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25 Türk Haleb hapishane
sinde işkence görüyor 

~~ ~i>ıı.f .. 
""i{ra.goycvça istasyonunda belediye rcisi?ıiıı mdkwıu dinlerken .. 

'net inönü Bosnadan 

~ .. 
Hersek'e gitti 

f '"ekfllmlz bir nutkunda şöyle dedi: 

. "-goslavlJanın kuvveti 
t~i11z de kuvvetimizdir,, 
1 la iı\d 17 
" l)ıtt ı' (A.A.) - Ba<ıve-• ıe . rı ·· :.-
t tıııt" ?nü, Saraybosnada şe· 

11ktt 'k~len ziyafette söylediği 
1 1 memleket arasındaki 

dostluğun saglamlrğmı tebarüz et· 
tirmİf, Yugoslav ordusunun çok 
kuvvetli olduğunu ve hu ordunun 

(Sonu : Sa. 4 Sü. 4) 

YUGOSLAVYA MEKTUPLARI 

aELGRAD'DA 
lürk Kitabcıhk ve 

Res.im Sergisi 
(l'azı.,,ı 2 nci sayfada) 

Giineş lzmirde üçoku. 
~ 4 - 1 lJendi 
6Şiktaş da Ankaragücünü 

Yazan : ASIM Us 

1 - o mağlubetti 
- Ankara, 17 (A.A.) - Bugün 

havanın biraz soğu!,, yarı kapalı 
ve rüzgarlı olmasına rağmen, Be
§iktaş - Ankara Gücü maçı olduk
ça biiyiik seyirci kü~le_si tarafından 
merakla takih edilmıştır. Maç çok 
güzel olmakll\ beraber, başından so· 
nuna kadar heyecan veren, alaka 
uyandrran iki kliihiin taraftarlarım 
ümidlere ve iimidsizliklere sevkt-den 
birçok sahneler göstermiş ve hunun 
icindir ki ahali tarafından :zevkle 
s~yredilmi;ıtnr. 

Maçın tafsilatına giri§meden ev· 
vel Ankara Gücünün Yaşar, Emin 
ve Osman gibi üç kuvvetli eleman
dan mahrum olarak sahaya çıktı
ğını kaydetmek icabedcr. Bunlar
dan ikisi lstanbuldan geç geldikleri 
icin takıma ithal edilmemişler, ü
ç~üncüsi.i ise bazı şartlar ileri sürdü
ğü için kadrodan hariç bırakılmış· 
tır. Mamafih vehleten zay.~f .~ÖrÜ· ı 
nen bu ıekil ile Ankara Gucu çok 

(Sontt Sa. 5 Sü. 3) 

Suriyede 
Türk köylerinin 
isimleri arabçaya 

çevrilecek miŞ 
1 llrk iye aleyhindeki 

propaganda teşkilatı 
resmen f aaliyfl le geçti 

Lazkiyc, 1 7 (Hususi) - Mer· 
kezi Şamda, şubeleri şimdilik Haleb, 
Hama Humus, Dirozda olmak 
üzere 

1 

Suriye propaganda faaliyeti 
resmi bir surette işe ba~lamıştır. E~
velce bu teşekkül daha hususi ma
hiyette idi. 

Propaganda tqkilatmın maksad
ları şunlardır: 

Suriye aleyhinde inti§ar eden 
her türlü ne§riyata cevab vermek. 
Suriye içindeki neşriyatı. takib et· 
mek, milli davalar aleyhıne yapı· 
lan iç neşriyata cevap vermek, Su
riye hakkında yabancı merl).leketle
re malumat vermek, Suriye he.l~ı· 
m tenvir etmek, Suriyeye muarız 
devletlerin dahili ve harici politika· 
larmı, bilhassa iç rejimlerini bUttin 
t.Io .... :; .. •ilr. Suriye halkına izah et
mek, Suriycye göz dikmİJ d•vliH· 
ler halkını tenvir etmek. 

Bütün bu tC§kilatın ilk hedefi, 
Türkiyeye karşı halkı tahriktir. Va· 
taniler git gide kuvvetlerini kaybet
mektedirler. Halk arasında yegane 
istinad noktası olarak Türkiye te
lakki edilmekte ve Ti.irkiyeye kar
~ı sempati hissi günden güne kuv· 
vetlenme~dedir. Bunun önüne geç· 
mek için Ti.irkiyc alf!yhinde en adi 
en cahil, en rezil iftiraları propa· 
ganda mevzuu haline koymak bir 
marifet sayılmaktadır. 

Bir taraftan Irakta, Filistinde, 
Mısırda, Suudi Arabitıtanda Şarki 
Erdende Suriye lehine bir cereyan 
husule getirmek için Arab vahdeti 
propagandaya merkezi siklet yapıl
makta ve din unsuru mukabil taar· 
ruz silahı addolunmaktadır. Guya 
resmen Ti.irkiye rejiminin izahı 
maksadilc viicude gctirilmiı olan bu 
programın tcsbit edilmi§ olan ana 
hatları §Unlardır: · 

(Sonu: Sa. 4 Sit !) .• 

Dünyanın altı glizel 
kadınından biri 

olan artist 

&ıyatt Nirey Bali" 

( Y uıaı: 6 ıncı sayıfamırda.) 

ÇOCUK 
sayıf alarımız 

Telgraf adresi: Kunın • htancul 
Telef. 21413 (Yı:m), 24370 (idare) 

Bugün tt ve ta ncl 
saytfalarımızdadır 

Gazetemizin bir hizmeti 

Abdülhak Hamid 
müzesi kuruluyor 

Büyük şairin ailesi ve Jstanbul Belediyesi 
teklifimizi memnuniyetle kabul etti ler 

Eşber'in fransızcaya ••• • 
tercumesı 

Abdülhak Hami· C. H. P. Genel 
din maddi vc-rlığının Sekreterliğinin bu 
sönmesinden d'>~an '"til-im teş~bbüsünü 
te~ssür ve ıztırap, 1kutlulamak mümkün 
gittikçe gc niıleyip değildir ; büyük §ai. 
yayılarak memleke·.I re ait hatıraların 
tin her kö§csinde : kaybolmamasına ça. • 
akisler yapıyor. p ı § m a '.<hakikaten 

Üniversite talebe. pek yerinde bir i§ ve 
sinin evvelki günkü • güzel bir kadirtinas· 
büyük topl .. ntısın. ~lıktır. 
dan sonra önümüz- l Şr:irin h;.tıraları .. 

Bay Vstihıdiıg deki çar§amha günü evvelki günkü aayı· Bayan Dü.!'iyen 
akşamı da Türkiyenin 161 şehrindeki mızda yardığımız gibi yalnız bıraktığı 
Halkcvlcrinde Abdüihak Hamid için eııcrle~den ibaret değildir ; yazı masaıır, 
toplantılar yapılacak; C. H. P. Genci hokkası, kalemi, el yazıları, matbu 
Sekreterliği bu husustaki kararını bü. eserlerinin el yazılarile müııveddelcri, 
tün Halkcvlerine biıdirmiıtir: Halkev- içinde istirahat etmeği adet edindiği 
leri hazırlıklarını yapıyorlar: toplantı- koltuk, me§hur • Monoklü, son giydiği 
lar 161 Halkevinin hepsinde aynı saat- elbiseler vardır ki garb memleketlerin• 

te olacak. de olduğu gibi bizde de bunların tim· 
öte taraftan C. H . P . Genel Sekter. dilik . olduğu gibi saklanılmasını 

liğinin dünkü gazetelerde çık~n tebli· üstadın ailesinden rica ctmiıtik; inkılap 
ğin·de de okunduğu gibi Parti, Abdül müzesinde Abdülhak Hamid adına bir 
hak Hamid hakkında büyüle bir eııer daire ayrılarak bu e§yanın orada tertib 
neşretmc&c karar verdiği için şairin in. "etik Ah.met Sevengll 
tİJar etmemit mektuplarını , fıkralarını, 

nüktelerini re.simlerini, yazılar ını top. (Sonu, .!a: 5 Sü, 1 ) 
Jam•i• hıtlıdı. 

Londradakt 'bir nilma.Yif l e 
John Simon şöyle dedi: 

"ispanya harbinde lngil· 
tere bitaraf kalacaktır,, 

Hükumet kuvvetleri dün yeniden 
iki kasabayı · zabtettiler_ 

(Yuısr 4 üncü aayıfadı) 

....,,..llHMıetıı~Wllfllı:ıııııı::::.unıı~11~!~~1•11·::1mııııı..ılAlllll•lllllll.__. ........ 

Yepyeni ve güzel iki tefrikaya 
başlıyoruz : '. 

1 
hirli arma ık 

Son gil.nlerin en meraklı zabıta hllt~gesi 

Çeviren: vır auı 

y 
2 

il c enn 
Bllgilkadada, kırlangıç sesler i 
arasında doğan bu hikayede, he
piniz kendi aradığınız güzel bir 
aık ı bulacaksınız. 

Yazan : Cahldç Q~~'1l!!n 

PiK VAKi D 
n ' 7 asın L L&S ıs ;o 7 

- lil • . 
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YUGOSLAVYA MEKTUPLARI r Günlerin peşinden: 

BElGRAD'DA 
Türk Kifabcıhk ve 

Resim Sergisi 

Son pişmanhk 
Taçsız kalan Habq imparatoru, Fransız gaz~telerine beyanat 

beyaııat vermi§: ' 
- Eğer bilmi§ olsaydım Mussolini ile anlqmak için mutlaka bir 

yol bulurdum!,, 
Demi~. 
Şüphe yok ki. Neğüsün bugünkü aklı bundan iki yıl evvelki 

kafo~ı içinde bulunsaydi ihtimal ki Habc; itleri şimdiki manzarasın· 
da eılınazdı; fakat ne yapılabilir ki son pi9manlık fayda vermiyor. 
At. alan Üsküdarı geçtikten sonra Saç bat yolmaktan birşey çıkmı· 
yor. Meşhur atalar sözüdür: ··oısa ile bulsayı bir yere dik.eler yel 
ile yuf biter.,. \ki elin bir 1baı için olduğunu dütünmiyerek bütün 
varlığını Milletler Cemiyetine havale edenlerin akibeti de "ah, vah!,, 
ile vakit geçirmekten ibaret kalıyor. 

B elgrad, 14 nisan - B. Salah 
Cimcoz ile Selim Nüzhetin 
Prens Pol rnüzesi içeriainde 

hazırladıkları Türk kitabçılık ve re· 
sim ser~iai bugüıı açıldı. Bu sergi· 
nin tertibinclerı makMd, son on ıe· 
nelik bir müddet esnasında yeni 
Türkiyenin tahakkuk ettirdiği ileri
leme hamlesine dair bir fikir wer
mekti. Onun için geçen on yıl 
içinde Türkçe olarak memlelCeti
mizde çıkmış olan kitablar, gaze. 
teler, mecmualar hep burada top· 
lanmıştır. Ayrıca gene hu müddet 
içinde 11enç Türk ressamlarının yap. 
tıklan nılimlerden nümuncler gös
terilmiıtir. Yalnız maziye ait devir· 
lere İf81'et olmr.Jt Üzere eski eserler
den de birer nümune konmuştur. 

Sergi saat on birde açıldı ve a· 
çıbf töreninde Kral naibi Prens Pol 
bat~ olmak üzere her iki memle
ketin hükumet reisleri. Yugoslav 
nazırlarr, yüksek Belgrad sosyete· 
sine memuj> büyük ve seçkin bir 
kalabehk ha-Zil' bulundu. 

Malumdur ki Prens Pol, bilhas· 
sa güzel sanatlarda ihtisasile tanın· 
JIU§br. Bu itibarla Prens, Tiirk 
kitabçılı kve resim sergisini sadece 
dost ve müttefik memleketin devlet 
reisi sıfatile değil. ayni zamanda 
bir güzel sanat meraklısı ve müte· 
ha111sı gözüyle görmüş, tetkik et· 
miftir. Bu tetkik neticesinde ya• 
nmda kendisine izahat veren Salih 
Cimcoza: 

- Doğrusunu söyliyeyim. Bu 
gördüğüm manzara önünde müte· 
hayyirim. Resim gibi sizin memle
ketler,di~İ~lmıy~q bif ısanat §U• 

besind'e on sen~ gi6İ lcısa· bf r zaman 
:zarfında bu ka't!ar feyizli 1Jir ilerile
me hamlesi inanılır §ey değildir. 
Şimdiye kadar Belğradda bu çqit 
bir iki ıergi açılçlı. Türk sergisin· 
de gördüğüm btı eserler ötekilerde 
_gördüklerimden üstündür ... 

Demiftir. 
Prene Pol, sergide beğendiği 

resimler üzerinde ayrı ayrı durmuş 
bunlar içinde Çallmm, Rahıpinin, 
Bedrinin eserlerini en ziyade takdir 
etmiştir. 

Serginin gazeteler. mecmualar 
ve kitablar kımıma gelince. hu ela 
tahminlerden çok ileride idi. Çün
kü gerek Ankarada ve lstanbulda, 
gerek diğer vilayetlerde bugün çık· 
makta olah gıtzeteler ve mecmua
larla bunların harf inkillbmdan ev
vel ve sonra aeç~dikleri tekamül 
safhalarını •ijşferen nümuneleri, 
sonra türkiyede cildçilik ve tezhib
cilik denilen eski sanat modelleri. 
nihayet yeni harflerle basılmış bÜ· 
tün kitablar bir sergi dairesi içinde 
bir yere toplanınca haki)s.aten her 
gün basm hıtyatı içinde yaşıyan 
Türkleri bile f8§ırtacak bir varlık 
oluyor. 

Nitekim aergiyi gezen bir Yugos
lav muharriri dıf8nya çıkarken ba
na aynen ıu .a.öz.ü söyledi: 
~ Sergi g>k,a~el. Hakikaten 

mükemmel. Sizin memleketinizde 
bu kadar çok küçük vilayet gazetesi 
bulunabileceğini hiç hatırıma bile. 
getirmezdim. Bu sergi yeni Türki
yenin ilerleyiş hamlesi hakkında 
gezenlere. iyi bir fikir veriyor.,, 

Salah Cimcoz ile Selim Niizhe
tin bundan evvel Atinacla tertib et• 
tikleri sergi orada gene bu şekilde 
karıılanmıştı. Yunan gazetelerin· 
de bu aerliden takdirlerlerbahseclen 
makalelerin sayı51 Y.ÜZ altmıtı bul
muıtu. Bu nokfaYı bilha888 teba· 
rüz ettirmekten mahadımız. Atına 
sergili hazırlandığı •ırada bazı latan. 
bul gazetelerinde çıkan gayri müsa
it tenkidlerin hadiselerle yersizliği 
sabit olduğuna işaret etmektir. 

Hakikaten bu gibi ahvalde Na
mık KenMil merkumun : 

Mimferid 1Jasıtai rÜğ)et ikPn 
Göremea kendisini dide bile 
Dediii aiW kendi lbBlt lalbiH-

yetimizden lüzumsuz yere şüphe e
diyoruz. Hatta kendi elimizde mev· 
cud olan kıymetleri bile göremiyo
ruz, yahut görmemezliğe geliyo· 
ruı. 

Atina ve Belgrad sergilerinin kazan. 
dığı bu muvaffakiyet şu hakikati açık· 
ça gösteriyor ki memleketimizde genç 
Türk reHamları §İmdiye kadar esas• 

H•••n Kumçarı 

B~r mektup Uzerlne: lı bir himaye görmeıneaine rağmen 
ferdi gayretlerle bir varlık olmuş
tur. Kendi kendine biten ağaçlar 
gibi meydana gelen bu varlık son 
zamanlarda Güzel Sanatlar Akade· 
misinde yapılan ıslahatla beraber 
tasavvur edilen resim plerisi VÜ· 
cud bulduğu takdirde bir kat daha 
ilerileme hamlesi alacaktir. 

(Bay), (Bayan) bahsi 

Güzel sanatların ve gerek neş
riyat işlerinin memleketimizde inkİ· 
şafı için icabeden şartlar tamamen 
hazırdır. Tıpkı toprajnun cillli en 
iyi mahsuller vermeie D\Ü8aİt olan 
bir tarla gibi bu husuılardaki miDt 
istidadımız dahi bazı yerlerde to
hum atılmasını ve bazr -shvalde de 
biraz toprağa bakılmasını bekle· 
mektedir. Tohumu atacak ve top. 
rağa biraz bftkacak olan devlet kuv. 
vetinden bu tqvik ve tahrik gel
dikten sonra bugünkü noksan §art. 
lar içinde varlığını isbat eden milli 
kabiliyetin nasıl 'kuvvetli bir feyz 
ve bereket eseri göstereceği kolay
ca tahmin edilebilir. 

ASIM US 

Mektep kaçakları 
Emniyet li:Wektıödö'ltl tle K-&~ür dl. 

rektörlilğü müıtereken ..okulQan kaçan 
çocuklarla mücadele etmeğe kınar ver
ıııiılerdir. 

Bu karar üzerine dün şehrin muhte. 
lif eemtlcrinde bir tarama yapılmış ha
riçte ne kadar talebe görülmüşse hepsi 
de yakilanmııtır. 

Bu tarama okuilann den yıb 'tonuna 
kadar devam edecektir. Dün yalnız Gül 1 

hane parkında 14 talJbe y.ekalanmışt:Jr. 

hlh Hukuklar için •• 
Adliye sarayı yangınından son

ra Sirkecide Eminönü kaymalr.amh· 
ğının bulunduğu ''Gülbenkyan,, ha
nmın gaüri müsait bir kısmına sığ. 
dırılan Sultanahmet sulh hukukla
rın, kalemlerinin ve tebliğat bü
rolarının nakli için, divanyolunda
ki •'Türk kadınlan biçki yurdu,, bi
auı uyg\11\ ıörü~tüı. 

Bma, kiratanma\ üzeredir. Pa
urhk,..y~or. 

Zehlrll gaz kursları 
Haseki hruıtahanesinde doktorlar 

için açılan zehirligaz kursu bu hafta 
zarfında nihayetlenecek, ~:zacılar için 
ikihci bir kurs açılacaktır. 

Halk için açılacak kuralar etrafın

Bu bahis üzerinde evvelki gün ga. 
zetemit.de çıkan fıkranın muharririne 
karşı dün şu cevabı aldık: 
Bayım Vatii.ndemir, 
Bize (B,ıy) la (Bayan) ı yeni b~~

tan öğreten yazınızı dünkü. (Kunıft) 

da okudum. 
Hepsi iyi, güzel ama, neden (Bay. 

Bakkal'm ooııımı) denecektir' Bura
aını bir tilrlü anlıyamı!Jdım. 

Bu işe dair olıan kanunda ve y<ıpt• 
kın tebliğlerde de görü~ünilze ufak 
bir m!üşarckct yoktur sanınm. 

Büyiik dil inktldbımn kazançlartn· 
dan biri ol.an (Bayan), bıt kadar <Mil 
bir ahenk ve şi'riyct tercnnilm eden ve 
(Madam) dan da (Mi.,tım) ten d'3 bin 
defa iistünlii.k tem.sil eden bu tek eısiz 
güzel aö:, yazık ki, bir mii.ddettenbe. 

ri de yayık bir §tırktnın /araça imaleleri 
arasında bir gram.o/on plaktna (Pd· 
yaan) şeklinde ak.!ettirildi ve ber-• 
bat edildi: 

Dalı.ası var: Yer yer: 
- Bô.ylnın! .. 
Diyenlere bile rastlıyoruz. Blltlln 

bunlara iyimiz sızlay1p dururken §'imdi 
d~ .,~ ..... <ııf f<0tl.c;ı .,;,.;;.; rı..,,,,,,,,... .. , 'rlu acınm 
üstüne tuz, biber ektiniz. 

DtrrMk, bundan böyle, mueld, Ba. 
yan Gülsün diyemeyeceğiz de: 

- Bay kebapcının hanımı/ mı diye. 
ceğiz1 .. 

Yandık öy1ey8e Vatündemir! 
GE. BE. 

KURUN - Mektubu fıkranın mu· 
harririne gösterdik, şunla.n ilave etti: 

Fıkraya allka göeteren okuyucu
muzun yanık bir dil inkıllpçııı oldutu 
beıbelli. (Bayan) ı UBtüne titriyen bir 
aşık tela6I göstermi,ler. Hem tefek. 
kür, hem takdir ederiz. 

Yalnız arada bir yanlıt anlama var: 
O fıkranın makeadı evvelce (Hanım, 
kadın) dediğimiz her yerde (Bayan) 
denilmemesi 18.znngeleceğini aöylemek
ten ibaretti. Kanunda, ona dayanan 
tebliğler de hep buna göredir. unvan 
yerinde Jrullanılan Beyler, P&f8}ar ara 
smd& Hanım da, Hanımefendi de artık 
tarihe kanşinı~rr. Fakat (Hanım) m. 
(Kadın) m tUrkçemir.de vaBifeal ve 
manası sadece bir (unvan) mıydı? 
Yerinde (Hanım) ve (Kadın) keliine
lerl biriblrinln yerinde kullandchfı gL 
bi (Hanını) kelimesi < kadm) keMın~ 
sinin yerinde de kull&nılagelmi4tfr. 

• 

lete ben Ba.y'm, Ba.yan'm sade un. 
van yerlerinde kullantlm1u11m dofru 
buluyorum ve (Bay bakkalın kanıı) 
demek lbmıpldifi yerlerde onun için 
Bay baklcahn hanımı demeli de Bay 
bakkalm Bayanı dememeli diyorum. 
Bqan yalnız Madam kartılığl defil 
ki ... Kua da Bayan diyoruz. kadına 
da! ... 

Bayan•m eakl tabirimizle dört elif 
miktarı uzablmuma ait ıtklyette 
biz de beraberi&. Bayanı sadece hitap 
Yerinde aöylemek belki bu kötü itiya
dın da önUnU alır. Bilmem, Bay ve Ba
yan GE. BE. nin yüreğine soğuk su 
Berpebildik mi'! .. 

Bir haftada elli 
kaçakçı gakalandı 

Ankara 17 (A.A.) Geçen 1'ir hafta 
içinde ıümrük muhafa1a örgütü, biri 
yaralı eJH ka~kçı, 440 kilo gümrük ka· 
çağ~ 1167 defter ıigara kağıdı, 2 bin 
çakmak tqı, 9 buçuk kilo earar. 49 
gram eroin, 77 Türk liral!, 3 ıilah, 14 
mermi~ ı 5 kaçak_çı nayvanı ele 2eçir. 
ıııittir 

Adllye 8ePayı 
Adliye saraymm ıimdiki hapis

hanenin yerinde inıası takarrür et· 
tiği yazılmıftı. Şimdi binanm cep
hesinin meydana mı, yoksa Divan· 
yolu caddesine mi nazır olması da· 
ha muvafık olacağı düıünülmekte· 
dir. Bu cihet de Avrupadan gel
mek üzere olan ıehircilik mütehaa· 
sısı Prostun mütaleaaı alınarak hal
ledilecektir. 

Sultanahmet meydanı etrafında 
bütün hükumet dairelerinin toplan· 
ması şeklinde bir cereyan mevcut 
olduğu da söylenilmektedir. 

Mlllt MUdafea Veklll geldl 
Milli Müdafaa Vekili General Ki. 

zım ÖZalp dtln sabah ıehrimize gelmiş
tir. 

Vekil Londra ve Yugoelavyaya gt. 
decek olan doııanmımm teftit edece}i. 

tir. 

KomUnletllk davaaı 

14 komünistlik tahrikltr IU'"IU· 
sunun durupalarına, dün sabah 
ağırcezacla kapalı celsede devam e· 
dilmittir. 

daki hazırlıklar da ilerlemektedir. Bun --~---------------..... --..------
lar da bu ayın sonuna kadar kat'i su Çiçekli ••Pkaların mahzuru 
rette açıJmr~ bühlhacaktır. 

( Oe(;mtı Kuranlar 1 

18 Nisan 1918 

PARİS BOMBARDIMANI 1 

Cenevre - Pariaten gelenler , Fran. 
aı.ı paytahtının bombardımanı tesiratı ı 
mitNft:.aini nakletmekt~ir"Wr. Hrıyat 
mıttad, bilha8Ba §ehrin merkezi de mü-1 
~ ~ a1tınd.:ı bulunmakta 
~ p .. r&M arlık gayrikal>ili ida. 
me bir hale gclmi~tir. 

&1' Oata~ kfJises!ne mermi i.!<J.be. ti,.._. a bir .8'"'1n .wnra bü!J;ik Hdl 
ile Opera meydanınd~ki Gran<l otel 
yalril mt§ ClıtfCflet sokağındaki bütiin 
banlotılar ttJ7"tln&en 11arap olmıt~tur. 

Şehrin dahG cenubıındaki varo§kı·ı ' 
n bile fimdi büyük tôplcrın .at.e~ne ......,,,..,.,,..,..., ..... - Eyveh I .. pkamı bahçe undı 1 

~NE 
Macar asilzadelerindell 

Berenyi'nin vücudünde 
tarda elektrik toplanabi~ 
O kadar ki bu adam keJJU" 
diinden inti§lı!lr eden ışıkla 
yabili)'or. 

. ,,. . 
Bütün dünyada m '""-;_i 

kimıelerin malum olan ~ 
bin 380 dir. Bu sayıya 'l 
tan, Türkiye, Sovyet Ru~ 
ile birkaç diğer memJeke 
buılan dahil değildir. 

• • • 
lngilterede haftada 19i 

kiti ıinemaya gitmektedir· 

• • • 
Söylendiğine göıe in.,_...

ken müzik çaJ,.,-,,k olursak. 
mız sut yüzde on • 
olurmuı. 

• • • 
Hindistan, Afrika ve 

nm muhtelif yerlerinde 
sahibi olmak üğürsuz say!~ 
mızı derililerden bazıları, ikit 
ları olduiu zaman bunla 
muhakkak öldürürler. 

• • • 
Hindistanda her sene 

arız olan böcekler 
37,500,000 sterlin 
dır. 

"' . . 
Mısırlılar, biribirlerine 

ba. afiyette misin?,, yerill 
terliyorsunuz},, "terlemeniı 
••..: . .: ... , .. 
aller aoıarJer. 

NH memleketinde ter 
aıhhatin fena olduğuna d " 
mıf. 

~ . . 
lngilterede o mükemmel 

sistemine rağmen, soka 
ıeri hayatı ge'"iren ve nı 
asla gitmiyen l 000 çocuk 

Diln gece iki g 
oldu 

Dün gece saat onda 
sında bir dükkandan yangO' 
lstanbul grupu yetiprek 
sirayet ettirmeden aöndürıil 

Bundan başka Cağalo" 
kunduracı dükkanın~ dıt 
çıkmış, dükkandaki ef 
mııtır. 

