnırl.en Sirgos 
muriyetinc alınmak suretile daha iyi beleôiye rehıi ile eski eserler müte· 
istifucle temini düşi.inülen reflsamlar hassısı ve profcsöri.i lkonomu söy-
g ibi, kendilerinin de himayelerini 1 d'kl b kl Al h'.k" e ı eri ir nutu · a man u u· 
isti,.·eceklerdir. · Al ı · 1 .. " metinin ve mnn eB.tı eser er mu· 

Muharrir ve şairler, bugiinkü tchasımılarmın esl:i m":leniyete kar. 
vaziyet dahilinde çalı§rr:ak imkanla- şı gös~erdikleri alal:anm ehcmmiye· 
rmm diğer başka günlük meşgaleler tini nnlntmırlar, Yunan mcnrif m.!· 
Rrasmda dağıldığını ve netice olarak ı zm da Almanyanm C3ki c:crlcre 
memleket edebiyatının kendilerin- karşı ihtiyar ettiği fcda!:flrlıklnra 
den istifade edemediğini ileri sür- teııckkür ettikten scnra Alman mu· 
mektedirler. işe devlet müdahale arif n"l:::trı Rust mu~ıtc.sar bir cevap 
ettiği takdirde hem Türk edebiyatı- ''erip J.e .. cri eline olarnh hafriyatn 
nın inki~afına büyiik bir yardım o- başlamıştır. 

lacağı, hem de. da~~ verim~i bir 'Ee~çik~da Başvekil liazandl 
vaziyet ihdas cdılecegı kanaatınde- . 
dirler. Briiksel, l 1 (A.A.) - Reksıst 

Dün pazar olması münatebctile 
meseleyi genç ~air ve muharrirler 
arasındn daha fazla tahkika imkan 
b:Jlamadık. 

. 
ajansına Cebeh~tt::ırıktan bildirili
yor: fngiliz dr~tnotu l·food Bilbao 
civnrına gitmiştir. Orada vaziyet 
gergindir. 

mebuslardan Olivierin istifa§ile in
hilal eden mebusluk için yapılan İn· 
tihab ta bu sub:ıh f:c1~izdc baglan
mıştır. Reyler f:aat 13 e kadar kul
bnılacal:tı. Ortnda ya]nız iki nam· 
z•d vnrdr. Bunlardan biri Van Ze
e (ınd, elif.eri Lcon De:;rc!Ie idi, 

!(:,. lİ .. "!çimin re.::ımi neticesi şu
dur: R. Van Zeelnnd 275,840 rey, 
B. DctirelJc 69,242 rc:y. 

Başvekil 1smçt İnönü reCakitindc; 
Haritiy, rl.rJ..> o~. T. Rili,rtü Arııs 
~!;l\_Qijerini Ni§'dc kar~ılaıruş olan Tiir
kiyenin Belgn:J:f el_çisi B. Ha)•daı ve 
Yugoslavyanın Ankara elçiı:i B. Laza -
reviç olduğu halde bu akş:ım saat 21.401 
da Belgrad'a vardı. 

fındRn bi. rcnv ..->pafati ı._, .. ~~ 
nasvckil \'C Hariciye Nazırı l)O 

Mifan Stoyadinoviç tarofı:ıdaJ1 
·emek verileccl•tir. 

SOFY ADA ALINAN RE.SU pı 
BELGRADDANEŞROLUN~ 

Başvekilimiz, Hariciye \it Trenin muvas:latından çok <'Vvel bir- e 
miz ve moiyetlcrindel;i di[er ı çok !.!ahriyetlcr Türkiye hUkürr:etinin 

Şefini kar .ılnırak için g:ırdıı hazır bu _ Sofya istm.ıyonundan geçerkeJl 
mm toto~rnflar tayyare ile htfl lıınuyorlardı. B:ınlar arasında ezci.!mle 0 

hükumet aınoı, Bulgar'İı!tan. Romımya, bucün Belgradn getirilmiş ,,e 
Yun:::nistnn ve Çcl:o3ıovakya ekilcri, nk~amki gazetelerde çıkm1şt1r. 
bütün Tiirkiye clçili~i memuıl<ırı ve GAZETELERiN BA ŞVEKlJ)~I 
hariciye nazırlığı a:ıcktürkri vardı. HAKK!MDAI'l ?\:ESR1Y A 

istasyonda miihiın bir l:;ılııbalık to1~ Biitiin Yucoslav gc:~etelerİ 61 
lan:ms ve g:ırm her tıırnfı hııtıt•ııi ım - vckilimi:::e tchds ettikleri yaıı1 

rett: donnnmış, Türk ve Yl·:;o:dav bay- lomc.t lnönünün Bd...,.re.d sey&~ 
r::klarile süslenmisti. Bir piyack mfü nin c!1"'mıniyctini ,.e Başvekili.rf. 
rezesi ile mızıka sahanlıkta ye:- almı~tı. ıncın!eh:etimiz siyusetindeki nııl 
Trenin gara muvasalatından birkaç ela- roliinii tebar'iz ettirmektedir. 

1 kik1 evvel, Başvcl:il ve Bayan Stoy~d:- Bilh~soa ismet İnönünün 1\ 
nov:ç gelmişler ve hazır bulu:ıanlar t<ı- le!<et tcrnkkisinde, ticaretİJJl1 

rnfmc1an sel5mhın:nışla:d:r. inkişafırdn, biltçe müvazene ~ 

Tr.:nin gara girişi Türk milli marşile temininde, milli iktıs::ıdiyatıJl 
ı:ıel.ı-nlanclı ve ar!c::ri müfre::e ~elam me· rulmm:mdl.l uörünen büyük ese 
rasimini ifa etti. Vagondrın i'k defa dost Yunosbv. gazetelerinde ırıe' 
Başvekil fsmet İnönü indi ve Ba vek'l ubalıs edilmektedir. ~ 
Stoy;ıcl:noviç tarafır• lan hararetli l:!r Yarın Akşam, (bu Akşan:) r 
s·ırette karşılııncl·. B. Stoyatiinoviç keza grod radyo:JUnda Ba;vekilimıı 
Hariciye Vekili B. Ar,,s'ı da ııyni ıınmi· kında bir konferan:J ''crilecel:I 

milikk karşıl:ım·ştır. SOFY ADAN GEÇE~KEr' 
.J'# B.:~vekil B. Stovndinov:c ··c B ıs · Sofy;ı. ı ı (Hususi) - Et!gra" 

met İnönü. refok:ıtlcrinde Harbiye na· me!:t:: ol:ın Daşve!:il ismet inöni.İ ~ 
zm B. M riç olduğu hal:le, ııskeri müf· fik 'arı ve Hariciye Vekili Dolcto: 
rezeyi teftiş eail::r. Eıı~n!;i'im'.ı müf· fi!: Rü~~ü Aras .. mainetlc-inilel:' 
rezeyi Yugcs,av ordusu:ldJ ı-.n'anevi yetle birlikte bugün s~::t 14 te S' 
cü'"!lle"i olan "A11nh ya:dımcınız oloun,. j v3 fTelm'~l:r ve i~t:ııı; •cnda kr:tl ti 

1 • b f t kelimelerini fasih bir surette Yugos nv 1 s~rny nazırı. B:.,vcl:il Kö:eivıınO , 1 
dilincl{'n söylemek surct'le selaml'"mı I f"bm, Baıı,::m Ant~!lh devlctlC' i(,l 
ve buna askerler hep bir ağıı:claıı "Allah 

1 
lcri ile Türl:iyc e!r:iliği erkanı ... , 

sana yc::rdım etııb .. kelimeleriyle mu · rini ve refikalaı ı tn:dın:Jan ııarj 
kab::lc etmi~lcrcFr. 1 mrşlnrdrr. ,

0 
Mutat takdım meraı;imi yapıldıkt:n 1 B11şvcltilimizi Bulgar hll~~~ 

son:-ıı. iki Bıı;vekil kcnd'lc:-in~. ~~!tli}'~:' Sofy:ı c!cimiz Berker Bulgar JıJ 
otomobile binci'"lcr E:ıyan 1n0nune gu· mır.ıına da polis direktörü ile ~l~ 
zel b'r bul:et tr!tı:Hm etni'ı ol:m Eayan ferler genci direktörü munvini ~ ~ 
Stoyadin:>viç de Eayan İnö:ıü ile ildnci etmiş'er ve Yugcslavya hududıl \' 
otcmobile binmişlcrdir. 1 d:r rcfal:atte bulun:nu§1ardır. 

Diğer otor.:obillerde on1 ıı•ı tal:ip e-, --
1 

1 \ 
dcrek ha1ı:ın şevk ve l~e~e:anıı alkış - p ransa Hariciye J\ 8 /l 
farı ar:ırmcla hnrc::ct ctmıştı:. elcinıizi ha.bul el 

BUGÜN VERİLECEK P;ris, 1 1 ( A.A.) - l~~r 
ZIY AFETL:f.R no.zm Yvon Dclbos dün or., 

Yarm (bugün) Yugoslav kral sonra Türkiye sefiri Suad pıı 
naibi Prens P.avlo Başvekilimiz şe- k3hul etmiştir. 
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PO;'=T=f\=· S=>=l=-......ıl: 1 

rejimi 
iirkigeden modern ve müterekki bir 
~tnleket, Türklerden de sağlam ve 
rıterekki bir millet viicude getirmek 

[ Polls haberleri j 

Aacdan gelen 
kadın 

Dün sabah Toros ekspresile Melt; 
keden gelen bayan Hacı Nimet HaY.. 
darpaşa istasyonunda trenden iner in.. 
mez birdenbire düşüp ölmüşti.ir. Ba. 
yan Hacı Nimetin kendisini ka.r§ıl&

yanlara tesadüf· edince çok heyecan. 
landığı ve kalbi tutarak öldüğü ta.1i. 
min edilmektedir. 

Şarki Avrupa 
devletleri 

gibi esaslı bir gaye sahibidir 

Dış siyasetlerini yeni bağlarla 
takviye etmek istiyorlar 

Belgradd • 
. Uprav a çıkan yarı resmı 
Yesi b a

1
gazetesi "Kamal'in Tür-

• " aıı ıkl b" 
: :t t ır yazısında diyor 

"P .. olitik 
urkiYeyj .. v.~ sosyal muharrirler 
~erini teşk!ıunun en popüler çerçe· 
r nevi 

808 
.~.en faşizme ve yahut 

n senclcrJ a 1~e mal etmeye u
. Hakik e~beri uğraşmaktadır· 
k·ı .. atı hald . T .. k' 

rcıını e yenı ur ıye-
~listtir. Zae fa§iııttir, ne de sos· 
ın tcıkil etf~~n Yeni Türk rejimi
e 
1 
milletin kıgı misal her memleket 

~ da; tab'· endine mahsus olan :k Ve 808~~t?ğrafi, tarihi, ekono-
• tevafuk ıhtiyaçlarma en ziya· 
aıtl'l'lgeld·~.eden yolda yürümesi 
al 1Rıni · b ktrını taklid ıs at etmektedir. B~ş· 
h d edil etmek boştur; zıra 

Va] '"erren §eyler digv er muhit ve 
t" ı ,,ev .. 
~r hat d CSı ıçinde yalnız kari· 
Kal'l'laJ~ e tecelli edebilirler. 

rn ın rcJ'i . T" k' d .• Ve fll'' mı ur ıye en mo· 
.lltklerd Uterakki bir memleket; 
ır ""'·ıı en de v 1 •. kk. b:•1 ı et v" sag am ve mutera ı 
.. ı.: &aye u~ud_e ~etirmek gibi esas

ll'ıtı§ su) ahıbıdir. Eski ve çü· 
arN_ ~nlar Tu·· k' · · B" ··k r-~ l'llar r ıycsının uyu 
klcnill'l'I · uı kaldığı hezimet ne 

e)'dir. IYen, ne de tesadüfi bir 

l(~l" . 
lUrk' ın ış b~ına gelmesine ka· 

U§ ola~Ycd-~ h_ü~iimferma bulun· 
~ati.Yet Şarı<: ıstıbdadı sağlam ve 

t~ıni tıç e malik bulunan Türk mil-
1ı1Jı· Urum ke · · • \' narına aetırmı•tı. 
·ı e Pol' 'k b " y 

fili§, k"ıt~. akımlardan ihmal 
:::.."· \-.~ltur bakımından geri 
-ne... . "··~ . •ı d ' h• •• lSf ıu, IJU ~uuı.ıı un --.Q 
~ ıç bir hsnıar edilmiş olan Türk· 
1~~rlardı. akiki ku':et te§kil ede

il ık~tcn nı?.smanlı ımparatorluğu 
. ~dı.vord UlcyYen bir cephe teş-
lt~ukJiik ,,u Ve bu cephenin ardında 
\trk· ve v· 
t . 1J'cnin ıra~cler bulunuyordu. 
l\Sı"'· t"•k 1 •v• • • U:y .... ''llde bi, .• ettıgı ganımctın 
Ürk~ dcvletl türlü anlaJılamıyan 

ett 1l'llpar er arMındaki rakabet 
e devanı atorluğunu suni bir ıu

. Son .. ettiriyordu. 
ın }'uı sc · 

~ada l'l'lodernı ~~ zarfında Türkiye-
hak{b~ t eltırılmesi için her ne 
bit 1 1 ener 1ebbüsler yapılmıJsa da 
1'1\if %~da Jı en marum olarak dar 
l'llilJl.l~ et"'ek"; meselenin künhüne 

"'t ·ı .. , sı · 
tdil;n 1 e iıbirl~~? ve bilhassa bizzat 

bu t ıgı ~~pılmaksızın icra 
~ebbuslerden hiç bir 

Sa" ı g •k . . . 
11~., servısımız 

lttt oıı C1oıtt 
ıe~ bt, btı 0ruınuz Pavırtem güııltrt 
de a.,.t l~~Uktan Y1rmlye kadar ga• 
aptrtllll l• te:ı l eııUıde, Cumartesi günleri 
dtırıı, tıııarı 1~ a kadar La.leli Tayyare 
bııııtcıe Olctı)'\ıcuı ncı daire Uç numarada 
~ ltabıu edarnrıJ.ZJ YedJ kupon muka-

llııp 1.ık "·- er. 0111111 ·oqtaııkı 
lltulil YedJ ta arı doktorumuz da bu 

t1l:utrırıı lliı c:eatnı biriktirip kendlıılne 
de , • 9 • ınartesı 1 ıı<Qde 12 araaı ' sa ı, peroembe 
~·tııe.'ı J.lı.ıratp~ Akanrnyda, Millet cad-

.\.;"llJ l.ııeaınde ça carnıı kal"§ııımdakl mu
Yııcı.ııa~"ktıcı0 dl OCuitıarınıza bııkacak tır 
ta.. - ••uıı ~ dolttorı 
;-~. O t?ı eınırtcırtzı llrn:ıız da oku-

Paris, 7 (Hususi) - Küçük Antan· 
tın Belgratta toplanan son konseyi 

mü§bet netice hasıl olmamıştır. Dört kişi denize Fransız: gazeteleri arasında türiü tür • 

Selıinikte 1908 senesinde genç Türk döküldü lü tefsir edilmekte ve Fransız siyasi 
hareketine genç bir erkanrharp zabiti o- mahfillerini hala tiddetli bir surette a· 
!arak iştirak eden Kamal At~türk bu Diln Üsküdar önlerinde bir deniz Jikadar etmektedir. Konsey müzake • 
hareketinin memlekete ve mil!ete ye • kazası olmuştur: relerinin nihayetinde neşredilen resmi 
niden dirilme temin edemiyeccğini der- Üsküdardan köprüye geçmek üzere tebliğte müttefik uç devletin Avrupa 
hal görmüştür. Medrese ve modern İbrahim, Fehmi, Samoel ve İsrail Ri- i§lerine karşı müttehit bir siyastt takip 
milliyetçilik haşhaşa yürüyemczler'di. zeli lbrahimin 2i09 numaralı sand&- , ettikleri, Cenevre prensiplerine ve mın
Bu devrede devlet tarafından vaki ola- lına binmişlerdir.. takavi teminat ıistemine sadık kaldık -
cak her mühim hareket ve ittihaz: edile- Deniz dalgalı, rüzgar sert olmığu larmrn teyit cıjildiği bir hakikattir. 
cek her mühim karar için ~eyhülislamın için biraz sonra sandala. bindiklerin.9 Bununla beraber resmi tebliğin met· 
fetvasına lüzum vardı ve bu itibarla her. pişman oaln Samoel ve İsrail telaşa'. ni Pariste tatminkar bir intiba bırak • 
hangib:r esaslı reform mevzuubahsola • düşmüşler ,geri dönmek istemişlerdir, mamıştır. Fransız gazeteleri Küçük 
mazdı. Kamal, Türk milletin~n yalnız, Bu sırada sandal devrilmiş; hepsi Antant ricali tarafından yapılan tebli -
her şeyden evvel eski umdeleri ve hu- birden denize dökülmüşlerdir • ğin başhca maksadı İtalya - Yugos -
rafeleri ve ittihadı islam ve teokrasiyi Kaza.zedelerin feryadı üzerine etraf~ lavya muahedesinin yarattığı intibaı sil
terketmesi ve Avrupa tarzında laik bir tan yetişen sandallar denize düşenleri meye matuf bulunduğunu söylemekte-
nasyonalizm kabul etmesi ~art\le ihya kurtarmışlardır • ôirler. 
oluna"bileceğini anlamrJ ve takdir et • 1K1 KUMARBAZ YA.KALANDI I Keza Küçük Antant devletlerini da· 
mişti. Sirkecide Cihan kahvehanesinde la. lıa ziyade btribirine yakınlaştıracak o -

kambil kağıdı ile kumar oyna.yan Re- lan mütekabil yardım projesi de tetkik 
Kama! Türkiyenin merkezi Avrupa cep ve !sak adında iki kumarbaz ya.- edilmiyerek talik edilmiıtir. Malum ol • 

devletleri ile birlikte harbe girmesine kalanmıştır.. lciu~u üzere Fransız: politikası Küçük 
kat'iyyen muhalif idi. Fakat buna mani intant devletleri arasında tecrikimesai 

