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il tay teşkilatı esasiye kanun ol 
ltı . . projesi bazırlii~dı 

1gijız ekisperinin Fransız ve Turk hukukçu
anna danışmasından sonra hazırlanan proje 

Dün komife1Je verildi 
, Dil meselesi de bugün görüşülecek 

liııııı b e, l (A A d ' . 1 M . s..'."~ 
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ltlU.taku u hafta zarfında Sanca. - raportöril B. Sandlerin mümeuilli tir . 
........_ --.,. ıtatUsUnU alıikadar eden taveçli B. w .. ımanm huzuru ile, ko • Komitenin talebi ıı.ertııe lnlgiliz -------= eksperi Sir Dunnat FraJIA ve Türk 

hukukçulan ile danıttıkdan sonra San 
ca.ğın tefkilltıesuiye )l&Dunu projeai • 
ni hazıralmııtır. Bu proje, bu 11.bah, 
komiteye verilmiıtir. 

Diğer taraftan, Türk ve Franatz 
müta.huaıslanmn yardmU ile Hollan
dalı eksper B. KolleWYD Sancağın 
ıtattlsilne ald baSI tekDlk meselelerin. 
escUmle SÜJIU'Ük• polt&t para ve saire 
meMleleırinin tadkiJdDe devam etmit • 

tir. 
Komite, 8nUmtı.ıeki hafta içinde, 

1 
Sancağın atatnytl ve tetkilatıesaaiye 
kanunu metinlerinin tam suretle telbi

Mühim meseleler 
kar9ıs·~~..-.·ıtere 
Niçin bir tevakkuf h• llnd• 

bulunuyor? 

tl lflne devam eyleyecektir. 
Cenevre, 1 (A.A.) - Anadolu Ajan

arnın buıuıt muhabiri bildiriyor: 
Eksper komitesi bugün mutad 

içtimamr yaparak !\ancapn askerlikten 
tecritll ha]dondüi SnstJll ~ 
taU komiıyonda hazırladıit raporun te. 
ferrüatı {berinde tetkikatta bulunmuı
tur. Komite yann lisan meselesini tet-

kik edecektir. 
FRANSIZ HARfClYE NAZIRI 

ELÇtMlZLE GöRÜŞTÜ 

Tıı,raf adreaf: Kurun • ts&.nliul 
Telef. 2Hl.3 (Yua), 2t:~70 (idare} 

Deniz lis sinden elli 
genç mezun oldu 

Harp sınıfına seçilen genç bahri· 
gelilere dün merasimle 

diplomaları verildi 
J)eD1ıı llletıint bitirip harp sınıfına 

geçen talebelere dün öğleden aonra Hey 
betia.dada.ki ))eniz liaıeeinde meraaim
le diplomaları verildi • 

Merasime deniz subayları, miltekait 
subaylar, talebelerin aileleri davet e· 
dilmittir• Mektep binası bayraklarla. 
ıilllenmiıti. Davetlilerin çoğu bir bu. 
~ukta k'"öprilden kalkan vapurla Hey -
beli adaya gitmielerdi. 

ıc 7~._ .. m,.1ttebin ~ .. 
de hazırlanan a.ndalye ve koltullll'. 
da istirahat ettirilmitlerdir. 

rb'e mektebini kuran Bay Hamit N&. 
ci de merasime davet edilmifti. Aml· 
ral bu yqlı denbıcinin elini öptü. Ha • 
tırını aordu ve sıhhatte olarak daha 
çok yaşamasını temenni etti. 

Saat üç buçuğa geliyordu. Mızıka i.8. 
tik\i.1 marşını çaldı. Talebeler hep btr 
ajtzdan söylediler. 

Bundan sonra mektep talebelerin • 
den bir kıımı amiralin ve davetlilerin 
öllUndıt muhtelif idman .b...atı.i.,., 
tdar. Çok "&Untlandılar. 