Baln'-"ıyandeld 
Dün sabah, Bakırköy 

bir kadının, kocaaı tara 
lerek öldüriildüğü müd 
ğe bildirilmif, adliye der}Jsl 
ta el koymuıtur. 

Adliye doktoru ~ 
müddeiumumi Feridun 
ka yerine gitmitlerdir. 
geç vakte kfc:lar tahkika 
mqtır. 

lnglltz D•rlnler 
~ Daybıler v~11 ~~reı~ 

ıttmittl Bundan ikl 
Panaıs J>a7lııler veJdU 
~ plerek Parti' 
~Xld temullll'QIJA. 
hlyette' Oihlunu ~Y 
~Da)'inler. 

rar Anbi'aya geleceJrtJ!'· 



1 ..!!__erak ·vCriCi-1 d8va : 

fl,.hoş geceyarısı oto
ı tnobilde soyulmuş! 

, 3-l\."URUN 18 NfSAN 1937 

Maltepe yolunda 
11
80Yntaktan suçlu olan: Bir polis! Dün bir otobüs dev
'.llıaga dün sabah 2 inci Cezada başlandı rildi 10 hişi yaralı 

~ _cı c~ .. 

Çocuk Haftasında neler 
yapılacak? 

1Yct)j b"' ~un 8abah yeni ve 
!adı: B rnayaaitduruşma. 

Litcc Vak~ davada, bir poli
ıı J }'olcuYu tı otomobil içerisin· 
fı;! 1 80Yduğu iddia olu-

çlu, kenan. . 
ı.ı hadised ısrnındcdir. Genç
alaka8 e~ dolayı, artık po· 
~Utuş~ak~ıl?'iştir. Dün sa
lf ola {a sıvil ve haylı şık 

·t "a. .~a geldi. 
"ttiJın~ncc Beşiktaş sulh ce
:tiıtc ~tr fakat orası, suçun 
~~da e, da:-ayı kendi sa
., ~de v.~ aslıye cezanın sa
c!)• : &orerek, miiddeiu· 

i\., ""tı g" d "lllti c on ermiş, dava o-
~t, c CZaya yollanmış. 

· ~ kanUnunun vazi
lı.ıııı.ıy ll'ıaddcsine göre açıl
~ }'olcu or. Otomobil içerisin

ı.ı ~ tıllıı~ soyulmaın hadi~e
~İi c ~1 olmuş~ 

i ı:ıtorrı:b~l~e şahit olarak din
g,}'ct 1 Jn şoförü Rauf, ha· 

'· etraflı olarak ve ~öyle 
Y~~CYdi 
At~ur · Saat 23 sularında 
t!Jıtcri 'b §akrr şakır yağıyor· 

rıı ~c '11rnak maksaaile o
ti"atı Beyoğluna çıktnn. 

}''"~la rıda Bekar sokağı ya· 
~a:ış~rn. ki 'Çağlayan,, 

~~bir ha~ır adamın, zilzur
td;:'l\da .. ~~· yalpa vura vu· 

ll:n. f Urum eğe çabaladığı
.ı .~\iv .. ~ akat, fazln yürüye
"llltt "Len . · ı.ı. O CSını kaybederek, 
~~İinctr aralık karşıdan bir 
~rc~~'ll\~011Bana clile işaret 
«ıta C( 'ath 11111 u .... J .... _. ı-:.~ 
c\ l'rıobjl 0 §u yerden kaldır-

ıt' ~c .~ktu ve kendisi de 
~.ıı'kei Çeki,, dedi. Ben, 
ıı~"\ll?ıı. ~ merkezine götüre

•olt .. akat, merkezin bu
il\iÇckı,, 1111 başına gelince, 
) Roatcrd~erek meydan isti· 
A. tılııtıa ı. Aradan da Ayaz. 
C?.~Paı sapmakJığımr işaret 

y llrtı\i a derken Gi.imiiş su
~ D0ı'8Uyu derken Dolma
•i~~liık.rnBbahçe derken Be
tııı~ l"r1 k e~, zahir sarho
. '-ijrn er ~ıne götürecek 
)ı:ı~ikta Fakat, gene aldan-

b lttun §a .:varınca da Aka-
f tıli_ u gostercrek "Çek!,. 

ıı .. 
}'' 

1
Çetidc 

Oııll lltrıda • sızmış olan sar· 
· ~tepi o~u.ruyordu. Bu sı

hi: ~lcrine~ını Yokladığını gör-
"'vı QCn b'. t,._ Yet ırınden kırmızı 

"tıı CUı;d . () c Ve an~nı çıkardığını, 
~ ara '•kazılara baktığını 
tıı~~lrnı§ı adıkö;Ylüymüş, a
ı.ı11 tckr~" dedı. Hüviyet 

'&t· 8ilatin · r k Yerine koyarak 
il 

1~c ~"· 1 
ç. arıp eline aldı. 

ı Caııı -Yfllcsınd \ . 
ttı c Ret· e 1ışnezade 
ııatak •ncc ı· f () barı :.

0
Po ıs, etra ı· 

l ta,.. b a. u ı d' ~ı>ı ··•o il' d r .,, ıye ses-
' ltoıt' açtı, ;nd~rdurdum. Po
t~ li\tı ar.:. 1• sızan sarho-

, o .. sına 1 
•Ur" tenha a arak dışarıya 

l.ıkJcd· Yerde bir kenara 
tı h 1 Ve d 
\c~ a:vrctlc b ora a bıraktı. 

bt\t oto akıyordum, ken· 
ı 1ta1- ll'ıab'ılc d" ·· ., ~ ~acak mı onunce, 
ıı, ~1 ve b. Yız ~,, dedim, 

._k Unun .. ır küfür savur-
L . ır Y ... tıı;erj . ·y ~ 
"'6.)d a~Yo ne agmur 
t ır ıl"rl r. G b h 

~l ililcJc . Üstünde ece.! u a-
lo tırıc i l Yagmur ve 

' 'kı •uttu .. 1 er h t l 
~la tıat" ' as a anır. 

)a~n;ır, lüı;u';;:e örtelim!., de-
t~i ~ot?rnobilc:Yakı .. diyerek 
11ldc lı~y1 ba bastı ve avu· 
~Y~} lira " na uzatarak 

ı .. de ~l"rl. e"~ış. Yan ya
·.ilrq~{1tıcc, b!ı senin, bC§i 
,1~<lcvr 18~clllcdi n afalladım. 
'Il'la); cıı de ~· fakat bir tc· 
~trq. ~ o Rcçırdim Ç"" k"" 
i~· .ıı .. tıun b · un u, 

1flı iht0türırn '1 suçuna işti
"t cd czııem, benim 

Ccet;; ,_ 'ı k 
ı:. •.. . ça nr, 

"Ele verecek!,, diye kuşkuya dü
şer ve vaziyeti tersine ç~v.ir~rek, 
suçu bana yükletirdi. Şahıdı, ısba: 
tı yok ki? Kendisi memur! .. ~e~ı 
hemen calyaka bir merkeze goturur 
de, "Yolda müşterisi~i . soyar~en 
yakaladım!,, derse aksım nası~. 1.~
bat edebilirdim ben? Suç, bu tun 
ağırlığile benim omuzlarıma yükle
nir, altında ben ezilirdi~1 ! Ondan 
dolayı ses çıkarmıyarak razı olmuş 
göründüm, beş lirayı aldı~. ~a· 
na şapkayı vermcği de teklıf ettıy
se de. bunu reddettim. Bunun ü
zerine, gerek şapkayı, gerek pa!
toyu kendisine alıkoydu, otomo~ıl 
ile Nişantaşı noktasına yaklaştıgı
mız zaman, kendisi indi, şapkayı e
line alıp paltoyu da kol~ına alarak, 
uzaklaştı, gece karanlı~ı~a kar~ştı. 

Ben derhal otomobılı T aksıme 
sürdüm: Saat 24 de, Taksim mer· 
kezine müracaatla hadiseyi anlat
tım, polisin zaptettiğim n~~arası· 
m bildirdim, bana verdıgı beş 
lirayı da teslim ettim. Numara 
araştırılarak, o polisin P,.angaltı mer
kezi mürettebatından Kenan oldu
ğu anlaşıldı. Biraz sonra, kendisi 
merkeze getirildi. benimle yüzleş
tirildi. Orada da, burada söyle
diklerimi söyledim. Kendisi inkar 
etti. Sonra evinde yapılan araştır
mada, otomobildeki sarhoşun sa
atile paltosu ve şapkası bulunmuş! 

Sabık polis Kenan ayağa kalktı 
ve §Öyle dedi: 

- Ben, o gece mezundum. Bir 
az içmi§tim. Her zaman içm~di
ğimden, ic,;ki bana dokunmuş, ba-
:ı:····- ---··-.. ••" M,..71,.., nlm::ıkl ığ1. 
ma rağmen, sarhoş bir halde yerde 
yatan, temiz, pak giyinmi~ oir a
damı o halde bırakmağa gönlüm ra
zı olmadı. Kendisine "hasbelinsa· 
niye,. muavenet etmeği düşündüm. 
O maksadla, otomobile koyup evi
ne götürmek istedim. Sarhoş ol· 
maklığıma rağmen, yolda böyle 
şeyler yaptığımı zannetmiyorum. 
Her halde doğru değildir. Bu ~o
för, "hasbelvazife,. bana garazdır. 
Ondan ötürü böyle bir suç isnad 
ediyor! 

Kenan, kendisinin Taksim mer· 
kezine çağırılınca. orada muayene
sini istediğini, fakat · her nedense -
muayeneye sevkedilmediğini ilave 
etti. 

Beşiktaş sulh cezadaki sorguda 
verdiöi ifade okundu. Orada da 

D 

ba~ka türlü cevaplar vererek, "Sar-
ho;u yol kenarına şoför indirdi. 
Ben, gece yarısı bunun evini ara
makla uğraşamam. diye. Ben de, 
paltosile ~apkaı;ını başkası çalmasın 
diye eve götürdüm. SC\at de palto
nun cebindeymiş. Ertesi ııabah 
merkeze götürecektim. Nitekim, 
gece yarısı merkezde de bu ciheti 
böylece izah etmiştim. Hatta şoför
den ayrılırken de kendisine numa
ramı verip palto ile şapkanın ema
neten tarafımdan alındığını İcabın
da söylemesini tenbih etmiştim!,, 
yollu müdafaaya girişmişti l 

Şoför R auf, tekrar çağınldı ve 
sabık polis Kenanla yüzleştirildi. 
Şoför, bu polise hiç garazı olmadı
ğını, hatta evvelden hiç tanımadı· 
ğmı ileri sürdü, "Sarhoş olduğunu 
da anlamadım!,, diyerek ifadesinde 
ısrar etti. 

T ak_rim merkezi mürettebatın
dan 1068 numaralı Sabri, ikinci o
larak dinlenilen şahitti. O gece, sa· 
at yirmi dörtte şoförün müracaatı· 
nr, tamamile ifadesine uygun ola
rak anlatıp, sarhoş olmıyan, hat
ta saat yirmi dörtte Nişantaşmda 
devralacağı nokta nöbetini biraz ge· 
cikişle devraldığı öğrenilen polis 
Kenanm telefon muhaveresi netice· 
sinde, ihbardan yirmi dakika sonra 
Tak sim merkezine getirilip ~oförle 
yüzleştirildiğini. poli ıı Kenanm R a
ufa, "Yüzüme iyi bak, dikkat et! 

Teessürle haber aldığımıza göre 
dün öğle üzeri Maltepe - Bostancı yo. ç k E • V. d 
lunda müessif bir otobüs kazası ol- ocu sırgeme .n.urumun a ve 
mu~~~~pe Atış mektebinden aldığı Halkevlerinde toplantılar yapılıyor 
yolcuları Bostancı istasyonuna getiren 
otobüs volda devrilmis iC'indc bulunan Çocuk haftasının yakınla§nıası mü-

• .. ~ b ·1 Ç k E . 
yolculardan onu muhtelif yerlerinden nase etı c ocu ~sırgeme Kurumu 
yaralanmışlardır. Yaralılar Haydarpa- merkezinde ve Halkevlerinde toplantı· 

. }ar yapılarak hafta ircrisinde ve 23 nı" sa hastahanesınc kaldırılmışlardır. ]; -
~ ı;an giinü yapılacak eğlencelerin prog. 

rnmının tcsbit işilc mcııgul ol:Jnmakta-

ŞOf Ör) e rİ n şikayeti dır. . 1 Her mıntaka Halkevı kendi kazasın-ı 

1 aksiye {:ık an yeni 
arabalar 150 yi buldu 

Şoförlerin birikmi~ olan plaka borç 
larının hazirana kadar ödenmesi hak
kında belediyenin miihlct verdiğini 
yazmı§tık. 

Bir buçuk ay gibi kısa bir zaman 
zarfında ~oförlcr 100-200 lirayı bu
lan borçlarını vcrcmiyeccklerini söyli. 
yerek cemiyetin b2lecliyc nezdinde ye. 
niden teşebbUsattn. bulunulmasını iste
mişlerdir. 

Cemiyet \'ali ve belediye reisi Bay 
Muhittin üstündnğı ziyaret ederek 
plaka borçlarının taksite bağlnnması 

_için ricada bulunacaktır. 

Şoförler bir yandan piyasaya yeni
den çıkan lüks taksilerden şikayette 
bulunarak bunların tahdidini istemek
tedirler. Dört ay zarfında yüz elliden 
fazla yeni araba çrkmışlır . 

Söylendiğine göre bir kaç ay 1.ar
fmda. yeni taksilerin yekunu 300 zü 
bulacaktır. 

F.~lri ımtbası olan ~oförler bu hal 
karşısında büsblitün zarnr edip araba... 
larım hurda fiyatına r.ıkarncaklarını 
söylemektedirler. 

Lord L oyd yarın akşam 
dönUyor 

İngiltere Lordlar kamarası azasın
dan Lord Loid Atinadan şehrimize gel. 
miştir. Lord Laid Jngiliz sefiri Sir 
Peri Loren'in misafiri bulunmaktadır. 
Kendisi sefaret binasına. inmi~ ve dün 
sefirle birlikte sabahleyin müşaverede 
bulunduktan sonra öğleden sonra şeh. 
rimizde gezintiler yapmıştır. Yarın 

akaam Londraya gidecektir. 

lnglllz sefiri Londraya 
gitmiyor 

İngiltere kralı altıncı Jorjun mayı. 
sın on beşinde vukubulacak taç giyme 
mera.simine Türk devleti namına işti
rak edecek olan Ba.5vekil General İs
met İnönü He birlikte, lngiltcrcnin 
Ankara sefiri Sir Persi Lorcn'in de 
Londraya gideceği hnvadisinin asılsız 
olduğu anlaşılmıştrr. 

Benzetiyorsun o polis ben değilim!,. 
dediğini. fakat şoförün teşhiste 
ısrarla durduğunu söyliyerek, şunu 
da şahitliğine kattı: 

, - Zaten Rauf, polisin numa
rasını verirken, eşkalini de tarif 
etmiş ve bu arada biraz :·peltekim
si,. konuştuğunu da tasrıh etmişti. 
Bu noktalardan da, teşhis uygun 
görüldü ve ben, o zamanki meslek
taşımı emniyet mi.idürliiğüne götür
düm l Davacı Kemal de, o gece şo· 
förün tarif ettiği yerde bulundu! 

Kenan, sadece bu şahidin ifa
desini de kabul etmediğini söyle
mekle iktifa etti ve Tevfik Sağanak, 
Necip Akın isimli polislerin, şahit
lik için tebliğata rağmen gelmedik
leri anlasılarak, kendilerinin birer 
lira para· cezasile ihzaren celbleri 
kararlaştırıldı ve duruşmanın deva. 
mı, hazirana kaldı. 
Davacı Kemal, dün davacı yerine 

gelmemişti. O gece ifade vereme
miş, sonra da gece olan, bitenlerin 
hiç mi hiç farkındn olmadı,Gmı söy
lemi~!. 

da çocuklarını e~lendirmek _iiİn geniş 
bir program tesbıt etmcktedır. . 

Halkcvlerinde baııka Çocuk Esirgeme 
Kurumu biitÜ:l kaza ve nahiye kolları 
da kendi bölgelerindeki ilk okul talebe. 
sine eğlenceler, müsamereler tertip ede. 
cektir. Bu müsamerelerdein bilhassa 
çocuklara kukla. karagöz, hokkabaz gi
bi oyunlar gösterilecektir. 

23 nisan günq merasime tam saat ı O 

da bnşlanacaktır. Saat 1 O a kadar bü. 
tün ilk okullardaki küçük yavrular bir
bir!crile bayraml3şma merasimi yapa. 
caklardır. Bayramlaşma merasiminden 
sonra öğretmenler 23 nisan ba} ramı et. 
Tafında çocuklara konferanslar vere::ek
lerclir. 

Her ilkokul çocuk haftası i;erisinde 
okullarında t;;lcbesine birer nlüsamere 
tertip edeceklerdir. 

23 nisan günü saat tam 1 O da Fatih 
de toplanacak olan çocuklar hususi oto
mobillere bindirilerek Taksime kadar 
götürülecektir. Otomobillerclcn başka 
yine hususi tramvaylar da çocuk bayra. 
mında çocukları meccanen gezdirecek. 
}erdir. 

Alay Fatihten hareket ettikten sonra 
köprüye geldiği vakit bütün vapurlar 
düdüklerini öttürmek suretile çocukları 
selamlayacaklaroır. 

Alay Taksime kadar gidecek ve abi· 
deye çelenkler konarak dönülecektir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu çocuklann 
birbirlerini tebrik edebilmeleri için teb· 
rik kartları hazırlayar:k bütün ilkokul 
cocuklarına göndermiştir. 
~ HAFTA iÇiNDE NELED 

YAPILACAK 
Eminönü Halkcvi hafta içerisinde ço. 

cuklar için türlü eğlenceler tertip tem. 
sil kolu çocuklara bir müsamere vere
cek, Halkevinin merkez salonunda bir 
okuma yarışı ve gürbüz çocuk müsaba
kası tertip edilecektir. 

Eminönü kolu da Turan tiyatrosun. 
da çocuklara tiyatro ve aile bahçesinde 
de eğlenceler hazırlamıştır. 

• ,Maliye 'ck1Uctinden verılen nıaıum&.ta 

göre on aylık devlet tahsilltt 199,l'ıi2,5M 

liradır. Bu miktar bir sene evvelkine naza 
ran 18.341.824 lira fazladır. 

• YUkııek Orman mektebi talebelerinden 
32 g"nç bu ayın :.!!> unda ameli staj görmek 
Uzerc Ayancıktaki Zingal kereste fabrikası· 
nıı. gönderilecektir. 

• Yeni sana)i mUrakabc ve teşvik kanu• 
nu projesi mucibince bUtUn sanayi ku\'Yct ve 
iş hacmin~ göre iki kısma ayrılml§tır. 

• tngilterc hük(lmcU bu seneki entemas 
yonal tzmir pana:rırınll resmen lştlrak edece 
ğini bildirmiştir. 

• AtatUrk tarıı.fınd:ın kabul edilen mUte
veffa general Ta\'senUn refikası diln Yuna 
nistana hareket etmiştir. 

• önümüzdeki flencden itibaren pamuk 
zlraati yalnız makine ile yapılacaktır. 

• Ataturk gençler kurumunda muva!!ak 
olanlar Uç ay daha az askerlik yapacaklar 

dır. 

• ı;:ark vilAyetlerlndc tuzun azami fiy~tı 
4 ırnru" 60 santim olarak tcsblt edllmi~tır. 

:; · ı bir • tsvlçrr.den lera iglerlnln ıslahı ıç n 
mUtchnssıa getirilecektir. 

• Eminönll kaymakamlığında bUlunan Uç 
sulh hukuk mabltcmeııi Sultanabmede tqma 

caktır. 
• Almnnyadıın gelen ve gUmrüktc bulunan 

gıda maddelr.rindcn Uç aya kadar vadeli 
olanlara ithal milııaadcsi ,·crllm,.ğe başlan 

mqtı~ · 
• DenlıyollarT idaresi yaz aylarına alt bır 

tarife hazır:.amıştır. 
• J,fman umum mUdilrlU~ dlinden itiba 

rc-n GnlatadAkl y~nl binası olan Merkez rıh 
tını hanına ta;ıınmıı.ğa ba§lamı~tır. 

KUltUr ı,ıerl 

ilk tedri~·at 
mü/ ettişleri 

Külti.ir Bakanlığı ' ilk tedrisnt İs· 
pekterlerinin vilayet emrinde kala
rak Bakanlığın umumi bütçesine 
nakletmek iizerindeki çalışmaları 
yakında tamamlanocaktır. Bu iş 
haziran bnşma kadar ikmal edile
cek tir. 

J\.1üvazenei umumiyeye geçen 
ispekterlerin makam paraları kaldı· 
rılarak kendilerine bir kıdem zam
mı verilecektir. ' Jsp~ktcrler Bakan· 
lıkta kurulacak olan bir ( lspekterlik 
biirosu) tarafından idnre edilecek
tir. 

Bu biiro ispckterleri muhtelif 
vilayetlere tnyin ve nakil i~lerile 
me~gul olacaktır. Ayni zamanda 
ispekterlerin artmlma ı yolundaki 
tetkiklere devam edilmektedir. Bu 
!ene Gazi terbiye c:lstitüsünün me
zunlarından yeniden müfettiş alma· 
caktır. 

Bakanlık, bilhassa okulların ter· 
biye ve tedris işlerile f spekterlerin 
daha sıkı meşgul olmaları için bun
lara mümkün olduğu kadar az o· 
kulun teftiş işi verilecektir. 

93& senesinde nekadar 
kltab ba slldı 

Kültür Bakanlığı basma yazı ve 
resimleri derleme direktörlüği.i tara-

. fmdan neşredilmekte olan Türkiye 
Bibliyoğrafyasının 1936 .yılma ait 
ikinci altı aylık neşriyatı ~Österen 
cildi de çıkmıştır. Bu cildle 1934 
senesindenberi çıkan cildlerin sayı
sı beşi bulmuştur. 

1936 yılında, istatistikten öğ
rendiğimize göre 1972 kitab basıl· 
mıştır. , 

Bu kitabların 9 26 sr ilk altı aya, 
1046 sı da ıkinci altı aya aittir. 

936yılında319 dergi ve 240 ga· 
zete nkmıştır. 

Bibliyoğrafyada takib edilen tas
nif usulü şu şekilde sıralanmıştır: 

Umumiyat, felsefe, dinler, 
sosyal ilimler, filoloji, nazari ilim. 
ler tatbiki ilimler. güzel sanatlar. 
ed~biyat ve tarih kısımları olmak 
üzere 9 kısma ayrılmıştır. 

Bu ilimlere ait, bulmak istediği
niz herhilngi bir eseri, bu isimlere 
bakarak kolayca bulabilir, eserin 
müellifi ve fiatı, · sayıfa vaziyeti 
hakkında malumat alabilirsiniz. 

Ki.içiik bir katab gibi görünen 
fakat büyiik zahmetlerle ortaya çı· 
karılan bu eser cidden takdire şa
yandır. 

FesUval hazırhkları 

Ağustosta yapılacak festival eğlen. 
ccleri etrafındaki hazırlıklar ilerlemek 
tcdir. 

Balkanlardan sctirilecek hcyellcri 
seçmek üzere Konserva.tu\'ar müdürü 
Bay Yusuf Ziya haziranda bir seyaha
te çıkaca!üır. 

Program ıçin açılan müsabaka üç 
mayısta bilmektedir. Şimdıye kadar 
bırçok ressamlar belediyeye baş vur
muşlardır. 

Dört mayısta belediye iktısat mü
dürü Bay Asım Süreyyanm başkanlt
ğında toplanacak jüri heyeti gelen re •• 
simleri göz1en geçirerek birini beğe. 
necektir. 

Festival komitesi tarafından bastı
nlan afi~ler vilayetlere gönderilmeye 
başlanmıştır. 



4S - KURUN 

Endüstri müesseseleri 
hakkındaki kanun 

Bu gibi müesseseler kazanç ve arazi 
vergilerinden muaf tutulacak 

Ankara, 17 (Hususi) - Ekonomi 
Bakaıılığı memleket endüstrisine ye. 
ni hız, yeni düzen verecek olan endiist
rinin tesis, tcş,·ik ve mürakabcsine 
dair kanun projesinin hazırlığını bi
tirmistir, ProJe yurt endüstrisinin te
rakki ve gelişimine yeni bir çığır aç
makta, yeni fayda ve kolaylıklar te. 
min ctıncktedır. · 

Endüstrinin tcsvik, himaye sistemi 
bugiinkü cnrlüstri ı olitikamızın geniş. 
lif;i karşısında artık kafi gelmektedir. 
Endustriye ait kanunlar ferdi tc.şcb
biıs J1ududunu aşmakta ve de\'lctin 
memleket endüstrisi üzerındcki kontro 
lunü yalnız kanundan istifade eden 
müessc3elcre hasrçtmekte endüstrimi
zin ınkişafına yol açmış olan teşviki 
sanayi kanunu bugünkü devlet endüst 
ı·i politikasınm takip ettiği prensiple
re yetişememektedir. 

Cüm~uriyet hükumeti endüstri si
yas tinin hedefi gümrük ve diğer hi. 
rnaycl r snyesind,. tutunabilen cndüst. 
rı yeı ine sa~lam, kuvvetli bir endüst
ri yaratmaktır. En iyiyi en ucuza mal 
eden bir cndü tri meydana getirmek 
bu ndü triyi ayni zamanda milli kuv
vetm hakiki unsuru olarak yetiştir
mek, t, kıp edilen endüstrileşme harc
ke:inin c"as.ını...te ·kil etmektedir. Bu 
ı>rcosibin tatbiki jsc ancak devletin 
enJU!:trimizi ve bunun inkişafını sıkı 
bir ~ontrob tabi tutınaş.iyle mümkün 
olabilecektir. 