SARHOŞ KADIN - Dün Kalyon. ıı 
olmasına imkan mevcut hulun:nadığın tesis edilmezse Tuna havzaınnda ve 

- cu kolluğunu altüst eden bir kadni 
dan Kamal haiz bulunduğu büyük as • yakalanarak müddei umumiliğe veril! Balkanlarda sulhun kat'iyyetle muha _ 
ker ve teşkilatçı mah~retini bitakaydü • miştir. Bu kadın sarh()§ olarak soka.K: {azası temin edilemiyeeeği noktainaza
şart memleketinin emrine tahsis etti , rmr müdafaa etmektedir. Eg-er böyle 

· ta rezalet çıkardığından yakala.nınış.:. 
Mütareke Kamal ordusunun baıında mütekabil bir yardım anlatması elde e-

b~ F 
Suriye hudutlarını müdafaa halinde ve .... ı dilmit olsaydı ransa !da buna iştirak e-

TRAMV AYDAN ATLAMAK .ı.::tı. gayrimağlup bir Türk kumandanı ola aerek Roma - Bertin mihverine karıı 
- TERKEN - Dün tramvaydan atla:. 

rak bulmuştur. Kamil bilakaydüşart n ciddi bir müvaz:ene temin edilmiı ola • 
1. 1 'dd 1 mak istiyen bir musevi vatand~ cag-ı kanaati vardır. 

teı ım o maya ır et e muhaleft.t edi - hem kendi!i yaralanmı•, hem de ili1 
d F k t bu muhale! tt b' f d "J YuO'oslavya ile Romanya Franuı 

yor u. a a e en ır ay a kişinin yaralanma!ına. sebep olmı.11~ " 
hasıl olmamıştır. Milletin bir kahraman noktainazarını benimsemeyi kabul et -

k ·· ·ı b k b 1 d ğ tur. nıemektedirler. Bu benimaemenin Fran 
ve urtancı gozı e a maya at 1 1 ı 393 numaralı tramvayla Mecidiye-
ı. t • 't t · td k t ı sa ile Küçük Antant devletlerinden ba-
µU a eşın ve ı aa sız: gencra tn ur u · köyünden Eminönüne o-elen Jak Bev. 

d 
e ,, ' .ııları arasında mevcut olduğu bir bay-

mak için İstanbul hükumeti işgal ev • oğlunda tramvaydan atlarken birden. 
K · h lk "h · li zamandanberi söylenen zıddiyetin ye-

.Jollcr: a ....... ı .. ,aralc amal'i " ı tı • bire düşeceğini anla.mış ve tutunma.K 
l ıt)' • b t k ·· 1919 · d ni bir delili olmu•tur. Hakikaten Kü .. ük " ını as ırma uzere scncaın c isterken tramvay cıtmlarınr kırmıştır. " " 
A d 1 h·ı k .. d · Antant bir buhran mı ıeçiriyor? na o unun ıa ı rsmına gon ermış - Kınlan camlardan tramvay yolcu-

k "k · Resmi mahfiller her fırsattan istifa· 
tir. Kamil bu aran büyiı hır meser. - larından Ali ve Selim isminde iki ır; .. ; 

k 1 t ~ de ederek müttefik üç devletin biribir -
retle ar§ı amıı ır .•. ,, de yaralanmı~ır. 

!erine kar§ı olan teminatlarının aarsıl -
Makalede bundan sonra AtatUrk'ün ---------------

milli kurtulu~ harbine nasıl başladığı ve 
nasıl muzaffer oMuğu ve inkılabımız: 
hakkında izahat veriliyor ve deniyor ki: 

'' ... Kama! TürkiyC$ini ve Yugoslav
yayı biribirine bağlıyan samimi dostluk 
hiçbir zaman sarsılmamıştır VP. bu dost
luk Balkanlarda yaşıyan bütül' millet • 
terin ıulh ve terakkisinin en iyi zamini-

dir. 

Tlirk milletinin rehber ve b=>bası Ka
mal Atatürk'e daha çocukluğt:ndanberi 
gayet sadıkane bir dostluk il~ bağlı bu
lunan şayanı ıdikkat bir §ahsiyetten bah
setmeksizin Kamil rejimini anlamak ve 

anlatmak imkan!iız:dır. Bu da ismet t
nönü'dür. Kamil Atatürk'ün yirmi se • 
neden ziyade iyi ve fena anlarda iş or -
tağı olan Başvekil hmet inönii'ne ı;e • 
rek Türkiye ve gerek Balkanlar çok 
e ler medyundurlar. Büyük rehberin 
şy . t- 1 

dık ve fevkalade ış or agı o o muştur 
sa .. '"k h 

b.. ··k rehberin buyu ru u:\U ve ay· ve uyu . • 
. da Türk ınkılabını ve Türk 

lll zaman 
•
11 

• • ruhunu anlamış olan odur .. ,, 
mı etının 

Patates Hatları 

Yabancı memleketlere 
gönderilecek 

istinabe klğltları 

Yabancı memleketlerde bulunan şa. 
hıslarm mahalli mahkemeler vasıta.si
le ifadelerinin alınmıuıı veya yemin 
ettirilmesi hususunda mahkemeleri
mizden yazılan istinabe talimatların.m 
tahrirat ve müzekkere şeklinde doğ. 
nıdan doğruya. Vekalete veya c. M. 
umurniliğine hitaben yazıldığı görüL 
müştür .• 

İstinabe talimatları, aynen fransız
caya çevirtilerek aslı ile birlikte bin
niyabe muaıncle yapacak olan ecnebi 
mahkemeye gönderildiğinden Veki.let 
veya C. M. U. liğine hitap eden bu kL 
bil müzekkerelerin aynen tercUıne edi. 
Ierek gönderilmesi muvafık bulun· 
muştur . . 

ması kabil olmadığını tekrar edip du -
rurlar. Buna rağmen son zamanlarda 1 
Belgrat, B~kreş ve Prağ arasında his· 
sedilecek hır gevşeklik iÖrülmeğe bat
Ialdığında ısrar ediyorlar. 

Yeni vaziyet Milletler Cemiyetinin 
İtalya - Habeşistan muharebtsinde ta· 
kip ettiği korkak siyasetin neticesidir. 
Küçük Antant devletleri toplu teminat 
ıisteminin takviye idilecetini ümit ede
rek zecri tedbrileri tatbik edip büyük 
fedakarlıklara katlanmışlardır. 

Fakat Cenevrenin durumu Küçük 
Mtant devletlerini hayal sukutundan 
başka •diğer vesaitle kendi menafatleri· 
ni kayırmağı düşündürmeğe icbar et -
mi,tir. Laval'in İtalyan dostluğu siya
setinin de bu hususta büyük tesiri ol • 
ôuğu inkar edilemez. Romada imza e -
dilen Fransız - İtalyan muahedesin -
den evvel Küçük Antant devletleri Fran 
sa ile ldaha sıkı siyasi ve iktısadi teşr:.ki 
mesaiye karar vermitti. Bu maksadın 

temini için 1933 senesi ~ubatmda Kil -
çük Antant devletlerinin daimi konseyi 
tesis edilmişti. Bu konsey ayni zaman • 
da üç devletin askerlikçe de birleşti -
rilmesi için zemin hazırlıyacaktı . 

Bugün bu siyaset birçok manialarla 
karşılaşmaktadır. Polonyanın vaziyeti 

Fransanın Avrupanın ıarkr için takip 
ettiği müvaz:eneyi imha etmekttdir. Po.. 
lonya Fransa ile Romanya ile müttefik 
ise de Çekoslovakya ile dostluğu pek 
az ol.1uğundan Macaristana taleplerin -
de cesaret vermektedir. Ayni zamanda 
Trianon muahedesini kabul etmemit ve 
Romanya ile olan ittifakının Romanya 
Macadst;rn hudutlarına taalluku olmayıp 
ancak Romanya Sovyet hudutlarına ait 
olduğunu tasrih etmiştir. Di~u taraf
tan Küçük Antantın üç devleti Maca -
ristanm metalibi ile ayni surette alaka
dar değillerdir. 

Yugoslavyanın Trianon m'Jahede -
sinin tatılin.den çekinecek hiç bir kor • 
kusu yoktur. Bunun için Macaristan ile 
uzlaşmayı kabule haz:ırdrr. İtalya ga • 
zetcleri Yugoılavyanın Roma anlaıma• 
larma iltihak edeceğini bile yazdılar. 

Bu sistemin tahkikile Tuna havzası 

devletlerinin uzlaşmasr daha genit bir 
şekil alacaktır. Fakat ~ranumn Avru
panın bu kmnındaki mevkiini de aıalt
mıı olacaktır. İtalya ile Almanya Yu • 
goslavyanrn dostluğunu temin i<iin Bel
grat hükumetinin kabulünde menfaati 
bulunduğu taviıattan çekinmiyecekler • 
dir. Bu suretle Macaristan ve Alman • 
yanrn araziııinıde götleri bulur.an Çe .. 
koslovakya, Yugoılavyanın yardımına 

istinat edemiyecektir. 
Geçen ayın 25 inde Belgratta Kont 

Ciyano ile Stoyadinoviç arasında imza 
edilen muahedenin Milletler Cemiyeti 
çerçevesi dışında Mussolini, Hitler po • 
litikasına uygun olduğunu Fransız mah· 
filleri iddia etmektedirler. Yugoslavya 
ile Romanya Fransız cephesinde bulun
mayı samimiyetle arzu ettikleri halde 
Almanyanm Çekoalovakyaya muhte • 
mel bir tecavüzüne karıı kendilerinin 
ballanma!nnr istemektedirler. Bundan 
başka Bükre§ ve Belgrat hükumetleri 
neticesi kendilerini Rusya ile ce baih
yacak olan ııkı bir bağ ile Franu.ya 
bağlanmak istememektedirler. 

Yukarıdanberi yazdıklarımız Küçilk 
Antant devletlerini teşkil eden mem -
leketlerin münasebetlerindeki müıktil 
noktalan göstermektedir. 

Şarki Avrupa tdevletleri hariet ıiya
aetlerini yeni bağlarla takviye etmek i .. 
tiyorlar. A vuısturya Berlinden ziyade 
Pariıe müteveccihtir. 

Polonya, Romayna siyasetini tercih 
ediyor. Roma - Bertin cephesine dahil 
bulunan Macaristan Sovyetleri tanımak. 
la siyasetini tatil etmiş oldu. Fransaya 
sıkı bağlarla bağlı olan Yugosldvya ttal• 
ya ile anlattı. Ve hatta Küçük Antantın 
Roma - Bertin - Peıte grupile tel}ri· 
kimesai edeceği de söylenmetkedir. Bü
tün bu te;,ayüllcr henüz kat'iyyet kes
betmiş değillerdir. Fakat bir gün bu 
kaynaşmalar beynelmilel siyasetin ee • 
reyanına büyük bir tesir yapabilecek 
yeni itilaflar ve ittifaklara müncer olur· 
sa taşmamalıdır. 

Şimdi Belgaratta bulunan Çekoılo • 
vakya Cümhurreisi Yuioslavya b:ülcl • 
metinin meı'ul adamlarile mütekabil 
yatdım hakkındaki Fransız projesi et • 

rafında mutabık kalmağa uğraıacak • 
tır. Bu ziyaretin neticesi Küçük Antan· 
tın vaziyetini daha iyi tavzih edecektir. Patates fiyatıarında değişiklik ol· 

mamakla beraber istekli satılmakta-
r ltın,ltıt lf doktorumu• e hazır bulunmak. 
'~ ~Pı lıtıkıs.ı ~ Fahrettin Dfşmen dır. 
:~~ bı.ıı rteaı gUzııe:.S-ddeııtnde 127 numa· Adapazarının sa~ cinsi _tüke~miş 

d~ I< lı?ıdutu ıribt &aat H ile 20 ara• · da.ha bır mıkta 
~lı~tl\d~ak!iy !.ta.hın doktor Necati Pak· gibidir; beyaz cınsı r 
tcıe Olta •alı "' curn Udiye caddeııi ı-2 Yardır .. 
e.r "" u~~ruıarnııızrna ~~crt aynı ııaal· ı · pj asada patatesler boylarına göre 

.\l'll.t teda,1•crın1 .'erine bakııcal..· y 12 kuruşa. kadar satıl. 

Bu itibarla istinabe talimatıarmm, 
binniyabe nıuameel yapacak oaln sa
lahiyetli ecnebi mahkemeye hitaben 
ve yapılacak muamelelerin açık ve 
sarih olarak yazılmasının usul ittiha. 
z.]e bu hususa .dikkat ve itina oluna. 
rak lüzumsuz gecikme ve muhabere· 
ye sebebiyet verilmesinin temini ali· 
kadarlara tebliğ edilmiştir •. 

,__KU RU N --:ı 
Hizmet kuponu 

Bu kuponu gazete ldareııine geUrenıer: 
ı _ KUçUk ııtnıarmı paruız; baıtınrlar. 

2 - Kurunun hekimlerine P&ruız baktm
lırlar. 

Kahraman Urlanın 
kurtuluş yıldönümü 

dftı I!: zamanda laııacakJar4ır 3,50 kuruştan 
r>ı... rtp apıırtı Be§flttaıı tra • maktadır En "Ok tutulan sarı patates. 

""il tn l'n&ntnd mvay Clld- '< U1 d vd 
laruıı Ubta1: Oltu :ı •Unnctçı Emı'l tir Son zamanlarda u ag an da. 

•Unncıt l'Ucuıarı ' · · B t •--1 · .\·ıı Cdc::ckUr mızın çocuk • ta"~s gelmiştır. u pa a-=ı erm 
llııı " ca Ak • san pa '-· 1 k d cıa aıı2 aarııy P k"l 11 12 kuruQa satı ma ta ır. 
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Urfanın kurtuluıunun 17 inci 
yıl dönümü münasebetile dün Üni· 
versitede okuyan Urfalı gençler ta· 
rafından Eminönü Halkevi salonun· 
da heyecanlı bir toplantı yapılmı§· 
tır. Toplantıya 700 den fazla genç 
Urfalı iştirak etmiıtir. 

Evvela istiklal marşı çalınmış, 
daha sonra Aziz Moltay toplantıyı 
açarak sözü Mithat Ömer Karako
yunluya bırakmıştır. Mithat Ömer 
Urfa ııavaşım anlatmış, Urfalıların 
kahramanlıklarından ve Urfamn ta
rihinden bahsetmi§tir. .. 

Bundan sonra Ihsan Basmacı 
(Olmiyen sevgi), İbrahim Karaka· 
pıcı (Şehitler) adında iki şiir oku· 
muılar ve çok alkıtlanmıtlardır. 

En son olarak da B. Ali Rıza 
Urfaya ait hatıralarım anlatmııtır. 

Sözlerden sonra Urfa türküleri 

söylenerek toplantıya eon \'erilmi~" 
tir. 

Gece de saat 20 _ 24 e k'adar 

deva~ etmek üzere Eminönü Hal. 

kevi salonunda bir Urfa gecesi ter. 

tiP. cdilmiıtir. 