)ı(Uteaki~n lise bir, iki ve Uc;:UncU 
amıflar harp sınıfları talebeleri tara • 
fmdan yapılan tayyare modelleri ev • 
vel& teker teker, aonra gurup halin • 
de uçuruldu. Modellerin havada UÇUi· 

lan bUyUk bir r.evkle eeyredildl. Mo
dellerden bir kıımı ,uraya buraya çarp 

(Sonu: Sa. 7 Sü. 1) 

Saat tam üçte filo kumandanı ami
ral Fahri Yavus harp gemisinden mo
törle mektebe geldi. Rıhtımda deniz 
muzikaııı, mektep k\ımandanı ve subay. 
lan, talebeler tarafından kaJ'lılandL 
Bir müddet bahçede hazırlanan kol -
tuklard& istirahat etti. Tkaret Balı -

Pariı, 1 (A.A.) - Hariciye nazın 
Delboı bucün Türkiye büyük elçisi Su
ad Davu'r nltul ederek kendiıiyle u. 
zun müddet ıörUımüttür. ------------------~------------
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Amerika da 
silahlanırsa ... 

lra... Y°eaiııde hi n•r•Y• varır? Halit Ziya . 
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lA Da --------::----- HaUıevlnde ıvı •• /1 Uece Şehremini HaUıevinde 1ıut1ulanaca1! Dünkü maçta 2-2 berabere kaldılar 
'" U~ahipzade Celal'in 
&.,Q~ ~thayab kutlu landı 
~ıı/ı Aynaroz kadısı eseri oynandı, 

ar,.,,. Osman Ce~al Başrolü. 
temsil etti 

d·ı t 
1 

ti cltbl ıete yaprtmıı ve ils-
e ı en op an .. kk b b .. 
tadın takdirWrJarllldtn mure e u-

"'k b' kalabalık blll' bulunmuştur. yu ır u Ik . .. Şeh...-ıni pi evı t'CJl. 

... !oplantrJ'l.__...ı. Nusret Safa C01kun 
soru genç m~·- . . b k 

-'-· _ı ... : Halkevının u aran 
armı• ş~.....- .. 

:r :ı• • ı i.zah etmııtır. 
vermeıındeld _..y kil .. .,eı, 

Ondan sont• B. Baha rauye • 
. . de etıl'rn çocukluğu. 

mıı. Müaabips& ;..__u tiyatro eserleri 
hayatı tercüme~· k tti.ır,; hak • ette mera e •· • 
yazmafa ne sur muharririn 
kmdaki notlarını .okum~l~ıduiu 18 pi-
timdiyc kadar telif etı:nıf bu vıularını ve n-
yesin isimlerinin ve ~e. .. 1 nıi•tir. 
1 J 

L-plerını soy e :r 
arın yazı ıı ıe""' _. .. sahip.zade 

B h b 
d ıonra JRu 

• Ba a un an . edilmİf olan 
Celil'ın eıerlerinde te~bıt h ıusiyetleri, 
milli forklörüınil•e aıd \,yafetleri. 

b eıki içtimai bayatrınıı• ~e tahlil et-
11"d ..... mize dair noktaları tetkık n 

ltı .... h.i il\~ d~li PQd• Celal miıtir. arrir Selaıni 
~ l.tu1'1ı •e )tr)' B. Bahadan sonra ınuh natJ •ej 

'"' 1Pıtde ~ tiyatro rnuh 'ri İzzet Müuhipsade Cellt'lfl 
11 

d de· 
elti' arrı • • milli tiyatromun bizıneti haıtkrn a .. 

Edebiyatımııın en değerli üıtadla
nndan biri olan büyük romancı Halid 
Ziya Utıkticil, muharrirlik hayatının 
elli beıinci yılını idrak etmittir. Eminö
nü ffaJkevi, bu münasebetle bir toplan
tı yapılmasına ve büyük muharririn 
kutlutannıaaına karar nrmittir. Pek 
yerinde ve lüzumlu bir aayıı hareketi 
demek olan bu teıebbüıün memleketi. 
ıııizde ceniı aldılcr bırakacaiı ıüphe-
'sizdir. 