Proie endüstriyle bir müessese kur. 
mtiyı E!.onomi Bakanlığından kurma 

• m&:cr.ıdcsi afmağa bağlı tutmuştur. 
Müs de müessesenin memleketin en. 
düstı .yel \'e ekonomik faaliyeti içinde 
alabileceği yere göre verilecek yani 
ye r ma kabiliyeti olan iyi, ucuz mal 
çıkar n meml ketin diğer endüstrisi
n 'n ek nonıik faaliyetlerine engel ol

Projenin endüstriyel müesseseler 
için kabul etmekte olduğu muvaffaki
yc-t ve tenz!'ata gelince endüstriyel 
müesseseler knzanc;, araz.i vergilerin
den muaf tutulacaklardır. Endiistriyel 
müesseseler viicuda getirmek için lrn
rulan1 ~irketlerin Ecnetleri, talwilleri 
damga resminden muaf olacaktır. En. 
düstriyel müesseseler Bakanlar heyeti 
karariyle kullanncaldarı tuz. ıspirto 

ve mevaddı infilakiycyi yüzde ellı ten. 
zHfıtla alabilecekler, ncl<lcdeccklcri eş
ya için Deniz yolları ve Demiryoiiarı 
gibi bütün devlet nakil vasıtnl:mnda 
yüzde otuz trn~füı.t görcce~dcrdir. En
düstri müess~=ı::-si vücuda getirme}, 
şartile kurma müsaadesi almış olan
lara en az üzerinde on beş sene endüst
riyel iş yapmak şartiyle meccanen ru _ 
sa verilecektir. 

Yurdumuzda yetişmiycn ham mad. 
deleri yetiştirmek üzere 25 sene müd
detle imtiyaz verilebilecektir. Yurdun 
iç taraflarında kurulacak rndüstri mü
esseseleri himaye olunacak, bu mües
seselerin yaptıkları mallar bazı şnrt
larJa dcvlP.tin ve belediyelerin müba. 
~'nasında tt'rcih olunacaktır. Projenin 
ihtiva ettiği diğ('r muafiyet esasları 

ise fabrikaların 1•e diğer endüstri mii. 
csseselcrinin inşa ve tevsi levazımı ile 
makine alat ve edevatını ve bunların 
yedek ve t<:cdit par".alarmı nıüharrik 
ve müteharrik kuvvetlerine ait alat ve 
levazımı müessese ve fabrikaların ipti
dai maddelerini ihtiva etmektedir. Pro
je Kamutayoa kabul olunup kanuni
yet ki?sbedeı ek neşrolunduktan sonra 
şin1diki ruhsatnameli müesseseler bu 
ruhsatnamelerini üç ay i~fode değişti
receklerdir... Bunlardan b~ka proje 
kurma müsaadesinin alınması ve mu
afiyetten f eydalanrna şekillerini' ve ce
zai hükümlerini ihtiva etm-:ktedir. 

mıyan, onları bilakis kuvvetlendiren ---------------

müc -e-c-1er kurulabilecektir. ~.Kurma 25 Türk Halep 
müs ... :•de:ıi alabilmek için şart olan 

unsurlar memleketin ekonomik müva- hapish"anesinde 
z neıinin daima canlı ve hakim bir hal 
de bulunm:ısına yardım edecektir. Bu (Vstyam 1 incide) 

C'"a<1lar sayesinde memlekçt ihtiyacı- Türkiye dinsizdir, Türkiyede CÜ· 
nm normal ve sun'i vnsıtnlnrla ve fer. ne istihfafla muamele yapılmakta
di zenginkşme gayeleriyle tahdit edil. dır, Arablık hakaret görmektedir, 
m"'s'nin önline geçilecek müesseselere Türkiye arazi taksimi yaparak bol
d .1 t mürakııbcsi altında meşru bir şevik olmuştur, Türk.iyede inhisar
rekab~t sahası n"ılacaktır. Projenin lar vardır, kadına hürriyet veril· 
ihtiva rttiği ~a lara göre daimi veya miştir, şapka giyilmektedir. yeni 
muayyen znman1arda içinde makine harfler kabul olunmuştur, Şarklılı
veya aletler veya tcz;ahlar yardımiyle ğa karşı husumet gösterilmektedir, 
h--rh::ı.ngi bir madde veya kudretin ev- Türkiyenin arazi tevsii emeli var
S"lf veya eşkıilini kısmen veya tama- d 

ır. 

men kuvvctlcnd'rmck suretiyle toplu Arab propagandacıları bu tezler 
imaHit vücuda getiren veya bu maksa- üzerinde çalışmaktadırlar. Vaazlar, 
d~ tahsis edilen yerler ile her nevi ma- makaleler, nutuklar bu esasa göre 
den ocaldan, tamirhaneler bu kanuna hazırlanmaktadır. 
göre endüstri müe~sc:esi addolunacak Şam, 17 (Hususi) _ Propagan· 

tır. da faaliyetini daha esaslı bir şekilde 
Te~;viki sanayi kanununun neşrin. tanzim için bir radyo merkezinin te· 

den itibaren gccrn on senelik bir mtid. sisi istenmektedir. 
det içinde memleket endüstrisinde ge- Haleb, t 7 (Hususi) - Suriyc
ncl olarak mÜ'"!lhede edilen terakki ve de ynpılacak propagandanın dili, 
inki!jaf harck"tl"rj göz önüne alınını~ Vataniler arasında propaganda mev 
bunlara müvazi olarak endüstri mües- zuu olmustur. Propagandanın yal
seseleri bu proje ile iki sınıfa ayrıl- mz Arabca ile yapılmasında IBrnr 
mıştır. On beygir kuvvetinde ve bir SC· eden müfrit Vataniler ayni zaman· 
nede 3000 gündelık miktarında j~çi çn. da dil propagandası da yapılmış o
lıştıran veya muharrik kuvveti olmı. lacağma kani bulunmaktadırlar. Di· 
yan bir SC'nrde 6.000 gündelik mikta- ğer bir kısım, propagandanın Türk
rında. i C'i çalıştıran müe~seselerle en çe, Arabça, Ermenice yapılma
az G00.000 lirn sermaye ile müesses smda ısrar etmektedirler. 
olun 200.000 lira sermaye ile müesses Hama, 17 (Hususi) - Adları 
mahstTik kuvvete temizleme, lıJletme Türkçe olan mevkilerin ve köylerin 
veya eritme tesisatına malik bulunan isimleri değiştirilecektir. Azaz, 
m:ıd n ocakları birinci sınıf addolun- Kürddağt, Crablus, Elcezire mm· 
maktadır. MühaJTik kuvveti olmıyan takalannda bugi.ln isimleri Türkçe 
işçı miktarı günde onu geçen veya mü- olan yüzlerce köyün isimleri Arab· 
harrik kUV\eti olup bir eenc iÇindc gün caya çevrilecektir. Bu yerlerin 
delık miktarı 750 yi geçen müessese. isimlerinin tcsbiti icin kaymakam 
ler tezgah ve el ne dokumacılık, halı. ve belediye reislerine emirler veril
cıhk, trikotaj, urgancılık, dantclacılık, miştir. 
ve emsali gibi i_ler yapan ve işçileri Şam, 17 (Hususi) - Kırıkhan· 
bir bina ic:indc toplu c;alışan mües.se- da ve Antakyada milli dava yi.izi.in
selcr ikınci sınıf addolunmuşlardır. den hapsedilen 25 genç Haleb ha-

ismet inônü Bosna~ 
Hersek'e gitti 

Arjantinde Başvekilimiz bir nutkunda şUyle d• 
Bir Alman öldiirüldll 

Bucnos Aircs 17 (A.A,) - iki meç. 
hul şahıs, Joscph Ricdcl isminde 40 ya
şmda bir Almanın üzerine tabanca ile 
birkaç el ateş etmişlerdir. Ricdel öl
müştür. 

"Yugoslavl}anın kuv 
bizim de kuvvetimiz 

Buenos Aircs 17 (A.A.) - ~an Mar. 
tin köyyü komiserliği tarafınrk:ı veri. 
len yeni malfımata göre, B. Hitdelin 
ka.tlindc yegane amil sirkat olmustur. 

Tasrih edildiğine göre, suika"t pazar 
ak~<:mı rnıık~ulün evinin koridorunda 
vukubulmuş ve Ricdel pazartesi sab~lıı 
hastahanede ölmüştür. 

Bucnos Air~s 17 (A.A.) - Almanya 
sefaretinin talebi üzerine: Riod::1in katli 
haltkında tahkikat ve ceset üzerinde 
fcthimcyt ameliyesi yapılması c ınredil
miştir. 

Berlin 17 (A.A.) - "Ecnebi memle· 
ketlerde oturan Almanlar., tc~kilatmın 
Bucnos Aires şubesinin resi ol:ın Josef 
Riedclin katli, mahfillerinde şiddetli bir 
infial uyandırmıştır. 
Gazeteler, btiyük harflerle ba:ı!rklan 

başhkl:ırda 936 senesin.de Gustloff'un 
Daves'de katlini hatırlamakta ve Rie
cdelin komiinistlerle yahudilcrin Alman 
yaya kar§ı yaptıkları tahrikatuı yeni bir 
kurbanı olduğunu kaydetmektedirler. 

f şmct lnönü Kragoycvaç istasyonmıd an 

Su etiid teşkilatında 
tayinler 

Ankara, 17 (Telefonla) - 31 mil
yon lira büyük su projesinin etüdlcri
ni yapacak fen heyeti Nafia Vekale
tince tayin olundu. 

(Vstyam ı iııcid1) 

dostluğun bir bahtiyarlık teşkil et
tiğini söylemiş Ye Yugoslavyanın 
kuvveti bizim de kuvvetimızdir, de
mistir. 

3elgrad, 1 7 ( A.A.) - T tirkiye 
Başvekili lsmet lnönü ile ile l Jari
ciye Vekili Rüştii Aras, yanlarında 
Yugoslavya harbiye ve bahriye na· 
zırı General Mariç olduğu halde bu 
sabah hususi trenle Bosnadan 
1 fo-treg'c gelmişler ve fevkalade 
merasim ve tezahüratla karşılan· 
ınışlardır. 
B. STOY ADINOVlC 30 NİSANDA 

ROMA YA GIDlYOR 
Roma, 17 (A.A.) Havas 

bildiriyor: B. Stoyadin 
ay sonunda Romaya ge 
ril~ektedir. Tarihi bertil 
dilmemiş olmak}" beraber 

ya Başvekilinin 30 nis911 

sillat edeceği zannediliyor 

B. Stoyadinoviç, Kont 
Belgrada yapbğı ziyarete 

için gelecek ve bu mü 
yasi müzakereler cere)'fl11 

Bunn binaen Kont Ci 
rana seyahati hakkında~ 
mevsimsizdir. Zira bu ıı{ 
nümüzdeki Yugoslav - • 
zakereleri neticesine bBS 
maktadır. 

Yeni su ctüd teşkilatında Adana j_ 

kinci mmtaka müfettişliğine miihen
dis Bay Nadir, Susığırlık birinci şube 
mühendisliğine Bay Şuayb, Bakırkapı 
ikinci şube mühendisliğine Bay Cevat, 
Gediz iiçiincU şube mühendisliğine 
Bay Kadri, Menderes dördüncü şube 
mfibP.ndi.ı:Uğintı 'P...c>y !ı..coF, Hı:dc..'t;rn be . __ .......,...._ _______ --, _______________ _ 

şinci şube ıntihendisliğinc Bay Azmi, Londradaki bir nünıll 
Adana altmcı fiube mühendisliğine B. John Simon şöyle ded 
Sadık, Samsun sekizinci şube mühen-

disliğine Bay Hayri, Eskişehir doku- ' ' spanya harbı•nde 111 
zuncu şube mühendisliğine Bay Nedim 
Van on birinci şube mühendisliğine 

Bay Halil, Erzincan on ikinci şubeye tere bı• ta raf k a 1 a c a kt Bay 'Mcmdub tayin edilmişlerdir. 
Bundan başka şubelerin emrinde 

bulunacak kısım mühendisleri de ta. Londra, 17 (A.A.) - Milli ln· ı 
mamen tayin olunmuştur. giliz lıükumeti lehinde yapılan bir 

İlk defa olaı·ak faaliyete g~ecek nümayiş esnasında Sir John Simon, 
postaların sa~,sı yirmi ikidir. İngiliz hi.ikumetinin İspanyol dahili 

Jtçaige müdürü harbine müdahale etmek istemesi-,4 n;n sebebi, bu memlete karşı sem· 
Londraya gidiyor patisi olmad:ğınclan veya korktu-

Ankara, 1 7 (Telefonla)._ Js- ğundan ileri gelmediğini söyliyerck 
tanbul itfaiye müdürü B. ihsanın.. demiştir ki: 
Londraya gitmesine izin ":erilmiş· .. Biz bitaraf kalacağız, çünkü 
tir. B. lhsan Londra itfoiye mü- ihtilafın Avrupaya sirayet etmesine 
düriinün misafiri olacaktır. mani olmak ,.e dost" İspanya mille

Fransız Maarif Nazırı! 
Yunanistanda 
niŞa11 aldı 

Atina 17 (Hususi) - Univeıı.itcnin 
yüzürıcü yıldöniimii:ı<le Fransayı temsil 
etmek üzere bura:• gelen Fransız ma
arif nazırı Zan Zecyc Yunan kral Fenht 
nişanının büyük istavroz rütbeeiııi ver. 
miştir. 

Bir Yunanlı n1uharr
ririn mııvaffakıyeti 

Atina 17 (Hususi) - Yunanlı mu
harrir Alfcncc"in Amerika Cuml.urrcisi 
Ruzveltin en iyi bir eser yazana ta~1sfo 

ettiği il:ramiycyi kazanmıştır. Bu c::e
rin 260 eser arasında birinciliği kı:zan. 
dığı Ncvyorkta11 b'.ldirilmektcdir. 

pishc.nesinde en feci şartlar altında 
zulüm görmektedir. 25 genç gayet 
dar bir odaya tıkılmışlardır. Bunlar 
yerin darl.ğmdan yatamamakta ve 
bir dakika bile hava almak üzere 
odadan dışarı çıkarılmamaktad:r. 
Ayni zamanda kcndilcı ine idam 
mahkumlarına bile reva göriilmiyen 
işkenceler yapılmaktadır. 

c~nç Tiirklerin çektikleri kafi 
gelm"yorınuş gibi daha fazla tazyik 
ynpılımım için Fransız Haleb jan-
dnrma kumandanlığından lazım 
gelenlere emir Yerilmiştir. 

tinin ıhha mesud bir istikbale m<:.7· 
har olmasına c:alısmak fırsatını defe 
etmek için en~ e;in çarenin bita:-af· 
lığr muhufoza etmek olduğuna kn-
nuz.,, 

Madrid. 17 (A.A.) - Aragon 
cep!ıesinde hül:umet kuYvetleri Vi
Fıido ve Lidrın kasabalarile Gordo 
teperini i~gal etmişlerdir. 

Bu tepe sevkülceyş noktasm.:l<'n 
biiyük bir ehemmiyeti haizdir. Bir 
asi tayyaresi di.i§Ürülmüştür. 

Asi looçu kuvvetleri hükumet 
merkezini bombardmu:-n etmc~e de· 
vam etmektedirler. Birl:aç kiçi öl· 
müştür. 

Hükfunet batarvoları, asilerin 
Üniversite mahallesile muvasale te
min etmek üzere Monzanares üı.e
rine kurclul:ları koorüyii rni.iessir su
rette <'Le3 rltına dmı"lnrchr. 
HÜI'ÜMET TA YY .ARELER1N1N 

FAALlYETJ 
Valenciya. 17 (A.A.) - Hava 

nezcrcti, hükumet ta,')·arelerinin 
Ara~cn cephesile T cruel mm taka
sında büyük bir faaliyet göstermiş 
oldnkhı.rmı bild.irme!\:tedir. 

Bes hükumet tayy.:ırcsi Bask cep 
hesinde a::ıi mevzilerini borr.bardı
ınan ctmislerdir. 

Nnva filoları Baides, Sif?uen7a, 
ve Jandague istmıyonlarile Gunda
lnjam mmtaknsındaki asi hnt1arım 
bomb.:ırdım:m etmişlerdir. 

Cebclüttarık, 17 (A·f.·; 
met tayyareleri AlgesirjlS tc 
man ctmi§lcrdir. Ha.so.r:ıt,,p 

BU DA ASI TAYY .A,. 
FAALIYSf} 

Pcrb'gnan, 17 (A.A.·l_""' 
ğine göre Cubera köyUoliJJ 
yarelcri tarafından bollll>' 

hassa şiddetli olmuştur· " 
Son derece ağır ve k\1~ 

lnr atılmıştır. Evler b~t 
tutulmuş, 30 dan fazla 
tır. Bir<',ok yaralı vardır· 
lir \'erilmez halk, köyü t 
den ölü bulunduğu bildir 

Bütü~ hali;, civar ltö)~~! 
I...rnbon. 17 {A.A.) 

denizallı gemisi dün r.Jı Jl 
gelmiştir. İspanyol sul~ 
gemileri arasında buıurı 
rada dört gün kalacakt~{ 

GEMiLER ON 1J/L $$ 
GEÇECıtKlı 'fi 

Londra, 17 (A.A.) ...... ctC 
retı, pazartesi günü . G e 
itib"'rcn lrmanyaya gıtı11 
ya sahillerini takib cd~el' 
kfut nisbc:inde sahil!C ~ 
cıktnn gitmelcr"ni bıld 
nerretmi-;Cr. 

İspanya !irnanlarırtd~ 
vapurlar da ayni talitl'ls il' 
ancak girccekfari l ·matı 
dikleri vahit sahile y:ı 
s:ye olunrnu~tur. st 

Bu talimnttnn nıakS 
mur ha.rb gemilerini11 

tırmaktır. 

Londra, 17 CA A.> ....
buslard:ırı Ma.">ton 'e d 
b:ı.oya Ye lsp~yanı~.~ 
na erzak götürmek u i( 
bin toniiatoiuk "a.,ur 
kırk bin sterlingi salıY3tiJ 
ya cdj.inn "Urcti!C t"~' 
ümidinde bulunacalt~ 
dır. 



t teıhir 01 V8tyanı ı incide) Evvelki günkü KURUN'<la çıkan 
1
>'csinin :nıası~ı da İstanbul Bele. yazımda Kültür Bakanlrğındm da bir 
. l?ıı§tık. bu nıctınden beklc-diğimizi ricada bulunmuştum: Abdülh'lk Hamid 
'.ıli ac..,,~1 . teklifimizin bizi ve Ha. bir yıldır "Kanuninin Vicdan azabı,, 
l bir lltiı ~rın hepsini sevindirecek isimli manzum bir piyes yazıy:.ırdu; ta. 
lı}'oruz ıraktığını görerek memnun mamlanmış olan bu eserin Kiiltür Ba-
''>ıı._,, • kanhg-ınca alınarak bastırılması milli 
ij· UQlilhak li, . 

tfirıi .1 • atnıd müzesi,, kurmak kütüphanemiz için büyük bi.- hizmet 
tb:ı. 1 crıye .. · · B t · ·1 4 

lıt &ah surdükten sonr.a bunun olacaktır, demıştım. u emenmye ı a. 
bqırJa asına geçebilmesi imkanlarını ve edilecek iki nokta daha var: 
h tefi'-ltlak Üzere bir yandan §airin ı _ Abdülhak Hamid in S'!vgilisi ve 
ı ıı;aıını ·· L" d - F i't tcis· . ' ote yandan Vali ve Be- son karısı bayan usyene yaz ıgı ran. 

ı t' ını ziu b" "k t 1ta ttf ,,arct ederek yardımları- sızca mektuplar uyu ve muu azam 
lıt>'an ~r:!· bir seri halinde muhafaza edilmiştir. 

h~lAusyen, memleketin her köşe. 2 - Abdülhak Hamid, sağlığında 
ttıııı \t ve fasılasız gelmekte olan "Eşber,. i bizzat kendi kalemilc Fran

°''c c telgrafların arasınuda ve sızcaya tercüme etmiştir. 
· " n hu" .. d b' t'l ' ltltlir . zun ve teessürü içinde Fransız dili ve e e ıya 1 e uzun za-

tını 1·e d' · k - k d ec:g 1 1 ıı: "' n ısıne te rarladıgım man ve lJek ya ın an m :r u o an ve 
'l~· son zamanlarda neşrettiği Fransızca • 

(?0tıırn, dedi, haklısınız; bey. Türkçe büyük llıgat kitabile irfanımıza 
"'>'•n l' b 1 -1 d usyen, kocasından sağ- büyük bir hizmette u unan uostum 

' ~ bu kelime ile hah.ederdi) ı hmail Hami Danişmend. Abdülhak Ha. 
lb.~. tbı, 0hnuı bir adamdır; eserleri- midin bu mektupları ve Eşbcr tcrcüme
~~t k=ın ve hatıralannın da milli J sile Fransız dilinde eri ilemiyecck dere
~t, İı~ ~~~sı çok doğrudur. Ben 1 cede yükselmiş, olduğunu büyük bir 
tıi ~ ~ dıgıniz gibi hareket etmeğe inanış ve hayranlıkla söyliyor; İsmail 
Jeı..ı 'ıı. rrı~. Çalııma odfsı, e5erleri. Hami Danişmend'in. Fransız diline olan 
~ ~etırtnek için kullandığı ka. alaka ve bilgisi, bu hükmün isabetinde 
~ ~ kası, kağıtları vesaireıi gibi his şüphe bırakmaz. 
tiiı-ııı_,'rıı Ufe.Jc tefek §eyleri de vardı ki Büyük şairimizin Fransız dilir:de vü. 
~· ~~anevi. kıymetleri çok büyük-! cuda getirmiş olduğu bu eserlerin ıde 
ı...ı_ ,rı• &&ali., Beyefendi bu saatini 1 FFFransızca olarak bastırılma-.ı Abdül. 
~ d Yanında bulundururdu; ya· hak Hamidin ayrı bir cephedeki büyük 
~ ı..'.1'~ ~.~l')'olaıının yanında küçük değerini ortaya koymakla kalmayacak, 
tt:..-'"lt~dı~nde kadife mahfazanın içi. onun hususi hayatını ve birsok cserleri-
4~ ~ ' •on aktaın, bir aralık "sa. nin yazılmış sebep ve· suretlerini tetcb-
_"'11, ı.... de? d d' · k d' · 1 · 'k 1 ~ ~bk " e ı; saatı en ısıne ver- bü etmek istiyen ere yenı vesı a ar ver. 
ı..._ ' ' ~ •onra elini uzatarak onu miş olacaktır. 
""ıı. lrtın tt •• il 
cıı.. •. "llrd k ~stune koydu; sonra far- Refik Ahmet Seveng 
6-~ ~ ki her 2nm&nkinin aksine---------------
._;~ııt k t bu •efer ters olar3k yüzü 

ıı..ı, "1 'Patdnıııtır. Müthit 4ekilde 
~. -... ~ 

>otd ·~~Ü ' t,..~k düf beni çQ.k •ara. 
~, 11 l't b llrb her §eY bıbruı olu. 
~'b! u •aate artık bir daha bakıl-

tlıtıı l'f:fttıdj • 
~ tlhj~. ~ır kuru kestaneyi her za-
ıc._1 11\il'et ~rıın cebinde taırrdı; bu 
~altıııı ~·~ '\te küçük bir şeydir; fa. 

~ \oj ~~n ;e bizim için büyük bir 
' t, aıı tti vardır; Çamlıcadaki 
'~ile ,~rıeıinin odasının önünde bir 
ıı.. . d~.~lcı Vardır, bu kestane o ağar 
""ı . ~-.'llft" :r 
~i ili ltatırı:r, beyefendiye d;ıima an. 
,~li bir lll' ve bu küçük şeyi pek 
~ı_~lıy hatıra diye saklardı. Şimdi 

'11t,, 
0 l'llrn. Daha birçok kıymetli 

vtı· • • • 
~a~ ;~n~clediye reisi MuhiJdin üs
"İıı l~ arı söyledi : 

~ ~ tii~~ •iir~üğünüz teklif pek ye
~ı~•bı '\te 1aabetlidir. Türk edebi. 
~ ~ tn\i ıu hazırlayan büyük adamm 
tı (~ "a.r~ernizde elbette pek §erefli 
~,~il old il'; Belediye kendisine kar. 

tnıter ıığu alakayı gösterecektir ki 
~ktedir 

~~}' "' . . . 
dat •ı:ı. tu . 
~aı/11 l:Ulel a~~nın ve Muhiddin tlstün
te 

1 
li~l'llid· soıleri karşısıntla Abdül· 

tcıc~~lıı. oıa~n khatır~larını, yakın vakit. 
ela b~lece1t1, ~ . Şchır müzesinde ziyaret 

il' tını .. ~ 
ttlll· 11ll ltad ogrcnen okuyucuların 

~incccklednc şUphel 

Dahiliye Vekilinin 
lilXzlerinde bir tashih 

Ankara, 17 (A.A.) - Kamuta
yın dünkü toplantısında, ecnebile
rin memleketimizde seyahat ve ika
metlerine ait kanuna müzeyyel k.:ı· 
nun layihasının heyeti umumiyesi 
üzerinde geçen müzakere esnasın· 
da bazı hatibler tarafından ileri sÜ· 
rülen mütalealara karşı İçişleri Ba· 
kanı ve Parti Genel Sekreteri B. 
Ş\ikrü Kaya tarafından verilen iza· 
hatın, ecnebilerin yeni kanun ile 
tabi tutulacakları mükellefiyetlere 
ait kısmı Meclis zabıtlarına nazaran 
şu suretle tashih olunur: 

"Vatandaşlar en ağır ve pahalı 
bir vergi, kan vergisi vermektedir
ler. Her yerde ecnebilerin de bir 
miktar vergi vermeleri beynelmilel 
kabul edilmiş bir kaidedir. Memle
ketimizde oturan ve yaşıyan ecne
bilerden bir miktar vergi almamız, 
yaptığımız ikamet mukavelelerine 
ve milletlerarası usullere tamamile 
muvafıktır.,. 

ou,en çocuk 
Arabcamiinde Yaprak çıkmazı 

sokağında Şabanın kızı Müyesser, 
pencereden düşerek Şişli Etfal has· 
tahanesine kaldırılmıştı. Alnından 
yaralanan üç yaşındaki çocuk öl
müştür. 

Bursalı gençlerin ziyafeti 
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Güneş izmirde ~çoku 4-1 yendi 
Beşiktaş da Amkaragücünü 1-0 ma~up etti 

(V.,tya11ı 1 incide) 
aksamamış, kaleci Al!eş soğukk~n: / 
lıhğı ve güzel kurtarışılarile kendını 
göstermiş, Musa ise santrhaf ola· 
rak da iy\ bir oyuncu olduğunda \ 
kimseyi tereddüde düşürmemiştir. 