On beş günde bir 
sanat ve gençlik Der GürıBir Diftag~ 

. ...... ' . 

bir cinayet iç.in işlennıerniş Anadolu: Manevi hazine .. 
Yepyeni değerlerin 
diyarı Anadolu .. Asıl a n ü ç kişi 

Yazan: 

KEMAL ÇAGLAR l j BEHÇET 

Bu defaki "on beş günde bir san- Türkçe diline yeni bir kıvraklık ve· 
at ve gençlik,, yazım biraz gecikti. rerek tercüme edip kudsiyetini bir 
Çünkü Anadoluda uzun bir seyaha- kenara atarak hakikatini ve şiirini 
te çıkmış bulunuyorum, Kayseriyi, sunabilen bir mütetebbiden mi, Borda 
Niğdeyi, Boru, Adanayı, Mersini, ı bir kütüphane, bir çocuk bahçesi 
T arsusu, Ceyham ve Konyayı içime yapmak için askeri hizmetlerinden 
sindirene, bütün eserlerini görüp vakit buldukça gelen ve biriktirdiği 
bütün değerlerini ?ulup k?nuşa~a parayı memleket hizmetlerinin en 
kadar kalmak şnrtıyle gezmış vazı • hayır1ılarına harcıyan bir sanayiden 
yetteyim. Bir zamandanberidir, git- mi, gene Adanada kendi kendine 
tikçe genişleşerek, gittikçe kalaba- yerli filmlerin en temizini, en dökü
lıklaşarak, biraz gurbetleşen, biraz manlısını çekebilen bir genç kabili
dağınıklaşan Ankarada o çok sevdi- yetten mi veya oranın bir matbaa • 
ğim, o beni ta ufukların ardından sında bastırdığı meşhur şiirler mec
bir humma nöbeti gibi saran havayı, muasında gül yaprağı kadar titrek, 
kaybettim derken, buralarda. bura- taze ve güzel cümlelerine bir neşide 
1arın münevver toplulukları, genç hali verebilen bir yarı meçhul san. 
değerleri ve kendini işine canla baş- atkardan mı? .. 
la vermiş. ~üyükleri arasın~a bul· Kimden, kimden ... Hepsi bu san
d~m, sevınıyorum ve kendıme gel- mayın.. Bunlar notlarıma bile bak
dım... madım, bir çırpıda aklıma gelenler-

Size şimdi daha yakından gör • dir. Neler var, daha neler var .. A
menin, bir bir tanımanın verdiği sa- nadolu: manevi hazine. Anadolu, 
lahiyetle müjdeliyorum ki: Anadolu değerler diyarı ... Size yakından gö • 
yepyeni değerlerle doludur. Şurda rerek tanıyarak müjdeleyebilirim ki: 
hurda, köşede bucakta kendi kendi- Kayseride, Borda, Niğdede, Adana
ni yetiştiren ve en müşkülpesent ve da, Mersinde, (Mesela bakın bu is-
modern san' at ve ilim telô.kkileriyle mi yazarken derhal orada tanıdığım, 
dahi san'atkar ve alim denmeyi hak inkilabı kavrayışlarını, ülkü yolun
etmiş bulunan değerlerle karşılaş - daki ilim ve san'at sahalarındaki ted· 
mak fırsatına kavuşmak için anla- birlerini ve gayretlerini gözlerim dola 
yıp dinlemeyi bilmek ve hu mütevazı rak seyrettiğim arkadaşlar hatırıma 
halikleri kendi köşelerinde bulabil- geldi; onları deminki misallerin ba
rnek şartiyle Anadolunun her şeh - şında zikretmeli, bu yazıyı yeniden 
rinde birkaç gün kalmanız yetişir • yazmalıydım.) T arsusta, Kon yada, 

Şimdi size, Konyanm Selçuk e~ Ceyhanda davamızın bayraktarları, 
serlerinden bir ikisini birden gören, inkilabırnızm havarileri, yeni sefer
takkeli dağla Bozdağa bakan bir o- berliklerimizin piyon iyeleri var! J\n

lasmdan şu satırları yazmadan bir iki karayı Ankara kadar kavramış in -
saat önce, koltuk değnekleri her kü- sanlar 1 
tüphane gardorobunun en aziz süs- Mustafa Kemaller çokturlar, 
leri olan vücudunun ayaklan topal, her yaştadırlar ve her yerde vnrdır-
ruhu kanadlı bir genç şairi; Cami- lar l 
den çevrilmiş bir milli kütiiphanenin Bağlandığım yeni dinin mabedi. 
bir odasında, Selçuk ve Eti /eser- ni gezmiş, haç yolJarına çıkmış gibi
Jeri arasındaki hars teselsülünü tes- yim. Gök kubbenin altındaki ulu
bit eden yeni bir eserini niiktelerin sal Anadolu mabedinde, her adımda 

• en canlısı ve bilgilerin en ağır başlısı gözlerim dolarak, göğsi.im kabaraı-ak, 
ile izah eden bir genç tarihçiyi; inanım bir kat daha artıp kökleşe -
dünden beri ardı arası kesilmiyen rek dolaştım.. Halkevleri, bina lan 
hasbihallerimizde halka davalarımızı genişletilerek veya yeniden yapıla -
telkin için tedbirlerin en pratiklerini rak, malzeme tahsisatları devamlı 
sıralayabilen bir genç particiyi ve ve kafi temin edilerek inkişaf 
ilah .. ve ilah ... Görmüş ve tanımış 
bulunuyorum. 

ettikten sonra; Yer yi.izünün en gü. 
zel, en verimli gençlik halk ve ülkü 
kurumları olmak yolundadırlar. 

1 660 senesin
de İngilterenin 
Kampden mev· 
kiinde, bir ihti
yar adam evin
den çıkarak, ha
nımının bazı em· 
lakine ait vakti 
geçmiş kiralan -
nı toplamağa gi
derken lnsiltere 
cinaiyat tarihi 
sahnelerinin en 
dehşetlilerinden 
birini açtığının 
farkında değildi. 

Vilyam Hari
son isimli bu ih
tiyar adam, yet
miş yaşında ol
masına rağmen 
hala dikkatini mu 
hafoza eden bir adamdı. Ve bir 
Kontes olan hanımının hizmetinde 
ta gençliğindenberi bulunuyordu. 

Onun işlerini görürdü. Kendisi· 
ne fevkalhad itimad edilmişti. Köy
lerdeki evlerden kira toplamak, bu 
evlerin tamirine bakmak ve icabın
da diğer hizmetleri görmek onun 
vazifeleri arasında idi. 

O gün de öğledensonra, gene 
bu nevi bir iş için çıkıyordu ama, 
yolu biraz uzun siirecekti. Biraz 
ileride Kotsvud tepelerinin eteğinde 
bir yere kadar gidiyordu. Akşam 
yakla~tı. Fakat Harison dönmedi. 
Karısı meraka başladı. Ve hizmet
çilerden Can Perri isminde birini, 
onu arama~n için gönderdi. 

Fakat o gece, ne Harison, ne 
de Con Perri geri dönmüşlerdi. Bu· 
nun üzerine ertesi gün sabahleyin 

Onlar söz veriyorlar, onlara gü
venebiliriz: 

"Ba~buğun verdiği bir ipret ardısıra 

"Birer nehir olarak akacağız boz 
kıra! 

"Elbet birgün gelecek yeneceğiz 
güçlüğü 

"Çünkü baımuzdadır dünyanın en 
büyüğü 

"Cihan bilsin ki bizde iyi olan her 
§ey hür! 

"Türk, isterse her ufka bir güne! 
gibi yürür!,, ("') 

(*) Bu rmsralar, o ~alı genç 
şairin bir uzun ıiirinden rastgele a
lmmı§br. 

' ~ 
(,,,' 

erkenden Harisonun oğlu Edvard 
yola çıkarak araştırmağa koyuldu. 

Kırda Con Periyi buldu. ihti
yardan hiç haber yoktu. Birlikte. 
aramağa devam ettiler. 

Yol boyunca pek fazla gitmiş 
gitmemişlerdi ki tesadüf ettikleri bir 
adam, kendilerine bir yerde kanlı 
bir şapka ile bir tarak bulduğunu ve 
bunların ikisinin de Vilyam Hariso
na ait olduğunu söyledi. 

CESED NEREDEYDİ? 

Gerçi cesd meydanda görünmü
yorsa da, bu alametler, vahşice bir 
cinayetin işlendiğine delalet ediyor 
gibiydi. Bu hafif şüphe üzerine, 
ihtiyar Harisonun yanında biraz 
para dahi taşımakta olduğunu hiz
metçi Con Perinin bildiğine ihtimal 
verildi. 

Babahtndl 
(Babahindi) ismi altında hafta· 

Irk, siyasi bir mizah gazetesi çıka

cağını memnuniyetle haber aldık. 
Başında mizah ve edebiyat alemimi
zin en değerli şahsiyetleri buluna
cak olan bu gazete, en zengin mün
dericat ve en ucuz bir fiatla, önü
müzdeki çarşamba gününden itiba
ren okuyucularına kavuşacaktır. 

Bütün vukuatın en zarif ve en nük
teye uygun taraflarını takip edecek 
ve bizi her zaman güldi.irecek olan 
(Babahindi) ye şimdiden muvaffa
kiyetler diler, onu okuyucularımı
zın bizim kadar seveceğine emın 
olduğumuzu söyliyebiliriz. Bir acaip istical ve humma için

deyim. Kimleri yazsam, kimlere 
hakkım verecek vasıflar bu
labilsem diye çırpınmaktan ve 
hepsinin kafamda siralanmış canlı 
intibalarını ardsız arasız vermek is -
tcmckten ne yazacağımı şaşırıyo • 
rum. 

Size ilk vehlede hangisinden bah
setsem acaba: 

Her cephedeki kabiliyetlerini se
ferber ederek kah halk sairlerinden 
li\rcalar toplamaya yaylal~ra düşmüş 
kah oturup kitaplardan memleketi· 
nin tarihini aydınlatan parçalar is
insah etmiş, kah ideal ve prensip şiiri 
yazmış bir Kayserili mualli~den mi, 
her sabah müzesinin eserlerini birer 
defa çocukları gibi okşıyan ve onları 
dikkatle seyreden birini görünce göz
leri dolan bir müzeciden mi bah
setsem? 

apoleon'un kurduğu 
müstemleke plinı 

Ada?"'.::ı.da her yeni saha<la zeka 
ve dirayetini işleterek, bütün usul
leri kendi başına yeni baştan keşfe· 
de ede civar aşiret tiplerini mumya -
larda tesbit etmekte olan bir olgun 
insandan mı, civardaki bütün hü
yüklerin en ilmi ve en yeni bir tazyi-
kini yapan ve müzeciliğe bir din gibi 
bağlanan bir miize tnüdüriinden mi 
söz açsam? Yoksa Niğdede Kur'anın 
büttin bir cüz'iinü Arapça, İngilizce 
metinlerinden karşılaştırarak ve 1 

Fransa tarafından tatbik edilmiş bulunuyor 

islam hamiliği sözleri bundan iki asır evvel de 
bugünkü gibi söylenmişti ! 

Muaolininin Trabluı ıeyahati ve} 
orada söylediği ınutu.k ile "hlam hami. 
liği,, meselesi 'bilha11a Franıayyı çok 
memul ediyor. 

Fransızca Le Journal gazetC$inc!e çı

kan bir maka!ede 'bu meseleye şöyle te. 
maı edilmektedir:, 

"Sizin dininizi yoketmeye geldim di
yen olabilir. İnanmayın 1 Onlara benim ı 
tarafımdan şu cevabı verin: Ben Alla. 
ha, Peygamberi Muhammede ve Ku::a- 1 
n'a :ır.amlfıklerdcn daha fazla hürmet 1 
ediyorum. Kaitler, şeyhler, irr.ar.ılar ; 

halka sunu söyleyin ki, biz!de haki~i 1 
müslümanlarız r .. 

Bu sözler bundan bir ay evvel mi 1 

söylendi, yoksa iki asır evvel tni? Bu ( 
sözler tarihin mi, bugünün mü? 

Hem tarihin, hem bugünün. 
1898 senesi temmuzunda general Bo. 

naparte Mısırlılara kendini isHimın h5.. 
misi olarak takdim ediyoı'du. (Ona son
radan "Afrikalı,, adı verilmiştir). 

Mapodeon Bonapı:rte yeni bir müs.. 
temlcke siyaseti k:.ıruyordu. Bu siyaset 
ondan sonra Fransanın an'aneye geçen 
müstemleke siyaseti olmuştur. 

Bugeaudların, Gallianilerin, Lyautey
lerin selefi o!an Bonapı: rte, claha o za. 
m"'nd:ı-ı, re ~1 .:':e~e büyük bir Afrika 
müstemlekesi kazandırmağı di.iti i.inüyor-
du. l 

Cezayir, I. inci Napolyon'un cmrile 
hazırlanan planlara göre fethedilmetniş 
midir? Mısır seferine İtalya seferinde 
karar verilmişti. Bonı:parte "Directo. 
ire., ı kendi fi!<rine müsait buluyordu. 
Esasen herkes, günden güne şöhreti ar
tan generalin Paristen uzaklaşmasını 

istiyordu. 

Bonaparte 1798 senesi mayısında 

Mısıra doğru yola çıktı. \ f 
• 1 

Bu tarihten kırk sene kadar sonra r 
Zhiers şöyle yazıyordu: 

"Napolyonun, o mucize dolu haya
tında bu sefer kadar büyük ve faydalı 
bir şey daha düşünmüş değiMir.,, 

Çok sürmeden hizmetçi ~ 
ri tevkif edildi ve hapse tıkıl . 
hakemesi esnasında Con p~rı 
yetle alakası olmadığını .s~ 
du. Fakat sözlerine pek ın 
yordu. eİ 

Ona biraz cesaret vetf(l.,f 
baska bir usul tuttular. Hı 
Pe~iyi bir hana alıp iyice ~ 
içirdiler. Ona iyi muarn7·lıl 
lundular. Sonunda şu so 
zından aldılar: . 

- Filhakika ortada bir cı!I 
vardır. Fakat bu cinayet 
bir yolcu tarafından işlenmiş 
serseri, ihtiyar Harin nu so) 
dürmüş ve cesedi bir fasuJyıı 
içine saklamıştır. 

BU DA KAFl DEGIL-

Göri.inüşte bu hikaye ma~ 
sini veriyordu. Fakat hah~ 
yer arandığı zaman orada c~ 
lunmadı. . 

Bunun üzerine Con Perı 
renkli bir cinayet vakası anl~ 

Guya bunun annesi ve 
onu, Vilyam Harisonun ne 
yola çıkacağını ve onun parııl 
vakit kolaylıkla alabilrrıe, 
mi.imkün olduğunu öğrenrrıe 
mur etmişler. Con Peri, soY 
luk vakasrna bizzat iştirak etııı1 
Fakat tarla.da kardeş~. ~~çar~ 
lamış... Bır de ne gorsun: ' 
ihtiyar Harisonu boğuyor. ~ 
Riçard, annesi ve kendisi ceSV 
şıyarak kuyuya ntmıglar. 

Bu hikaye kafi değilmiş 
Harisonun evinden bir se~e~ 
calınan 14 sterlinin de aynı 
tarafından ç:ılındığını ilave el
uu. 

Mevzuu bahsolan kuyu: \ 
ton değirmeni isimli bir me<J~ 
kındı. Araştırıldı. Hiç bir 
rastlanamadı. Fakat Con P 
itiraflarının kuvvetine da)f 
Riçardı ve annesini de tevk1 

ler. 
Muhakeme tafsilatını uz1.l11f 

dıya yazmak buraya sığmaz· 
muhakeme o şekilde cereyan e 
neticede her üçünün de ida1111 

na gidildi. 
idam sehpaları hazırlanrrıJ~ 

vela asılacak olan kadındı. tıl 
retle oğullarınd:ın vakanın 
şekline dair yeni bir ifade altı~ 
rmı umuyordular. Fakat gere~ 
Peri gerek Riçard masumiYC 
haykırarak idam edildiler. 
cesedi, zi:ıcirler i ~inde asıh 
bir müddet bırakıldı. 

KOLE OLARAK SAT~ 
Simdi bu hakiki hikaye11111 

rada· bittiğini sanırsanız, ald~ 
nız. F aknt şu dakikaya ka.~ 
lattıklarımız, müthi~ bir hak1 ~ 
manının gelişi güzel birkaÇ I,_ 
teşkil eder. Con Perinin ~e 
sılı oldu~u yerden kesilip goJl'I, 
sinden iki sene kackr sonra Jl'I'! 
keder içinde ve saçları uza\ 1 
adam çıka geldi". Bu adartı 
Harisondu. 

Harisonun anlattığı şe)"l~ f 
ve hayale sığar ~eyler değil~· 
disinin kaçırılıp Akdcnize .~: 
düğünii söylüyordu. Biiyı.ı 00~ 
ralardan sonra lzmirde bir rtl, 
köle olarak satılmış, sonra

1 
ogı 

kaç~ğa muva~fak olarak 11 
, . 

ye r,cımış. eti 
Fakat anlattıkları tam.ar; 

yalnn silsilesinden ibarettı· bıl 
nerede bulunduğunu, yahot ıı 
det zarfmdn gizlendiği yerÔ' 
Conun malum&tı olup olrıt 
kimse bilmiyordu. 

O d b . b ktı• zaman an erı u va ) 
tere cinaiyat tarihinde ··J..Jt1 ~ 

d K d J as''° uvan mm amp en ,·a: "f 
"Üç insanı astıran işlcnmet111 

yet,, diye anılır. 



Buzlar memleketinde 
skimo kadınlarının diş
leri niçin çürüktür? 
Şimal kutbunda insanlar 

terlemezler mil 

~''"''"'"""'""""* ~------., rt ay gUneşln batmadığı buzlar \ 
~elbleketlnde bir ev kadınının en mO- f 
81

111 vazifesi kandilin yağsız kalmama- İ 
11• dikkat etmektir. ÇOnkD bu yOz- \ 
den bUtUo bir Eskimo alles n n ~ 

:ıııııııı...-..._ donarak UldOğD gUrUlmUştOr l 
1-1 .---.......... ıı11ıınıııı11111 ıınııı11 1C 1c uııııııı11111ııııııı111111ııııııı1111ıııııı1111111ııııı1fn 

.,........ Jlrml rılını E•klmolar ara•ında geçiren 
~ Danlmarkalı bir kl,~I anlatıyor : 

dJiı · hau.~ g·· .. d'' - .. sanıl Şimal kutbunda kimsenin terleme-be Cibt ıt-. .. ~- orun ugu ve -
hı.~- le ~ değil bill:<is çok cazi- diğini zannederseniz yanılıyorsunuz. 
~ ~ dır. Medeniyetin rahat. Souğu içeri sokmayan bu deriler aynı 
lk ~ ki )'afayışlanna alıp.olar zamanda içeroeki sıcağı da koyuver. 
~ t.!~-~k memleketlerdeki mediğinden vUcudu sırsıklam ter için. 
~ ~~ bir takım mahlfık.. de bırakırlar. 
~ Bu sebepten kocaaı elbisesini deği-
~ il orada her ,ey, evler, yiye- şirken F.ekimolu zevce hemen elbiseyi 
~~_ve aile hayatı tamamen fok balığı kandilinde kurutmağa çalı-
Co~ ~· ıır. ÇUnkil böyle yapmazsa ter dona. 