Emin8nil }lalkevinin toplantıu 5 ma 
yıı çarpmba ıünil akıamı saat 21,30 da 

aıo-ıundaki Merku ulonunda_ya-

Dün Milli Küme fikıtürü. Tak· 
sim stadında Beşikta§ ve Gençler 
Birliği takımlannı kartılaıttrdı. Sa
hada üç dört bin kiıilik bir seyirci 
kütlesi bulunuyordu. 

Takımlar tam saat 16 da aahaya 
çıktılar. Kısa bir •e~moniyİ müte· 
akib karşılıklı dizildikleri zaman 
f(>yle birer kadro arzediyorlardı: . 

ae.iktaş: Mehmed Ali- Hüı· 
nü, Faruk - feyzi, Enver, fu· 
ad - Rıdvan, Hakkı. Muatafa. 
Şeref, f.tref. 

Gençler Birliii: Rahim - Ha· 
lid, lhaan - Kadri, Huan, Sa
lahaddin - Selim, Aaım, Raaim, 

Hakem: lzmirden B. Mustafa. 
Oyuna rüzgara kar§ı oynayan 

Gençler Birliği baflaclı. Beşikta~ 
müdafaasında kesilen Gen lerin ilk 
akmmclan sonra Bcşiktaşlılarda 
mahıuı bir faikiyet görüluyor. Bu· 
gün Hayatinin yerine oynayan Rrd· 
vanm bir iki güzel akını Hasım ka• 
lf".Sine kadar uzanıyor. Buna muka· 
J:>ele eden Gençlerin hücumları da 
Beti~tas muavin hattında kalıyor. 

Sı~ah " Beyazlılann ilk daki}ta• 
lardakı baskısı, oyunlarının mücs • 
11ir ve bir aıstem dahilinde olmaması 
y~ü~ıden daima mahdud bir çerçe· 
ve ıçınqe kalıyordu. Şerefin daima 

(Bonu. Sa 6 Btı, ~) 
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H aftada b ir 
Dünya Siyasasına Toplu Bir Bakış 

ltalya ile Yugoslavya arasında yapllan son anra,m·a 
Fransız gazeteleri tarafından 

ltalyan -Yugoslav - . 
B,ulgaristan-Türkiye 
Anıa,masının mukaddemesi olarak gösteriliyor 

Bir tarafta lngiltere ve Fransa, 
öbür tarafta İtalya ve Alman· 
ya... Diğer Avrupa devlet-

leri bu iki mihverin etrafında dönü
yor. Bazan bir tarafa, baza.n öbür 
tarafa yaklaşır gibi görünüyor. Ba· 
zı devletler arasında eski anlaşmalar 
bozuluyor, diğer bazı devletler ~ra· 
ımda ise yeni yeni anlaşmalar olu· 
yor. 

Fransa, Alman yanın Ren mın
takasmı işgal etmesi ile yaralanan 
Lokarno pakt~nı kurtarmak için hu· 
güne kadar uğraştı. Fakat buna 
muvaffak olamadı. Nihayet artık 
Fransızlar Lokamo'nun kati ölümü 
karşısında mütevekkil olmaktan 
başka çare bulamadılar. Fransa ile 
Italya, Berlin - Roma mihveri te· 
şekkül ettikten sonra bitaraflığını 
ilan eden Belçikaya serbesti verme
ğe mecbur oldular. Bugün artık • 
Belçikayı, Milletler Cemiyeti paktı 
ile deruhde ettiği mükellefiyetlerden 
başka lngiltere ve F ransaya bağlıyan 
hiç bir teahhüd kalmamıştır. Buna 
mukabil Fransa ile İngiltere arasın· 
da askeri anlaşma daha ziyade kuv· 
yet bulmuştur. Fransız harbiye na· 
zm Daladier Londraya giderek mü
him müzakerelerde bulunmuştur. 
Mühim kararlar verilmiştir. 

lav - İtalya aneşmast, hususi ola
rak iki memleket arasındaki müna
. sebetleri normal ~eraite getirmek 
gayesine·matuf olduğu gibi umumi 
neticesi de Balkanlaı"da sulh havası 
nı takviyeye inhisar etmiştir. 