Buna mukabil Beşiktaş, yarın 
için ihtiyat olarak sakladığı Şereften 
ve hasta bulunan Nazımdan mah· 
rum olarak sahaya çıkmıştı. Aşağı 
yukarı kadrosu tamam olmakla be· 
raber Beşiktaş bilhassa ikinci devre· 
de kendisinden beklenen oyunu gös
teremedi. Bunda, tahminimize gÖ· 
re, yorgunluktan ziyade saha ya· 
bancılığının tesiri olmuştur. Beşik
taşın yaptığı gol, uzun zamandan· 1 
beri sahalarda görmediğimiz kadar~ 
giizel bir sayıdır. Bu sayı kaydedi· i 
lirken Beşiktaşm oynadığı yiiksek 
oyun çok devam etmemiş ve bunun 
icindir ki ikinci devrenin sonuna ı 
y.aklaştığı vakit Beşiktaş tek gollük 
küçük avantajını elinden kaçırma- 1 

mak için insaydlerini tamamile mü-f 
dafaaya çekerek dört bek ve üç for- f 
vetle oyuna devam etmiştir. An
kara Gücünün bugü;ı gösterdiği o
yun da çok yüksek olmamakla be- 1 

raber gol vaziyetleri itibariyle mü-ı 
essir bir oyun idi denilebilir. Fa
kat Yaşarın olmamasından aksayan J 
forvet bu fırsatlardan hiç istifade ı 
etmesini bilmemiş ve maçı kaybet
menin bütün mesuliyetini üstüne 
almıştır. 

Macm tafsilatına gelince hakem 
Kemal Halimın idaı esinde oyuna 
başlandığı vakit takımlar şu kadro 
ile sıralanmıstılar: 

Beşiktaş: Mehmet Ali - Fa
ruk, Hüsnü - Fuad, Enver, Fey
zi - Eşref, Hakkı, Cahid, Rıd· 
van, Hayati. 

Ankara G~cü: Ateş - Enver, 
Ali Rıza - Celal, Musa, Abdül -
H,..mdi. lsmail, Şükrü, Bilal Ab
di tarzında dizilmi,tlerdi. 

Sert esen Rüzgara karşı oyna
mak Mecburiyetinde kalan Ankara 
Gücü sağdan bir inişle oyuna baş· 
ladı. Ahdinin sürüklediği top Be
şik taş müdafii Faruk tarafından ke
sildi ve soldan bir akınla mukabele 
edildi. 

Ankara Güçlüler 6, 12, 15, 
ve 22 inci dakikalarda biribirini ta
kiben dört gol vaziyeti kaçırdılar. 

25 inci dakikadan sonra kendini 
toplıyan Beşiktaşlılar Ankara Gücü 
kalesine mukabil hücumlara başla· 
dılar. 

3 7 inci dakikada F eyziden aldı· 
ğı topu iyi idare eden Rıdvan, en
fes bir vuruşla Hakkıya ~ecirdi. 
Hakkı da sert ve yerinde b(r -kafa 
vuruşu ile takımına yegane galibi
yet golünü kazandrrdı. Bu ani sa
yı karşısında kaleci yerinden kımıl· 
damaya vakit bulamamıştı. 

Üç dakika sonra ise ~refin or
taladığı topu, kafa çrkışı yapan Rıd
van, iyi yer tutan kalecinin eline 
attı. 

Golden sonra y~vaş yavaş ac:;ıl· 
mağa başlıyan Beşıktaşlılar yerden 
ve güzel paslarla Ankara Gücü ka· 
lesini 8ıkıştırmağa başladılar. Güç 
müdafaası bu tehlikelerden kalelt>· 
rini muvaffakiyetle kurtarıyor ve 
gol yapılmasına mani oluyorlardı. 

Devre bu suretle O/ 1 Be§İktaşm 
lehine bitti. 

İkinci devrede Ankaragüçlüler çok 
faal bir oyun oynamaya başladılar. 

7 inci dakikada Şükrünün 20 yar
dadan çektiği sıkı bir şüt direğe çar
pıp geri geldi. Buna yeti§en İsmail çok 
isabetsiz bir vuruf!la muhakkak olan 
bu gol fırsatını kaçırdı. 

Az sonra soldan inkisaf eden bir 
Be iktaş akını da Eı;refin lüzumsuz 
driblinkleri yüzünden semeresiz kaldı. 

24 üncü dakikada Ef;reften güzel 
bir pas alan Hakkı yıldırım süratiylc 
Ankaragileü kalesine inerken Ali Rı
zanın vaktinde müdahalesi yüzünden 
topu ayağından kaptırdı. 

Ankara.gücü hakim oynuyor. Teva
li eden hücumlar ise Be~ik~ müdafa_ 
asını müşkül vaziyetlere sokuyordu. 
Fakat bugün beceriksiz oynıyan forYet 
hattının lüzumsuz ve vakitsiz vuru§. 

'"ıı11111ırııı111111ıı111ıı11ıııııtını111ı11ınıııı11111ırıııı11ıııır"' 

J Maç davetiye-( 
ilerini iade ettikl 
~ Davetlyelerln zamanın- ~ 
~ da ve mUsavt adette € 
ff gönderllmesı llzımdır ~ 
~ Milli Küme maçları için gazete.{ 
~ lere gönderilen davetiyelerin tev-§ 
g zi şeklinde bariz bir in ti ?amsızlık~ 
~ gördüğümüzden bu satırları yaz.~ 
~ mak mecburiyetinde kaldık. ~ 

~ Dün ak§ama doğru matbaamı~aff 
~ gelen bir genç bize ve elindeki~ 
~ kağıtta isimleri yazılı bir iki refi.ff 
~ kimize daha verilmek üzere bu.~ 
~ günkü maçın davetiyelerini getir-ff 
§ ınicti. ~ = s = 
~ Hem tevzii geciken v~ hem de~ 
g diğer bazı refiklerimizc verilen~ 
~ davetiyelere nazaran adet üzerin-~ 
I de bariz bir fark görülen bu da ve.~ 
~ tiyeleri kabul etmiyerek iade eL~ 
~ tik. ~ 
~ Davetiyelerin her gazeteye mü-~ 
~ 8avi miktar üzerinden tevzi edil-~ 
~ mesi icap ederken böyle nisbctaizg 
~ dağılııın sebebini bir türlü anla.~ 
~ yamadık. Bu davetiyelerin maçlar.~ 
~ dan laakal iki gün evvel esaslı bir~ 
~ şekilde ve her gazeteye müsavi bir~ 
~ adet üzerınden gönderilmesi lazım~ 
~ geldiği kanaatindeyiz. ~ 

~ Bitofun ehemmiyetle nazarı ıdikf 
] katini cclbederiz. \ 

\-,,,1ııııı11111flllllfl111ıtllllllll111lllllfl11111ııııııı11111ıııııı1111rl 
ıarı yüzünden bir türlü sayı yapmaya 
muvaffak olamıyordu. Dakikalarla Be 
~iktaş kalesinin önünden ayrılmıyan 
top nihayet Abdülün hırçın bir vuru
şu ile avuta gitti. Az sonra. bir Beşik
taş hilcumu inkişaf etti. Ve Rıdvanın 
bir şütU ile kaleye girmek üzere olan 
topu Ali Rıza yetişerek kornere atmak 
suretiyle kurtardı. 

36 ıncı dakikada :Eşrefin soldan 
Ankara kalesine uzanan şahsi bir inişi 
direğin yanından avuta gitmekle neti
celendi. 

41 inci dakikada Abd.inin uzun bir 
vuruşunu yakalayıp Beşiktaş kalesine 
sokulan Hamidin yakın mesafeden çek 
tiği şilt de anıtla nihayetlendi. 

Bundan sonra her iki takım da bü
yük bir gayretle çalıştılarsa da neti
ce üzerinde müessir olamadılar oyun 
dş. 1-0 Beşiktaşın galibiyetile bitti. 

Beşiktaş takımı ikinci karşılaşması. 
nı ayni stadda yarın Gençler Birliğile 
yapacaktır. 

lzmirdeki maç 

İzmir, 17 (A.A.) - Şehrimize gel 
miş olan Güneş takımı bugün ilk kar
şılaşmasını Üçok takımı ile yaptı. Sa
ha cumartesi olmasına rağmen pek 
ziyade kalabalıktı. Oyunu Ankaradan 
gelmiş olan Bay İbrahim idare etti. 

Güneş takımı: Cihat - Reşat, Fa
ruk - İsmail. Rıza, Yusuf - Rebii. 
İbrahim. Necdet, Salahattin, Abdur
rahman. 

Üçok takımı: Nejad - Ziya, Ali -
Şükrü. Enver, Adil - Namuk, Basri, 
İlyas, Sait, Saim. Şeklinde sahaya çık. 
mıştılar. Oyunun ilk yarım saati sıkı 
akınlar yapan İzmir takımının nisbi 
bir hakimiyeti altında geçti. Fakat 
bu müddet zarfında Saidin direğe çar. 

İkinci devre: \hmirliler bu ağır ea. 
yı farkını gidermek için ~ok gayret 
ettiler fakat GUneş de ~imdi açılmış 

Ye temiz bir oyuın çıkıırmaya baı;lamış 
tı. Oyun yarım '8M.t kadar bu ~ekilde 
de\"am ettikten •sonra biz lzmır bücu
nmnu Güneş bekinin çelme ile -dur
durması İzmir lehine penaltıyı İical:et
tirdi. Ve vaı.iyetlbu suretle 2--'J. olun
ca İzmirliler büj1jk bir ümitlet uğraP
mıya başlRdılar. fFakat Güneş/3i inci 
dakikarla N' ecdetin ve 41 inci (dakikada 
da Salahattinin \ayaklan ile daha iki 
~ayı kaydedincet1zmir takrmının b-ı.ı 
ga}Teti inki~ara u~adı ve/oyun 4-1 
Güneşin galibiyetile neticelendi. Yarın 
ayni sahada Doğan~porla' ikinci maç 
yapılar.aktır. L v' 

Dünkü atletiznı 
müsaıbakaları 

Sekizinci Baikan oyunlarına iştirak 
edecek Türk atJetJeri için bir hazırlık 
başlangıcı olmak Uzere tertip edilen 
müsabakalar bagün Taksim ' stadyo
munda yapıldı. ı .. 

Dün gece başlıyan yağmur stadın 
pistini oldukçaı gayrimiisait bir hale 
koymuştu. Bu yüzden m.üsabakalarm 
bir kısmını sonraya bırakmak mecbu. 
riyeti hasıl ~du. Mamafih programın 
tatbik edilen kısmı intizamla b~arıl
dı. 

Alman neticeler ısunlardır: 

100 metro koşu: İştirak eden sekiz 
atlet sekiz seriye taksim edilmişlerdi. 
Birinci seride' Haluk "'Galatasaray,. 
12.4 birinci, Vefik Galatasaray ikinci 
geldiler. 

İkinci seride Nazmi "Galatasaray,, 
12.1 birinci, Cevat "Galatasaray,. ikin 
ci oldular. 

Finalde Nazmi 11,6 birinci, Haluk 
ikinci, Refik üçüncü geldiler. 

800 metro: Bu müsabakaya 21 atlet 

iştirak edecekti. Fakat yağmur doila

yısile bir kısım müsabıklar gelmemiş_ 
!erdi. Neticede kO§u sekiz rakip ara.Em 
da yapıldı. 

Neticede Recep '"Güne.ş., 2,8,4 bi
rinci, İbrahim "Galatasaray,. ikinci, 
Murat "Akmspor., üçüncü geldiler. 

5.000 metro: Bu müsabakaya be§ 
atlet iştirak etti. 

Müsabaka çok heyecanlı oldu. Ne
ticede "Beşik~ .. 17.19 ile birinci, Hak 
kı "Halkevi" ikinci. Mehmet "Fener. 
bahçe., üçüncü oldular. 

400 metrı:ı: Günün en heyecanlı ko
şusu bu oldu. Müsa bııkaya yedi kişi 
iştirak ediyordu. Neticede Faruk "Ga. 
latasaray., 59 saniyede birinci, Galip 
"Galatasaray., ikinci, Ömer ''Fener. 
bahçe., ilçilncil geldiler. 

1500 metro: Sekiz kişi iştirak etti
ler. Galip "Kocaeli., 4.33 saniyede bi
rinci. İbrahim "Gala tasa ray,. ikinci, 
Cevdet "Galatasaray .. ü~üncii oldular. 

100X4 bayrak: Galatasaray takımı 
(Kiızım, Nazıni. Rifat, Haluk) 48.9 jle 

birinci, Fencrabhçe takımı (Cihat, ö. 
mer, Ferdi, Fruzan) ikinci geldi. 

BugUnkU gUref 
müsabakaları 

Gür~ federasyonunun murakabesi 
altında Cumhuriyet refikimiz taraiın
dan tertip olunan amatör güreş mtisa. 
bakaları bugün .saat birde Galatasara.:; 
klübündc başlıyaca ktır. 

pan bir şUtü istisna edilirse ciddi bir Amerikan mektepleri ara-
goı vaziyeti de husule gelmedi. sındakl voleybol 

35 inci dakikada Güneş kalesi önün müsabakası 
deki bir kargaşalık uzun müddet sür- ı 
düğü ve bir çok şiltler atıldığı halde Arnavutköy Amerikan kızlar kolleji 
İzmir yine sa), kaydedemedi. Güneş- voleybolculan, Üsküdar Amerikan kız 
liler bundan itibaren sıkı taarruza kalk lisesini ziyaret etmi§ler ve iki m'ktebin 
tılar. 41 inci dakikada Salahattinin voleybol takrmlan arasında bir maç ra. 

çektiği sıkı bir sütü kaleci kornere at
mak suretiyle kurtarabildi. İki dakika 
ı:ıonra hafbek tsmailin çektiği diğer 
bir süt dirt'!ğe vurarak geri gcldise de 
merkez mühacim Necdet buna yeti~e
rek Güneşin illt sayısını kaydetti. 

Bundnn sonra devre sonuna kadar 
sıkı akmlnrmn devam eden Güneşliler 
hakem düdüğüne bır dakika kala ikın_ 
ci sayılarım dn kaydettiler ve devre 
bu suretle 2-0 Güneşin lehine bitti. 

pılmrştır. 

Maç çok heeycanlı olmuştur, ilk saf
ha Üsküdar Amerikan kız lisesi oyun• 
ccularının 18 e karşı 21 sayı ile üstün. 
lüğü ile neticelenmiştir. İkinci kısım 
daha büyük bir heyecan içinc!t" geÇmiı 
ve neticede Üsküdar Amerikan kız lise. 
si voleybol takımı galip gelmiştir. 

Maç, dostane tezehürat ile nihayet
lenmiş, Üsküdarlılar misafirle.-ini sami
mi surette uğurlamışlardır, 



13 yaşında bir çocuk 

lztnirda namus. uğruna 
anasını vurdu 

"Yaba~cı. erkeklerle görüşüyordu, 
n~sihatlarımı dinlemedi, üç 
. lır'!:ga bir tabanca alıp .. ,, 

t İmurd~ on uç yaşında bir çocuk ih. Al,. 
arına ragmen yabancı erkeklerle göri.'§ 
~ekten vazgeçmiycn annesini tabanca 
ıle yaralmış, yakalanmıştır. 

İzmirde çrkan Anadolu rcf"k' · · . · ımızın 
bır muharriri küçük katille görü"-m .. 
ili~ ~ ~ 

Kemal ismjndeki katil vakayı .. 1 anlatmaktadır: şoy e 

- Babam Şark vilayetlerinden Kc· 
malpaşaya gelmiş. anam Uediye ile Ke
malpaşada evlenmiştir. Bir müddetten 
beri İzmirdeyiz. Annem, bazı yabanc; 
erkeklerle görüşüyordu. Buna mani ol 
mak için çok çalı;:tım. Babam da çalıştı: 
Babam, seyyar macun satarak, ben de 
~ecibin_ ~ahvesinde çıraklık ederek gc· 
S nmemızı temine uğr:ışryorduk. Akra· 
bamızdan çolak Hüseyin adıncfa biri 
var. Anam, son zamanda bu a~amın 
evine kaçmıştr. Evvelce de bir defa bu 
adama kaçmış, soora tekrar eve dön. 
milıtü. Kahveden kazandığım parayı 
ocakç:da biriktiriyordum. Bir gün Kon. 
yalı bır &dam geldi. Bir tabanca s:ttmak 
iste:liğini söyledi, üç liraya bu tabanca
yı satın aldım, fakat bunu babamdan 
gizledim. Bir gün babamla konu~urken: 

- Anamın vaziyeti ne olacak? 
Diye sordum. Bana: 
- Sakın anana bir fenalık yapmağa 

kaJkıımayasın. O, cezasını Allahtan 
bulacaktır. 

Dedi. 
- Seni bu cinayete sevk eden olma

dı ı.u? • 

- H.ayu:. Ya~z bir gün golak Hü. 
aeyin, yanıma geldi. Bana dedi ki ı 

- Sen anan Hediyeyi öldürmek is. 
tiyormuşsun. Ona bir şey yaparsan se
ni altm kafeste muhafaza etseler bile 
bulur, öldürürüm. 

Dedi. Beni tehdid etti, anamı eneden 
öldürmek istediğimi ve beni kim teıvik 
ettiğ:ni sordu. Fazla tehdid erlince: 

- Beni kahvede beraber çalıştığım 
O:ıman teşvik etti. 

De:iim. Halbuki, Osman da beni teş
vik etmemişti. Ben bu namus lekesini 
te:nizlemek için kendim karar verdim, 
çUnkü çok üzülüyor ve anamın, bu fena 
hayattan vazgeçmesini bekliyordum. 
Son zamanda bir karısı da olan çolak 
Hiiseyinin evine kaçmıştı. Vakaclan bir 
gün evvel çolak Hüseyinin evine gittim. 

Küçük katil Kemal 

anama eve dönmesini teklif ettim. o sı. 
~ada evde çolak Hüseyinin küçük çocu. 
gu da vardı. Anam : 

v. "":- ~v.'... geleceğim, dedi. Gclmiyece. 
gını bıldıgıın halde inanır gibi görün-
düm. O ~ır~da an .. arnı V.}lrurstıQ ~UCirıüf, 
çocuAu.n ne vaziyet alacağını dU§i!nerc.k 
cesaret edemedim. Ertesi gün tekrar 
gittim, anam evde yalnızdı. Ayagımdaki 
çoraplar yırtıktı, dikmesi için verdim. 
Dikti, o sırada konuşuyorduk. 

- Eve dönecek misin? diye ı;ordum. 
- Sen karışma ı. 
Dedi. Zr:ten heyecan içindeydim. Ta. 

bancamı çektim, bir el ateı ettim. Nere. 
sinden vurulduğunu bilmiyoru:n ve der
hal evden kaçtım. Sonra beni yakaladı
lar. 

- Anam ölmüş mü? 
- Bilmiyorum. 

- Ölürse müteessir olmayaCfk mısın? 
- Nasıl müteessir olurum. Bu na. 

mus meselesidir. Bunu başka türlü te. 
mizlemenin yolunu bilmiyorum ve bu
lamadım. 

... 

Trakya köylerinCe 
canlı çalışmalar 

Edirne • lstanbul asfalt yolu ağaçlanıyor 
Edirne (Husuıi) - ipek ko~a tohum 

ları Bursadan gelmiş ve merkezlere da
~1: .. 
5"" .. ştır. Umumi müfettişlik bu yıl üç 

tir, ve göçmenlerin pek sevdiği bir ekim 
dir. Uç küçük fabrika bu mahsul için ça. 
Iııacaktır. · 

Nirey Balin 
Dünyanın altı gilzel 
kadınından biri, 
ke_ntJ.isi hakkında 

ne diyor? 
Fransız film artisti Nirey Bal in 

son zamanlarda pek büyük bir töh
re~. kazanmıştır, dünya gazeteleri 
mutemadiyen kendisinden bahset· 
mektedirler; bunun sebebi bu genç 
kadının sanatkarlık kudretinden zi· 
yade güzelliğidir. Kendisine ikinci 
~reta Garbo deniliyor ve dünyada
kı altı en güzel kadından biri sayı
lıyor. 

•v•B~yan Nirey Balin'in son çevir· 
dıgı fılm bugünlerde Londrada gÖs· 
tcrilmcktedir: Genç kadın bu mü
naıı1e~~tle kendisini filmde seyret
meı< uzere Londraya gelmiş ve bü. 
Y~~ bir alflka ile karşılanmıştır. in· 
gılız b'f'.Zcteleri resimlerini koymakta 
ve mülf.katlarını neşretmektedir. 

Baynn Nircy Balin bu mülakat-
lardan birinde: · 

- Ben mi, diyor. Ben mi gü
z~.lim?. Benim burnum uzundur, 
goz kapaklarımın üzerine kül ren· 
g~. ve _ku.rşu~~ ?.oya sünnekliğim, 
gozl.erımı buyuk gösteriyor. Hal· 
bukı aslında küçüktürler; ·kirpikle
rim benimdir, fakat kaşlarım değil.. 
Onları kalemle yapıyorum. Pehriz 
yap:nam, idman yapmam; c.ünkü 
tembelim... Daha fazla para kazan
mak için bütün paramı har~mn ... 
':oksa, ba§ka türlü çalıımama İm· 
kan yoktur.,, 

f Polle haherlerB 

Kalp sektesinden IJllJm 
. Galat~da gümüt hamamına yıkanmak 

üzere gıden Alaeddin isminde biri tam 1 
!.ıka?matc üzere içeriye gireceği ıırıda 
uzerıne fenalık gelerek dü•a... ··1 U 
t
.. :r ..... om t-
ur. 

Aladdin morga kalclınlmrş yapılan 
m~yHed~•lJ> vuı:maıımdan ,,,5ı,.ltl"' 
n~ticesi,çıe yardauıızr. 

DÖVMUŞ - Mehmet paıada oturan 
Halil ile aynı yerde oturan Muıtafa ara. 
sında kavga çıkmıf Halil Mustafayı dav 
müıtür. 

BtRBiRLERtNt DöVDULER ..,... 
Feriköyünde oturan Kevser ile Şehıade 
başında oturan Behice arasında kavıa 
çıkmıı her ikisi de saçsaça kavca ede. 
rek birbirlerini dövmü§lcrdir. 

KARISINI DöVDU - Çarııkapıda 
bkender boiazı mahallesinde 30 nama~ 
rada oturan Hüınü karısı Sqltı:nla ara. 
larında kavga çıkmıt Hüsnü kan11nı 

sopa ile dövmüştiir 

KA~SINI FUHŞA MI TEŞVtK 
ETMİŞ - Bayram sokatınd.ı S8 nu.. 
marada oturan Sümrülü kor.ası Nipn 
fuhıa teşvik dmiftir. Kadın buna iti.· 
raz ed~ce pek fena kızan N~n eline 
geçirdiği bir ıopa ile kansını dövmüt
tür. 

Nitanyakalanarak hakkında araıtır. 
maya bc:şlanmıttır. 

PENCEREDEN DOŞTU - Arap 

camiinde Bayyrak sokakta oturan Mü· 
esser adında bir kız evinin penc:ereain

den dıtarıy• bak:ırken birdenbire aya. 
ğı kaymıı ve sokağa düıerek yar~ 
mııtır. 

Yaralıhaataha11eye kaldmlnuıtır. bin kutu tohum parasız ofarak dağıtı. 

yor. Ust yanı (1120) kuruş gibi ucuz 
bir para ile serbest satılmaktadır. Mev. 
tim, ıdutluklann iyi açılmasına müsaade 
ediyor. 

Trakyada Devlet D~miryolu ile beton 

asfalt yolunu boylu boyunca k.ırlayan ---------------•' 

Geçen ıene olduğu gibi bu sene de j 
Ziraat Bankasından (250) bin lira kredi 1 

ah:n koyuncular kıt mevsimini pek iyi 
geçirmiı ve hayvanlanna iyi bak~ııtır. 
Mandralar bu sene daha iyi ve daha 
tekniı tartlara göre hazırlanacak ve 
açılacaktır. Bu sene dahi Trakyanın ne· 
fis peynirlerinin para edeceği umulmak· 
tadır. 

Bu sene kışlık ve yazlık çok çeşitli 
eldlmiıtir. Şimdiye kadar tabiat şartla. 
n pek uygun gidiyor. İlkbaharda ku~ 
yemi çok ekilmiştir. Pancar da l:öyledir. 
Trakyaya yeni giren soya bu yıl bir 
milyon kilo olacak gibi ckilmişfa. Soya, 
Trakyzda ve hele göçmenler arasında 
pek tutulmuıtur; alıcısı §eker fabrika. 
larıdır. 

Güne bakan ay çiçeği de çok ekilmiı-

geniı bir ziraat ve küçük, küçük yep· 
yeni ve planlı köyler hemen ıöze çar
pıyor. Eski köylerde de gözü çeken de. 
vamlı ve planlı bir kalkınma vardır. 

Yol ve köprülerde de hummah bir 
h~reket devam ediyor. Kırklarclinin ine 
ce, Edirnenin Sazhdere büyük hetonar
me köprüleri bitmiı ve Geliboludaki 
Kavaklı köprüsü de Nafia Vek.lleti ta
rafından eksiltmeye konmuttur. Lüle. 
burgaz ve orluda eski eserlerden olan 
köprüler de eski mimarisine uygun ola
rak yq>tınlmaktadır. 

Diğer taraftan İstanbul - Edime be. 
tonarme asfalt yolunun yeni yapılan kı
sımlıtrı meyveli meyvesiz ağaçlarla ağaç 
landırılmııtır. Yolun yaptınlm.mna de. 
vam ediliyor. Çorlu ile Lüleburgaz !çin. 
den geçen kısımları parke yaptınlryor ve 
Devlet Demiryolh:rı da her duratır.oıfa 
yeni tıletmc, temiz ve canlı h.tzırlıklar 
ıörilyor. M. Behçet Perim 

Saınsunda lıız 
gllzilnden bir 
cinayet oldu 

Samıun - Samsunun Sineta, köyün. 
de oturan Behzad c:dmda biri on bet 
ya11n;ia bulunan Na.ziyeyi kaçırdıjı ci. 
betle, jandarmalar tarafmdan ~akalan
mııtır. 

Behzad, Samauna •evkedildiii esnada 
Kurcalan istasyonunda, lraçınl'n kum 
enittesi Ali ve ~!ntiresi Nafiayı gör
müı ve bunlardan ifıtikam almaia ka. 
rar vermiftİı'. 

Behzad, kardeıi Yusufun dil yartL
mile ~line ge~:rd:ği sliihı Nuiyenin 
enittesi Aliye b:>tltarak 6ldUnrıilf, Na· 
fia•'f de öldUrmeğe kalla'1D'Jtrr. Nafia 
Behzadın elinden silihmı almJ1Ur. 