S h..-.:ıı ler bütün sene (İglov) rak elbia&yi demir gibi bir hale sokar. 
~ UU&aa.n evlerde yaşadığımızı İzdivaç hakkında ortaya konmuş bir 
~)lor •• :.._Halbuki biz her mevsim kaide yoktur. Herhangi bir kadınla 
11,:_~ -.q bir ev yaparız. Şimal görünen bir erkek karı koca telAkki 
det ~~ dört ay sürer. Bu mtid- edildiği için onlara evli olup qlmadık. 
~ l11ııet hiç batmaz. larmı sormak ayıp sayılır. Herkes 
'tı-... "! llOnbaharda iae güneş kendi işini kendi görür. Birbirlerini 
t-. ~ bir iki saat göıilndilk. görüp hoşlanan kadm ve erkekler 
~ay ~Yboldup halde Jatm derhal karı koca olurlar .• 

'lılıo daim! bir geceden baş. hdiva.ç hakkında belli başlı bir ka-
' ~ defiıdtr. Yazın taş evlerde ide olmamasına rağm.en yabancı bir S YBladığmuz halde diğer kadına sökülmüş bir ayakkabıyı veya 
~ buıdan yaptığımız mee- elbiseyi dikmesini teklif etmek de bU
S evler hantmıız geçer. Bmdan yUk bir hakaret sayılır. Zevce müba. 
~· ~ tattan yapılanlardan deleei de bu adamlar arasında lıO§ gö. 
~lro~d~ gibi en mUkemme- rUldUğü gibi mübadeleye ta.bi tutu-

.... ~~ 1CIJ1 bir saat klfidir. lan kadmlar da bu işe itiraz etmezler. 
l"l ' 'bQ bUytlcek bir odadan lba.. Tahsil lgin hl~ IDilweee olmadı
~ ~ buz kulUbesinde yattığı ğmdan Groenland sakinlerinin çocuk
~ da. Dlemleketlerdeki oda buh lan bilyillderinden gördükleri gibi bil. 
~ eaez. yoktur. yüyerek erkekler babalarım, kısla.r da 

l6be ~lJezı veya çok pialenen ku. ana!~ taklit ederler. Zaman mef
~ dlpri birkaç saat içinde humu meçhul olduğundan uykusu,ge
~-fo)t lbeydazıa getirilir. Odayı len yatar; karnı acıkan istediği zaman 
""--.ı f bahtı yakmakla temin Yemek yer •• F4eı' bir adamm yiyecek. 
et ~ çtıı bir ev kadmmm en birin- !erini MkJadığı ambardan bir lfJY alıp 
'-a ~~ b.udUin yağsız kalmama- yeraenis ahi>! kımıaz. Çl1nkU yemeğe 
°"'-~ etrneırtır muh+ ... old .. -15. .... uzu bllır' . 

"""-s:ı:O-~-:"""~ • .n..ı; _ _.en bUtn- bir wıııv ueW&& '~ L~ ~ou.ww wı Yalnm F.akimoyu lmdıran eey ye. 
lba..:..""' l'o 6ldUğti görülen ıey- mek yedikten sonra. ambarın kapağı 
l: ~ ~ k balığı yağı aynı za. ol? ve tilkilere kareı yiyecekleri mu
,..._ ~ltirmek için kullanılır. hafaza eden tae kapaklan açık bırak
tt S ateot,e kebap olurlar. makt:Jr •• 
Wt 'ile -=- leJlerden olduğu halde Eskimolara göre "yiyecek eeyleri 
~ llUda hqla.mr. Fakat açıkta bJrakanlar yalnız hırsızlardır.,, 
~ ~çiy olarak yerler. Son zamanlarda. birçok gueteıeroe ti
~ ~ • balına fok balığı maideki inl&Dlarm soğuktan gelen 
ftı~ ~~ baan da tavpn hutaııklardan mUteeuir olmadıkları. 
ı.,_ ~ ıomWUr ve bu ta.bil m okudum- Bu bir hatadır. Benim 
tı.J~' 8er adan aylarca ınuha. Eskimo olan zevcem enfloenr.adan öl
~~ lÔ llellıe her aile 120 fok dil. Hart>ı umumideki İapanyol nezle-
lr~ ~ balıfmı ve birkaç ka- sinden yaJnız benim k-bilemde ölenle
~~ ~ YI böylece sakla.rlar. rin sayısı 48 kişi idi. 
dıt' biz. misafir giden :Eski- Aynı aarf butalık (Llbrador) daki 
~ ~ l~ llevi çay ziyafetleri var. bllttln FSünoları öldUrmtl§tU. Eski. 
~ Clttan : bu ziyafetlerde ev mo olan karımdan iki giU.el kmm ol
~ ÇUVa1 yumurta ko. du.. Bunlar timdi Danimarkadadır-

!llıı '~'--~ı::: aldıkları yu- lar. ~~ buz tabakala- Hayatımın unutulmaz hatıralar ne 
Cfb f)ı ~C&khfı ile eritirler. dolu 20 senesini içinde geçiroiğim bu 
~,__ ~urta.ıarı elma buzlar ve uzun geceler ülkesine ilk fır. 
ır.~ 20 ~ de aarfiyat adam satta kaVUflJlaP çalllJYonım. • 

'-----.unlarnı 11 bulur. 
~· ıa..tıı.~an bUsbUtün 
'1\.-~-~ dert lelen her kadın ya
~ ~e Jrıonh~rir. Bir yandan S 'bQ deri)'! ~ken diğer taraf. 

KURUN~· 
GtJNDBLIK SiY ASI GAZETE ıı 
~ ,oactertl .. JUIJar. sa•ı. I 

,. pmell ._. ..., sartmm 11......,. fp· 

•te) lleUın-' yasıtaıalıcbr. 

Çf~ lc:1ıı ~r. Groenlatta 
ct 01azı ktfr. \re bUtun Yeri.ne usul 
eıt&ı ır.~~l'bı de ailenin ihtiya-
cbt.1_ ~ dUter ~ti vazifesi garp1.- ..uyea oınartar. melltupaanrıa i 
~ ~ d• Orta yaşlı ka- tO kurUflÔ pul ~dlrlu. 1 
lr~ llebet ..... ~ etlerine kadar 1 ttudJDIJO jdııarı ıerı g6a""'1DeJrten 
bu·~ ~ ~ K 1 ,oııaDIDll mektuPlarm ~ 
~ J&zını · Öpeklerin ICJTıınetmla ııaıtıobnumdaa. uan 
~ ,._. tı'kekJer ~ derileri de 1 ııonuıan paraaa.-m ıard8D dolayı. dlrelltar 
Ol.t..~ ~•iM- &zırları F k olaralc cık&D yası aı-·· .... ~ C!bt -q e)b· ar. o ınk. ııatOne eoru eorru -
l'ap h-•- ta~ uıe ve kundura 
llll!l w ..... &111'. ı:a.._-_ - derlıinden d Günü ge,..,..if 80Y'~r 10 kuruffuf' 

111+-. ... --.ıı fakı e ço., ~···· 1 
ilin ..__~ '~-"-ad r bir Eskimo. ---lrR.ıı...~ -..un.,... a.ki 1189 ,asıJarla nıalmltttn ---..ı ~-... cı.a:: bir kUrkçU- ~ oı ıetndlı 
~~ k•A-- ı ~r laaklcl ..ıı IU!DdlAI 
--..~ ~~ gUze1ı..:~~~ ...... ---iiiiiiii~JJ 

ALLOI ALLOI 
BURASI IST ANBUL RADYOSU •• 

Radyo binasına nasıl girilir? - Sesler nasıl 
dağıtılır? - Dan dan I d_ige vuran alet 

Operet oynanırken gülmemek 
• • 
ıçın 

- Allo, allo. Burası lstanbul 
radyosu!· 

..... Bu sözlerin söylendiği bina 
nerededir} Nasıl bir yerdir} Bu· 
nu Anadoluda ve T rakyadaki rad
yo sahipleri bilmediği gibi lstanbul
luların çoğu da bilmez. Bugün bu 
mevzu etrafında bir yazı yazıp rad· 
yo merkezini anlatmağa çalıpca· 
ğım: 

Radyo merkezi İstanbul ıehrinin 
Beyoğlu semtindedir. Senelerce ev
vel Y enipostuhane binasının en 
üst katında idi. ŞiO'ldiki Ağırceza 
mahk~mesi salonu da ozamanlar ic
rayiahenk edilen yerdi. 

Radyonun ıimdiki merkezini 
Beyoğlunda bulmak hayli güçtür. 
Çünkü haricen bariz bir vasfı, bir 
ıekli yoktur. Fakat tarif edilirse 
pek çabuk bulunabilir: 

İstanbul cihetinden tramvayla 
Beyoğluna geçince T okatlıyan kar· 
ıısındaki durak yerinde ininiz. Kar
tı tarafa geçip yaya kaldırımdan 
Taksim istikametine yürüyünüz. 
Fransız tiyatrosu ile ipek sineması 
arasında iç baaamaklan halılı bir 
kapı görürsünüz. Kapmm iki tara
fındaki kadın resimleri hemen gö
zünüzü çeker. Bu kapıdan içeri gi
riniz. Önünüze çıkan antreden ile· 
riye doğru ilerlerseniz bir bara gi
rersiniz. O tarafa gitmeyip sağ 
tarafı.ki caıııb kapıyı açmız. Eğer 
radyonun çalJttığı saat ise kapıyı a· 
Çınca gözünüze kmnm renkli lev· 
halar çarpar. 

••Mikrofon açıkbr. Kapılan ya
vqça açınız!..,. 

Merdivenlerdeki halılara basarak 1 

biraz ~.ıktıktan sonra ilk rast gelinen 
küçijk kapıyı açınız. Daha içeriye 
bir adım atmadan karımıza esmerce 
bir kapıcı dikilir: 

- Kimi istiyorsunuz) 
istediğiniz zatın ismini söyledik

ten sonra sizi. içeriye dar bir korido· 
ra alır. Soldaki ikinci küçük bir 
kapıyı yavafÇa aralıyarak içeriye 
dalar. Haber venneğe gitmektedir. 

lıte bunun girdiği yer, radyonun 
büyük salonudur: .. ~lf8l'da sağdaki 
merdivenden mudirıyet dairesine 
çıkılır. Orası sizi alakalandmnaz. 
Salona girelim: 

200 kiıilik bir ıüvare verilebile
cek derecede büyük olan bu salonun 
dÖ§emeleri hep rengarenk halılarla 
örtülüdür. Buranın sokağa bakan 
pencereleri ve diğer bazı tarafları da 
kahverengi perdelerle sımsıkı örtü· 
lüdür. içeriye hiç bir taraftan ses 
ginnez. 

Salonun cadde üzerine düıen ta· 
rafında iki piyano, bir viyolonsel, 
nota ıehpalan duruyor. Mikrofon 
da salonun tam ortasında. Sağ ta
rafın geriıindeki masa, radyonun 
on senelik spikeri B. Mesut Cemile 

ne yapılır? .. 

R.atlyo spikeri Mesut Cemil Arapça söyıew.e ba§lat.JOC4k olan ômer Rt.mf/I 
takdim ediyor 

ait... Üzeri programlar ve notalarla plik da!apları, bir de radyo maki· 
dolu.. Karıısmdaki sandalyede bir nesi vardır. 
bayan oturuyor. Bu da, öğle za- Büyük dediğim makinenin ismi 
manian v_e hazan aktamlan radyo- Amplifikatör'dür. Yani sesi büyül· 
da havadıs okuyan, programı bil- tücü makinedir. Salondaki mikro
diren radyonun ikinci yeni spikeri.. fonun başında söylenen bir şar1cı ve
Birçok dinleyicilerin merak ettikleri ya söz doğruca buraya gelir. Ma-
kadın spiker Bayan Ezher... kinenin başında makinist B. Meh· 

Saat altı buçuğa iki dakika var.. met Fatih bulunmaktadır. Ses kuv• 
Kapıdan girince sağ tarafa düşen vetli ise azaltır, zaif ise kuvvetlen• 

odaya geçelim: Burada büyük bir dirir. Bunu da bir düğme vasıta· 
sile yapar. Ayarı iyi yapıp yapma· 
dığını da bir köşede duran radyo 
makinesi)c kontrol eder. 

Amplifikatörden ayarlı olarak 
çıkan ses Osmaniye telsiz istasyo
nuna verilir. oradan da ıerare ha. 
linde her tarafa yayılır. Bu ıerare
leri de radyo makineleri yakalayınca 
salondaki sesler ititilir. 

Radyo ba§lamadan evvel danl 
dan!. diye bir ses duyuluyor. Bir 
çok kimseler, bir davula vurulan 
tokmaktan çıkan bir ses kadar kuv· 
vetli ititilen bu sadanm naad bir a• 
}etten çıktığını merak ederler. 

Bu, hiç de tahmin edildiği gibi 
büyük bir alet değildir. Saat zem• 
hereği kalmlığındbki tellere bir iğne 
incelirindeki demirin vuruşundan 
~ıkmaktadır. Bu ses amplifikatöre 
~eçince yiizlerce misli büyümekte-

Badyorrun kalbi mcsabesindeld makine dir. ilk girdiğim gün merakla sor• 
duğum bu alet olmuıtu !. Sonra bir 
kö§Cde duran bu aleti gösterdikleri 
zaman cidden hayret etmittim. orta masası ve sandalyeler var. Sı

~ı gele~ sanatkarlar kapıdan gi· 
nnce dogruca buraya girerler. Du
var~ boydan boya asılı kağıtlara, 
ellenndeki defterlere bakarlar. Bu 
kağıtlarda okunan ıarkılann isim
leri yazılıdır. Hiç bir okuyucu ora· 
da gördüğü tarkryı söyliyemez. Lis
telerde olmıyan bir beste seçmek 
mecburiyetindedir. 

Bu odadan yandaki bir kapı ile 
~~yonun asıl can alacak yerine gi
nlir. Burada birçok akümülatörler 
büyük bir makine, bir gramofon: 

Saat altı buçuk olunca amplifi· 
katörün sesi kesilir, plak çalınmaya 
ba§lar. Yedi buçukta sıra bir kon• 
feransçmmdır. 

Salonda üst üste iki zil öttükten 
sonra B. Mesut Cemil mikrofonun 
açıldığını anlıyarak masasının ba· 
tından kalkar, ayaklannm ucur.a 
basarak mikrofona yaklapr, ileti 
hiç yadırgamıyarak sözlerini tane 
tane söyler, takdim merasimini 
yaptıktan sonra yavaıça geri çekilir 

B. Mesut Cemil bu ifin hakika. 
t~n ehli... O kadar intizamla hare
ket ediyor ki... Bir okuyucunun 
prkw bitince yerinden fırlıyor. 
Adımlarını geniı genit atıp mikro
fon bqma yctiıiyor. 

Babuı gibi değerli bir tambur 
ve viyolonsel sanatke.n olan B. Me
sut Cemil yalnız §undan ıikayetçi: 

- Sanatkarlar olsun, konferan .. 
«;ılar olsun birisi öksürdü mü din. 
leyic.~l~~ beni zannediyor~.. it
te goruyorsunuz... Şimdi de ben 
mi öksiirdüm} 

. H~~~~ten içeri giren bir ~t ge
nde guldur güldür öksürüvermiıti. 

Radyonun ikinci spikeri Bayan 
E':zher vazifesinden çok memnun ve 

(Sonu 11 inci aay/adJJ) 
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Beyin gelini 
iyi değil mi? 
hoş gördüm .. 

- Sen de A slan 
olacaksın Ayşe! 
/Joğrusu ben bunu 

Ancak sabaha karşr, derinden gelen 
davul ve zuma ııeslerile, duvaklar, be. 
yaz gelin elbiseleri, alaylar ve ziyafet 
hulyaları arasında gözlerini yumdu. 

• • • 
-7-

DOÖAN BEY 
Uzaktan gelen savaş haberlerinin ar· 

dı keıilmiJ, ıehrin içindeki aşk haber. 
leri afızdan ağıza !dolaşmağa başlamış· 
tI. 

Her gün birkaç anlaşmanın müjdesi 
evleri dolafıyordu. 

- H oca Hasan oğlu Bedrettinle Ali 
Merda:ı, Ehat subaşının iki kızını ah. 
yorlar:ru;. 

- Dündar beyin kızını tlyas beyin 
kardeşi Süleyman istemiş: vermişler. 

- Hoca Selman da kızını Hızır beye 
veriyormuş 1 

- Peşrev oğlu Yusuf bey Aslan be
yin kızilı evlenecekmiş. Ayasloğa ha • 
ber uçurmuılar, hemen gelecekmiş. 

Uçüncil gündü. . . 
Ayte küçük sofayı bir rüzgar gıbı 

beyle diğer athlar da oradan geçecek • 
olan Umur beyin yolunu bektiyorldu. 
7Kardeşi Yusuf biraz önce Umur bey.in 
.yanında bulunmak üzere saraya gıt. 

mi,ti. Beraber dönüp gideceklerdi. 
Birdenbire sokağın köşesinden iki 

atlı çıktr. Bunlardan birisi kendi ağa
sıydı. Fakat diğerini tanımıyordu. O 
zanıana ka:.:tar Birgi de göıınemi~ti. 

Hem de dikkatle onun bulunduğu pen. 
cereye bakıyordu. 

Ay~e geri çekildi. 
Aynı dakikada Yusuf beyin sesi du

yuldu: 
- Ayşe, bize ayran getir! .. 
Ane küççük sofayı bir rüzgar gibi 

geçti. Merdivenleri indi. Hizmetçilerin 
heniiz yaptıkhirr ayranı yayıktan bir 
desti ye koytdurdu. Sonra üzerler; (ayet) 
itlemeli iki gümüş kupayı c:'!oldurdu. 
Gene (!yet) işlemeli gümüş tepsi içinde 
istenilen yere götürdü. 

Yusufun onu çağrrması hoşuna git. 
mi§ti. S<:nıyordu ki biraz sonra Umur 
beyle diğer atlılar da oraadn geçecek· 
lerdir ve Ane hem onu yakından göre. 
cek, hem de yakından görünmüş ola -
caktı. 

Yusufun yanında yirmi yaşlarında 

çc:kır gözlü. kumral bir delikanlı vardı. 
Geniş göğsü, iri vücudu, kuvvetli kolla. 
rr ve pembe yüzile, zorlu bir pehlivan 
olduğunu hemen gösteriyordu. 

Fakat Ayşe oralarda değildi. 
O, ookağın köşesine bakıyotdu. 
Bu yeni delikanlıya o kadar aldırma

mı§tı ki elindeki ayran tepsisini ondan 
önce Yuıufa uzatmıştı. 