Bununla beraber son haftalar . b. 
içinde ltalya 'ile Almanyaııın ey· 
nelmilel siyaset sahasında .isbeten 

· fazla faaliyet göstermelerine karşı 
Garbi Avrupada, bilhassa İngiltere
de bu hareketlere dikkat edilmez 
gibi bir vaziyet tebarüz etmiştir. 
Bunun sebebi vardır. İngilizler 
bugünlerde daha ziyade dahili ha
diselerle meşguldür. Yeni sene hüd
çesiniri p~rlamentoya verilmesi de 
bu arada ~elmiştir. Sonra bu ay 
içinde Kralın taç giyme merasimi 
olacak, ondan sonra da bugün ik· 
tidar n{'evkiinde olan Baldvin kabi
nesi çekilerek yerine Chamberlain
in riyaseti altında yeni bir kabine 
geçecektir. işte b~ gibi mühim İş
lerin hazırlıkları lngiltere cephesin
de beynelmilel i~lerde bir nevi te· 
vakkuf manzarası husule getirmiş
tir. 

Günlerin peşiriden: 

Halid Ziyanın· ·elliiıci yılı 
Halid Ziya Uşaklıgil yazıcılık hayatının elli bC§inci yılına girmiş . 

Arkadaşlarımız çok haklı olarak ·bu 55 yıllık fikir ve meslek hayatının 
kutlanmasını istiyorlar. Ba§ka memleketlerde elli sene bir adamın 
§Oförlük, yahud arabacılık etmesi bile neşriyat. aleminde bir hareket 
uyandırdığı halde hepimizin gençliğimizde bir iz bırakmış olan bir 
meslek hayatına, bu meslek hayatının elli yıl hiç eksihrii}~en feyizli' 
tecelliyatma karşı ka~'l;.ısız kalmak hakik~ten garib bir duygusuzluk 
olur. 

Unutmiyalım ki Halid Ziya gibi yazı üstadlarmı sevmek biraz 
da kendi kendimizi sevmek, onların hayat1~nna karşı alakadar ol
mak da yine kendi hayatımıza kar§r alakadar olmak demektir. Çün· 
kü dikkat edince onların hayatında eserlerini, eserlerinde de kendi 
kendimizi görürüz. Bu suretle her biri ilahi birer ayna gibi bize 
kendi gençliğimizi aksettiren eserler içinden mazının unutulmuş 
tatlı günlerini hayalen yaşamış oluruz. 

Hasan Kumçayı 

lngiliz krah ilk 
nutkunu · söyledi 

e~ 
'-

Sovyetlet ''F 
rı~~ 

. Leh hariciye naıd~ 
seyahati hakk•" 

Ne digorfar1 
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lc~lcr 

K olonel Bek ı.. n· 
•ıı cl}j 

• ~{&' ~~ 
Daily Telegraph gazeteJI 'ic/. 

kova muhabiri bildiriyor: . taJI ~ ı]~ 
., "Sovyet mahafili, Le.~ıs r;aLl'f kea ~ 

· riciye naz~rı. Ko.lonel .B~k ~yti~ d~~ 
merkezlerını zıyaretını d r. ~~t 
itimadsızhkla karşılamakta .1• ııM Dı 

Merkezi komünist par tı~• V. ~ İ 
efkarı olan Pravda gaze~e9•,~ıJI ~ dd 
hariciye nazırını, şarki A\la· "{le 
Fransa ile i ttifakım boıll'lıık er:' lı'ı 11~ 
diğer bir tabirle - mü~tere eJit· ı~~ ı 
yeti yıkmakla itham etınekt ·t~ 

Gazete diyor ki : ~. F ~il) 
"Şu dakikada Kolonel J3fd~r' l'tıtill) 

manyayı aldatmakla ın~Ef~~ \ 
Romanya bundan birşeY k f.ltı 
yacaktır. . tttGJ' tlıit~ 

Leh hariciye nazırı ha~ıkıı ~s \ot'~: 
tık denizinden Karadenııe a)' ı:ıtta 1 

Sovyet Rusyayı Almanyad~I l~ii~ 
cak devletlerden mütc§e ~. 
"blok,, yaratmağa ralışıY.0.ci;i)'ot fır 