Katil Behzad ile kardqi Yusufun 
kaçmasına meydan verilmemi:;tir. 

Kocahk 
A r~a:daşının evinde yemek yemi§. 

tı. Arkc:daıının .karııı yemekten 
sonra dışan çıkmış, onlaıı yalnız 

bırakmıştı. 

.Yemek salonundan yazı masc:sına geç 
mışler. cıgaralarını tüttürerek konuşma. 
ğa baılamışlardı. 

Bir aralık masanın üzerinde duran 
mektupları itaret ederek arkad1şına: 

- Müsaade eder misin, tunları aça
yım? dedi. Bugün gelen mektuplar. Da· 
ha açmadım .. Açayım bakayım: Kim. 
den .. 

- Hya hay .. 
Elini uzattı, mektuplardan b:rini al. 

dı: En üsttekini, açtı. Bir hamlede oku
du, sonra tekrar masanın üzerine bırak
tı. Uzerine de, uçmasın diye, cıiara tab. 
tasını koydu. 

Sonra bir:lenbire yerinden sıçradı 
ve: 

- Eyvah! dedi. 

Arkadr:ıı, o, mektupl•n açmağa baf. 
tarken, koltuğa çekilmiş, bir gazete aç
mıJh. 

Ötek:nin böyle bağırmasını duyunca 
ba§rıu kaldırdı ve sordu: 

- Ne var? 
ArkadaJı cevap vermedi, yal:ıız, ma

sanın üzerine koyduğu mektubu iıaret 
etti: 

- Al oku. ·, 
Öteki, mektubu aldı, okıtdu: 
Bu, bir .. meçhul dost,, mektubu idi 

ve bugün o mabut mektuplar iibi, ada. 
mın bmı hakkında fena isnatlarda 
buhınuyor ve "zavallı koca,, yı ikaz edi. 
yordu. 
Arkıdaıına ıeİen bu acı mek:up kar

şıaında ne yapacağını pprmııtr. Onu 
teaetJi etmek için : 

- Bakalım söyledikleri doğru mu? 
dedi. Bir garez olamaz mı? 

Ôtel:i, durmu1< düşünüyordıc. içinde 
bulun:luğu mütkill vaziyet, hr.kikaten 
•••• ıı:,. .. :ı..:, •• , .,.:.:-•--!,.--..a.. • ...... ..-...-........ 

li ihtl:rıcı ile, her feyden şüphe edecek 
bir halde idi. 

- Evet, dedi. Garez olabilir. 
- Var mı öyle carez edebilecek kim. 

ae? 
- Vat! Daha iki gün evvel hizmet. 

çiyi kovmuıtu: 
- Tamam işte! Bu mektubu kovvu· 

lan himıetçi yazmış olacak .. 
- Sade o değil; ondan evvel iki hiz

metçiyi daha komuştu. Hem Je ıayet 
a~ faaılalarla. 

- Peki, hancisinden daha faıla ıüp. 
he edebilirsin? 

- Her üçünden de şüphe edebiliriz. r 
- Kadın mıydı, erkek mi idi bu hi.ı. 

metç~cr? 

- 'Oçli de kadındı. 
- Genç mi ihtiyar mı? 
- İkili orta yaıh. biri cenç. 
- En aon kovdupnuz hangisi idi? 
-~nci. 

- Milkemmel. Şüphe edilecek olan 
bu ıon hizmetçidir. Hem en son kovul
muş olması, hem genç olması kendiıini 
ithama kifidır, zannederim. 
• "Bunun rubt bir balet olduğunu da 
ilive edebilirim: Genç Jm, bit kadını 
kıskanır. Ona karıı olan kini:ıi ancak 
böyle bir harekete bat vurarak izhar 
eder. 

Arkadap, masanın üıerindeıı mektu
bu tekrar eline almıf, evirip çeviriyor. 
du: 

Mektup pembe bir üjıt üıeıine ma. 
k!De _,uılmııtı. Zarfın üzerinde ıehrin 
~u postahanninin -damı..sı vardı. 
ilta b'.anlardan, mektulaun tehıin han 
d -...tinden geldiğini. kimin tarafmdın 
~Mmı tayin etmek imk&ıu yoktu. 

"A)İiblan bCa.. mektubu t<krar elin 
den brralrtı ve, pnr verm!t bir adam 
Vbiyetlnde, arü.41tma: 

- Gel benimle beraber. dedi ve ka· 
lf1A yQrlldU. 

- Nereye! 
- Kanımn odasnıa &idiyonun .. YL 
~ bnftıracatnn. 

- Yok canım 1 O kadar ileri gitme.. 

ba,,st bir fÜpbeye lüzum yok .. 
-.. Bayır .. Ben bilmiyorum: Yuıha. 

nelinin bir casü vardır: Daima kitli 
tutar ., benim yanımda açtıjını hiç cör 
memifimclir. 

Arkada11 ne kadar mani olmaya ça. 

Anlatan: 

vır Gul 

lıytı ise de o ısrar etti ve n~ 
sının odasına girdiler. 

- Gözü nasıl açacaksın? 
- Ben de bir anahtar var, bef 

açar. Şimdiye kadar fazla t 
diğim için açmağa teıebbil• 
tim. Fakat .. 

Bu sözleri söylerken anahtatl 
nın gözüne sokmuı ve döndilı 

Kilid açıldı .. 
Gözü çekti : Daha ilk bakıf'I 

rine bir deste mektup ilitti. 
ikisi de hayretle gözlerini 
Kadının suç delillerini b 
Fakat birdenbire ev sahibini" 

deki çizgiler ekşidi: 
- Nahak yere günahını 

dedi. 
- ??!. 
- Bunlar benim, niıantı 

rinde kendisine gönderdiğim 
lar. Demek onları hatıra diye 
den gizli olarak sakbyormut 
Masanın gözünü tekrar içeri 

anahtarı çevirerek kilitledi. 
Yine beraber odadan çıtrtıtafı 

evvel oturduklan odaya gel 
Bu sırada misafir olan ar 

den bire ayağa kalktı: 
- Nahid 1 dedi, ben unuttııd' 
Saat dokuz buçuk oldu. 1' 

buçukta konser vardı. Açaba 
lir miyim? 

- " ... ,,tiyatrosunda mı? 
- Eveti 
- Tramvay on dakikaad 

sasen kons~r dokuz J..u-.. ı..·
da baılar. Hemen koş yetiıir 

Arlcada9ı gider gitmez tek 
nın odasına çıktı, masanın ıö 
tı ve mektuplarr çıkararak 
okumağa başladı: 

Bunlar. hakikaten kansına 
gelen mektuplardı. Bir tiip!I' 
dayanamamış, muhakkak ifİll 
nı öğrtnmek istemiıti. Fakat. 
kendi aleyhinCle oMuğunu ı8 
nu arkadatının öğrenmesini i 
iti ba1ka tekilde göstermişti• 

Bu, kocalığın gururundaJl 
şey değildi .• 

Vindsor is 
nerden gelig 

İngiliz Kralı sekizinci 
tahtını bırakıp krallıktan Ç 

sonra Vindaor Dükası • 
Bunun sebebi pek izah edi-.~ 

Eski kral, kral olmacP"' 
W alcı Prensi idi. Krallık 
niçin Vindsor Dükası un 
yor) 

W ales Prensliği, kral 
kendisine veliaht olan oİ! 
len unvandır. Sekizinci 
veliaht iken bu unvanı 

Eski kralın, tahttan Ç 

sonra aldığı isim ise aile İ 
Vindaor, bir ptoclur 

bu ıatocla doğmuştur. 
kral ailesi de bu ismi IO 

tatımaktadır. 
Kral Edvard da, talıtud' 

ten ıonra, bütün unvanJadl 
iımi de bırakmıı ve ai · 
dmı gösteren ve kendi•' 
ğu yer olan Vindsor ıs 
mini. Düka unvanı ile 
lnlfUr. 

Bulprl•n• An1I 
farlllmU81eprt 

Bulgari8tanm AnJrara 
teşan B. Popof, Bulg~ 
ıl §Ube mildilrlüğtıne ıayJP 

Ve yerine, m~!l' 
Bulgar bqkoruıolosu S. ~ 
cektir. 



'1-KURUN 

ı~ıa .Hari ile eski Fas sultam • 
laı Hafid arasındaki mace- Sınemalarda canlı filmleri kırmızı, 

llıı suı~anın esrarı çözüldü lJeşil ~özlük/er kullanmadan 
iç;11 a111 ~ ransa aleyhine kıyam ettirmek k . . . b . [ b l d 

tl.l~anyanın hazırladığı bu en son seyretme ıçın genı ır usu u un u 
t,.ki F'a Planda muvaffak olmamıştı " • • . . 

!~ıikh:r~~ltanı Mollai Hafid FaKat ... Maalesef, şımdıhk ne sız, 
~ ta Har rn~hur casu1' kadı- d ·b• •• k • tt • 
şvar~ır. 1 arasında geçen bir ha- ne e iZ gorece vazıye eyız 

ı . ilı'ıdıyc kad 
altında k ar esrarengizlik per 
tılatda ~an ~u hadise, son 

l'l1~j Ü~ . ollaı Hafid'in Paris-
•A 1 crıne g .. . d b' 'Y';y er 

8 
.• l • ene uzerın e ır 

~eldi oy enen bir mesele ha-
o!,, ' esrar b' d l 

~"ttıJY~r. ıraz ay ın onmış 

ııtc laı Haf'd f c 1 Fransız mar,..,,,ali 
tt1 tna - ı · b -:ı lı'0ııa g u olduktan sonra 
'lafid bcfyedilmi ti. Fnkat Mol-

ath_ lirada d k" {'<ıYord . a sa ın olarak 
A etme- u ·bAlmanya kendisini 
"!~ ge aşlamıştı : 

t:ıı, ı. nya ek' S 
r
6 

llil~ d s 1 ultana yeniden 
Altı h-ıott .'racağını söylüyordu. 

~ ~ llıa 11 ~.1 Hafid'i ziyarete ge· 
ylıtllatak· 1Plomatları kendisine 
~-lltııak .1 Planl<uını anlatıyorlar 
fı:~ıtıq81

1İ}edikleri, eski Sultanın 
~~tdı. aı:ırn gelen şeyleri söy
•olL. 

e.t IC\ı 1-iaf'd bele gc . 1 eski tacını tahtını 
' llt~11 çılrnek istiyordu : Bu. 
~k~tsa tanat ve debdebesin· 

cldt~ idi. 
1B~rn~~ bir adam vazi

~~ etmek ırgun gene eski tahtr 
N'lı>k 

0 
Ve memleketinin ba~ı· 

b nun · · 1 f ltytik b· ıcın u aşılamıyacak 
. a}.at ır emeldi. 
ile • Cski s 1 1 ~il~c . u tan bu emeli ken-

~IJ ltlcı~a~dınıniyordu. Çünkü,. 
"':>'~,:-.t 'Yacağını dü'4Ünerek 
(j~ ~"'Q. Olo 

l 'itl>.a 
ı:ı ı ~~en Al 

\c ~. n Çal ' man diplomatları 
• ' 1·~~· ~rnaları semerC!İz kal 

k_;ı~ ~l:ı~
1

b afid onların söyledik
~a~ apını sallayıp dinlemek. 

laıı t ~1o1Ia · H 
il k o]ll'ıaa"' 1 afidin tekrar Fas 
cb fl\ .. l r~ı Almanya kendisin

"<- a ı t' . 
~ \1 i~ . . 8 ıyordu. Diplomat-

"'affcl~ri ~l eski Sultanı razı e· 
~ ~k~ct . rnanya için büyük 
~ btı g sıı:likti. Fakat Al 

· ~ha8~Ycde muvaffak ~imayı 
~lıtı i ~a olursa olsun istiyor
~ 1~1~dn başka çarelere baş 

1 ·~ li ı. 

~at'ly~~~~ ~ÜRACAAT 
~~bir U§undu ve en son ça· 
~aıif :cye.~~rar verdi: 

büYKk buyuk harbin top tü-
~~. ~\la k d kuvvetlerinden biri 

ı.; arnM H : ~~· ata ariye ver-

~~ ~katc.n h b. 
~ t'lı İste' .

1 
ar ın en nazik me-

~c~k İ§lcr~ı en §ekilde halleden 
~ata. ~' P~rmağının ucunda 

~t rıarı d " d l r bo arın 1 •• .. • uşman or u a 
hitd· Ylc siogr~nınekte olduğu 
ijll 1', Yası meselelerde de 

1 lh 1§te 11. l i'ıtcr , ıvJat H 
:t.~ıivc 1~lc bcrahc ari'nin ıııiyasi 

~.flı bir nıliy0rd . r kadın olmasına 
•lqr Jda~dı. u · Mollai .:1~fid a
~crı cccgj rn ~ata Harı nın onu 
~t\a Sonra da u akkaktı. Bu tes· 
et k • ~l'ıusun cakus kadının eski 
~ Y olacak abul ettirmesi 
~k ~ Mata Htı ... 
~1o1J ,1lti: arı ıçin yapılacak 
~l'l~k~ı 1-fafid'i b· 
lı~lc'll rtn ala k gece şehvetli 

'• <leni c kafiy~~ sahile kadar 
~tıin ~ltr Rem. 

1
: Burada "U -

1ki ~if ~l'an)ıkJ~sı beklemektedir. 
~c F' tı bu d ı:tndan sahile ge -
ra asa .. Cnıı:a)tı . • } 

1 • altl "•·Rotürcc k . gemısı a a-
. ''til~ -.ottacn h c tı. 
'eli Cd alk · "B enlere k • memleketle-
' tal-'~~~Ya Csk.i ~tı ısyan halint. kafi ır kat d ultanın gitme-

lı 1 ~f·gclccekr aha alevlendir -
i~hidi ~·i ''Cihı. Çünkü, halk 
fltııtı bi~. tak. tan adı mukaddes,. 
~~l ia "'1tarctj .. •Yordu ve ken-

A '-• ·•ıu1- \ı~er' h . 
"\ı, l' ıttcditd' ıne er şeyı 

Alttı ~ l'st ı. 
C\tıy~rn ~ E'.DlLEMEDI 

u Planı çok iyi 

Casus Mata Hari 

kurulmuştu. Fakat, tatbik mevki
i ne geçemedi. Çünkü, bunun tat
biki içi nlazım gelen ilk şart elde edi
lemedi: 

Mollai Hafid Mata Hari'ye tcs -
hir olmadı. 

Hakikaten eski F aıı Sultanı ca · 
sus kadını o kadar soğuk karşılamıştı 

ki! Mata Hari, onun kar!Jısına bir 
dansöz olarak çıkmıştı. Barcelon'da 
herkes de onu dansöz tanıyordu . 
Yalnız, oradaki resmi makamlar 
bu kadının casus olmasından şüphe 
ediyor ve kendisini adım adım ta . 
kipte bulunuyorlardı. 

Bununla beraber, casus kadın 
aleyhinde, kendisini itham edecek 
hiç bir delil bulunamadığı için mah
kumiyetine karar vermenin veya 
tevkif etmenin imkanı yoktu. 

Mollai Hafid de bu kadının ca
sus olduğunu anlamış mıydı? Belki. 
Fakat, ona karşı gösterdiği alaka
sızlık böyle bir şüpheden ziyade, ha
kikaten, kendisine karşı bir alaka 
duymamaktan ileri ı;:ıeliyordu. 

Şüpheler dansözün onunla gÖrÜ§• 
tüğüne dikkat eden bazı idare adam
ları ve askeri rüesa kendisine bu ka
dın hakkında bazı şeyler sordukları 
zaman, Mollai Hafid ondan sade
ce: 

- Güzel bir dansöz! diye bahse-
diyordu. _ . 

Mollai Hafid'in bu kadın hakkın
da başka söyliyece~.bir şeyi yoktu: ( 

Güzel bir dansozl o kadar ... 
Almanvanm planı tatbik edile -

memişti. ~,1ata Hari, bir iş yapamı
yacağını nalayınca, daha mühim ve 
daha semere verici işlerin peşine 
düşmüş ve Mollai Hafid'in yanın -
dan uzaklaşmıştı. 

Evet, A~-nanya bu planını da 
tatbik mevknne koyamamıştı. Bun
da kabahat kimindi? Kendisinin mi? 

Bunda kabahati birçoğu Alman
yaya buluyor. Çünkü, diyorlar, Al
manya burada bir ruhiyat hatası 
yapmıştır: 

Afrikalı erkek kadına kıym("t 
verdiği gibi, ona karşı omuz da ı 
silkebilir. Mata Hari.' gü7:el .. hir

4 

ka
dın olarak belki Mollaı Hafıd ı alaka
dar edebilmi,ti. Fakat, eski Sul · 
tan bu kadının cilvelerine kapılacak 
bir yaradılı,ta değildi ve öyle olma
dığını da göstermişti .. 

BAŞKA BiR AŞK MI? 
Bununla beraber, Mollai Hafid'

in o sırada ba§ka bir a§k macerası ya- 1 

Sinemada yeni bir inkılap olarak 
"Canlı film .. ortaya çıktı. "Canlı film,, ( 
beyaz perdede gördüklerimizi, tıpkJ 
her gün karşımızda gördüğümüz ~anlı 
şeyler veya eşya gibi uzakta yakında 
gösteren filmdir: 

Bir resme baktığımız zaman orada 
görünenler hep bir satih üzerindedir. 
Halbuki herhangi bir e~yanın diğer 
bir ~atha göre arkada mı. önde mi ol
duğunu anlarız. İşte, eşyaların biribir. 
!erinden olan uzaklık ve yakınlıklarını 
bu suretle anlamamız bfae onları mü-
cessem olarak göstermeğe yarar . 

Fakat bir tecrübe yapın: 
Bir yere, gözlerinizi kapıyarak ha. ' 

kın: O zaman, karı;~ınızdakileri tek bir · mi sol göze. sol gözün resmini de sağ 
satih üzerinde göreceksiniz. Belki, eş- göze göstermemeli. 
yaları daha evvel tanıdığınız için, bun İşte, canlı filinin tatbik şekli de 
lan gene, eski alışkanlıkla, mücessem meydana getirilmiş oluyor. Demek ki: 
olarak görür gibi olursunu7.. 1 - Seyirciye, beyaz perde üzerin-

Fakat tecrübenizi daha sağlam yap de, çift göz gibi iş gören çift adese ile 
mak isterseniz. elinizle bir şeyi tutmak alınmış, yani yanyana iki film göste
isteyin. O zaman göreceksiniz ki eşya- rilecek; 
!arın biribirinden olan o uzaklıklarını 2 - Bu filmlerden her birini, han. 
tayin edemiyorsunuz ve elinizi, mesa- gi göze aiU!e o göz görecek ... 
feyi tayin edemediğiniz için, 18.zımge- Bir sahnenin sağ ve sol gözlerin 
len ~ekilde uzatamıyorsunuz. • - yaptığı gibi iki ayrı noktadan görünü-

Bu bize ne gÖRteriyor? Şunu: şü yanyana iki objektifli fotoğraf ma . 
Fotoğraflar böyle bir tek gözle ba- kinesi ile temin olunnyor: 

kılan bir manzaradır. Çünkü onu alan Önümü1,de cereyan eden bir sahne. 
göz. yani fotoğraf makinesinin objek- yi sağ ve ~ol gözlerimiz biribirinden ne 
lifi - bir gözden ibarettir. Biz de, bir kadar aralıklı görüyorlarsa bu iki ob
gözümUzle baktığımız 7.atnan, tıpkı jektif de onları o şekilde tesbit ediyor. 
böyle bir fotoğraf maldnesi haline ge- Şimdi mesele, bu iki a;>TI noktadan 
liyoruz ve gördüklerimiz, onun için. alınmış filmden, sağ gö1.E" ait olanını 
fotoğraf gibi, tek satıhtan ibaret olu- sağ göze, sol göze ait olanını sol göze 
yor. gördürmekte. 

O halde. mademki biz iki gözümüz- KIRMIZ! - YEŞiL GÖZLÜKLER 
le baktığımız için herşeyi mücessem Bunun i!;in iki usul vardır: 
görüyoruz, iki objektifle alınan bir 're- Biri. filmi kırmızı ve yeşil gözlük-
sim de müces.01em görünecektir... ·- lerle se)'Tetmek. 

İste, "Kabarık film,. , yahut, biz. Bunun için, iki filmden biri yeşil. 
deki tabirile "Canlı film .. bu fikirden diğeri de kırmıT.I gişa üzerine çekili· 
doğmuş ve bu fikrin tatbikile elde e- yor. Filmler perdeye biribiri üzerine 
dilmiştir. aksettiriliyor. Aynf sahne biri biraz 

!tfVOESSEM GÖRMENiN SIRRI sa~dan, biri biraz soldan alınan iki re. 
İki gözle bakınca eşyayı mücessem simle gösterildiği için, tabit, perdeye 

görme nerden geliyor? Bunun da iza-ı bu yeşil • kırmıT.ı gözlük olmadan ba
hı gayet basit: kar.sanız biribirine karışmış üstüste 

Sağ göz bir şeyi solgö?.e nazaran kırmızı, yeşil bir alay ~eyler görecek
dah:ı .solda. sol göz sağ göze nazaran sini1-
daha sağda görüyor. Demek ki sağ Fakat. gözünlize kırmızı - yeşil göz
g<'zümüzle gördüklerimiz sol göZu. lüğü takıp bakarsanız, bilakis, karşı
müzle gördüklerimizin yanında bir sı- nızdakiler canlanacaktır. Çünkü, göz. 
ra teşkil ediyor. lüğünüzün bir camı yc§il olduğu için, 

O halde, bugünkü filmlerde olduğu filmin yeşil kısmını bu gözünüzle gö
gibi, bir sıra resim almacağı yerde iki remiyeceksiniz; o gözünüz filmin krr
sıra resim alınsa ve bunlar yanyana mızi kısmını görecek. Bu kırmızı kı
getirilse, iki gözle görme hadi!esi mey sım da filmin yeşil cam bulunan gö. 
dana getirilmiş olur. ziinüz için yapılmış olan kısmıdır: Ya. 

Fakat bir mahzur var: ni, yeşil cam sağ gözünü1.de ise filmin 
Tabii görilşte sağ gözün gördüğü- kırmıT.ı kısmı Ra.~ gözlinüzün görme· 

nü sol göz görmediği halde böyle yan. mesi laT.ımge!en kısımdır. 
yana. konulan iki r~imden her birini Ayni şekilde, sol gözünüzde kır.mı. 
sağ göz de görecek. @ol göz de . . · zı cam varsa filmin sağ göz için yapıl-

Bu böyle olunca, önüne geçmek de mış olan kırmızı kı~mını göremiyecek 
kolay: ve yalnız kendisine masus olan yeşil 

Sağ gözün görmesi li.r.nnf{elen res- kısmı görecek. 

~adığı ve bunun için '"yalnızca güzel 
bir dansöz., olan Mata Harinin onu 
teshir edemediğini söyliyenler var . 

O halde matlup hasıl oldu demek
tir: 
Sa~ göz, fotoğraf makinesinin sağ 

gözü ile alınan re!!mi görüyor. !'!Ol göz.. 
de soldaki objektifin aldığı resmi. Bir 
sahnenin iki ayrı noktadan alınmış 

- yani ıı1ağ ve sol gözlerle ayrı ayrı 

görülerek alınan _ resimlerini bu su. 
retle iki gözümüzle görünce, tıpkı bir 

BUZ. d'.',ic.~A:~ . . 

yaptırılmaktadır. Bunlar biri şeffaf, 
diğeri gayrişeffaf çizgilerdir. Filmle
rin sağ gözün görmesi lazımgeleninde 
gayr~effaf çizgiler atlında kalan kı. 

sımlar, sol gözün göreceği filmde şef. 
faf çi:tgiler altında kalmıştır. Bu su
retle, film süratle çevrilirken sağ göz 
kendine ait olanları bu §cffaf tabaka 
altından, sol göz de kendisine mahsus 
olan filmi öbür filmdeki şeffaf kısım
lardan görür. 

Bu suretle de, sinirler vasrt.asile be. 
yine naklolan iki ayrı hayal birleşerek 
bir tek, fakat, iki ayrı gözle görüldü
ğü için mücessem olarak tesekkül e.. 
der. 

EN SON iCAT 

Fakat, bu iki usulden hiç biri mil
tekıi..m.il sayılamaz. Çünkü film bir göz 
lükle veya. bir ikinci perde vasıtasile 

görülebiliyor. Yirminci asrın medeniye 
tine yakı§mMr için bunun daha müte
kamil olması 18.znn: 

Seyirciler, kendilerine birer göz.. 
lük takmadan evvel canlı film seyrede
miy~ekler mi? 

Canlı film sahıuundaki en son icat. 
bunu da temine muvaffak oluyor: 
Film doğrudan doğruya perdede canlı 
olarak görülüyor. 

Bunu temin eden yeni §tekilde bir 
sinema perdesidir. Bu. halen kullanıl. 
makta olan sinema perdelerinde büyük 
bir inkılap teşkil ediyor: 

Bugün sinemalarda seyirciler de, si
nema makinesi de beyaz perdenin ö
nündedir. Yeni usulde sinema makine
si perdenin arkasında olacak. 

Bu perde üç tabakadan ibarettir. 
Bunlardan en ortadaki yan şeffaf bir 
camdır. Bunun arkasında ve önünde 
çizgili perdeler vardır. Bu perdelerin 
çizgileri biribirine müvazidir. O eureL 
le ki. seyirci, a~ağıdan baktığı z.ııman, 
gözünden mail çıkan ışık evvela şeffaf 
çizgiden geçer: bu hat mail olduğu 
için, yarı §effaf camı geçtikten sonra 
karşılaşacağı çizgi gayrişcff af çiz;i
dir. 

Bu suretle. gene biraz evvel anlat. 
tığımız ikinci usulle, mücessem film 
görülmüş olur. 

Şüphesiz ki, doğrudan do~ya per
dede canlı olarak görülen film gözlük
le görülenine tercih olunur. Fakat, bu 
şimdiki halde pahalıya mal oluyor ve 
biraz kullımıldıktnn sonra i§c yaramaz 
hale geEyor. 

Onun için, şimdiki halde, bu icadın 
daha geniş sahada tatbikine imkan 
yok. Fakat, tabii, yakında tekamül e
decek ... 