Yusuf, kız kardeşinin bu halini hay-
retle karşrlamıı. arkadaşına dönerek: 

- Doğan, haydi al ! 
Demişti. 
Doğanın gözleri Ayşenin üzerindey· 

di. D::r cepkenli, dallr ve geniş şalvarlı 
kızm yüzü, beyaz ipek örtünün koyu 
mavi oyalan arasında her zamanl:lan 
daha güzeldi. 

Yusuf gülümsiyordu. 
Bereket versin ki onun Doğana söy· 

ledigi sözler Ayşeyi daha uyanık yap
mıı. elindeki tepsiyi Doğana doğru 

uzatmııtı. 

Delikanlı kupayı alırken yüzü kızar. 
dı. 

Kupayı aldı. Son damlasına kadar 
içti ve Yusufa dör.dü: 

- Bu kadar taze ve güzel ayranı ha
yatım'da ilk olarak içiyorum! 

- Ayşe çok iyi ayran yapar. Her 
ıeyi becerir o .. Yemekleri de tatlıdır. 

Bu ak§am gel de gör ı .. 
Ane krzanr gibi oldu. 
Yusuf bey atını dağ yoluna çevirdi. 

kardeşine döndü: 
- Bzb3ma haber ver, ben Aslan bey 

oğlu Doğanla dağa çıkıyorum 1 
- Baş üstline ! 
Yusuf bunu mahsus söylcmisti. Yok. 

aa Peı!rev bey hiçbir zaman oğlunun, 
gittiği yeri, yaptığı işleri soran bir' 
6m delildi. Çünkü oğlu artık büyü
müı, bUyUk adam olmuştu. 
Ayıe bunun Doğanı ona tanıtmak 

için söylendiğini düşünmedi bile .. Hatta 
o başkasını düşünüyor ve sormak isti. 
yordu: 

- Umur bey buradan geçecek mi? 
Bunu da yapamadı. 
Aslan beyle oğlu Doğan bey o akşam 

yemeğini Peşrev beyde yediler. Yemek· 
ten sonra gümüş ibrikle leğeni Ayşe ge. 
tirdi ve misafirlere bir ikram olmak 
üzere ellerine suyu o döktü. 

Gidecekleri sırada bal şerbetini de o 
sundu. 
Ayşenin sülün gibi boyu, ince hare

ketleri, aydınlık yüzü ve güzel gözleri 
yeni misafirler üzerinde derin izler br. 
rakmıştı. Genç kız da artık D'lğanı ha
tırlamıştı. Beş yıl önce Aslan heyle be. 
raber Ayasloğa, Hızır beyin yanına git
mişti. Doğan o zaman zayıf, çelimsiz 
bir çocuktu. Şimdi pek değiş".TlİŞ. hiç 
umulmayacak derecede acar o~mu~tu. 

Lakin keşke onları hiç görmeseydi. 
Çünkü genç krzın içine bir koıku dÜ§
müştü. Bunda haksız da değildi. Nite
kim misafirler gittikten sonra Peşrev 

bey karısile beraber onu yanına çağrr. 
dı : 

- Sen o küçük ve cılız Doğanr iyi ta
nırsın! Şaşılacak şey! Beş yılda ne ka. 
dar gelişmiş! Aslan gibi bir delikanlı 
olmuş! Öyle değil mi? 

Genç kız gözlerinde acı bir şüpheyle 
babasına baktı ve zorla mırı~:iandı: 

- Evet .. Öyle 1 .. 
- Bu yıl yirmiyi bitirmiş. Hızır be-

yin donanmasında namlı bir gemici ol. 
du. Gemicilik zor iştir. Herkes becere-
mez. 

- Öyle diyorlar, baba f .. 
- Bugün onların niçin bize geldikte. 

rini düştindün mü? 
- Dü9UndUm. Aslan beyin kızı iki 

hafta sonra benim yengem olacak 1 
- Başka! .. 
- ..... . 
- Sen de Aslan beyin gelini olacak

sın Ayşe! iyi değil mi? Doğrusu ben 
bunu hoş gördüm. 

Genç kız saraıi:iı. Ellerile baş örtüsü. 
nün kenarlarını büküyor, açıyor, tekrar 
büküyordu. 

Birdenbire batını kaldırdı. Babasının 
eline sarıldı: 

- Buna karar verdin mi, baba? 
Peşrev bey §aşırdı. Hiç ummadığı bir 

hal karıısında kalmıştı. 
- Fakat, niçin telaş ediyorsun? 
- Böyle, birl:ienbirc, hiç beklemiyor· 

dum da .. Hem, henüz evlenmek istemL 
yorum ben .. 

- Neden? Buna bir ııebep lazım Do
ğanı beğenmedin mi yoksa? 

- Bilmem orasını •. Fakat .. 
- Manasız şeyler söyliyorsun 1 Bak. 

sana Yusufa .• Erkek olduğu halde he
nüz yüzünü görmediği bir kızı alıyor. 
Sen kının! Annenle 00.ban beğendikten 
sonra daha ne istiyordun? Sormamız 

bile çok .. Fakat gene sana biraz vakit 
brrakayım. Yarın akşama kadar düşün! 
Eğer sahiden haklı bir sebep varsa el. 
bet senin kırılmam da istemem. Fakat 
sanmam ki böyle bir şey bulunsun! 
Haydi, şimdi odana git ve uyu! Sakın 
bu yüzden uykusuz kalma 1 Düşünmek 
için koca bir gündüz var. 

Genç kız odasına çekildi. 
Beslediği tatlı hulyaların böyle ansı

zın en se\~diği insanlar tarafından ök. 
süz bırakılacağrnı hiç ummaıruştL O· 
muzlarına büyük ve ağır bir yük atıl. 

mıştı sanki.. 
Yaşaran gözlerini Aydın oğlu Meh

met beyin her tarafı ışıkla dolu sarayı. 
na çevirmiı. orada ıtıkların çoğaldığı 
bir sırada kendi kalbindeki ışıkların 

sönmeğe mahkum olduklarını dütünü
yordu. 
Başka bir el de saçlarını okşuyor. 

du. 
Tatlı bir ses şöyle dönı'jyordu: 
- Saraya bakıyorsun, değil mi? ae

ni bu penc:renin önünde aık aık görü • 
yorum. Ayrılmak istemiyorsun! kaç za. 
mandan beri gözüme çarpıyor 1 ne var o. 
radal 

(Arkası var) 

Beşiktaş Ankaragücü.nü 
3-1 yendi 

Dünk ü maç çok heqecanlı rt,eçii 
Dün de Şeref stadında Milli küıne 

maçlarına devam edildi. Beşiktaşla 
Ankaragücü arasındaki kar§ılaşmayı 
Beşiktaş takımı 3-1 kazandı. 
Havanın çok güzel olmasına rağ

men seyirci adedi nisbetcn azdı. 
Oyuna Galatasaraylı Nihat bey ida

resinde Bcşiktaşın vuruşu ile başlan. 

dı ve bu akın taçla nihayetlendi. 
Dakikalar ilerledikçe oyun Ankara 

nısıf sahasına intikal ediyor ve Beşik. 
taşın niebi bri hakimiyeti göze çarpı
yordu. 

Oyunun 12 inci dakikasında Anka
ranın güzel bir akını Beşikat§ müdafii 
Envcrin yerinde bir müdahalesi ile 
neticesiz kaldı. 
Ankaraıpn yine soldan yaptığı bir 

hücumda solaçık Hamdinin çok sıkı 
bir vuruşu kaleyi sıyırarak avuta kaç. 
tı. 

Bu tehlikeleri atlatan Beşiktaş An. 
karagücü kalesine yüklendi, bu sırada 
Hakkı muhakkak bir fırsat kaçırarak 
boş kaleye topu sokanuyarak avuta 
attı. 

15 inci dakikada Beşiktaşın bir akı
nında Rıdvandan güzel bir pas alan 
Hakkı takımının ilk golünü yaptı. 

Bu gol Ankaralıları gayrete getir
di, fakat elde ettikleri fırsatlardan is. 
tifade edip gol yapamadılar. 

Oyun çok zevkli bir cereyan takip 
ediyor, her iki tarafında güzel bir oyu. 
nunu görüyoruz. 

AnkaragtlcU mUdafii Ali Rıza uzun 
bir vuruşla topu solaçık Hamdiye ge
çirdi, Hamdi Beşiktaş kalesine doğru 
akarken Beşiktaş müdafii Enver ha
talı bir surette durdurarak takımı 

aleyhine bir frikike sebep oldu. Fakat 
Ankaralılar bundan da istifade ede. 
mediler. 

18 inci dakikada Bcşiktaşın soldan 
bir inişinde Eşref şahsi bir gayretle 
Ankara~cü müdafilerini de atlatarak o 

sıkı bir şüt savurdu fakat top direğe 
çarparak geri düştü bu topu yakala. 
yan Muzaf fcr de Beşiktaşm ikinci go
lünü de yapmağa muvaffak oldu. 

Oyun bundan sonra biraz durgun 
bir şekil aldı. 
Ankaranın bir akınında Hamdinin 

ortaya gönderdiği çok giizel bir pas
tan soliç Şemsi istifade edemiyerek 
topu avuta attı. 

Beşiktaşın soldan bir hücumunu 
Ankaragücü kalecisi Osman fedakar 
bir yatışla muhakkak bir gole mani 
oldu .• 

Bir Ankara hücumunu hatalı dur. 
duran Beşiktaş müdafii Faruk bir fri. 
kike meydan verdi, Ankaralıların çek. 
tiği frikik vuruşunu Enver kesti. 

Ankaralılar bütün hücumlarını şim
di sağdan yapmak istiyorlar fakat sağ 
açık Ahdinin çok frna oyunu Beşiktaş 
müdafaasının İ"i~i I:ol:ıylaştırıyor. 

Buna mukabil Beşiktaş da üç orta 
ile mütemadiyen hücumlar yapıyor .. 

Devrenin nihayetine beş dakika 
kalarak Ankaranın soldan bir inişin. 
de soliç Şemsiyi favulle durdurdular, 
bu ceza. vuruşunu ceken Hamdi topu 
Yaşara gönderdi, Yaşar da güzel bir 
kafa vuruşu ile Ankaranın ilk ve son 
golünü yaptı. 

Devrenin son dakikaları Ankara. 
gücünün hakimiyeti altında geçti ise 
de Ankaralılar bu hakimiyetlerinden 
istifade edemediler ve ilk devre de 
böylece 2-1 Beşiktaş lehine bitti. 

İkinci devreye başlayan Beşiktaşlı. 
lar hemen Ankaragücü nısif sahasına 
yerleştiler. Hakkının kuvvetli bir şütil 
direği sıyırarak avuta kaçtı. Beşiktai 
tazyikından kurtulan Ankaralılar hü. 
cuma geçtiler .. 

Oyun ilerledikçe Beşiktaşın neden
ee durgun oynadıkları görü1i.iyordu .. 
Ankaralılar ise bu devre daha canlı 

Aııkam - Be~iktaş maçındaıı bir göriiııUş 

bir \'arlık gösteriyorlar. i.islün bir oyundan sonra bu maçı 
Beşiktaş tekrar canlandı, sağdan karşı iki golle kazandı . 

yaptıkları bir hücumda Rıdrnnı An. Sahaya nisbcten kuvvetli bir k 
karagücü müdafii Ali Rıza biraz ha.. ile çıkmış olan Akınsporlular ç-01' 
talı olarak durdu, hakem bundan do. lihsiz olduklarınldan gol adetini 
layı Ankaragücü aleyhine penaltı \'er- ramadılar, top dbrt ·defa kale d' 
di. Halbuki bu penaltı verilmeyebilir- rine çarptı. 
di. Bu ceza vuruşundan Eşref takımı. Mağlfıp olmasına r~en çok 
na üçüncü sayıyı da kazandırdı. bir oyun çıkaran Feneryılma.z t 

Beşiktaş gol adedini ilce çıkarınca mmda basta Mukadder olmak 
daha fazla müdafaaya ehemmiyet ve. Refik, Fethi, Mehmet çok muv 
riyor, hatta Hakkı da mütemadiyen oldular. Akınsporda ise başta so 
geriye yardım ediyordu. Muammer olmak üzere Faruk, 

İki taraf da çalışmalarına rağmen İbrahim göze çarptılar • 
neticeyj değiştiremiyorlar. Oyunun 1 slanbulspor. Demlrsg 
son dakikaalrmda iki takımda da yor- beFabere kaldı 
gunluk alametlerı görülüyor ve top 
da mütemadiyen ortalarda dolaşarak 

oyun 3-1 Beşiktaşın galibiyetile bitti. 
Oyunda Bcşikt<U] umu.'lliyet itibari. 

le 1-ıakimdi • 

Anl:!ll'!L • Bcşikta~ maçında Bcşikta§ 
müdafii a1wıı T:cscrl:en 

E:şiktaş takım ·nda bilh:ıc::.-a Em"•r, 
Feyzi, Rıdvan Hakkı, Faru't çok gü. 
zel oynadılar, diğerelri ,·asattı. 

AnkaragUcünden de Ali Rıza, Os
man. Hamdi, Musa iyi idiler. 

Dünkü maça Beşiktaş şu kadro ile 
çıkmıştı. 

}/e1ı1net Ali - Faru1·•, Enver - Fu
at, Biilcnt, Fey::i - H"yati, Rıdtxın . 

J!u:::ıflcr, llakhı, Eştcf. 

Ankaragücü: Osmnn - Ali Rız~. 
Ilikmct - Abdiil, Semih, Jl!ttsa -
Ab<ii, Şükrü, ras::ır, Şk~si, Hamdi 
şeklinde idi. 

Ankaragüçlüler göstermiş oldukla. 
rı spor terbiyes.le halk üzerinde cok 
iyi bir tesir bıraktılar, kendilerini teb. 
rik ederiz. 

Kar agUmrUk 3fadında 

ft~eneryılmaz-Ahıneporl 
Dün Karagümrük stadında Fener., 

yılmaz ve Akınspor takımları hususi 
bir maç yaptılar. Ve Akınspor takımıt 

Ankara 11 (Hususi) - Ank 
iki mac yapmak üzere gelmiş olaJI 
tanbulspor takımı ikinci ka.rşıl 
nı bugün Şehir stadında Demir& 
yaptı. Hakem E~şiktaştan B. g 
idi .. 

Dcmirsoor birinci de\Tenin 30 
dakikasın"'da sağaçığın ayağile b~ 
kaydetti. Bu golde:ı sonra her ik1 

raf da karşılıklı akınlar yarmış o 
sına rağmen haftaym 1-0 Demi 
run galibiyeti ile bitti. . 

İkinci devrede İstanbulsoprun 
dan yaptığı bir hücum esnasında 
forun şahsi bir hücumuna çıkış Y 
kaleci topu iyi kontrol edemedi· 
sırada yetişen soliç tstanbuls 
beraberlik golünü yapmağa mu'' 
oldu. 

Bu golden sonra b;raz canlanall 
tanbul porlular çok çalıştıta.rs" 
netice üzerinde müessir olamadıl 
maç 1.1 berab2rlikle nihayet buld 

Jzmirde Gençlerbirl 
J1agbetti 

İzmir 11 (Hususi) Gençlerb 
bugün ikinci maçını Üçok takııısJ 
yaptı. Ankara takımı birinci de 
c;ok hakim bir oyun çıkardı. MU 
dit fır"atlc:.r kaçırmış olmasına 

m n <le. reyi 2.0 kendi lehine bit 
lkici dc\Tcdc Adilin şahsi bit 

rcti ile bir sayı çıkardı. G'::~k ~ 
dılat ve gere°:< eaymın verd:gı nei 
lzmir takımı açıldı ve Ankara 1'' 
ne birc.ok akınlar yapmağa 

Bu ha 1dmiyet biraz devam et 
!:onra Ankaralılar teltrar ınu 

tcs's ettiler. Onlar da birçok 
yaptılarsa da iki taraf da b:ı.şk• of. 
kaydına muvaffak olamadı \'6 , 

bu suretle 2.1 Gençlerbirliğinin 
besile neticelendi. __/. 

Dr. Hafız Cemal 
LOKl\IA.N REKIM 

Dahiliye Mütehanı., J. 
Pazardan başka gUnlerde öğlede0 ~ 

saat \2,5 tan tl yal kadar İBtanbUı~ 
yolund:ı ( 104 ı numaralı hususi k• ~ ~ 
baste.lannı kabul eder. Salı, cwnar_.,~ 
lerl sabah "9,5-12" saatleri haktkl , 
mııhsustur. Muayenehane ve ev 
22398. KI§lık telefon: 21ou. 



'h --
• • 
zgı gidiyor ' ;·· 

E:rbu lliiln satışları 
Reıind a, <Hu • 
tile c liitü susı) - Taş ova böl-
tıın devam n satışları tabii vaziye
E:rb,.cn ehe ..... et~] ektedir. Mmtaka-

"\ld .. •mı Y u· S'ıftç· .~ mart e 1 merkezi olan 
satrrı1 ltıtiinlcr· _sonuna kadar 2500 
t .. 1§tı <:'!_ ını arnba · · 
lıti: r. ı...ıcıt 1 ra getırmı~ ve 

"il · 1 rna""" '.":: nısbeti y k_, . .., emanete kalan 
h İ\iks 0 

- gibidir. 
. a Qcc ar ve 1' ok 
1ki Ye;· başlamış ol atta dernnbar da
~Yi.it ın 8atışlarınc71akla beraber bu 
l'tıiyctJ~ardır. Bu .~ da nisbi bir te-
0.~trı<ık ' •. alıcılar , bç Yerdeki ehem
ltın li ~~ere, A aşta İnhisı:ırlar 
ki k l'llıted 1\1 Ustro • Türk T ·· 

\Jflcl ' Ust f ' u-
O~tıllat er, Şahin a .. a Mirzn, Şev-
ilYtıeq ı, Abdi F o~ulları, Hakim 
ltırlq b da.ha Üç b Uat ve Kadı Kut 
~İ.itck" crabcr H ~ tane Yerli alrc•-

asıclır errnann S . . 
J\.t · pıerer ve 

baıı ltıtaka.da k·· 
~ amıııt oy .. b 
~tine "ır. Yu mu ayanları dn 
dır. "~araret],· ksek ı;alite mal .. 

rı,, •rcl U· 
~a,•..: Jasa "lk ..,ı en alıcı! j 

J•ı tab·· ı d ar var· 
l'tıişsc de ıı . artlar i ~\·relerde biraz 1 

~ıttikç Ji.inde cereyan et
;ı;ene girmekte-

dir. · kuru~tan 24 7 kuruşa kndar 
fiat kaydedilmiştir. Yiiksek yaka 
tütünlerinin da~a yükseleceği tah- I 
min edilmektedır. 