. . . . . . , . . . . ~ravda ya71smı şöyle bı Sı''j- ~Ci~ 
Ye~i Ingiliz Krali ilk n.utkunu Greenvicli_"t~ "milli J;.,,hiry·~ mÜl:_$:aİ,, ~ Bu dev.~~ler, sonrı;;, 1ç ı t1Jr 'ttj 

· · · · d · ı · · y k. '.J k" · b · - d ı · nuıtydytt sılaruı uıt nucu 1 fl'ı ~~ nın acılma merasımın e soy.ı,.enuştır. u arıqa J resıı:n u eşna a a ın· bd dl . ·R.""I decek e d~1 
" ~ · l VI G ( 1 d ') . · K l' M · u arını ıt ere ıare e ~ mıştır. ~esımde Kra c1 eorge so un a , annesı ra ıçe ary, ve ~ 

Garbi Avrupada bu değişiklik
ler olurken Orta Avrupadaki faali
yetler yeni yeni hareket hamleleri . 
gösterdi. Almanya hava nazırının 
Roma, Avusturya Başvekili Şuş
ni~{in V~nedik sey~hatlerile Lehis
tan Başvekili Ileck'in Bükreş ziya
retleri bu yeni hareket hamlelerinin 
i~tikametini gösterdi. 

Avusturyn, İt;:ı]yanm Almanya
ya karşı kendisini feda etmesi ihti· 
mallerinden endişededir. ·Fakat Ro· 
ma protokollerine bağlı kalmaktan 
başka yapacak birşey göremiyor. 
Macari~tanm endişesi A vusturyadan 
az değildir. Fakat o da gene Mus
solininin verdiği lafzi teminatlara 
inanmış göri.inmek mecburiyetini 
duyuyor. Çekoslovakyaya gelince, 
onun vaziyeti daha mühimdir. Sov
yet Rusyanm müttefiki olan bu 
memleket, 1 talya ile Alman yanın 
Orta Avrupada yaptıkları siyasi ma
nevralar arasında tamamile tecrid 
edilmiş bir haldedir. 

f ngilterenin yeni sene büdÇesi 
silahlanma programı dolayısile ye : 
niden büyük masraflar kaydetmiş
tir. Bu yeni masrafları karşılamak 
için maliye riazırmm yeni varidat 
kaynakları arıyacağı tabii idi. Bu 
yeni vergilerin en aşağı üç milyar 
frangı bulacağı tahmin ediliyordu. 
Halbuki Chamberlain °"a'Ziyeti bü
yük maharetle idare etmiş, büdçede 
yeni vergi miktari bir buçuk milyarı 
geçmemiştir. Bu muvaffakiyet, müs
takbel Başvekil Chamberlain için 
her tarafta takdirler uyandırmıştır. 

İngilizler böyle muva~:yetli 
bir biidçe hazırlarken, Amerikalılar 
bütün dünyayı şaşırtacak derecede 
müvazenesiz bir bütçe ortaya koy
muşlardır. Amerika cumhurreisi 
Ruzvelt, evvelce nutuklarile bu se
ne büdçesini müvazeneli olarak tan
zim ctmeği memleketi efkarmmu
miyesine vaadetmişti. Halbuki Ruz· 
velt bu vaadini yerine getirememiş
tir. Yeni Amerika bütresinde 56 
milyar franklık bir açık vardır. 
Ruzvdt devlet bütcesinden i:,i rcok 

(sağında) ka~ısı Kraliçe Elizabeth ile birlikte, merasim esnasında ve 'ı 
rıutkunu söylerken görülüyor. Arkadaki tablo, 167 2 se.nesinde İngiliz ve M • f • • ..r1 J 
Holanda gemileri arasında yapılan bir muharebeyi tasvir etmektedir. ısa JrJJJ# 

. - . f 

Çekoslovakya cumhurreİsi Beneş 
bu tecrid ve ihata hareketini daha 
evvel hissetmiştir. Belgrada yaptı
ğı seyahet esnasında Küçük Antan
tm Avusturya - Macaristan hu • 
dudlarmdaki taahhüdünü Almanya 
hududuna da teşmil etmek istemiı
tir. Fakat Romanya ile Yugoslavya 
tarafından buna muvafakat edilme
miştir. 