Mollai Hafid'in o sıralarda değil 
de ondan biraz sonra, bir lspanyol 
kadını ile yaşadığı görülmüştü. Bu, 
sarı§ın bir lspanyoldu. Bir de, kendi
si gibi sarı~m, bir kızı vardı. Hatta 
bu kızın MollE\i Hafid'in kızı olduğu 
söyleniyordu. 

mücessem eı:;yalar karşısında imişiz --------------
gibi bir hi~ duyar1r~ Çünkü iki gözün l;;111111ı:a:mmr.mm:mıımmı::11:::::ıı:ıınmn 
ayrı a)Tı gördüğü seyler beynimizde c ı k•t b Fakat, eğer Mollai Hafid "bR§ka 

bir askta., olmasa acaba Mata Hari' 
ye t~shir olacak mıydı} Bu kabul 
edilse bile eski Sultan tekrar Fasa 
gitrneğe razı olacak mıydı? 

Bütün bunlar Mata Hari . Mol
lai Hafid macerasının en son kalan 
esrarıdır. Fakat, bu i§tc muhak
kak olan bir cihet, davayı Almanya
nrn kaybetIJ)i§ olmasıdır. 

birleşir ve bıı suretle karşımızdakini en ge 1 a 1 
mücE"'""'"'m olarak görürtlz. Rudyard Klpling'de 

/KiNCi usur,, DAHA MI /Yit 
f ·1 1 dilim ze reviren: 

İki ayrı ob:ektiCle alınmıı:; ı m er-
1 

~ 

den her güzelliğini o gö1.e g'ôstermek "urettln Artam 
için kullanılan ikinci usul. !imleri çiz-1 İngiliz edebiyatının şaheserleri 
gili bir tabaka arkasından ıtksettir- 1

1 
arasında olan bu eser Ulus neş-

mektir. ı riyatı arasında çıkarılmıştır. B 
Bu çizgili tabaka filmlerin üzerine ıır.- H 
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işleri 
Fransa fle lngiltere vaziyetlerini Jt 

Kadlrcan KAFLI Tefrika: aı 
siyasetine göre ayar ediyorlar 

Zaharya hem ·ince eleyip sık dokuyor, hem de Paris 1 2 ( Huauai) - ispanya iJ 
leri için devletler aramnda yapılan 
"ademi müdafaa,, mukavelename
sinin bidayette zannedildiğinin ak.i
ne olarak sağlam birfey olamıyaca -
ğı hakkındaki kanaatlar birkaç gün· 
denberi tahakkuk etmeğe ha§ladı de
nilse hata edilmiı olmaz. Franaanın 
en belli başlı gazetelerinin son gün· 
lerdeki ne§J'iyatı bunu pek iyi teyid 
etmektedir. Fransız matbuatı, İtal
yanın ademi müdahale meselesinde 
mukavele haricine çıkmulJUl venle 
hazırlamak için meeuliyeti F ranea
nın üzerine yüklemeğe uirafmuı .. 
na kartı hayretlerini beyan ediyor· 
lar. ltalyanm mukaveleye muhalif 
hareket etmek iıtediğini ve bunun 
için de bir takım yersiz yurtsuz id
dialara k&Duttıimm tahakkuk etti .. 
ğini de aynca mütalealanna ekliyor 

den' nin cevabı bunları ta~ 
medi. Çünkü hariciye ~ 
§&yiayı teyid veya tekzip '!..,,., 
iıtihbafattan mahrµm oldd8 ..... bunların cevaplarını ertesi gün istiyordu .. 
lemitti. 

Antonyo çıkarken içeriye geniş şal-
varlı, dar cebkenli, başına kenarları pul 

lu bir örtU alrnıJ olaıı ablak ylizlfl, lrara 
gözlü, kara kaşlı , tombul beyaz bir 
kadın girdi. Yüzünde aptallık akan bir 
asker de elinde bir fener oldup halde 
kapıda duruyoı:du. 

Oryano içeriden bağırdı: 
- Rinaldo, Sinyor Antonyoyu evi

ne kadar götür de gel ! 
Önde asker, arkada Antonyo, tey• 

tin yağiyle yanan fenerin cılız ve arı 
ışıklarında dar ve p:s sokaklardan geçe
rek karanlıkta kayboldular. 

Bir saat kadar sonra kalenin cmtar
lan içinde bir davul çalınıyordu. Şif

man ve gür sesli bir ada91 elindeki de -
mirli sopayı yere vurarak bağmyordl: 

- Saat dokuzdur. Sokaklar bofll -
sın, kapılar kapansın 1 

Onun on adım kadar gerisinden bir 
zabitle on kadar mızraklr asker Jiirii
yorlardı. Fenerli fenersiz, fakat çoğu 
sarh<>§ birtakım ukerler, bekçiler, M. 
tıcılar hızlı hızlı daftlıyorlardı. 

Çok geçmeden her taraf derin bir 
sesizliğe boğuldu. 

Antonyo ertesi gün erkenden mal 
dolu bir Cineviz gemisinin limanda de. 
mirlediğ:ni duydu. Oraya gitti. 

Öğleye doğru birkaç asker limanda
ki gemilere, çarpdaki dükkanlara da• 
ğılmışlar: 

- Antonyo nerede? Venedikli sa
tıcı Antonyo Kalisyari ! .. 

Diye sağa sola soruyorlardı. 
En eonra Cinevi.z gemisinde güzel 

Venedlk kadifeleri için pazarlık eder
ken onu yakaladılar ve alıp götürdü • 
ler. 

H albuki o ertesi gUn eski stadyom 
verinde kurulacak olan pazara ha8'rla
t"ıyor ve ~~Hkle \iaskm itini Türk· 
ler e haber \'ermeyi tuarlıyordu. 

Sinyor Zaharya gene Amiral ve 
kumandanla bera~rdi. Yüzbaşı Or
yano ile başlıca birkaç .zabit de oraday· 
dzlar. 

Martin Zaharya sordu: 

- l~alcdeki askerin sayısını bize 
kaber vermiljtin 1 dört yüzden fazla ol • 
m:dı rna şüphen yoktur, değil mi? 

A ntonyonun gözleri açılıp açılıp 

kapaııd ı. Kendisine yeni fırsatlar ya· 
rııtm~yı pek iyi bilen bir adamdı. Şüp -
hcs! olmadığı halde ıu cevabı verdi: 

- I~endim saymadım. Kulağıma 
öyle çalındı. " 

- Ne kadar farkedebilir? Bir iki 
vüz kifiden fazla ~ıkar mı? 

- Sanmam! Llkin ..• 
- Lakin, ne var? 
- Eğer bana birglin daha vakit 

b•n'::r:ı:ınız bunu tam olarak öğrene
bilirim .. 

Zaharya yerinden kalktı. gejlümsi· 
yerek Anto,nyoya yaklagtı. Elini onun 
omuzuna koydu : 

- Yalnız bunu öfrenmek yetmiyor. 
Başka ! eyler de bilmek lizım. 

- Emredersiniz. Bu uğurda elim. 
den geleni esirgemem, Sinyor ı 

- Mesela bu askerlerin ne kadan 
l ~ o:ri kulelerde dururlar? En ar asker 

· ., n kapı hangisidir? Şimdi av 
"rn"dir. Türkler avı severler. Ne 

1' -,, g"dcrJer ve kalenin mümkün ol
e!· , t 1;1dar a.z askerle kaldığı zaman 
h .. - ; .. idir? Bundan baıka kasabada 
as··c- bulunur mu? varsa ne kadardır? 

Za'ıarya hem ince eleyip sık doku
yor, hem de bunların cevaplarını erte
si gün ak~ama kadar istiyordu. En 
sonı'a da: 

- Eğer bunu becerirsen sana Sa
kızda bir çiftlik vereceğim! 

- Mademki efcIJdimiz böyle em;-e
diyorlar, başüstüne ! Eğer Xürkler 
i i anlar ve beni ellerine ıeçirjrlcrse 
ruht•mun rahatı için dua ettiriniz 1 

Zaharya kambur herifin sırtını ok .. 
tadı: 

- Sen her zaman funın iy i ve ce
surJ>jr lcöJ«* okluğunu ı;östcrciin-. Tak
dis edUıııek hakkında. Haydi, Jokın 
açık oltanı 

Ertesi gün erkenden kadife kale
nin batısındaki geni' çayırlıkta büyük 
bir pazar kuruluyordu. O ubah pua
rJ doğru gelen rum ve Cineviıli satıcı. 
lfn gören Umur Bey Cuğa Beye şöyle 
ctemiıti; 

- Bu ahı •eriş hoşuma gitmiyor. 
Biztmiilerden kolayca yiy00ek alırlar 
ve böylelikle aşağı İzmirde barınmak i
çin güçlük çekmezler. Zaten onların 

bu deniz kıyısındaki daracık yere böy
le dört elle •lu:ışları bizimkilere mal 
satmak içindir. Bunuri önüne geçince 
kolaylıkla yiyecek bulamıyacaklar. Mal
larını da aaıam.tyınca çoğu defolup gi
decek. Bundan başka ldr tel diba Tar 
ki hepsinden milbimdfr. 

Cuğa Bey: 
- Nedir? 
Diye sormadan &nee eonre11d1ere ce. 

vap vermek ihtiyacmt' duydu: 
- Yiyecek ~ bizden almaıa.. 

lar da kolaylıkl&..anbden getiriyorlar. 
Alr1 veriıtcn biıim de kazancımız var. 
Acaba en mühim olan nedir? 

- Satıcı diye gelirler ve halimizi 
öğrenerek Zaharyaya bildirirler! 

Cuğa Bey cevap verdi: 
- Kaleye yabancılar giremez: kim

senin bir şey öğrenebileceğini sanmam. 
Kaldı ki biz bundan fayda görüyoruz. 
Bu satıcılardan biri sık sık bize iyi ha
berler getirir. Eğer alış verişi kessek 
bu işi yapamazdı. 

Umur Beyin gözleri açıldı: 
- Kimdir bu? 
- Bir Venedikli ... adı Antonyodur. 
- Bu adama güvenilir mi? 
- Biliyorsun ki V enediklilerle Ci-

nevizliler köpekle kedi gibidirler. Ve. 
nedikliler de parayı Cinevizliler kadar, 
belki daha çok severler. 

Umut 81, ~it1Mt'.11ijt1 J\ntontonun 
getireceği naoerlcri aü~ı'..inüyordu. Cu
ta Bey ıimdiye kadar onun getirdifi 
haberleri sayesinde Cinevizlere verdi -
gi zararlan anlatıyor,. ayni zamanda: 

- Küçük Hamzayı gön~erdim. Çok 
kalmaz gelir ..... 

- Küçük Hamza kimdir? 
- Benim at uıağun. Açık ıöz bir 

delıkanlı •.. DUn senin atım o tutmuıtu. 
A'yasloğda Mehmet reisin gemilerinde 
bulunmuş. Bir akında gemi batmış ve 1 
esir dütmüş. O sırada latinceyi öğren -
miş. Çok iş:mize yarıyor. 

Güneş ufuktan beş altı mızrak bo
yu yükselmişti. 

JC.!.lçüı< Hamza kapıda görtlndU. El. 
lerini göğsüne bastırarak bat eğdi ve 
Cuğa .Beye şunlan söyledi: 

- Zaharya bize bir baskın için ha -
zırlanıyormuş. HattA bu pek yakın -
mış 1 Nasıl yapılacağını öğrenememiı. 

Bu akşam yahut yarm öğrenebileceğini 
umuyor. Fakat buraya nasıl haber vere
bileceğini bir tilrlü kestiremiyor. Çün
kü tnr daha pazarın kurulması bir haf. 
ta sonradır. 

Umur Bey bunları dikkatle dinliyor
du. 

Kilçilk Hamza sözUnil bitirince Cu
ia Beye baktı: 

- Bu baskına biz de bir tuzakta 
karşılık vermeliyiz 1 

- Evet! ... 
Cuğa Bey Hamza döndU: 
- Bir rum satıcı kılığına girip de 

Antonyonun ardından gidemez misin? 
Sonra oradan bir kolayını bulur kaçar -
sın! sanırım ki ... 

Umur Bey söze karıştı: 
- Bu korkulu iştir. Yabancıyı 

tanımaları uzak bir ihtimal değildir. 
değil mi Hamza? 

- Ben bunu d•:işlinmem ... Buyrufu. 
nuz başım üstünde ... 

- Biliyorum. Fakat kaçamazsan 
biz ne kazanırız f ••• 

( .A rkaat var) 

lar. 
1 talyan gazetelerinin son günler 

deki nqriyatma bakılırsa F ranıızla· 
nn bu kanaatlerinde haksız olmadık. 
larma ltalyanm mesuliyeti F raftsız • 
lara yükliyerek ademi müdahale mu
kavele.ini hiçe indinneğe ça}ıfbjma 
inanmak lizım ıelir. İtalyanlar, ade· 
mi müdahale mukavelesiyle birkaç 
aydanberi lepanyaya kartı tatbik edi 

len tecrid vaziyetinin yalnız millicilere 
kartı oldujunu Fransız - l1panya 
hududunda takyidat tatbik edilmeai
ği cihete Franıız hükumetinin lr 
panya komünistlerine istediği gibi 
yarc:lnnlaıda bulunduğunu ileriye sü
rüp böyle .. bir cepheden bitaraflık,, 
devammm kabil olmadığını anlat • 
mak iatiyorlar. 

Fransızları daha ziyade mütees 
sir eden bir cihet de birçok lngiliz 
gazetelerinin ltalyanların bu noktai 
nazarlarına ittirak ediyor gibi bir va
ziyet almalarıdır. 

lngilizler hudutlarında tatbik edi
len murakabeye rağınen gönüllüle
ride lspan}'a,ra girmeleri menedile 
mediğinin ve komünistlerin takviye 
edildiğinin doğru olduğunu yazıyor
lar• da ademi müdahale komisyo -
nunun her türlü çareye bat vuran 
devam etmekte olan gönüllü akmm 1 

Fransızların . ademi 
ye tarakar bulunmalarına 
ispanya komünistlerini 
tikleri hakkındaki kanaat uıll 
mek üzeredir. Gerçi tiındiYf; 
İtalya hijkumeti tarafından 
ya resmen böyle bir imada 
muı değildir. Fakat Ro 
talyan matbuatının piştar 
karıumumiyeyi hazırlatıp dl 
leyi bozmağa kalkışması b 
dahilinde görülmektedir. .. 

Fransa tarafından kom 
takviye edildiği kanaati 1 
dişeler uyandırdığı gözden 
yacak bir şekil almıştır. 
bu endifeyi izhar ediyor. 
hükumetinin galebesiyle ne 
cek her türlü yardımın 1 
sinirlendirdiğini ve bugün l 
uykusunu kaybederek 1 
diselerinin erişeceği sonu 
ademi müdahale mukavel 
olarak bir cephenin yar~ 
sine tahammül edemiyece 
böyle bir bitaraflıkdan çık 
mukaveleyi bozmaktan 
çare olmadığını iddia ediyor 

ftalyanın ademi müdahal• 
velesini bozmağa karar v 
ahvalde ne gibi bir değif · 
tereceğinin tahmini kolay o 
rektir. Maamafih fngilte 
hususta takip edeceği hat 
ketin büyük ehemmiyeti 
talyanın mukaveleyi bozup 
masına tesir edeceği teslim 
tedir. 

.t\.nkar.ada.. hcı:, liaancla Jti 
te ve mecmuaları Akba j/j 

lerinde bulabilirıünJz. Her 
kitap, mecın'ue, gazete si 
bul, İ!tanbul gar.ete ve. 
nna ilan kabul, abone k 

Telefon: 3377 
önünü alması icap ettiğini söylüyor- ._ ___ 111!11 ___ ... _ _.....-

------------~------------ lar. 

Se"l,.r •• 
' 

Bu meselenin lngilizleri çok a-
lakadar etmekte olduiu Avam Ka· 
marasına kadar intikal etmeeiyle de 

•• 1 7 bellidir. Mebuslar her biçimden ya· V• "Or •D banc• gönüllülerin ispanyaya toplu J olarak gitmekte olduğu hakkında 

l..OKMAN REKDI 

Dahi/iye Müteh 
Pazardan ~ka günlttde 

ıaat < 2,& tan 6 ya) kadar tatal' 
yolunda 11041 numaralı h~ 
lıaatalannı kabul ed~r. Salı. -...ıtıf 
lert aabah "'9,5-13" aaaUerl Jı.-: 
mahsustur. Muayenehane v• 
22398. Kıtlık teldoo: 2104'-

"Seviyor ..• Sevmiyor,, diye zavallı( 
çisekleri yolmaya lüzum olmadığını, bu-' 
nun kolayı olduğunu söylemiş ve bir 
erkeğin sevip cevmediğini anlamak için 

dikkat edilmesi lazım gelen on iki nok. 
tayı yazmıştık : 

Onlar, bir erkeğin sevip sevmediğini 
anlamak içindi. Buaün de bir kadının 
sevip sevmediğini anlamak için dikkat 
edilnıcai li.zım gelen noktalan yazıyo. 
TUZ: 

Fakat, bunlar. erkeklerin sevip sev· 
nıediğini anlamak için dikkat edilmesi 
lazım ıelen ıeylerdtn bir fazlası ile, 13 
şarttır. 

~; kadmlamı anla§ılmuı daha güç 
li.r muamm• olduğ11ftu ıöstermeğe ka
fi değil midir? 

Bir kadın si.zi ıeviyona : 

ı · - Kravatınıza dikkat eder: Dü. 

zi ve bunun sizi "öldüreceğini,, söyler. 

7 - Sizinle tanııtıktan sonra ruban 
kuvvet bulmuştur: Daha fazl• iradeli 
ve daha cesurdur. 

8 - Çayını.za kaç ıeker koyuyorau· 
nuz diye bakar ve bu hususta tavsiyede 
bulunur. 

9 - Yanınızda taııdığmız fotofraf. 
lara alika duyar. 

10 - Sizin eğlencelerinize iıtirak 
eder ve eskiden -zevk duymuyorsa da 
şimdi duyar. 

11 - Süslenir, fakat hali lUzumun. 
dan fazla mütevazidir. Yine lür.ımun- • 
dan fazla mukteaid kesilir. 

12 - tyyi traı olmadıtuuz raman 
darılır. 

13 - Kadınların erkek itine kanı
masına taraftar değildir. 

ğümünü .düzeltir ve rengini beğendiğini --------------
veya beğenmediğini söyler. Saçlarınıza 
da dlltkırt eder. "Kru kesilmit. uzun 

1 
__ _ KURUN 

kesilmiJ., diye tenkit eder. Ceketinizin 
yekasında ilikte ıdaima çiçek görmek is
ter. 

2 - Eski bile olsa, kadıalarla olan 
münasebetinizden endite dıiyar, kadın 
arkadaılannızla alakadar olur, onlara 
dair sualler sorar. 

3 - Geeeelri nasıl geççirdiğiniz i so
rar. 

4 - Erkek arkadaılarınıza kartı ala. 
ka .ı.iuyma.ı ve en iyi arkada§ııuzı bile 
sevmez~ 

.S - Ço::..ukluğı,ınuzdan bahSt tmenizi I 
ist~r. Daha evvelki. şenele:-e ait hatırata. 
rı dinlemesjni ıever. 

e - Kendinizi işinize fazla verdiiini· 

tLA.N ncıuı:TI..EJU 
Ticaret llAnlarmm l!An 1&)'1falarmda 

ıııanUmt 30 kuru, tan ba§lar. İlk aayrtada 
250 kuruşa kadar çıkar. 

Btlyük, çok devamlı kdtfeU, renJtU UU 
verenlere ayn ayn kwllrmeleri yapılır. 

Rum1 illnlarm bir atın 10 luuuıtur. 
Küçük llAnlar: 

Bir defa 30, iki defası ~. Uç defası 65. 
dört det~ı 715 ve on defuı 100 kuruı~ur. 
Uı; aylık tlln verenlerin bir defuı beda
Tadır. Dört aalm geçen filn1&rm fUlll 
l&tırlan beı kuruıtan he1&p ~. 

KURUN bem dofrudan dolrUY&. ken
di idare yerinde, hem Orh&nbe,Y b.amııda 
V A~TI' Propaganda Servili elly1e llb lıa• 
bul eder. 

deveran eden '8Yiaların ne dereceye 
kadar doğru bulunduğunu meclise 
haber vermek üzere hükumeti davet 
ettilerdi. Fakat hariciye nazın E-

Mühim kolayhkl 
A.-iıdalci himıetlerden birine ihtiyaçlan olan!ar 
Bir Telefon 

Bir mektup 
Bir Kart 
Bir adam ıöndererelC 

veya hizzat gelerek servisimiz?~ temaı etmeli~· 

VAKiT PROPAGAN 
SERVİSİ 

Olcuyucu)armusa hizmet olmak üzere •ladaki 
kendilerine lbmı olacak kolayfddari kendileri .a>i dÜfÜJlilP 
deaık, itlerini rörecektir: 
1 - Mobilya, e,ya v..U. atmak veya ~ ia~· 
2 - Katip, muhuip, ..._., atçı, İKİ iatiyenler ve bu 

talip olanlar. 
3 - Kiralık, aatıbk ev, apartnnan, di.ikkin, majua ara 

ralaniak, kiraya vermek. Almak veya aatmak iatiy.ıie'' 
4 - Den vermek veya almak iıtiyenler, 
5 - Otemobil alibak satmak veya iflebDelc iatiyealet, 
6 - Raayo alniak •tmak veya tamir ettirmek iatiyn;> 
7 - Tercüme ettirmek veya ten:ümeler yapnl9k ia • 

hUimetlertnl kolaybkla ve emniyetle çarçabuk ... .,... 
için CVAKIT PROPAGANDA SERVlSl) n~ !~ 
m.W olmak üzere aynca bir büro vücıada ıetirmir· 

Müracaatlarda hiçbir kayıt ücreti alınmaz. 
Yakıt Propaganda 

Vakit Yurdu Ankara Ca&f. 
Potta kutulu 46 Te~ 
Telaraf·P~ 



Çin OrdtıJa 
!İıtıdi ~· evvelce kendilerinin l 

Lı. Pcı.:_: ongolJarın payıtalıtı 

~
ın ,_ .. 

"'ap1~ r.ı~hasaralayıp da 

ıl frndakiler rıcna dayall<iıklan vakit, ,1 
a.,r ' en . 
'• atora gız soyundan son 
~ .. , &ordular. 

,~, . 
Yapalrrn 

1'f Ulca ' cf Cl'ldimiz? 
Vcınct f 

•uzdur lı aydaıızdır, müdafaa 
. . ~cm 
1 terkcdeı· en bir yolunu bulup 
N ırnı 

creye . 
,, gıdcc ". , 
vtktiJc cgız, efendimiz?? 

ÇoJUnc 1 nereden geldikse, oraya: 

;ı ton~ 
Çı' ernde b r· . 

Kurduğu devlet, münkariz oldu; 
fakat, Cengiz, hiıliı bekien(qor! 

ıttr: ' u ıkre bırkaç mu- hiç inanmıyorlar değilse bile, pek az 

Ccııg:2 lian . . inanıyorlardı. Bu Marko Polonun Mon-
hep, efen . ' teıhm etmez, teslım gol denilen bir ırka dair uydurma bir O, böyle diyor<lu; lakin, ona inan-

- 55- kelimesini bile geri almıyarak, can ver· 

di: Fakat, gene de mutekid bir hıristi
yan olarak! 

tı azap dıınjz 1 Büyük ceddinizin takım şe}•ler yazdığına kani diler. Mon- mıyanlar, bu zahmete katlanmak n:ye-

Jcı Çeker, eğer böyle yapacak gol ırkı mı? İmkansız şeyler! Asyanın tinde değildiler. Gene alaylarına devam Şimdi aradan asırlar geçmiıtir. 1001 
O iınd Gobi ı-ölü gör:ebeleri nasıl olur da bü- etmeği yeter görüyorlardı sene tvvel başlıyan ve bir bu:uk asır-. ada 1 :ı :s 

tıoj <leğiı· _ge etek ıni ki? Biz, es- tün 0 kıtaya bu derecede dehşet salar, ~. :ı. • dan öte sonu gelmiyen Mangal impa-

~ızı Cöb;;; b~ Çinlilerle başa çı- Afrika ve hatta Avrupa kıtalarına da Aradan seneler geçti, Marka Polo, ratorluğunun yerinde? Yeller esiyor! 

at Ye crrıin gı elim, steplerde da- atlar? Avrupalılar. burunlarının ucuna ölüm döş:ği:le düştü. Artık can çekiş- Mongollar, bugün de mevcudiyetle-
aıı,l'ld . Yaşarız'· M 11 o kadar az fa h l' d d' k' ı b ·· .. · · b langıcında oldug· 'b" ·· ak 1 kadar gelen ongo arın r me a ın ey ı, ı papaz ar, aşma uşuj nnın aş u gı ı, oz mem 
de 

1 
erin eks · · d b d'' l d" .. ·· la d ı 1 · J Gobı· st 1 · d b Ydi· erıyetı e u u- kındaydılar, ki böy e uşunuyor r r • • tüler: leket erı o an ep enn e ço an ve ·son M 

~\inlileri . ongol imparatoru, Jio • "' _ Ey Marka Polo. hay<li, "itirafı binici olarak ömür tüketiyorlar! 