Basri Ahmet Unal 

Erhaada sesli sinema 

Erbaa, (Hususi) - Erbaa hal. 
kı sesli sinemaya kavuşmuş olmak
la haklı bir sevinç duymuştur. Miil
kiycti belediyenin olup evvelce Kı
zılay Kurumunun icarında bulunan 
bina ve motörde Samsunlu sinema
cı Fehmi tarafından bazı tadilat ya
pılmış ve yeni ses ~lıcı ~a:i~esi ~e 
gctiriierek halka fılm gos.erılmcge 
başlcnmıştır. 

Ti.irkçe sesli olarak ilk güsterilen 
film ."l-Jalk kahramanları,, dır. ile
ride Ti.irk sanstkar!armm <;evir.dik
leri filmler C::e ~ctirileceğini (;ğren
dim. 1 I:-1:- rrnr:::ın Tiirk sanat karla
ı mm ,..~e rl!'-·nde'"l hha r.ok haz du
yacakları şi:phesizdir. 

B. A. O. 

Canakkale, (Hususi) - Mer
kez ilk öğretim ispekteri Davut Gü. 
rardanın Muğla kültür direktörlü
ğline alınması üzerine kiilti.ir arkn
daşları tarafından Ciimhuriyet oku
lur.da bir toplantı ve şölen yapıl
mıştır. 

Şölende l!bay .... ~m.:~r direktö- 1 
rii, So.rbay ve butun ogrctmenler 
bulun~uşlar, Ki.iltür direktöri.i La. 
tif Öktem. ispekterin ildeki çalışma 
ve başarılnrını tebarüz ettirerek ken-

9 - KURUN 12 NiSAN 1937 

Zile all<evinde 
Az zaıııanda 

feyizli 
alınan ümitli ve 
nefic.e!er 

Zile, {Hususi) - Halkcvinin kura. 
ğz bir snlon ve iki od:ıdun ibarettir. 
Salon iki yüz ki~i alacak !\:adar geniş
tir, yenidir. Şehrin tam merkez 
yerindedir, betoı~dur. Hal~•~ d:ıhn fnz
l:ı okum:ığa. te~vik için kasa.banm ge. 
ne! Kitnps:ırayı da Ev kurağma alına
rak odalardan biri miistakillen kütüp
hane haline getirilmiştir. Diğer oda 
Ev yönetim kuruluna tahsis edilmiitir 
Ev şubeleri fırka binasmda tahsis c. 
dilen odalardadır. Evin kayıtlı Üj<.'Si 
2SO kişidir. 

l<~vin müze ı:ıubcsinclcn manda bü
tün şubeleri açılmıştır ve hali f ali
ycttedir. 

Dl! ~ubcsi: Programlı bir konf~r:mf' 
!ar serisi takip ctnıe!cteJ : r. Bu yıl on 1 

beş konferans Yerilmiflt: r. Henüz miıs. 
taldlcn neşriyat yapmamıştır. Top
lamakta ve hazırlamakta olduğu 
mahalli krih tctkiklcrilc Folklör ma-
lcry~lkri ,.c halk edeb:ya~ı mnlz~me. 
!erini te~mil ettikçe broştir halinde 
bastıracaktır. 

J~ursl:!r şub~si: Eu rube J.'rnnsızca. 
ve usulu dei~eri i"zcrine iki dC'rshanc 
ile hnlka okuyup yazma öğretecek bir 
dershane ve bir ele h:ıpish~nedc de O· 

kumn yazma dershanesi :ıçmıştn. 
Gi.isterit şub~si: Bu EiUbe iki müsa.. 

nıere vermiştir. Akın ve "7..or nikah., 
piyeslerini oynamıııtır. Bu müsam<?rc
lerc Ar şubesi bando \·c orkestra::;ı t:ı
kımile birlikte iştirak etmiştir. 

Spor §ubesi: Bu şube de beden ha. 
reketleri, güreş ve ko~ular üzerinde 
gençleri hazırl:unaktadır. Ynkmda fut 
bol ve \'öleyb~l takımları da tc~kil e
decektir. 

Sosyal Yardım şubesi: Bu şube köy 
lercle sıtma mücadelesi yc.prru~ dcktor 
\ "C sıhh:ıt memuru götiirr.ı;is ve bir ki
lo kinin dağıtmırtır. Bundan b:ışkn 
ş"ddetli soğuklar dolı:.yıdlc f"cfalctc 
ıığrıyan fakir halka dağıtmak üzere 
kasabada geniş b;r yardım müsaba
kası açmı~tır. Toplanacak miktarla 
fıkaraya odun. kömür ruba ve er. 
zak temin edilecektir. 

Köycülük şubesi: Bu şubede de sıt
ma mücadelesinde ı:-osynl yı:ırdımla.. 
birlikte koylerde çalısmış ve bir kilo 
kinin de bu şube dağıtmıştır. Bu şu. 
be yakında Ev salonunda bir köy bü
rosu açmak üzerc<lir. Burada fıkara 
köylülerin i~leri ta.kill edilecektir. 

Ar ~ucesi: Bu Rubenin henüz mtizi~; 
kolu faaJ;ycttedir~ Kas::ı.bnnıp bando 
takımını da f:ıaliyctc getircrc:-. orga
nı içine :ılmıstır. Şube ayni zamanda 

ryrıca müzik de?"si de Yermektedir. 

1 i hman talcb~.:;i ,•ardır; bu yıl altı 

konser vcnniştir. 

disine muvaffakiyetler dilemi~. is
pckter Davut Gürar da. b·ı sözlere 
knrşı çok heyecanlı mukabde:!e bu
lunarak bütiin arkada~larına vc<ln 
ctmistir. 

mtn.~s::ı.rny !iUbcsi: Bu §ube genci 
::;ckrcterlıktcn gelen kitn.p'.arla bir kü
t~p~ın.nc meydana getirmeye çalıştıgı 
gıbı, ayrlca da kasaba Genel Kitapsa. 
r~yını Eve almış \'C halka dnh:ı çok 
kıtap bulabilmek \•e okumnk imkanı
nı hazırlamıştır. 
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Dünkü Keşidede Kazanan Numaralar 
No. 

6 
2ıs 

::su 
b8 
90 

105 
158 
169 
306 
321 
348 

•367 
368 
429 
497 
504 
515 
534 
596 
598 
635 
649 
763 
793 
852 
926 
966 
967 
993 
999 

l019 
77 
82 

158 
306 
324 
325 
334 
sos 
522 
528 
605 
741 
797 
919 
921 
934 
936 

225\ 
255 
309 
317 
393 
<4142 
444 
491 
495 
515 
6'45 
65R 
70~ 

709 
717 
747 
753 
767 
802 
992 

3012 
34 
36 
56 
68 
95 

141 
144 
155 
162 
228 
239 
263 
277 
279 
314 
323 
300 
393 
413 
440 

Lira 

40 
'f I) 

40 
40 
70 
40 
40 
40 

200 
40 
50 
70 
70 
40 
50 
so 
50 
40 
50 
40 
70 
50 
40 
70 
40 
70 
40 
40 
40 

200 
40 
50 
70 
40 
40 
40 
70 
40 
70 
50 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 

200 
40 
40 
40 
70 
50 
40 
50 
70 
40 

200 
50 

200 
40 
50 
40 
40 
70 
40 
50 
40 
70 
50 
50 
40 

25000 
40 
50 
70 
50 
50 
40 
40 
40 
50 
50 
40 
70 

200 
50 
40 

200 

No. 

449 
516 
519 
527 
574 
629 
647 
681 
720 
751 
777 
782 
785 
809 
839 
848 
887 
994 

4008 
54 
56 
80 
93 

133 
158 
198 
209 
214 
278 
310 
314 
370 
378 
382 
506 
534 
618 
651 
706 
736 
754 
797 
799 
879 
902 
921 
92Q 
961 
974 

5002 
14 
4.2 
66 
9.5 

178 
281 
296 
364 
376 
378 
489 
.514 
586 
622 
624 
638 
664 
831 
840 
875 

6044 
57 
91 

20Ô 
245 
277 
319 
418 
460 
513 
527 
596 
622 
633 
729 
743 
753 
759 
77."ı 
840 
862 

Lira 

50 
40 

1000 
1000 

40 
50 
40 
50 
20 
50 
40 
50 
40 
50 
50 
70 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
70 
40 
40 

200 
50 
40 
40 
40 
50 
70 
50 
40 
40 
40 
50 
50 
50 
50 
50 

200 
40 

200 
70 
40 
40 
50 
50 
40 
40 
50 
70 
40 
70 
40 
50 
70 
40 
40 
40 
50 
70 
50 
40 
40 
40 

200 
40 
50 
70 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
70 
40 
40 
40 
40 
40 
70 
70 
40 

200 
50 

No. 

950 
7035 

80 
124 
135 
193 
268 
328 
460 
462 
481 
531 
585 
599 
604 
644 
682 
869 
895 
911 
945 
953 
970 
992 

8021 
23 
31 
68 
74 

102 
110 
139 
149 
169 
225 
266 
267 
2g9 
315 
367 
441l 
450 
456 
542 
56~ 

632 
670 
6Q4 
789 
798 
805 
940 

9042 
163 
194 
206 
20!) 
267 
286 
334 
469 
536 
602 
620 
64'0 
701 
714 
735 
777 
ROO 
820 
830 
833 
873 
908 
951 
968 

1002ı; 

100 
159 
174 
380 
381 
384 
39:\ 
442 
.s1s 
560 
748 
753 
903 

Lira 

50 
40 
70 
40 
40 
40 
50 
50 
50 
50 
50 
70 
40 
40 
~o 

40 
40 
50 

1000 
40 
70 
40 
40 
50 
40 
"ıO 
70 
70 
40 
40 
40 
40 
70 
50 
40 
40 
40 
40 
70 
70 
70 
50 
50 

20() 
70 
40 
so 
50 
50 
50 
40 
70 
40 
70 
50 
60 
40 
40 
40 
40 
70 
40 
40 
50 
70 
40 
50 
50 
40 
70 
40 
50 
50 
70 
40 
40 
50 
40 
40 
50 
70 
40 
50 
50 
40 
40 
50 
40 
40 
so 
40 

No. Lira 1 No. Lira 

906 
916 
916 
939 
961 
980 
992 
998 

11006 
43 
68 

113 
121 
182 
193 
232 
252 
317 
399 
451 
506 
217 
525 
591 
622 
643 
669 
683 
741 
754 
755 
864 
937 

12050 
68 
78 

121 
166 
183 
199 
22i 
248 
32Q 
332 
385 
409 
414 
526 
576 
601' 
638 
656 
699 
705 
70~ 
74~ 
753 
766 
780 
792 
827 
840 
Q23 
952 
973 

1300R 
39 
41'i 
77 

142 
164 
lfıQ 

19.~ 

') "7 
256 
274 
312 
376 
447 
484 
524 
557 
6J4 
625 
ti3S 
721 
781 
805 
807 
Ri4 
949 

40 
40 
40 
40 
70 
40 

10000 
40 
50 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
50 
50 
50 
50 
40 
50 
70 
40 
40 
40 
50 
50 
70 
50 
70 

200 
40 
40 

200 
50 
40 
40 
40 
50 
40 
40 

200 
50 
40 
50 
70 
50 
70 
70 
50 
40 
50 
50 
40 
70 
70 
50 
50 
40 
40 
70 
70 
40 
40 
70 
50 
50 
70 
40 
sn 
50 
50 

200 
40 
40 
70 
40 
50 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
70 
40 
40 
50 
50 

14033 
64 

140 
159 
196 
212 
287 
305 
332 
586 
623 
630 
668 
834 
864 
922 
956 
962 
989 
992 

15024 
116 
132 
196 
207 
226 
261 
281 
311 
428 
4Ci2 
473 
56~ 
599 
611 
753 
756 
761 
812 
843 
856 
877 
935 
980 
982 

1600\ 
7 

12 
85 
89 

159 
198 
244 
250 
262 
283 
479 
504 
523 
603 
622 
649 
657 
673 
700 
769 
774 
899 
941 
954 
972 
978 
982 
995 

17038 
44 
.'i4 
90 

164 
188 
204 
228 
252 
306 
366 
394 
501 
503 
.538 
581 
617 

50 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
50 
40 
70 
40 
40 
50 
40 
50 
70 
70 
50 
40 
40 

1500 
50 
50 
40 
50 
40 
50 
50 
!iO 
50 
ın 

50 
70 
40 
40 

200 
40 
70 
40 

1000 
40 
40 
50 
50 
40 
40 
50 

200 
50 
40 
40 
40 
40 
.'iO 
50 

,50 
70 
40 

200 
50 
40 
40 
70 

200 
40 
40 
40 
50 
70 
50 
70 
40 
40 
40 
40 
so 
50 
40 
40 

200 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 

No. Lira 

643 40 
648 40 
688 40 
763 200 
786 40 
803 70 
860 40 
970 40 

18020 50 
58 70 
73 40 
93 50 

111 40 
124 200 
190 40 
194 40 
209 40 
212. 1000 
220 200 
287 40 
294 40 
373 70 
408 40 
4i4 50 
478 40 
481 70 
498 50 
531 40 
606 40 
61~ 40 
650 40 
671 40 
805 40 
844 70 
848 40 
930 40 
960 200 
967 40 
973 50 

19167 50 
288 50 
351 40 
393 40 
405 40 
440 40 
460 40 
494 50 
497 40 
608 40 
623 40 
623 40 
638 40 
655 40 
709 40 
719 40 
J6R .40 
s4g. • 'ôş 
967 70 
976 40 
992 70 

20057 40 
145 40 
J69 40 
237 50 
240 40 
263 40 
290 50 
296 50 
343 40 
358 40 
387 40 
469 1000 
495 50 
524 50 
541 40 
621 70 
626 40 
647 40 
650 40 
684 40 
731 40 
787 50 
79Q 200 
815 50 
811t 200 
~20 40 
901 40 
950 40 

21000 70 
24 40 
21 ~o 

No. 

30 
47 

100 
106 
141 
179 
244 
278 
32~ 

338 
355 
359 
465 
485 
488 
529 
531 
535 
644 
861 
884 
889 
978 

22190 
205 
267 
321 
323 
330 
388 
411 
461 
485 
541 
542 
551 
.'i76 
582 
610 
707 
713 
813 
823 
827 
970 

23164 
241\ 
257 
349 
350 
355 
390 
390 
406 
428 
465 
58$ 
67f' 
677 
6R3 
690 
738 
763 
774 
801 
853 
935 
973 
975 
987 
999 

2402Q 
117 
140 
168 
287 
383 
397 
403 
428 
439 
536 
549 
579 
627 
63 1 
644 
720 
784 
793 
852 

Lira 

40 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
50 
40 
70 
70 
40 
40 
40 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
40 

2'00 
50 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
70 
.50 
70 
70 
50 
50 
50 

200 
70 
50 
50 
40 
50 

200 
50 
50 
70 
40 
40 
70 
70 
70 
70 
70 
Sö 
40 
40 
50 
70 
40 
40 
40 
40 
70 
70 
50 
50 
40 
70 
50 

200 
70 
50 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
70 
40 
40 
50 
70 
40 
50 
40 
40 
50 

' 

No. 

878 
905 
919 
984 

25012 
87 

105 
114 
309 
371 
432 
509 
519 
521 
596 
608 
616 
619 
660 
668 
61'4 
829 
833 
950 
959 

26124 
230 
290 
415 
460 
529 
Sl6 
548 
570 
617 
818 
846 
874 
914 
970 
974 

27020 
103 
112 
113 
198 
343 
352 
535 
539 
55n 
573 
66.'i 
706 
us 
87'S' 
901 
912 
986 

28060 
143 
165 
176 
180 
194 
20~ 

234 
27.'i 
282 
392 
5z ,ı; 

~91. 

755 
8fi3 
926 
934 
961 

29109 
146 
!96 
202 
240 
294 
323 
324 
~79 

471 
487 
566 
677 

Lira 

50 
50 
40 
50 
50 
50 
70 
70 
40 
50 
70 
50 
50 
40 
70 
40 
40 
40 

200 
200 

40 
40 
50 
50 
40 
50 
40 
50 
70 
40 
40 
40 
50 
70 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
50 
50 
50 
40 
40 
40 
70 
40 
40 
40 
50 
4CJ 
'10 
70 
40 
40 
70 
40 
40 
40 
50 
~o 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
50 
40 
50 
40 
40 
70 

200 
200 
40 
40 
50 
40 
50 

200 
40 
50 

No. 