Fransız gazeteleri, Berlin -
Roma mihveri teşekkül ettikten 
sonra Roma ile Varşova arasında 
da bir irtibat hattı vücude geldiğini 
ileri sürerek Alman hava nazırının 
Romayı ziyareti esnasında Lehistan 
Ba§vekili Beck'in Bükreşe gitmesini 
manalı buluyorlar. Ve bu iki siyasi 
hareket arasında müşterek noktalar 
bulunduğunu iddia ediyorlar. Bun
dan başka ltalya ile Yugoslavya a· 
rasında yapılan son anlaşmayı da 
f tal yan - Yugoslav - Bulgaris
tan - Türkiye arasında bir anlaş
manın mukaddemesi gibi göstere- J 

ı-~k İsmet lnönünün Belgrada gidi- l 
şı, oradan dönerken de Sofyada 
tevakkuf edişini bu hususta bir de
lil addetmek istiyorlar. Hakikat
h~Ide i~e. ismet lnönünün Belgrad 
zıyaretı ıle Sofya ziyareti biribirin· 
den tnmamile ayn olduğu daha ~v
vel yazıldığı gibi Yugoslavya ile 
lta:ya arasında yapılan anlaş.;.anın 
dogrudan doğruya Türkiyeye temas 
eden hiç bir noktası yoktur. Yugos-

, . 
yeni masraflar yapmıştı. Bunlara 
mukabil devlet varidatmrn artaca
ğını hesab ediyordu. Bu tahmin 
yanlış çıkmıştır. Varidat ümid edi- 1 

len mikdarın çok aşağısında kalmış· 
tır. Eğer Amerikalılar, Avrupahla
rm silahlanma yarışma İştirak etmek 
mecburiyetinde kalırsa bundan son
raki büdçe açıklarının nereye vara
cağı belli değildir. Bu vaziyet göz 
önüne getirilince Ruzveltin fevka· 
iade bir elçi olarak Davis'i Avrupa 
memleketlerine göndererek si-
lahları bırakma nasihatlerinde 
bulunmasının, büyük bir dünya 
konferansı toplamak fikirl~rini tel· 
kin etmesinin saiki daha iyi anlaşılı
yor. 

ASIM US 

Chamberlain 'den 
kat'i beyanat 

isteniyor 
Aksltakdlrde iflaslar 

çoğalacak 

Londra, 1 (A.A.) - -Umumi 
husumet ve iktisadi aksülamellerin 
vehameti karşısında Nevill~ , Cham 
berlain'm "milli müdafaaya yardim 
hakkm

0

daki projesinden vazgeçece 
ği parlamento mahfellerinde söylen 
mektedir. · 

Bununla beraber nazırın bu pro 

General Blumberg'in ·Roma ~eya- ırak hariciye 1111
11 

hati ehemmiyetli görülüyor. yarın gidigot~,r 
Roma, 1 - General Blumberg

in Romaya geleceği haberinin Ber· 
linde tekzib olunmaşma ra.ğmen, 
İtalyan gazeteleri Generalin mayıs . 

ayı içinde geleceğini yazıyorlar ve 
siyasi mahafilde bu ziyarete büyük 
bir ehemmiyet verillyor. 

- Çok fazla süslenmek iyi değil bilhasM bir genç k~z tıthii halde bulun
malı! 

- Ya benim tabii halim süslü olmak ııa?". 
----~~---~~~~-~--~~--~--------------------
je}erin yerine aşağı yukarı ayni fik
re müstenit fakat tenkide daha az 
maruz yeni bir yardım ~istemi · bul· 
ması da imkan dahilindedir. 

Nazırın bilh~ssa bu sene va.ri
dan artanian alakadJ r ~den bir yaı· 
dım projesi derpiş etmekte olduğu 
söylenmektedir. . · 

Borsaya mensup büyük bir fir
ma, dün alakadar olduğu altın made 

ni piyasasının sarsılrnası dolayısiyle 
muamelelerini durdurmuş olduğunu 
bildirmi~, fa)(a: .b~tün ·taahhütlerini 
yerine getirecegını ~e ilave eJlemiş· 
tir. : 

. 
· Dultt~Cln ~pıyialara göre, Cham

berlain, bugünl~rde katt ve emniyet 
verie( bevan.ıı.tta bulunnuızsa: per· 
şembe 'giinü ,,..birk&ç iflas daha ı;an 
edilecektir. 