I~ ·ı. n elıne <;sir düşmiyen ve d" .. d'"kl . · ;.•"lnuL> .• eti Sen, hayatında çok yalan Ve "Cengiz Han,, adı, dumanlan-lı •nong0ıı İşte, onların böyle uşun u ennı _ 
b:ııd arı peşine takıp, bir p 1 • kıvırdın. Mongollora dair bir hayli şey mış, unutulmuş bir şey .... 700 yıl öte, ... a~ U \re p k' bildiği içindir, ki Marko o o. ılk ma-
b;r e ınde gizlice uzak- k n k' ll'-'durmaktan zevk duydun. Yazıp et- Uzak, çok uzak bir efsaneyi andırıyor l ıı a. zaınan C • . .1 • lumatı Avrupaya yayar ·e • çe ınge:ı J 

G ıbgı "S . engızın 1 erıye davranmaktan kendini alamıyordu. rafa yaydığın malümatrn hakikatle h:ç Hiç kimse bilmiyor: Onun mezan 
'ti ı.. 1 eddı Çin,, i gerisingeri ~ ı G · M 

)' ,_ ""an ... _ Ha, ha'·· Hi, hi !. bir alakası olmadığını söyle de, senin nerode oldugunu. erçı ongol çoban o'<I rı;, .. uıongolları orada top- k' b ' . 
ct ..... zuld' ·1 b k günahını çıkaralım. cennete git! ları, bu yeri san ı :lıyorlarnuş gibi, dltl'i~· li: Gabi çölüne, step- Avrupalılar, kendisı e oyuna, açı - ld 

1 ·"ıı · • N ı ı ' B · d' - · atfı aralarında fısı aşıyor arsa da,.. Onlar ttı~ ı. n tiz memleketine! tan açığa, kıyasıya alay ediyorlardı böy- - ası o ur, enım ver ıgım m -
"IOng ıı mat yalan olmak şöyle dursun, yanlış da bilmiyorlar!. .., ~ı.r 1 ° ar, gene kendi vatan- le: Şu Marko Polo yok mu ya, öyle a-

h,,_ ,. K bile olamaz! Kentli gözlerimle görüp Bilen, hiç yok mu o yeri? Belki var; 
•"I b tıyordu, ki hani ya! arşısındakileri 
, İt bu kendi kulaklarımla işittiklerimi yazdım, fakat kim? Veya kimler? İşte bilinmi-~t\~ oıı1 Çuk asır,dünyanın mu- aptal ve cahil yerine koyarak, uydurup ben! yen bir şey de bul 

'ııı, arın elinde k l t h uydurup söylüyordu, mübarek!. O ka- "- .,, • ~I ıı b'• .. a mış 1
; e-. - Ey Marka Polo, iyi düşün! Son ..... .,. Utun ye " " ·· k d dar aptal ve cahilmidirler, ki Avrupalı-~ ryuzunun mu a - pişmanlık para etmez l Eğer yazdıkla- b' f · ~~ . lar, Gobi göçebelerinin koskoca bir dev 

1 
Bu çok uzak ır e ıaneyi andıran 

t>ı. ltte nı'h let kurabı·ı..11'klerı'ne ı·nansınlar, bu kas- rrm geri almaz, tükürdüğünü ya amaz- . ~ 
•-u ı ay t c H J'\.I scyi, arada bir düşiınmege çalışan tek, t tığ e : engiz an san, gideceğin yer, cehennemdir! En " 

it lı, sonunu bulmuştu! koca martavalı yutsunlar 1 Şu Marko büyük ve en müthiş cı henncm azap tük Mongol çobanı, rastladıkları Mon-

°"~oı h • • • Polonun "İşkembei kübra., dan çıka tarı seni bekliyor! Vcrdig•in malümatın gol binicilerinin kulaklarına ağız ya-
"C Ülc" f 1 k 

h ~ıı latı. Uın:-anlrğrna ve bilhassa rıp ortaya attığı aslı, as 1 yo şeyleri... asılsız olduğunu söyle de, bütün bu a·- na~tırıp: 
ijtıııı b •nalarına ait ne biliyor- Düpedüz yalanları! zaplardan kurtul! _ Cengir, 

0 
"Kudretlilerin en kud-

•• 1liu ~~arı Marko Polo anlat- - Ha, ha! .. Hi, hi 
1
• - Hayır, ben yaz<lımsa. hakikatin retlisi., , günün birinde dirilecek; di-

~1 t illa)• lir seyyah, Mongolla- Marka Polo, önceleri çekingen dav- bir ifadesidir; eks:k, fazla olmadan,... yorlar; dirilecek ve gene "Arzın efen-
' tİlltcn ~ıtlatı Avrupaya yayar- ranmış, fakat sonraları atılganlaşınış, Hepsi de bir hakikatin ifadesi l disi,. 

0 
olacak! O zaman "Mongollar 

~~rette a..,ranryordu. Onun iti- işi inada bindirmiıti·: - Ey Marko Polo,... geliyor!,. denildi mi, gene bütün başka 
t~.~:~ı~ıa~~ Avrupaya yayı - Bütün bu anlattıklarım, hakikatin - Hayır, .. Hayır, .. Hayır, .. Hayır... ırklar tir tir titriyecek, bucak bucak ka-

Ocr. \' a bJktüler, ağız, bu- ta da kendisidir! Bana inannuyanlar, de hayır! çacak yer arıyacak ! 
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gol binicileri çekik gözlerini yere dike

rek, dalgın d•lgrn bakıyorlar ve tekrar
lıyorlar: 

- Cengiz, o "Kudretlilerin en kud
retlisi .. , günün birinde d '. rilecek ! Di
rilecek ve gene ... v.s. 

Mangal ırkından başka milletlerin, 
hele 7 yüz yıl önce onlardan cam ya
nanların, bu "dirilecek!., lakırdısını, 

buna inansalar, "hortlıyacak !., diye tef 
sir edeceklcri,muhakkaktır ! 

• • • 
Tari:1~il~r. o efsanevi devleti, o d

sJncvi mahlfıku ve o benzeri görülme
miş harp seferlerini. nisyan dumanları~ 

arkasından sıyırmağa. uğraşıyor. Daha 
son zamanlarda, yeni yeni başladı bu 
araştırma J Bu araştırıcılar arasında, me
sela tarihçi Yoah'm Barkhavzen de mü

tebarizdir. Onun Berlinde "Buh -und 
Tiyfdrukgerzelşaft,., tarafından "Sarı 

İmparatorluk .. adlı bir eseri basıldı 1 

Araştırmaya değer mi? Bu husus 

ta "isbatı müddea,, ya lüzum var r.ıı 

ki? Hiç bir Kizum yoktur buna: Bu tef 
rikada anlatılan şeyler, "emsile ve de
ıait., olarak fazlasilc yeter 1 

• • • 
Günün birinde, belki bu gazetede 55 

tefrikalık yer tutan ehemmiyetli eserde 
ve öteki "San imparatorluk,, adlı mü
him eserde zikri geçmiyen bazı şeyler 
daha da öğrenilir. Herhangi bir hafri
yatta bir keşif, herhangi bir tetkikatta 

bir keşif, toprak altında, toprak üstün
de bir iz ve bir kayıt; ihtimal Mongot 

hükümranlığının o maceralı günlerin

den yeni yeni haberler verir. Hatta bel: 
ki de yeni yeni bulunacak ~eyler, ıim
diye değin malüm olan şeylerin kıyme· 
tini sıfıra indirmese bile, bunları fer
sah fersah geçer değerde çıkar 1 

• 
Herhalde, "Cengiz Han,. adında te

şahhus eden dünya tarihinin büyük b:r 
kısmı, bundan böylc unutulmuş kalmı
yacaktır. Bu cihet de, böyle: Kesen· 
kes! 

BiTTi azdıklarını okuyanlar, gidip kendi gözlerile görebilirler! Me~hur seyyah, yazdıklarının tek Steplerde bu lakırdıyı dinliyen Mon-

~Vl~t---,!--,~-.~-}-1~~~~1-.~~-J~~..:.._~~~- ·-~~~~~A-y-lık_h_eH_b_la_nn_ı_z~~ko-la-ylı-k~~~Z~a-h-/r-e~b-o-ps_a_s_ı ___ 
Je ııryo arı \ TP _Jn1an arı ~ R s A · J , ... 

liiiiiiiiiiilJ l lcr muhasebeciye, müdüre fay. )),~ mum) ldaresİnd~Jl : 17 4 ~37 dalı ,·eliizumludur. Kitabcılarda 
2ı • lı, satılmaktadır. s 1 937 "Ydarpap arasında yevmi itlcmekte olan 49 No. lu banliyö tre. 

~ ~ harc~:rihinden itibaren lağvedilmiş ve bunun yerine PcdiktC'n saat 

~en i~~a~=:~~~~!a~a saat "23,30,, da muvasalat edecek 1049 No. Qr. ~dilmişolduğu ilan olunur. (2165) 

ra.ıı r!Oa Genel Komutanlığı Anka
,, Satınalma Komisyonundan: 

' llıc1tteb· · . 
~ tıdek· ~.1htıyacı için: 
\/7tatı i;-, 1~ orneği bezlerinden vaı.:ıfları dairesinde mamul olarak 700 Nev-

Oo 11:ılrf k •• •• ~t t>eçc ' yatak çc.ışafı ve 350 yatak kılıfı. yata yuzu 350 yastık 
2 , IQ td te ve yüz ha...Uusu kapal• zarf usulü ile 24-4-1937 Cumartesi 
~ 't,trı a. •atın alınacaktır. 

a ~·}'o:~ına 8309 kıymet biçilen ve eşyaya ait şartnameler parasız 
~~- ~~•ilt an .alınabilir. Örnekleri vardır. 
~~ ~l'llta ıneaıne girmek isteyenlerin 623.18 kuruşluk ilk teminat mak -

t ltolb·!lıektubunu muhtevi teklif mektuplarını eksiltme günü ı.:aat do-
1'Yon 

~d a teslim etmiı bulur.malan. (817) (1897) 

ra. lltnıa Gen t"l Komutanlığı Anka
~'li• Satına ima Komisyon undan: 
~a lllciteb· · 
r. tf lıı~li ilı ıhtiyacı için eldeki vasıf ve örneğine uygun 350 battaniye 

~İt c 
2
4-4-1937 Cumartesi günü saat on bir buçukta s~tın ah-

) la.ne1• 0rıda ıne on ·ıt· · · 
t~ •. 1 n •lrn .. b·ı· ı 1 lıra kıymet biçilen battaniye şartnamesı paraııız olarak 

~ı tııı .. t ır 
~t~ '1İııc • • 

tiltı tllburıu i•rtrıek isteyenlerin 315 liralık ilk teminat makbuzu veya 

'a.a.t on b~ "1rtnamede yatılı belgeleri muhtevi teklif mektııp1arım i\.k . Çuğa kadaı: kcımisyona vermiş olmaları. (818) (1895) 

ı., ~ı.ı.~ısar heledi)resi ndeı1 · 
~ ~c t.... •llr lc•ıa . . 
• ......_"'"it k.paJı 1

l ıçın Bandırma Kapıdağı parkesi evsafından f.i0,000 • · 

3• ll'crıııt "1rt~:rf uıulü ile elisil tmeye konul~uıtur. . . .. .. 
~· ......_ t ille Bandırma, İzmir ve Akhısar Beledıyelerınıie goru -........ ıı.ı, 19 ~ 
~rdı!•tc1tliıe~l~37 pazarteıi günü saat 16 da icra edilecekti.:-. 

· (1913) 'tıf beJelinin 'i'r 7,5 olan 450 lirayı teminat ol~rak ya-
)lı•t0ı 
°'>"l 'tf •u11:ı İtr• 
ın o. 37 ırıcırıu 1 v 

tJ "Otçı. 1179 r ugundan: 
~t•iıı rı doı_Yı h . 
ltlrı "c ~tlr ... ~tıı edilip P.araya 

•. c ... crılcn '4lcl4 ite !'%\\ıh rnaaa iskemle "• 'r ~UP• telif eıya Mer· 
b ttlt eti trıu~ hanın:ıa 2 ı / 4/ 

.' ~~tde 2v 4~tnrneneleı ini bul. 
(\1' ~>'tde ... 937 saat 9 dan 

• •10 -tıı... ~ . ~ 
• 21799) ~agı ılan olu-

İŞ ARIYOR 

Yüksek deniz ticaret mektebinden me 

zun iktısat vekaletinden buh3!, çarkçı 

şehadetnamesini haizim maliyt kazanç 

tahakkuk memurluğu ve mal ır.üdürlü. 

ğü yaptım muhC\siplik ve çarkçılık gibi 
i}ler arıyorum. 

Cihangir Akarsu çıkmazı g nuınarada 
Mustafa. 

fflz&larındJI flld• ltarı·Ur obuılur, llı.e 
Nde nıııam .. ll' ,oreult!rdlı. Unkan\J&J 
.,.aı l~ de Uıtpıııııe ""''' tı.,\utı.ırı ur 

P A RALA R 
• Sterııu 
• Dolar 
•Frank 
• Liret 
' Belçika Fr 
•Drahmi 
• lııvtı;re Fr 
• Leva 
• Florin 
• Kron Çek. 
•Şilin Avua 

• Londra 

• Nevyorlı 

G:lJ -
l:li . 
113 -
ıı· • .J 

~ı 

~l -
(ıjj -

ç 

23-
GG -
7:; • 
23 

. K 

G2il 
OitılO 

• Part. 17 GS:J 
• M!llno l:.i -
• Brtık.eel 4 G jQ 

• AUna 87 8617 
• CeneYN 3 4G 

Pez.eta -
•Mark 2' 
•Zloti 22 :,o 
• Pengo 24 
• L@y 14-
•Dinar r,~ 

Yen 
• J{roo lsveı: ~) 

"· . 
• Altm lO-i' 
• Banknot 2:;2 

L t:. w 
• Viyana 4"><> --• Madrtd 1170 
• Sı>rll!S ıwa 
• v aT'fO\"a 4 I:J13 
• Bu<111peşt_. s ~itlO 
• BflkTq ıo1 u):i:! 
• lklı;ra<ı 34 jj60 

• Sotya GJ :.ıs;::; • Vokorıanu. 2 7:J3:! 
• AmıııtPrdam t ·i42ıJ • Moııkon 24 oı;; 
• Pnt~ 2:.? GliSS • ~tokbolm 3 1 ıtı:; 

E S H AM 

• iş Bankası !130 J'r.tmVA) 

Anadolu 23 7:> • ÇlmPn•,.o 1440 
Uııyon Del 

~~ ..... . ~~--
t.:-~J" - - - "' " ~~~ 
t> Dr. Nihad 1.,özcre l 1 

~ 
1 ıncı sınıf Cilt· Freni! ve ta' Qcr J 
Zührev i has:e•:kıar mu:ahassı"'ı 7. 