720 
760 
828 
865 
904 
909 
920 
943 
947 
953 
957 

3004Q 
80 
95 

116 
156 
232 
26\ 
309 
334 
431 
436 
479 
510 
~16 

522 
604 
l'i99 
716 
749 
8315 
915 
936 

31033 
36 
86 

298 
305 
357 
359 
384 
401 
440 
531 
58~ 

587 
663 
66Q 
687 
69?. 
767 
8fi6 
869 
879 
90& 
912: 
928 
t6R 
986 

32025 
92 

116 
160 
200 
221 
243 
290 
321 
419 
548 
607 
633 
645 
663 
742 
895 
905 
920 
921 
954 
971 
972 
977 
991 

33003 
153 
167 
192 
311 
320 

Lira 

40 
40 
50 
40 
40 
40 
so 
50 

1000 
40 
50 
40 
70 
50 
40 
40 
50 
50 
40 
40 
40 
70 
50 
40 
so 
40 
40 
40 
.50 
70 
40 
40 
40 
50 
40 
ıo 

40 
50 
50 
40 
40 
50 
50 
40 

200 
I,!) 

50 
50 
50 
50 
40 
40 
70 
50 
50 
50· 
40 
50 
70 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
70 
40 
40 
50 
40 
40 
50 
.50 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
50 
70 
40 
70 
50 
40 
50 
50 
40 

No. 

364 
38Z 
383 
398 
474 
480 
512 
534 
556 
563 
577 
646 
650 
672 
674 
688 
726 
793 
843 
887 
920 
953 
983 

340:>8 
63 
75 

160 
197 
234 
243 

\, 291 
337 
362 
467 
475 
641 
652 
722 
758 
774 
788 
828 
830 
849 
850 
888 
904 
949 
965 
971 

35008 
29 
52 

143 
172 
212 
239 
272 
307 
319 
332 
438 
451 
474 
491 
568 
576 
647 
715 
757 
783 
790 
959 
985 
999 

36003 
60 
94 

107 
220 
245 
422 
462 
486 
~20 
604 
620 
637 

Lira 

40 
40 
40 
50 
40 
40 

200 
200 
40 
70 
50 
40 
50 
40 
50 
70 
40 

200 
40 
40 
70 
50 
50 
70 
50 
50 

200 
50 
70 
50 
70 

200 
50 
70 
40 
50 
70 
40 
so 
40 
70 
40 
40 
40 
50 
40 

200 
50 
.o 
40 
50 
40 
70 
50 
40 
40 
50 
70 
30 
40 
70 
70 
70 
40 
40 

200 
40 
70 
40 
40 
70 
40 
40 
40 
70 

200 
200 

40 
200 

40 
so 
50 
50 
50 
40 
40 
70 
70 

No. 

658 
662 
657 
6GO 
782 
808 
823 
907 
980 
988 

37001 
7 

40 
41 
78 
80 

182 
195 
251 
271 
382 
455 
483 
490 
510 
550 
653 
678 
733 
756 
774 
829 
865 
949 
978 

38016 
36 
40 
53 

209 
279 
295 
334 
400 
444 
473 
477 
557 
577 
628 
644 
658 
692 
767 
78? 
852 
895 
899 
963 

39077 
138 
140 
141 
144 
163 
201 
218 
235 
296 
365 
372 
442 
489 
510 
568 
600 
615 
619 
631 
710 
739 
771 
788 
860 
922 
969 

40000 

200 
50 
50 
40 
40 
40 

200 
40 
50 

1000 
40 
40 
70 
40 
50 
50 
70 
40 
40 
70 
40 
70 
50 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
50 
70 
50 
40 
40 
50 
40 
40 
50 
40 
so 

200 
40 
70 
50 
50 

200 
40 
40 
~o 
~o 

1500 
50 
40 
40 

1500 
50 
70 
70 
50 
40 
50 
40 
40 
50 
50 
40 

........................ 1 ..................................................... .... 

Akay; işletmesin.den: 
Yalova Kaplıcakrı Köylü hamamı. 

,. ,. Uç kardeşler ı;a zinosu. 
., Tuhafiye dtkk~ n·. 

Yukarıda ya7.!lı r.:ahallerdr.n köylü ha:namr ve tuhafiye dükkanı bir sene 
ve Uckardeşler gaz'nosu b ir &t>::c:ı için attır:n:: usuliyle kirnya verilecektir. ı 

A:ttirma 16--4-937 Cuı:r:a gi!nü ~aat 1 S de Akay ltletmesi şefler cncüme· 

~~~~~ 1 
icteklilcrin teklif cdcceklcıi senelik kira bedelinin % 7 ,S ğu niabetinıleki pey 1 

akçclerile şefler enc~rr.c-i:le gelmeleri. Şa:tnameleri &örmek ve malumat almak 1 

isteyenle-in de he,. '"n i.larc lcv:- zım b5 lümilne müracaatları. (1984) 

ı
~~~~+~~ ... ~ 
Dr. Nihad Tözge t 

ı ıncı sınıf Cilt • Frenpı ve cııQer 

j; 
Zührevi nasta kıar mutahass :;ı f ....... ,.,,. ... c.....,. .. ••rt• .. No. .. 1.'· ,............ f ! Pazar ve Perşembeden başka ~.ergün 

!i,:IJ - 21 e kadar hastalannı kabul eder 
Sair gOnlerı parasız 

; 

Pasartesl 8ALI 

Takvim t ı Nisan t3 NiS&:n 
~o M· rtm 1 Sefer = =====! 

Gun do~lf'!J 
ı:lUn t.bşl 

SabıUI GAMll.a 

~lf' rııunll.ZI 

lktn.11 nıutıll%1 

A. kşam nRmı.zı 

V a • ın nantllZI 

im~ 

Yılın ı::ec;en gtınlerı 

Y ılrn kAlıı.n J."'tlnlton 

~ 2'l 
1 846 
445 

'2 T:; 
ı .ı::. :;7 
18 4fi 
2021 
342 
1• " \ -
20J 

:\ 2 ı 
1847 
445 

1 ~ 1:; 
l::i~8 
18 47 
2020 

::4.42 
10 
2r2 ... - =-- wu w ,, == o 

Dr. Suphi Şenses 

1 
lVJ. J\I. Vekalet inden: 

332 doğumlu ve bunlarla son yok lama görüp aıkefliğine karar 
1 ve daha evvelki doğumlularda:ı o!up muhtelif sebeplerle henilz 
ı } apmanuı olan ihtiyat subayı yetiıccek kısa hizmetlcrJen deniz IUlrfıoA 

fonlardan gayrisi ehliyetnamel-:ri dcrect-•trine ıöre &§:ıiıda yazılı tarih• 
kcrliiini yapmağa ba§hyacakla·drr. 9315-937 dcrı yılında lise ve at 
<laha yüksek mekteplerden mezun olacaklardan lazım ıeten evaah ta11y• 
} oklamaları yapılarak aıkcre göDderileceklerdir. Yukanda yazılı tartları 
lorın sevkedilmck üzere bu tar~hlerdcn evvel bulundukları yerlerdeki 
şubelerine müracaatları ilan oh.mur. 

ı idrar yolları hestallkları 

l-Mzyıı-937 Aıkeri cbi;yttnameı:I olmıyanlar. 

1-Tcmmuz-937 orta ehlıyctnamesi olan. 
l-Eylül-937 tam ebliyc•na11\eaİ olan. 
1-Tcmmuz-937 orta askeri ehliyctnamcıi olan. 

T i F O 8 İ L Diş Doktoru rr.Uteltasstsı 

Beyoğlu Yıldız sineması kar· C r. EHSAN SAMI 
§iSi Leklergo Apt. Muayeı.~ ,, r ılo \"C paı .at lo hastalıklarına fUtU 

4 ten sonra ıı mııuac i~n ağııJan ı;ınar. •ifo hap 

Cbeyt oıç• 
Cumartesinden maada 

hastalamı kabul eder. Cumarteai fakirlere paraaız 1 'anıiır Hiç ralıarcı7.lık Vl'rm~7.. Htr 
' Tel. : ,43942 ı kcı alabilir. Kutusu 55 Kr. 
!-...................................... , 

Edırnekapı, KaragUmrUk 
Durafa No. ~ 



HWAıa 
im.da ka.dunOgota.yla Ye.Iu CuUa.y a.ra. 
bu oYun bo tarihi oyun oynanıyor ve 
rarla.n"'' YUna hep aynı tarzd& tek-

·.rOtQu • H'"kU OY'Unu! · u nıdar • Bqvezir 
Morıgol . 

milşat11_, iıınparatorunun Çinli has. 
'llln ., • 

olan,, M-~ Inenfaatıerine halel Uri 
tes ·ı --vugol " ·11 • rı e ara.da . uı erı,, nin junıalları 
attı?'ll\atı hır gazaba gelerek hapse 
çıkarıp ~~ak.at çok geçmeden tekrar 
kadar de,,.aı:t etmesi oyunu, sonuna 
ÇutıaYıtı o"lU etti. Son, neydi? Yelu 

ınuı 

.Yeıu Çu • .Y. it\ 

~ ,,. lıa.Yln ölüm ile, Mongol hU
cek de~ devleti, paha biçilemiye
~.tti. air ide de~erli bir şah~iyet kay. 
Ce lflı, bir ~ı, bir diplomat, bir 

llgizj bi~u h ve sUkün kahramanı ... 
~vkede:ı ü e sırasını getirip itidala 
lllaanı StUn karakter sahibi bir 

Ogota 
duydu. ~U bu ölümden çok teessür 
k:ndiaine kvere yollu dayanacak, 
anul>+{. lltı1 dan k k. .. 
ler·"~ .... Uca ışaca ımse goç-
U .~de '!allı, bucaksız Mongol step-

ttildU ,.,. Payaınız kalmıştı. Hayli 
h ııtong0j ~nu daima hatırladı! 
h a~ni ~illeri,, ise, onun ölümü 
d 0P hop 

11 
a tr almaz, kn·ançlarından 

ti~n~ti ~~t'adılar. Evinde yıllardan.. 
d ll:ı.14 hlzj nıp çırpılmak suretile bi-
el'haı 8e~ neler bulacakları zehabilc. 

retirdi]' ısırttiler Evı'n alt .. t" 
rı er. F' • ını us une 
d lla tafın a.kat, bUtUn araştırmala-
b aıı, !ski, ~n, eski, kıymetli kitaplar. 
k~ltt bir- ıYınetıi musiki aletlerinden 
g !' ~li ~e~ bulamadılar. Feragat-
e~!'? " ahınin evinde, hazineler ne 

"e.ıı.._.. .{elu ""· !'ııı "~İ! A. ~ut.say, pek asil bir Baş-
nı dtıı bil'isyazıın en nUfuzlu adamla.. 

ıı bı..., olan b · AA ı.. 'b' · li . "ICik u secıye ~ıı ı ınsa-

ltıtaı:ııa get"veti, bu eski \·e kıymet- j 
t'la musiki aletlerinden iba. 

YeluÇutsayın zıyaı - OgofalJ da yerin 
altında - Şahzade Celaleddin! 

retti! . "' "' 
u~uz. bucaksız steplerde yapayal-

nız kalan, ko!koca M.ongol devletini 
idare işi kendi başına düşen, kendi 
omuzlarına. yüklenen Ogotay, Çinli 
hasmüşavirinin öllimtinden sonra bir 
hayli bocalamış ve onun takayyüdile 
seyrekleştirdiği içkiye vermişti , gene 
kendisini ı Bunun sonucu da , çok ge
cikmedi: Cengizden sonraki "KudreL 
lilerin en kudretlisi., bu 2 inci "Arzın 
efendisi,, de, babasının yanına yollan. 
dı, yeryüzünün bu hakimi de yeraltı
na girmeğe mahkum oldu: Başvezir 
Yelu Çutsayı kaybedişinden, ancak 
birkaç sene sonra! 
Ayyaşm ölilm ısebebi: İçki iptilbı ! 

Mukadderat, değiştirilemez: Sebep, 
içki iptilMı! 

Bu noktada, Ogotayın hasmüşaviri 
Çinlinin yardımile yerine getirdiği 
idari icraatından başka yaptıklarına, 
şöyle bir "na.zar irca., etmek, uygun 
düşer: Ogotay. hUkümde.rlığı ıama. 
nında, bir aralık, • ı::on yıllarında - or
duyla da meşgul oldu. Bu meşguliyet, 
Mongollarca alı§ılmış usulde vaziyeL 
!er ortaya çıkma.sına. yol açtı. Gene 

- ---- ~~ =--

•. - 8 0 -

bir hayli ka.n döküldü: Kendi halinde, 
mutedil, mülayim meşrepte Ogotayın 
§ahıımdn, Cengizin ruhu hortalmıştı: 

• 1(. ,,.. 

Mongol ordularından biri, Hindista
na hareket emrini aldı: Cengizin, ül
kesini, adeta kale kapılarını açık bu. 
larak. mukavemet gör.neden ele geçir. 
diği Şah Mehmedin oğlu, Celiı.lettin; 

. Cengiz zamanında ona karşı yürüyüp. 
karşı çıkan Mongol ordusunu Mongol
ların kendi tabiyelerilc yenmiş, boz
muş, darmadağın etmişti. Sonra da 
doğrudan doğruya Ceng~zin esas or
dıısile çarpışarak, kırıcı bir mukave. 
met göstermiş, bir hayli dayandıktan 
sonra naçar bir vaziyette nehri geç
miş, uzakl~mıştı. Rakip tarafların 
kahramanlıklarını hiç takdir etmiyen 
Cengiz bile, onun kahramanlığı k~rşı
sında, bir lah7,a sa.nnlmış, yanında du. 
ra.n oğullarına, böyle bir oğulla bir 
babamın övünmesi gerek olduğunu 
söylemişti. üstelik, onu o sırada 

takibe geçmek üzere kımıldanan 

maiyetini bir işaretle durdurmuş, 

ertesi gün nasıl olsa ele geçeceğinden 
bahsetmişti. Fakat, şehzade Celalet-

tin, ele geçmemişti. Hiç izi bulunama· 
mıştı. Mümkün mü? Belki de Cengiz, 
ele geçtiği takdirde başını uçuracağı 

bu kahramanın, bir yolunu bulup uzak 
!aşmasına göz yummuştu; fakat Cen. 
giz yasası hiçbir hasma müsamaha 
edilmemesini amir oldufrundan "·asa {') • J 

hükmünü kendisi bozmamış görünme· 
ği de gözct.miş, ev\'ela Cclalettine va
kit kazmdırmak, sonra da takip işi. 
ni gevşek tutmakla iktifa etmişti! 

,., 'f. Ji. 

İşte, Ogotayın !!on senelerinde, Mon 
gol ordularından birine, Hindistana 
hareket emri \'erilmesinin sebebi, bu 
Sehzade Celalettinin kuvvet tonlama.. 
;ıydı: Şah :Mehmcdin kahrama~ oğlu. 
yılmaz. yorulmak bilmez bir delikan
lıydı. İnat bir. murat bir! Vatanım 
düşman istfütsından kurtarmak için, 
gene harekete geçmek Ut.ereydi ! 

Fakat, bu seferki kozunu hiç oyna. 
yamadı. Çünkil, Mongol ordusunun 
üzcrlerine gelmek üzere olduğunu öğrc 
nir öğrenmez, topladığı kuvvetler ara. 
sında. ihtilaf çıktı. Bazılarının cesareti 
kırılmıştı. Bunların zaaf ve tereddüdü 
diğerlerine de sirayet edince, bir p~ 
nik hasıl oluverdi. Hemen hepsi, c;il 
yanusu gibi dağıldılar. Celalettini,, 
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hemen hemen yapaya.J.ru.ı bıra.ktıla.r. 

Kendisinden a.ynlmayan kuvvet, gelen 
Mongol ordusuna karşı koysa bile, 
onu yenıneğe yetmezdi: Celilettin, 
b~ka bir fırsat beklemek çaresizliği 
ka~ısında, hilcum planını bu uygun 
ve mesut fırsatın zuhuruna Wiken 
yerinden kıpırdamadı. Onun Mongol 
arazisinde ilerlemiyeccğini öğrenen 

Ogotay da, Mongol ordusunu o cihete 
gidişten alıkoydu: Mogollarm, eyer
leri üzerine sıc;rayarak, at koşturma
ya b~lamalarında.n önce ,Ogotayd.an 
"yerinde rahat:,, emri geldi : "Arş ile. 
ri!,, kumandasmın hemen arka.ı!!ı sıra.! 

• ,,. 'lo 

Ogotay, Hindistana ordu gönder
mekten vazgeçince, düşündü? Şimdi 
bu sefer bu orduyu ne yapacaktı? 

Mongollar hayli zamandır harp etme
mişlerdi. Buna istekliydiler. Şu hal
de? 

Birdenbire, babasının Hiya. payita.h. 
tı önünde can vermeden <:izdiği plin 
zihnini kurcaladı: Cengizin. şu eski, 
hesaplı olarak hazırlanmış Çin seferi 
pl~nı ! Çinlilerin kökilnU ka.znnağı ta. 
sarlarken, Yelu Çut.c;ayın, onların 
Mongollara en fazla. vergi \'e en bol 
mahsul \'erdiklerini ortaya atarak 
muhalefetle; Cengizin bu deği§en. 
şiddeti hayliden hayliye aza.aln Çin 
seferi planı! 

Ogotay, bu planı tozlandığı yerden 
c:;ıkarttırıp getirtti, gömen geçirdi ve 
içki şişeıini bir müddet şöyle bir ke
nara koydu, kılıca el attı. Yliri.idü, 
yürüdü, noktası noktasına. bu plina. 
göre hareketle, plinr nokta~ıı nokwı
na. yerine getirerek, ileriye gitti Çin 
ülkesinde: Gene \'ilayetler tahribe 
uğradı, insanlara kıyıldı, Çin kuman. 
danlannın başlan kesildi! 

( Arka.Bı oor) 

o 
_,.., - bır Haftatık--.......... __::o"··---------· -- • 'Rüştü Arasın seyahatleri 
R a d "I o P r o ğ r a m ı o ~ yatım k.;;.~·;e 7n':n_ =~~va 1 ;.;:ı::;:;~ .:~k::i:~;~inde el ele. 