Yüksek misafirimiz Jra.1' ratıl~ I 
nazm B. Naci Asil, dürı :e terf ~~c 
Hariciyeden sureti hususiY' i:İ ~ · ; ~ 
dilen memurların ve Irak el; . "t ~~ 

~ d .. e)etı 
Şevket oldue-u hal e muz tı '"' 
kapı sarayım gezmi~lerdir· rı11 1 'l\h, 

Muhter em misafirimiz, ya .~ıif·' ., 
d .. rıec• el' L. 

ekspresile memleketine 0 ]3 ~' 11 'lli 
!rakın Ankara orta elçisi ~ef'~ lı\q 

ket Ankaraya kadar kendirıt ~"' 
decektir. ~ f ~ 
Köse ı varı0 1 ~~ 

, ırt f JI' f iiıı 
rJulgar Başvelıilt ctftd ı;.d 

tekelimize gefe :ı·Pf,, ı , 1' ·!rı ·f j~t 
1 Bulgar Ba§vekili B. ~e~!~ıe~ Ilı 
j fun haziran içinde, Bj!rıd~ ~ 

Londra seyahatinden Je'eS1 ~~I 
oonra, memleketimize ~e ~ ılc~ 
dirilmektedir. etİ· ~ ~~t 

B. Köseivanofun ziY"r 5jıı .l ı.ı 
ciye Vekilimiz Ri1ştü Ar~, ~e', jl~ 
dad, Tahran ve Mosk0 ' ,,~ ~ 
tine çıkmasından evvel ~l\l 
caktır. 
~ 

H l r.dfste rıd~ 
11ar pışms18 ~~ .... ıa 0~ r 1 

Londra : 1 ( A.A.) - Siı11 ,~!~~ 
rildiğine göre Vezirista11d88ıaf1 ı 
kinci İngiliz • Hind piyadt 11~ ~ 
da şiddetli müsademeler 01~,ıı '

1 
li asker ölmü~tür. 14 d.e Y~g1ıil 

1 
Kaiseres ovasında bır i rill 
. h . d'l . . Asile 

resı ta rıp e ı mıştı~. ro 

henü~ meçhilldü<. - ::/.'! 
· PAR~ d,I 

ve Y ann Kitapl•ff~ 
I Fiyatı 25 kurı.ı•tıı 
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ıgı T erzibaşyan 
~o . lngiliz kralı taç !Kilise önünde bir Mekteplerdeki 

giyerken l sarkıntılık kıztalebeleriçin f Q eserin değeri tartılmadan, ne 
.''Pta bir eser olduğu anlaşılmadsn 
'Yoıet hUktlmlerlnc glrlşmcmellylz,, 
~ Yazan: ] .. L Hakkı Silha GEZG/n 

t~. ---.._. ________________ ~ 

'8i ~~~k~nda Ermeni pat· ! miyen konferansı, gerı;ekten alkış
bir cıe atıbı Terzibaşıyan'ın ı !anacak bir eserdir. 

Iraz r Yazmı~ olmilst, son j Kendi kötesinde sessiz sadasız 
~ etelcrdc çekitmelcre çalışan bu adam, timdiye ~adar F ~· 

t he zulinin eserlerinde tamamıle el deg· 

Memleketimizde de 
merasim yapılacak 

İngiltere kralının taç giyme merasi· 
mi günü olan 1 Z mayısta, !ehrimizdeki 
İngiliz kolonisi de merasim yapacaktır. 

Ondan evvel 9 mayısta İngiliz sefi
ri. sefaret erkanı ve koloni Kumbaracı 
yoku§undaki İngiliz: kilisesinde hususi 
surette yapılan bir ayine iştirak edc:ek
lerdir. 

b.ı ;,~anı ifade etmesi itiba- memİ§ noktalar buldu. Yeni ufuk. 