aaı.ıtll hJJ&•• Ceml1ell k•••••ı No. ,, ~ 1j 
feleto"' • •••• f 

~~ Pazar ve Perşembeden başka hergün ~ 
~'!> 15.30 - 21 e kadar hastalarını kabul eder 
'Jı. sair gOn lerı parasız ~ 

~~~ 

İstanbul yedinci icra memL.rluğun

dan: 
Dosya No. 935/ 42 

Bir borçtan dolayı mahcuz bulunup pa. 

raya çevrilmesine karar verilen bir adet 

I büyük kereste BİÇKİ makine6inin 191 

1 
4/ 937 günü saat 12 den 13 e kadar Tah. 

takalc korucularda Kadı oğlu sokak 12 

No. lu bıçkıcı dükkanı önünde hazır 

bulunacak memur tarafından açık art

tırma surctile satılacağı ilan olunur. 

(V. No. 21 i97) ,_ ___ Dr.----Reji ,-
Ştr. Ravny - Şwk Del 

Uerkez llıuık N - Bıtlya 

O. Rlı:-orta Şark ın 
.: I N 1 Ş A N YA N 

-
Bom on ti 10 i:J 

ı atlkrazlar 

• 11133 T.Hor. ı 20 Gi;} 
• • • • o 2:J15 

• • • m ~>O 
laUk.Dllbllt t!G 
ICrgenJ b•l k 100 -

1112.'I -. " -
• s. En:uruııı 

acF.a 
rel<'fnn 

Tehvtller 
l!:lektr11r -
J'ram•a1 -
Kıtıtmı -
ı\nadotıı ı 40 -
Anadolu a 40, 
'ln11ılotıı ın . 
Mümessil A 44 90 

P.\ ZAR 

Takvim ıs Nisan 
Paa:ı.~ı ...... 

Uüo dog>Jf!J 
GQn batıfJ 
Sab&b oamu 
ôğle D&mll.Z> 

fktndt oaıtıllZI 

Akşam oamam 
fa tın Dıun&Sl 
lmlU 

Vılm ~n g1lnlerl 
Yılm kalan günlen 

C> Sefer 

~ 17 
ıs :ı2 
400 

12 l~ 
1 fi ~9 
18 5ı 
2028 

328 
f08 
257 

19 Nisan 
7 Sefer 

;:\ 1 ' 
18 .:iJ 
400 

12 1 .~ 
1:; ~<) 
18 5 1 
20 :30 
~.2() 

1 ()<) 

~.'56 

Hastalarını hergün nkşama kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mua

-ycn<'hanesinde tedavi eder. 
Tel: 408-13 - -JJPlll.::m-

OSMANLI BANKASI 

!LAN 

Osmanlı Bankasının Galata. Ycnica

mi ve Beyoğlu daireleri, Hakimiyeti 

Milliye bayramı münasebetile 24! Nisan 

937 (öğleden sonra ve 23 Nisan 937 
tar:hlerinde kapalı bulunacakt•r. ---Dr. IHSAN SA.Ml--m.1111• 

GON O K OK A Ş l ~ I 
Belsoğukh.ğu \'e ihtilatlarına karşı 
pek tesirli ve taze aşıdır. Di\'anyo
Ju Sultan Mahmut türlx'si. No. 113. 

l - JthalAt: Buğday 540 çavdar 13~ al' 
pa 240 kepek 30 ruıaır 75 B . peynir ı l / l 
pamuk yal:'ı 25 l / 2 Z. yağı 4 bulgur 4. 1/ 2 
irmik 8 l/2 ton. 

• lhraeat : Tiftik :52 susanı 9 ton. 

2 - Satı§ler: 

Buğday yıımu§ak kilosu 6 kuru., 2' para 
dan, arpa ktlosu 4. kurıı§ 17 1/ 2 paradan 
4 kuru" 22 paraya kadar, çavdnr kilosu 
4 kunış 3!1 paradan /\ kuru§a kadar, mısır 

:ııırı kilosu 4 kurııtı 37 paradan, fmdık iç 
ı,ilosu rı:.ı kurıışlıln, tiftik oğlak kilosu 13P 
Jrnru!'Uln, tiftilt ınal kilosu 130 kuru,tan 
J35 k•ıruşa kadar, tiftik kaba kilosu 88 ku• 

rııştan, yaapk Anndol kilo:!ıı rıs kuruştan 

pnmuk ya~ kilosu 45 lturuştan 47 kuruşa. 
kadar zerdeva derisi çiCU 4200 kilosu 4500 
kuru,a kadar sansar derisi çiftti 3000 ku• 

ru~tıuı var§ıı.k derisi çifti 1600 kuru~tan, 

kıınduı; dert"I çifti l i25 kuruş lan tilki de• 
rlı;i çifti 600 kuruştan, tavşan derisi çifti 
25 kuru§tan 2~ 1/2 kunışa kadar 

3 - Telgraflar l61<t / O:l7 

J..onclra Mısır Jııplatıı nlııan tahmili kor 
tcrı 26 ş. 6 l'. K. 3 lfr. 78 snntım l40ndra 
keten tohumu laplat ı nisan lahmıli tonu 

12 S. 17 l/2 Ş. K. 7 Kr. 87 santim Anvers 
arpa Lehistan nisan mayıs lahmlli 100 ki• 

!osu 135 H. frank K. 5 Kr. i6 santim Llver 
pul buğday mayııı tahmlli 100 llbrcsi O ş. 
2 ~/S !'. 6 Kr. 31 santim Şiltago but<!ay 

Hart\•lnter mayıs nu~cll ı:o 7 / 8 sent P. 
6 Kr. IU ımntim Vlnlpck buğday manltol:a 

mayıs tahmlll Bu~ell 131 3 / 8 scot P . 6 Kr 
ll santim Hamburg iç fındık Giresun del" 

hal tahmil 100 kilosu 165 R . M. P . S3 Kr. 
90 ııanUm Hamburg iç fmdık le\·an derhal 
tahmil kilosu 165 R. J.I. 83 Kr. 90 aantim 

1 Yeni Eserler 

UYANIŞ 

Haftalık resimli Uyanı., "Scrvctl!Unun,, 
mecmuıuıınm ııon sayısında Ahmed İhsan 

Tokgöz'Un baş maakleslnden başka, Halid 
Fahri Ozansı y'un "ICltap ve Kitapçı,, başlık 
lı yazl8T, "Paul Bourgct \'e eserleri,. fıılmll 

bir tcdklk, (Kedi P<'nçe31) felcrası Reşad 

Enls'ln edebiyat ıı.nkcUnc ''crdi~I <'cvab, §111"' 
lcr, hlkA.ycler, rcalmll nktlia' ltc " · s. vardır. 

513 A. Kadri O. adr~sile mektup ' 

gön~eren okuyucumu::a : 

İstekleriniz hakkında görüşm\ k üzert 
servisimize 111üracaatınız muvafıktır. 

.Vkıt Propaganda Servisi 
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rai makine ve aletler - 1 (1 
.. 1 G"b ·ı·k zı 

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

Kc if bedeli 5724 lira 5 kuruş olan Çubuklu _ P.:şabcıhçe yolunun yarı kalan 
kısmının tamamlanması işi açıkı:ksiltmeyc konulmuştur. Kedf evrakı ve şartmı
mesi levazım miıdürlüğünclc görülebilir .. İstekliler 2490 No. lı kMunda yazılı 
\'esikaMn ba l.a eksiltme gününden evvel son iki gün is'nde Bayın!inlık Di
rcl:törlugüne mürııcaatla fen ehliyet ve 5İkası alma:ılrı ve 429 lira 30 kuru~Juk 
ilk ~~minat m !:buz veya mcktubile b::ra bcr .5/ 5'93 7 çı.:.rrmba g:.in:.l s:ı::ttc 

Daimi Encümende bulunır.alıdırlar. (İ) (2171) 

Karac:ğaç müesscscsatı soğuk hava deposuna tüccar tarafmdan k.lnulacak 
t h:nin.n 40100 teneke krema, yoğurt vepcynir tcııckcleıinin lehiml"nmesi ve yal. 
rız pe• ·ı:er'n bu deliklerden nyi cylcd'Y.leri sdamunıyı ikmal eylemek i~i 

• cı1 : c, ı'tr.~yc konulmuştur. Bu işe ta:1 m:ncn 619 lira bedel tahmin olunmuştur. 
rt-ıa:n::~i lev. z•m müclürlüfündc görü lcb:lir. istekliler 2490 No. h kanunda 

~ z lı \'., ... i1:::ı ve .ı: 6 lira 43 k:.:nışluk ilk teminat makbtı: veya mcktubilc bernber 
'.i 5 937 rcr:cmbe gunı.i sant 14 de Daimi Cncı.imcncle b'..llunmalıdırlor. ?170) 

• 
Dü"-k:.i 1lc- evine lüzumu ol"'n 3(100 lcilo 
patrte-; (b.~ı": ı::!o u 8 kun:~tan) 

M:.ıhammen bd~ii 

2~0 lira 

ilk tcmin<:.tı 

18 lira 

'l'' .,:d,ı c'nsi ı:iktarı ve mt:.h::ım ıncn l°'tüeli::ri y;ı.!ılı olan patates ptz:arlı
~a J:on t'r.:ı ı:ll~:d:r. I:v:nkı Encümen kaleminde göröülebilir. iı:te!tlikr 24 90 nu
~u~ralı l:::ınund:ı ya-:1]1 \'C' ika ve hi::arm C:1 J!Ö"' ~r'J:n i!l: t::minat makbuz: veya 
'n .. ~.ub.1 .. bc • .ıb:r 20 4/937 salı gün;.i G:ı.~t 14 de Dairr.i Enc\.:~en<lc bl•lunmalı
dır!.:ır. 21 ~ J) 

Jandarma Genel Komutan~ığı Anka
ra Satınafma komisyonundan: 

Metresi Altmış kuruş değerlenen eldeki evsaf ve örneğine uygun on hin 
met:e yn.:lık clbi:;elik kumaş 19-4-937 Pazıırtesi günü snat ı o da kapalı ek -
si.•::ıc usulilc satın alınacaktır. Şartnamesi parasız i:omiı:yondan alınabilecek o
bn bu eksiltmeye girmek isteyenlerin ~ört yüz elli lira ilk teminat m~kbuz ve· 
ya hcı:-l::ı mektubunu ve şartna:nedc ya zıh ve:;ikaları muhtevi teklif mektup -
lımnı b::lli (;U:'liı saat dokuza k;ıdar komisyona vermiş olmaları. (779) (1820) 

z •w·--•••-- •' r , ••• #15 ca;• 

Çok Mühimdir 
OKUYUNUZ 

KURUN ve HABER gazele~eri okuyucularının fuyaaforı için 
yaptığımız teklifi hüsnü kabul ederek: 
1 - Her tü:lü ihtis&ısa göre doktorlsr 
2 - Dişçiler, 
3 - Ecznctlar, 
4 - Erkek ve kadın berberleri, 
S - Terziler. 

lle okt)rlannı tanı~brmaya hizmet işini servisimize vermİftİr. 
Bu rne~guliycttc bulunanlardan arzu eclen!er bu gazetelc.r:n DOK~ 
TORU, D1ŞÇ1S1, ECZACISI, BERBERi ve lERZiSf clerak tcmt 
senıt okuyucularımıza tavsiye edilecektir. 

Gelcbi1cn!erin bizzat \'e meşguliyetleri fozln ofonlnnn ~c!ttup
le en lns::ı. za.-nr.nda müracaatlarını rica ederiz. Bu müracaatlarda sa· 
lııaıa şekiHeri kendilerile birlikte lc~bit edilecck~ir. 

Vakit Propnıa:ıda Servi~i 
VAK.lT Yurdu 

Ankara Caddesi • lstaribul 
Telefon: 24370 . . ~ . . ' ' ' .. l . . ' . , ~ ~ ~ t,. ol. 't • 

. . 1 . t '·· ~ 
. .. .:......~ .... -·~ 1 

Denizyolları 
• 

iŞLETMESI 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaı 

Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 
EDDl:illl Han t c 1 e fon : 2 2 i 4 O lillC'.:113~ 

1 rabzon Postaları 
Pazar, salı 12 de Perşembe 16 
da. 

lzmir Sür'at PostaJı 
Cuımı rtesi 15 de 

Mersin Postaları 
Salı, Perşembe 10 da Kalkarlar 

Diğer Postalar 
Bartm 

ı~mit 

7' Cumartesi, 
ÇF.r~amba 18 de. 

- Pazar, Salı, Per
şembe 9.30 ~a. 

1udanya - Pnzar, Salı, Perşem 
be. Cuma 8.30 da. 

.J~ndırın~ - Pazartesi , Salı 

Çar~.ımba , Per· 
tembe. Cnmarte$i, 
20 de 

Karab;go - Salı. Cuma 19 da 

Ayvahk - Salı, Cuma 19 dn 

İmroz - f-n•mr !) da 

fRABZON ve MER'ilN posta 
!arına ka:kr~ günleri yük alın-
maz. (2T63) 

te# Q*«M ++ee• 

BRESLA U SERGİSİ 
ve 

Ziraat makineleri 
panayırı 

• 

muesıte5c et • u recı ı ·. t 
neleri - Kuvvet merkezleri • • eJe 
ve aletleri - Nakliyat makı11 aJJ! 
leri - Motörlü her cins arab ·~ 

Ü' ı;. 
mahaller - Elektrik - Tekn 
1 . ~ ~' nşaat ve malzemesı - s;.,V 

eşyası - Büro eşyası. .. ~ 

KÖYLÜ SERGİSİ; bU~1l j 
ve damızlık hayvan scrgisİ~j 

CENUBi ŞARK MEM1' 
ve POLONYA bu se.rgideıJ 
zirai mahsullerini ve ilk 
teşhir edeceklerdir. 

Her nevi istihbarat ve trenlerde tenzililt icin malümat ve saire 
yahat acenteleri tarafından verildiği gibi. doğrudan· doğruya da sergid'11c; 
bilinir; BRESLAUER MESSE · unc! AUSSTELLUNGSGESLLS 
ERESLA U 16 Almanya '1'.lfessegclaende 

Muhammen bedeli 12i5 lı,a 25 kuruş olan 45 adet ambuvat~ 
boru ile 22 adet flançlı ve 1 7 ac1.rt ambu v .. t:nanlı va:talar 29-4-37 
gi.inü saat 10 da Haydarpaşüda gar L nası dahilindeki komisyon tarı:! 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 95 lira 65 kuruş1 uk muvakkat tcınir.~t 
nunun tayin ettiği vesaikle biri itte eksi itme günü saatine kadar ı.orıı1' 
n.caathm lazımdır. Bu işe ait ~artname ler ı~omisyondan parasız: oızr 
maktadır. (20GG) ./. 

l\apalı zarf usuıile elislllme fi·a11ı: 
a ia ·nde 

\ 1 - Eksiltmeye konulan i~: Malatya istasyon tesisatından otan ~ 
uzunluktaki yolun parke taş kclJınm inşasıdır. 

l'c~if bedeli ''25715,, lira "85., ku ru~tur. 
2 - Bu işe ait evrak şunbrdır: 
A - Eksiltme artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık i~leri gend şartna mcsi 
n - Fenni şartname . 
E - Silsilei fiat ve keş'f lıı..;ldsa cet veli 
:tstiye:ıler bu cvrnkı ( 130) ku~uş bedel mul:abilinde şo::e 

. ( 
tarihir.de salı günü saat 16 ela rJafia 

ğinden alabilir. 
3 - Ek .. iltmc 4/5 937 

Şose ve Köprüler Re"ııli~i eksiltme komisyonu oJ::mr.da kapalı ıarl • 
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye ı;ircb:tmek için ta liplcrin ( 1929) liralık mu .. ·ııı:I:, 
vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayılı nü:;hamnda çıkan mlimatııaf11'~ 
müteahhitlik vesikası ibraz etmesi hızım dır. İsteklilerin teklif mektUP!P 
cü maddede yazılı saatten bir sa;:t evveli ne kadar komisyon rc:;iJigitı' 

Sahibi: ASrı.J US mukrbilinde \'e:-mckri multtazidir. Posta da olacak gecikmeler kabul v 

_~_·e~s~v~_o_ı_re_k_ta_r_u_:_R_rc_ık __ A_h_~_ct_~_a_v_en_~_ıı~--~----~----~--------------------~--------~(-~ 



Bl7güA 6inafar 
Ou 1Urad.1 Amcrikath, hele 

Ncvyorkta yapılan büyük b!na
Jar. herkesin dıJ:ne destan ol 
muştur. Hatta elli, yüz katlı 

olan binalara "zök kazıyan .. 
adı veriliyor. Fakat ne olursa 
olsun bunların cok eski J•aprla-
ra karşı durmasına imklin yok
tur. Mese.l.i Çinin şimal taraf
Jarmda meşhur ''Çin drvarı., 

gibi. Bu dıvar Mançuride bu
lunan Türklerin akrnJarmdan 
ve memlekete girip yerleşmele 
rinden kurtulmak için Mitad -
dan iki yüz krrk yedi vıl önce 
İmparator Tsin - Şi - H uan~ -
Ti tarafından yaptmlmt!itı. U
%unluğu iki bin dört yüz !do
metrevi bulmaktadır. 

Hayvanların 

uykusu 
Kediler uyurken, arka ayak

larının üşümemesi için kuyruk
larını bacaklarının etrafına do
larlar. KöP.ekler, yazın başla
rını toprağa dayatırlar, kışın 
'bacakları arasına sokarlar. Fa
kat bunların en gülünçlüsil 
fildir. Bu kocaman ·hayvan , a
yakta uyur, hiç kımıldanmaz, 
hortumu sarkmış bulunur. Yal
nız ba~mı yavaşca sağa, sola 
sallayıp durur. 

Kaliforniyada çok eski ve 
çok geniş gövdeli yüksek ağaç
lar vardır. Sebebi de Ameri
ka keşfolununcaya kadar orman 
lara dokunulmamış binlerce 
yıl balta girmemiş halde kalmış 
bulunmasıdır. 

Her ne kadar tarihten önce
ki zamanlarda Behren~ boğazı 
yoliyle oraya Türk göçleri ol -

muşsa da bur.lar bütün kıt 'ayı 
doJ.duracak ve bütün ormanları 
işliyecek kadar çok değillerdi. 
Resimde göru:..i ir:lnüz Uç bin 
va~nda bir a~::lcın kütüğüdür, 
içi de oyulmuştur. 

Karti dö Pcpervut adında 
bir adam bunu otomobilleri için 
garaj diye kullanmaktadır. 

Son zaıtn.rınurd.tt A vut1tur.al
yacla trenleri clt:ktriklc iş/iyen 
bir demir yolu yapılmışur. Kı

tamn yerlileri bunun üzerine 
deJışetli şikayetlerde bulunmuş
işler<Ien Jıaz etmediklerini zan 
işlerden haz etme.diklerinin zan 
etmeyin. Hayır. bunun için 
<leğildi, tehlikeden dolayı şika 
yet ediyorlardı. Sebebi ş~ 
Trenleri işleten elektrik rav -
lardan geçiyor; Raylar is~ ac;ık
ta olduğu için dokunanı hemen 
öldürüyor. 

Bir defa oradan ge~en bir 
süı•:inün koyunları yıldırımla 
vurulmuş gibi bir saniye k.!n· 
de kömürleşmişlerdi. Bunun 
üzerine hayvanların sahibi olan 
yerliler kıyameti koparmış. 
trenlere hücum etmek istemiş
lerdi. Kumpanyanın adamları 

vaktinde yetismiş. ölen koyun 
Jann parasını vermiş ve hattın 
etrafını kapatacaklarını vade
derek yerlilerin öfkesini yatış
tırmışlardır. 

Kalay vernik 
Yaptığınız bir haritayı çok'. 

beğe~diniz, buna vernik vur
istiyorsunuz. İşte size kolay 
bir çare. Bir çiy yumurtanın 
beyazını ahr, fırça ile harita 
üzerine sürersiniz. 
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ruya :halinde canlanmaya 
başladı. O .. sanki korsanla
rın gemisinde bulunuyor -
muş. Tüccar gemisinin na
sıl kovalandığını, aradaki 
muharebeyi, kaptan:n yanın 
da bulunarak noktası nokta
sına görüyordu. Hatta tüc
car gemisinin teslim bayrağı 
çektiğini de baş korsana o 
haber veriyor, fakat beriki 
bunu dinlemiyerek, "Hayır , 
hayır! Sonuna kadar harb 
edeceğiz . ., diyordu. 

San~ıklar karaya çıkarı
lıp mağaraya yerleştirilirken, 
guya Türkber bir kayanın 
dibine gizlenmiş uyuyorken 
birdenbire işittiği ko:kunç 
bir sesle uyanıyordu. Kar
~ şısında kaptanı görmüştü. 
Bu adam kanlı sesile bağı
rıyor: 

- Miskin, çalışacak yer
de uyuyorsun öyle mi? 

Diyordu. TE!m bu sıra
da kayaların arkasından bir 
takım hafif sesler geliyordu: 

- Allah belasını versin 
böyle kaptanın! 

Korsan başı bunu işitmiş, 
eline tabancasını alarak o ta
rafa doğru gitmişti. O kü. 
fürleri eden dümenci idi. 
K~ptanm kendi üzerine gel
diğiİıi görünce yalvarmaya 
bafladı: 

- Anu\n, beni öldüqne
yin; size karşı hiç bir kötü 

2 - KURUN'un ~ Myfuc 

düşüncem yoktur. 
Korsan başı bunu din

lemedi bile. 
- Köpek, s(izlerini isit

medim mi sanıyorsun? Ge
ber öyle ise f 

Diyerek ateş etti. Uyu
yan Türkber fena halde kork 
muştu. 

- İmdad, İmdad beni öl· 
dürüyorlar; yetişin 1 

F eryadile gözlerini açtı. 
Fakat tamam ile uyanmış de
ğildi. Kulaklarının dibinde 
bir ses: 

- Türkber, Türkber! Ne 
oluyorsun yavrum? Uyan, 
seni öldüren yok, korkulu 
bir rüya gördün. Haydi U· 
yan çocuğum 1 

Diyordu. Bunu söyli
yen ve çocuğu sarsarak uyan 
dırmaya çalryan Mustafa ça· 
vuştu. Türkber önce şÜp· 
heli şüpheli etrafına baktı. 
Sonra karşısındaki adamı dik 
katle gözden geçirdi. Göz
lerini uğdu. Derin bir ah 
ederek; yavaşça dedi ki: 

- Çavuş, sen misin? A· 
man ne kadar korktum. Kap 
tanın beni öldüreceğini zan
netmiştim. Hain herif her· 
kesi öldürdü. 

- Kaptan kim} Hani ki· 
mi öldürdü} Etrafta ne ö
lü var, ne de yaralı! Sen rÜ· 
ya görmüşsün yavrum. A. 
çıkçası bu. Benden ayrılalı 

kaç saat oldu ' biliyor mu
sun} Tam beş saatl Deni· 
zi. yakından görmek için sa-. 
at onda yola çıktın. Bak 
şimdi üç! Öyle üz~ildüm 
ki. .. Bu çocuğa ne oldu?. 
Başına bir kaza mı geldi di
ye ne yapacağımı bilemiyor
dum. Aramaya çıktım. Her 
tarafa baktım. "lmdad, İm
dad., seslerini işitince "Kim 
bilir hangi zavallının başırta 
bir felaket gelmiş .. diye koş
tum, buraya geldim. Seni 
buldum. Korkulu riiya g(i
düğün halinden belli o
luyordu. 

- Ah sorma, Mustafa 
çavuş! Şurada bir mağara 
bulmuştum. Merak edip gir
dim. bircok sandıklardan 
bir tanesini açtım. içinde 
kağıtlar varmış, okudum. 
Gel seni götiireyim de 
gör. işte şurada! Birçok 
kişinin tüyler ürpertici ölüm
lerine sebeb olan neler, ne 
büyük bir zenginlik var. 
Haydi gel!. 

Mustafa çavuşun kolun
dan tutmuş götürmek isti
yordu. Fakat çavuş gülerek 
Türkbere dikkatle bakıyor 
du. Sonra okşayıp tatlı bir 
sesle dedi ki: 

- Yavrum, sen rüyada 
gördüğün şeyleri sahiden ol
muş sanıyorsun. 

- Havır. bunları uvamk 

iken görmüştüm. Sandıkla
n açmaya çalıştım. Yapa -
madım, çok yoruldu~. O
kuduğum kağıtlardan da ka· 
fam o kadar şişmişti ki bu 
kayaya oturup düşünürken 
uyuya kalmışım. Rüyayı 
o zaman gördüm. 

- Hepsi rüya çocuğum, 
hepsi rüya!. Sana gerçek · 
gibi geliyor. Vaz geç, şim- 1 

diye kadar kaybettiğimiz za 
1 

man yetişlr. Vaktinde çift- 1 

liğe gidemezsek annenin ne 
derece meraka düşeceğini ak'. 
lına getirdin mi? 1 

Bu sözler Türkbere her
şeyi unutturdu. Annesinin 
üzülmesini istemezdi. 

- Peki çavuş. haydi gi
delim. Annemi üzmekten ~ 
se o kadar adamın kanına 
mal olmuş olan bir mağara 
dolusu zenginlik feda olsun. ' 
Annem bana herşeyden kıy
metlidir. · i 

ikisi de el ele vermiş, kan ' 
ve ölüm kokan kayalardan ' 
U7,aklaşmaya başlamışlardı. 1 
Yarım saat gittikten sonra 
atlarını bıraktıkları yerde bul 
dular. Üzerlerine atlayıp 
yola düzüldüler. Henüz bir 
çeyrek saat kadar gitmişler
di. Çavuş birdenbire atını 
durdurdu: ı 

- işitiyor musun} Si· 
lah sesleri geliyor. 

Dedi. 
.(Dahası var)'. 

- Bana üç insan adı söyli
yeceksin. sonları (K) ile bit
sin .. 

Çelik olur diye 
horhtu 

İkinci yoldamada kimya üğ
retmcni ~elen sualleri yazdırdı. 
Tatlı demir soruluyordu. Ö~
retmen dedi ki: 

- Puttaş, Bcsmer, Marten, 
Smes Piliter usullerini yazın, 
ama bunları tamamiyle istihsal 
ederseniz demir, çelik olur. 
Ameliyatı yarıda bırakın. 

Öğrenicilerden biri bunu 
pek bilmiyordu. Sınıfta da sı
kı bir ne~aret olduğu için lrop
ye yapmak ihtimali yoktu. Ak
lına g;elcn bir şeyleri yazdı. 
Yar:ıda keserek .götürüp öğret
mene verdj. Öğretmen kağıda 
bakarak dedi ki: 

- Pek az yazdın. 
- Tabii, daha uzatsaydım 

çelik olacaktı. Ondan korktum. 

O da çıkar ya ! 

Öğretmen Gündüzü derse 
kaldırdı: 

- Sen y:ız tatilini nerede 
gcçirdiin ? . 

- Erganide, amc.amm çift
liğinde. 

- Çok güzel Erganinin en 
mühim şeyi nedi['? 

- Madendir, Bay öğret
men! 

- Ya, madenden ne çıkar? 
- Çok derin kazarlarsa su 

çıkar. 

Başka eli yokmuş 

Sofrada GündüzıJn çok sev
oi~i bir börek vardı. Yaramaz , 
çocuk bunu iki eliyle tutup ısx· · 
rryordu. Annesi öfkelendi: ' 

- Gündüz, bu yaptığın ne? 
Niçin iki elinle yiyorsun? 

. - Uç elim yok ki anne l 1~ 
ter istemez ikisiyle yiyorum. ) 

Doğru söz 
.... 

Öğretmen Türkçe dersinde · 
Gündüze soruyordu: •• 

- "Hırsız bugün, bir eve 
girerken yakalandı" deraem 1 
bunun faili nerededir? J 

- Hapishane Bay öğret - ; 
men. 

-. , ,~ - Bulamıyor musun? Ben 
yardım edey:m: 

Sadık .... ·~'.ı\ ı ,,.-

Höş sözler 
Düşünmez olur mu ? 

ııı~w~ 

- Canım sen de pek alaka
s.ız görün:iyorsunuz. Bu çalı
nan güzel bir parça sana hiçbir 
şey düşündürmüyor mu? 

de yarım saatten beri düşünüyo
rum. 

- O yaramaz Gündüz ne 
dedi? 

- Şüphesiz düşündürJr. 
Demin Gündüzün dÔdiğini ben 

- Ne diyecek? vah zavallı 
üst kattakiler dedi. 

-

Türk milleti 
~ aor5alar yavrum0 bu dünyada en eski, 
En büyük bir milleti; cevap ver düşünmeden; 

Cökıü!'ü kabartarak o sorana söyle ki: 
- "BüyÜk, e~,j millet mi? En küçüğü itt" ben!,, 

* * • 

Böylece öğünmeye dünya bdar hak!cın var • 
Sen Türksün; Türk milleti binlerce yıldanberi 
Bilgisi, kuvvetiyle, ıan ve şerefle yaşar, 
Her milletin üstünden, her milletten ileri. 

• * * 

Binlerce yıldanberi ne Uluslar yıkıldı. 
Adlan anılmıyor yqıyanlar yanmda. 
Yaratılı11 nrhiı Türklüğe mahaus kıldı, 
Sönmiyen bir ateı var damarnın kanında. 

• * • 

Türk es"iden dünyayı tenleten büyük toydu; 
Bilgi verdi, d~ verdi bua-ünkü millet!ere. 
Gene o kuvvetle bucün şu dünyaya el koydu; 
Türk yüksekte duracak, milletler seçse yere. .. 

'A. :/ ... met U lııkıd 

1 

. 

Cevap olarak cebinden çı
kardığını havaya atar. 

Mü!Jim işi var! 
Gündüz, pazar günü öğle • 

den sonra sokakta bir arkada
şiyle buluşmuştu. Arkadaşı 

ona oynamayı teklif etti, Gün

düz : 
- Hayır, şimdi olamaz. Saat 

üçte sinemaya gideceğim . Dedi. 
Öteki kolundaki mini mini saa
te bakarak: ' 

- Daha erken henüz saat 
iki! 

·n'rye kandırmağa çalıştı. 

Gündüz cevap yerdi: 
- Bı.ı.radan eve gidip temiz:

.leneceğim, sonra iyi elbiseleri
mi giy'ip saat üçe çeyrek kalın
caya kadar ağhyacağım. 

- O da niçin! -- Beni sinemaya götürme-
ye razı olsunlar diye. 

7 ozan tarifi 

Tabiat.bilgisi ve eşya der· 
sinde bayan öğretmen gi.in
düzü kaldırmış, soruyordu: 

- Söyle bakayım, toz 
nedir} 

Gündüz bir dakika düşün 
dükten sonra cevap verdi: 
dur, bayan öğretmen. 

- Suyu alınmış çamur· 

f(uvvetli hafıza 

Gündüz kanaat notları veril 

diği son hafta eve geldiği U

man annesi soruyorou : 

- Nasıl senin için öğret

menlerin kanaati iyi mi fena 

mı? 

- Çok iyi anne 1 

- Ne notlar aldın? 

- Zannederim ki hiç kın .. 

ğım yok. 

- Nasıl mesela? 

- ilk önce hafızamın kuv-

vetli olduğunu söyleJiltr vo 

bunun için on verdiler. 

- Sonra? 

- Sonra mı?.. Unuttwn, 

anne! 
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Yap yaptığın kadar 
Bekta4i b ir yığın çamur yanında 
Oturmuştu, büyük bir işe dalmış. 

Eğilip k"ialkıyor, ne ıeı, ne seda; 
Bütün dikkatini çamura .almış. 

Bir avuç alıyor, ezip büzerek 
Bir çocull heykeli yapıp üflüyor. 
Ne de ter döküyor, ne büyük emek! 
C>tede b ir adam, durmu' bekliyor, 

itin sonu neye varacak diye. 
' Bakb ki bu öyle biter it değil, 
\' anaf h y~vafça dalgın itçiye 
l>edi ki: 

- Erenler, beni cahil bil, 
Sözlerimi bot gör, bu yapbiın 
Bektatı büyük bir adam halile 
Ona baktı, sonra kendi kendine 

Söylüyonnut gibi, hafifçe §Öyle 
Gülerek dedi ki : 

- Görmüyor muıun? 
Tanrı oldum ben de yarabyorum. 

itte Adamlarım ya'8ıln, dursun.
Sözlerinde vardı öyle bir kurum; 
Oteki '8tardı: . 

- Peki Erenler, 

Rızkına verdin mi bu ;:..tamların 1 
Diyeceği oldu. 

- Ayol birader, 
Sen de düşünmeden ne sayıkladan? 

Ya Allah vermiş mi benim nzlmm? 
Nefesim kokuyor günlerdenberi; 
N erde? Verıe ya g ünlük hakkıma ; 

Açlığımdan yok mu oi'ıun haberi? 

Yaratmış ya işte bu da bir hüner , 
Kullan dilerse sürünü{" yaşar. 
Rızkını vermemek olurmuş meğer, 
Düşünmeden yap, yaptığ~n kadar. 

Bulmaca 
i 2, 3 "4 5 6 

Is - UI 

1 - B:.iyük şair: 
2 - Bilgi; 
3 - Bir isim; 
4 - İşçiler; 

(1 
1 )''-~-+---r---ı 

5 - Bir had, bir nota; 
6 - Büyümek için toprağa 

konulan. ~ 
~J.--l-lı 1 --1--1 -t---11 1 
ı4 il 

J 
15 
J 
l~L--1-L-"'---..!-~ 

Yukarıdan aşağıya : 
1 - Anlatılan bir vaka; 
2 - OOnya. bir harf ; 
3 - Bir küçük çiçek, bir 

harf. 
4 -Yapmak; 
5 - Bir harf, bir yer sor 

mak; 
6 - Gen;şlik. 
Soldan sağa: 

4 - KURUN'un çocuk sayfası 

Nedir o, bil ! 
-.:.wa- =-- ...-~ 

1 

K;anadım tüysüz, ayaklarım 
~·uvarlak, öyle sesim var ki en 
büyük kuşları korkuturum. Ca
nım suya benzer. aklım sırtım
dadır. "uç,. deseler zümrüd an
ka gibi uçarım. "ak,, deseler su 
gibi akarım. Neyim ben? bil! • 

il 
Hayvanım ota benzerim. 

sıkılmaya gelemem hemen açı
lırım. Suyu görsem dayana -
mam içerim. Vücudum delik 
deşik, gene çalışmaktan yılmam 
bir dadı gibi seni de temizlerim. 
Neyim ben? bili 

~); 

..... .... ~ 
-=- '" 

fJliimiin kumandöô .. 

Vaktiyle orta zamanda, ·ls -
panyollar ..:.1dülüste bulunan 
Araplarla muharebe ederlerken 
hem tuhaf, hem de korkunç 
bir hile yapıp harbi kazanmış
lardı. f spanvol ordusuna ku
manda eden Sid adında bir de 
rebeyi idi. Bu adam askerleri
ne ces!lret vermek içiiı önde gi· 

Alllncı sayımızdaki 
"Nedir o? . Bil,, lerin 

cevabı 
I 

Sebzelere düşse yakan, ateşe 
atsan eriyen, suya koysan so
ğutan, şurupla kanştır.rı:an ye_ 
nen (kar) dır. 

JI 

. Bir kuyumcu denize (züm
rüt) düşiirmüş. Sığ yerlerde de. 
nizin suyu yeşildir, Jipte de 
yeşi1 yosunlar vardır. Rengi 
yeşil olan (zümrüd) ii görmek 
knbil değildir. · 

Bulmacanın ceva~m 

Yukardan 2şat;ıyn: 

1 - Naci, l.ıit; 

2 - f~eri, su; 
~ - Saman, al; 
4 - Amade. ru; 
5 - Nal, cm; 
G - Z, et; 

derken vurulup ölmüştü. As .. 
kcrleri hemen bunµ~·atına gü -
zelce bağlıyarak <l\işmesine en
gel olmuşlar ve atın yanına da 
bir şövalye katarak hayvanı i
dare ettirm:şlerdi. Araplar, 
kumandana birçok defa ok isa
bet eylediği halde ölmediğini 
görerek korkup kaçmışlardı. 

7 - A, sel, N; 

8 - Ki tap, E. 

Soldan sağa: 

1 - Nisan, ak, 

2 - Açamaz, İ; 

3 - Cemal, T; 

4 - İrat, Sa; 

5 - İnek, ip; 

6 - B, el; 

7 - işaret; 

8 - Tulum, ne. 

Kazananların isimlerini ve' 

kaazndıkları hediyeleri salı gün 

kü Kurun gazdcsinde okuya• 

caksınız. 
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' VIII 

/{orkulu bir riiga 
Türkber, 'tayfa başının 

yazılarını sonuna kadar bü
. yiik bir mernk ve heyecanla 
. okl1yup tekrar sandığa koy
. du. Fikri çok yorgundu; şa-
kakları zonkliyordu. Mus

. tafo çavuşun beklediğini u
nutmuştu. 

- Sözün kısası, bu cana· 
varlar zengin bir tüccar ge
misini ele geçirip içindeki-
1eri boğazlamış, denize at
mışlar. Kaptanları olan kor· 
san başı, zenginlik hm.ile 
kendi gemisini ve arkadaşla· 
rmı yakmış, onun ölüm 
yamağı tayfa başı ile, gemi-

. den kaçıp kurtulan dümenci 
bir yığın altın i: in biribirle
ni öldürmiişler, gona kalan 

tayfa başı da ~ıtmadan ken
dini kurtaramamış. B u ka
dar hırs ile kavuşmak iste -
dikleri biiyük zenginlik yüz
lerce yıldanberi burada kaJ. 
mış. Sahiden kalmış mı ? 
,Hele bir bakayım! 

Diyerek yerinden kalktı. 
Biraz ileride duran bir san· 
dığa yaklaştı. Yar kuv\'c
tile zorlnyarak açmaya çalış
tı. Fakat. kapağı bir türlü 
açamıyordu. 

- İmkanı yok; kuvvetim 
yetişmiyor. Mağaranın bir 
az daha içerisine girsem bel. 
ki kilidi tamamile çürümüş 
bir sandık bulurum. 

Dedi. Bir iki adım atar 
atmaz yerde paslı bir kılıç 

buldu. !:.line alarak gözden 
geçirdi. 

- Evet, evet, canavar 
kaptanın kanlı kılıcı! Tay
fa başı galiba bununla dü
mencinin karnını delmişti. 
işte, kabzası üzerinde kapta
nın İsmi yazılı. Bunu elde 
tutmak değil, görmek bile 
günah!. 

Diye söylenerek altın 
kab7.alı kılıcı fırlatıp attı. 
Artık daha ileriye gitmek ,İs· 
temiyordu. Biraz hava nl· 
nıak için mağaradan çıkıp 
deniz kenarma gitti. Bir ka
yanın yanında kumlar üzeri
ne otu,rdu. Mustafa çavu· 
şun bu sandıklan göm1ekle 
ne· kadar şaşaccığım diişünür 

keıı. 

Eyvah, ben cavu~~· 
biisbi.itün unuttum. G eriye 
dönmediğimi görerek çok ·ü. 
ziilmi.iş olmalıdır. Bir iki 
dakika burada dinlendikten 
sonra hemen gitmeliyim. 

Dedi. Ayakları ucuna 
kadar gelmi1, tatlı şırıltılarla 
kumlrın okşaynn kiiçük dal
gacıklara baka baka gözleri 
engine gitti. Göz kapakları 
yavaş yavaş ağırla~tı. Ba
şını arkasında duran bir ka
yaya dayadı. Fikri 6 kadar 
yorulmuştu ki istemiyerek u 
yumu~ kolmı~tı; 

Tiiccarm ve tayfo. ba
şml'1 kr.f~ıtlarında okudufiu 
"'t>yler biribirinc kan~arak 

1 - KURUN'un çocul: sayfası 