•-----------------------..---.---..ı•• arasındaki sarsılmaz dostluğun ya· Türkiye ve Sovyet Rusya sulh - - - -12 Ni.,.n 937 Pazart ... : 
ö -a~lE Ntş li,..,,,. .. 12.ao - RtY ATI: 

~ ""· ıa 0 .. lkla Türk ınualld.lt . 12.50 
~ ' 5 l!Uhteli! plAk neırfyatı. 1'.00 

s l<ş.\}d 
~•ı1tltt ıs,a NEŞRiYATI: 
cı~hı ' lyt ~ PlA.RJa dans mU.!lklrt. 19.30. 
t.al'tt ltra:tııda lllan: Salt SelAhattin Cihan i 
2o,a0 '?ı6a.zı 111 

il. 20,00 Rlfat ve arka~ları 
2r>,\~ <'.ııxıer Ftrk lnU&ikili ve halk ıarkılıırı. 
lıııq1, St:ıye \':a tarafmdan arapça söylev. 
Otı:~ "t lı llrkadaşlım tarafından Türk 
~t: •lk ıarkıları: Saat ayarı 21.15 

~ttaı t 22.ıa 
cısı.!\ ttı:ılbı AJ&na Ye boru haberleri ve 

"e oııer~rogramı. 22,30 Pllkla ıololar, 
t P&rçaları, 23,00 Son. 

öe 13 
Niaan 937 Salı 

~t~ 
lltt, t 12,~EŞRtY ATI: 
80?! ~. ıa ~ I>t6.k1a Türk musikisi. 12,50 

t\l{ ' )duhtell! p!Ak neıriyatı. H.00 

şt\ıt 
:st._~t ı. NEŞRiYATI· 
-"'lll, ~.ao • 
~l\ııa: t~~lklıı. darııı musikisi. 19,30 
l!tı~ ~tı.ar,t ilnu halke\1 ne~rlyat kolu 
~Jcıaı ,.:' lrJt, S&!ıı (Yent n~rlyat), 20,00 l.t' lılllt ~lan tanıfmdan Türk mu • 
:~. tr1t ltaııç~r~ılart, 20,30 Ömer Rıza ta· 
~it ~lıı.r •öyJcy, 20,45 Cemal KAmil 
C?~ ~rltııa11

1 taratındaıı Türk musikisi ve 
~~ltı.ı: (·p~a.at ayarı, 21,15 Şehir T. 

~I :!2,15 boa ve Mcllzıı.ndr). 
Oı>trı tllııll]l p Ajana ve borsa haberleri ve 

\·e ro:n-
°lıtret ., anu. 22,30 Plfuda aololar, 

Parçalan, 23,00 Son. 

l~ N· 
ÖC •san 937 Çar§amba 
~t~N 

ı lla.\> t 12.30 EŞJUy ATI · 
, L_ a.:1.1, l>ıttkı • 
• -uıı. · 13,03 !rr h 11 Türk mu.slklsl. 12.~o 

I\~ u telıt plak ne~rlyatı. H.oo 
~ ş.4.1,t 

~tit t ısao NEŞRtYATI· 
it ... , ' l>ılkJ • 

~ t~~~ ltkll4doıan a danıı mus!kltıl. 19,30 
Ctıı ~ -i-u20,oo ı-. eıı1ı la.ra.tındıı.n mandolin or• 
~ tr !'!. tk rııualkla e \·e arkadqları tara • 

' l'ııl:ıı~ll ~'l.e. taraını~ ,., halk §rkılrı, 20,30 
~11'1lıJ81 ~ \•e llrka arapça söyleY, 20,45 

lt,ıtı- \•e lıalk dnflan tarafından Türk 
.. a.. §arkıt . e .:ıı:ı.t ., an, saat aya::ı, 21.15 

l'tetı ııı;-2,1:1 ..ı\j 
~ ' 'e ll:ı rıro~ana ''e borsa haberleri ve 

0;>tret P aı:ıu. 22,30 PlAkla 80lolıı.'I' 
a.rça' an, 23,00 Son. ' 

15 N· 
•san 93 6et 7 Perfem°!>e 

ıt ~t t N~ tı-a,,k 12.ao ,.,,ŞRIYATI. 
' ~. 13 ·-•lkıa • 

,()5 ~Uh«~ıı Türk mua!klsl. 12.50 
.\tş.\ " t Plak neırtyatt. H .00 

k~ 8'4t ıt NR 
-""'1terıı .. ~a,3<1 l>ı ~Rty ATI. 

--., <1 flkıa da • 01ttor SeUın ns nıuaiklst. 19.30 
.Ahmet tarafnıdan 

-· 
(Barsak tu!eyl!tı). 20,00 Sadi ve arkadaş -
ları tara.fmdan Türk musikisi ve halk şar
kılan, 20,30 ömer Rıza t&rafmc!an arapç& 
eöylev, 20,45 Sa.ttyt vt arkadaşları tarafın • 
dan Türk mll!lklai vt halk ııarkılan: Saat 
ayarı, 21,l:S Orkeatrıı.: 

saat 22,lG Ajana n borsa haberleri ve 
ertesi !jilnün progra.ını. 22,30 PlAkla ıololar, 
opera ve operet parçaları, 23,00 Son. 

16 Niıan 937 Cuma 

öCLE NEŞRİYATI : 
Saat 12,30 Pl!kl& TUrk musikisi. 12.'>0 

Havad~. 13,0ll Muhtelif pllk neıriyatı. 14.00 

Son. 
AKŞAM NEŞRiY ATI: 
Saat 17,00 tnkıl&p dereleri Unlverslte -

den naklen Recep Peke?' tarafından. 
saat 18.SO Pllkla ıiana nıuılklsl. 19,30 

Spor mllııab&belerl Eşref Şefik tarafından, 

20,oo Türk mualkl heyeti, 20,30 ömer Rıza 
tara!mdan arapçıı. P.Öylev, 20,45 Yedia Rıza 

ve ıı.rkadıqlan tarafından Türk muıikıl ve 
halk farkıları, saat ayarı. 21,15 Orkestra: 

Saat 22,15 Ajanı \'e borsa ha~rlerf ve 
ertesi günün progt"amt. 22,30 Pllkla eololu, 
operıı. ve operet pıı.rçalan, 23,00 Son. 

17 Nisan 937 Cumartesi 

öGLE NEŞRiYATI: 
Saat 12,30 Pl!kl& Türk mualklgi, 12.50 

Havadl& 13,05 Muhtelif pla.k ne§riyatı. 14.00 

Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
Saat 18,30 PlAkl& dana musikim. 19,30 

Şehremini Halke"1 namma konferıı.ns Nu -
'l'Ullah Ataç (OKUMA), 20,00 Fl\.Bıl Saz he
yeti. ~0.30 ömer Rıza tarafından arapçe. ııöy 
lf'V, :?0,45 Fe...sıl s&Z hC)Ctl: f.a.at ayan, 21,Hi 
Şehir Tiyatrosu artısUcrl tarafından: Var • 

yete sahneleri. 
Sa.A.t 22,15 Ajanı Ye borsa hıı.berleri ve 

erte~! günün programı. 22,30 Plakla sololu. 
opera Ye operet parçaları, 23,00 Son. 

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

Uşak Şeker Fabrikasının yardımları 

Davet edilen doktorlar halht parasız 
muayen e ediyorlar 

Uşak, (Hususi) - Uşak şeker 
fabrikası, kurulu~undan bugüne 
kadar muhit ve memlekete dolu 
faydalar saçan bir müessesedir. 
Köylü ve ıehirli bütün yurttaşlara 
her vesile ile yardımda bulunmağı 
bir ülkü sayan bu sanat müessese· 
mizin yaptığı yardımları her zaman 
için takdir ve şükranla anmayı bir 
ödev sayarız. 

Halkevimizin çalışmaları arasın
da çok önemli bir yet alan sosyal 
yardım çalışmalarına fabrikamızın 
gösterdiği yakın ve sıcak alaka ve 
yardım, ergelerimizin belirmesini 
sağlama yönünden çok şayanı dik
kattir. Bu büyük Türk müessesesi 
lstanbuldan tanınmış mütehassıs 
doktor arkadaşları fabrikaya davet 
ederek birçok vatandaşların hasta
lıklarım muayene ettirmekte teda
vilerine ihtimam göstermektedir. 

Bundan üç gün evvel tanınmış 
burun ve kulak hastalıkları müte
hassun B. Ekrem Behçet şehrimize 
gelmiş, Halkevimizde bir~ok vatan
daşları parasız muayene etmiş, te
davileri için özen göstermiştir. 

Gene şeker fabrikamızın daveti 
üzerine tanınmış göz mütehassısla-

rımızdan Doktor B. Hakkı Hayri ve 
çocuk hastahklClrı mütehassısı Dok· 
tor B. Ahmet Akkoyunlu §ehrimize 
gelmi~ler, fo?rikad.a bu:u.nan me· 
mur ve işçilerı ve aılelerını; Halke· 
vimizde yüzlerce vatandaşı ve yav
rularımızı muayene etmişler, gere
ğen reçeteler verilmi~, i.laçları da be
lediyemiz ve Halkevımız tarafından 
alınmış, yardım tamamlanmıştır. 

Yurttaşların bu sıcak ilgiden duy
dukları derin memnuniyet ve sevinç 
tezahürleri elan devam etmektedir. 

Bu değerli yardımlar sosyal ve 
kültürel yaşayış ve yürüyüşümüzde 
faydalı etgiler yapmaktadır. 

Allo .. Allo .. 
(1 inci 8<lyıfadan devam) 

bu ite çok hevesli. Sık sık B. Me
sut Cemile sorguda bulunuyor. A · 
jansları sıralıyor. v • • 

Radyonun çok ?egerlı hır telsiz 
mütehassısı ve aynı zamanda mü
dürü olan B. Hayrettin, radyo çalı
şırken ayaklarının ucuna basa basa 
dolasır en ufak bir kusuru gider
me yoiunda dakikalarca uğraşır du-

pıcılan arasına girmiştir. cephesini daima muhafaza etmişler 
Bu itibarla Rüştü Arasın Mos- ve bu sulh kaleleri bugün kendileri· 

kova seyahatini alelade diplomat zi. ne yardımcılar bulmakta mü§kiilata 
yaretleri kadrosunda değil, tahak- uğramamışlardır. Harp sonraaı ta· 
kuk etmi' bir politikanın, idealin rihin orijinal hadisesi budur. Kı· 
muvaffakiyetini temsil eden insan· .saca tahlile değer. 920 senesini dil· 
larm kar~ılaşması §eklinde dütün- şununuz. İhtilal, kan. empcrya· 
melidir. list akmları... Bütün bunlar içinde 

• • • dünya sulhuna memed olmak isti-
Türkiyenin dış politikası, hatta yen iki te~ekkül: Türkiye ve Sov· 

istiklal harbinin başladığı günden· yet Rusya ... 
beri tek hedef oli'\rak sulhu tanı· Bundan on beş sene sonra man• 
mı~tır. lnsanCR bir sulh ı zara tamamen değiımiştir. 

Bütün insanlığı sulh yolunda ko· Dünya §Öyle üç grupa aynl. 
rumak için ilk günlerde, tek dost mıştır. 
olarak ~~:yet J{ usya ile anlaşmı~· 1 - Bu yük Harbin netitelcrin-
tır. Butun dunyanın kan ve ateş den memnun olan, bu yüzden bir 
içinde savrulmayı bir vazife bildiği harbe taraftar olmryanlar: Fransa, 
zamanlarda Tiirk ve Sovyet diplo- lngiltere, Küçük Antant devletleri 
masisi büyük bir dirayetle sulhu bi- ı;ibi. 
rinci plana almış ve realistçe bu da. il - inkişaf için sulha taraftar-
va üzerinde yürümü"'tür. hk eden, be~eri hislerle hareket e· 

Türkiye ve So~yet Rusyanın derek sulhun ebedileşmesine hizmet 
sulh esasına dayanan dış politikala- edenler: Türkiye, Sovyet Rusya 
rına temel olan hadise ve tarihin gibi .. 
seyri de. biribirinin rı;'nidir. 111 - Harpten sonraki dünyanın 

Tabı~tle mücadele için hudut taksiminden hotlanmryan, yarı kal-
clışmdakı . te.,ekküllerle çapışmayı mı§ emperyalizmin, felce uğramış 
kabul etmıyen, inkişafı harp fac;. emperyalizmin, tatmin edilmemi§ 
asma her zaman tercih eden iki iştihaların ifadesi olarak harp taraf· 
memleket bu sebepten dolayı sul- tarlığı edenler: Japonya, İtalya, 
hun sarsılmaz birer muhafızıdırlar. Almanya gibi ... 
. U.z~~- bir maziye sahip olan ta- Türkiye ve Sovyet Rusya artık 

nh bırlıgı de iki diplomasiyi, iki tarihe mal olan sulh taraftarlıkla· 

rur. 
rında, sulh dostluğunda yalnız de
ğildirler. Milletler Cemiyeti çerçe
vesi içinde bir hayli yardımcıları 
vardır. 

Gene bu maksatlaclır ki, sulhu 
sevenler, kendilerini sulh cephe· 
sinde görenler bizim dostumuzdur· 
lar. Bunun içindir ki, sulh dostu 
İngiltereyi de sulhçu dostlarımız 
arasında görmek beşeri inki~aflar 
için her halde faydalı bir unsur ola· 
c~ktı~. Çü?~ü biz, sulhun dünyayı 
hır gune§ gıbı kaplamasını istiyoruz. 

Saat sekizde ~arkı söyliyecek 
olan bay, yahut bayan kendisine 
refakat edecek arkadaşlarile birlikte 
salona girer, mikrofon başına ge
çer. Yarım saat süren ahenkten 
sonra sıra B. Ömer Rrza Doğrulun
dur. Gayet fasih Arapçasile günün 
havadislerini okuyan üstad, on beş 
dakikada ışını bitirdikten sonra 
ikinci bir alaturka musiki heyeti yer 
alır. Bunlardan sonra da on iki 
kişilik A lafranga musiki heyeti ge· 
cenin musiki kısmını sona erdirir. Dr. /brahim Erdeniz 

Şehir tiyatrosu sanatkarları ope- Birinci aıruf Çocuk Hutahldan 
ret oynadığı zaman salonda oturmak • 
biraz müşkül oluyormuş... Çünkü mütehasaııı 
hiç ses çıkmaması icabeden bu yer- Haseki ve Çocuk ·hmtmıeleri sabık 
de gülme gelince bunu gidermek <UMtmıı 
hayli güç oluyor. Yerlere kapan- Aksaray Millet Caddesi No. 00 da 
mak, ağızlara mendil tıkamak mec- Her gün aaat 9 dan 18 e kadar 
buriyeti hasıl oluyormu~. h astalannr kabul eder. 

Yekta Ragıp Önen ı-----------1' 
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ı P STAS ~ 
ı Daha miitekllmil bir şekilde i 
İ çıkmıga hazırlanıyor İ 
- "S P .d . d n. Mecmuamızm yazısı ve baskısı -: por ostası,, ı aresın e . k B I t = 
g .. . d .d b t kAmül tehdirleri alma tayız. un arın ta. g 
= bu~kerınd.leb~lenı ~~ . az.rnti«;şaannı durdurmak zaruri oluyor. Bu sebep- = 
§ 1 e ı e ı mesı ıçın ı .

1 
h 1 v ~ 

~= le Spor Postası bugün çıkarılmamıştır. Yem eme . azır ı~~ız~n {_ 
bir haftadan fazla sürmiyeceğini umuyoru:·. ~~ gecıkmeyı a a 

~ mükemmel bir ruh ve şekilJe tazmin edecegımızı sayın okuyucula- .§ 
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Jandarma Genel Komutanlığı Anka
ra Satınalma komisyonundan: 

M . Altmı kuruş değerlenen eldeki evsaf ve örneğine uygun on bin 
etlrcksı tb· 1 .~ kumaş 19-4-937 Pazartesi günü saat 10 da kapalı ek -

metre yazı e ıse 1 
• • d ı -bilecek o-. uı·ı t almacaktır. Şartnam esı parasız komısyon an a ın .. sıltme us ı e sa ın . · . k · t kbuz ve-

b k ·ıt irmek isteyenlerin dört yüz elli lıra ıl temına ma 
lan u e -:oı meye g h . krf mektup -

b ı_ kt b ınu ve şartnamede ya zıh vesikaları mu tevı te ı 
ya an~a me u ı.: • • 

1 
(

7
79) (1820) 

· t dokuza kadar ko mısyona vermış olma an. Ianm bellı günü saa 

23 
t 

f Beynelmilel Kömiir Sergisini~ açı- 1 
ı. /ışı da bu mutlu tarihe tesadüf edil!!!!__/ 

Ankarayı, Ankaranın baharını ve 
kömür şenliklerini görünüz! 

. : ..... ; •' ... ""' ':'lı,)! ' 1;,. ;~: .. ·~ ... ;, .. , 1 .,. •• • f ·' -_: , (1909) mmı 

Al{ay işletmesinden: 
Büyükada iskelesindeki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 No. lu dükkanlar1a Moda 

i~kclesi üzerindeki Gazino: . ..dd 1 k" 
Yukarıda yazılı mahaller açık arttırma usu]jJe bırer sene mu et.e ıraya 

verilecektir. ı kl"l • 
A 16-4-937 cuma günü saat 1 Sde yapılacaktır. stc ı erın mez-rttırma lin. ,.,,_ · b ti d 

k A •• tt t '·lif edecekleri senelik kira bede ın -/ o 7 ,5 nıs e n e pey ur gun ve saa e e,. 
akçelerile encümene gelmeleri. (1985) 
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Dahiliye mütehassm 

Dr. Hüs~yjn Usm :ın 

Laleli Lutüf apartmıanı 4.7 ye kadar 
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