~11 Yo~azıl~~ın hoı görüle- lar açtr. . .. .. k" b- ' · ;ıe lreliy
0 

d~gıl. Ancak, ba- ''Şikayetname., nm butun ıta 

Mayısın 1 Z inci Çarşamba günü An. 
karadaki İngiliz sefaretinde bir kabul 
resmi yapılacak. davetiyeleri müste~ar 
B. Morgan gönderecektir. 

~ Rcçl'llcd r, kı kıymet hüküm. larda yer alan Ni§Clncı M~hmed pa· 
B~ Vardı. en Önce, yapılacak şasını yıkan, tarih su~~ıle g~rçek 
tı/ kere t. .. . _ Nişancıyı bulan odur. Hataı,: adı 

Ayni günde htanbuldaki sefaret ki
lisesinde bir ayin yapılacak. müteaki· 
ben sefir. tnı;:iliz kolonisini kabul ede. 
cektir. • ta uoy)e b ile edebiyat tarihim,i.ze g.eçen dıva.n tafınd ır eserin bir Er- Sak 

~·· bi~trı .a~ Yazılmış olmasına, sahibi Şah fsmaile ıname,, n~n Öğleden sonra sefaretin bahçcsinde 
Q}'o., •çın b' .. k niçin ittihaf edildiğin.i,. b.u. .. es .. enn , bir müsamere tertib edilecek, fngiliı çer 
L" 'r ır Yuz i\Tası adı 
rcrf>tıa perde ardındaki hakıkı yuzunu o cuklarr yeni ve .eski saray elbiseleri gi. 

~~ lcki Ufuklarında çakan bu gösterdi. . yeceklcr, koloniden biri bir nutuk söy-
~·· ıçJj tuh Ve sünger gibi delik "Leyla M~cnun •. efsaneııı de bu liyecek. sefir mukabelede bulunacaktır. 
"') un bi k çalı•maktan usanmaz ruhtan nasibi. 

I'\. ze apalı nesi kal· 'S 

vıva11 ni almıttır. • . . . 
lttdcı - l<"ll· Terzibqıyanın eaen. Ermem dılı 

"' er ~· llÖtcn .. u ıyat - ki mu· ve Ermeni muhiti için birçok yeni· 
ru~ 'ı "ah.... ı· gozler icin çok şey l ki · b" t"'d ~u i ··•et 1 s··ı • i eri taşıyan zengın •.r .c u .. sayı-

İrıc ·~ adJı es ~ bYman Nazif in labilir. Fakat bunun hızım ıçın de 
'rıdc e 1:11elcrj~rı u ~old;a .. yapıl· böyle olduğu öne sürülemez. 

ı 11
• baridir ~n degerlı ornek· Eğer yanılmıyorsam, bu eserden 

tri de de .. ·... Abdiilbaki.. nin Tür ki yede ilk defa ben bahsetmİ§· 
llt ~ Cen:bcc b~n.ıa.rdan apğı tim. Üstünden yıllar geçtiği için, 
"t~i~ &öl n u r•r ıçın dökül· §İmdi tam tarihini hatırlryamiyo. 

,ct ~~!)>an• ur an ela vardır. rum. Galiba mukaddemesini de ga. 
'ttit lanın'§ ın eseri, bunlardan zetcci arkadqlBrdan ''Şamlıyan,, 

~t di~ ~etinı' daha sonra bitiril· Türkçeye çevirmifti. 
L..~~~ki fe~IJ ~rab harflerile Bir kilise adamının. bir ayrı dil. 

Ticaret Aleminde : 

Şark merkez ecza 
deposunda 

Şark Mermek Ecza Türk anonim §ir· 
keti müdilrü Bay Necib Serdengeçti sıh· 
hi durumu dolayısile uzunca bir istira. 
hate ihtiyacı olmaamdan istHa etmi§. 
yerine idare heyeti azasından kimyager 
Bay Muıtafa Hakkı getirilmiıtir. 

Bir mahalle kavga•ı 
mefhut •ç oldu ı ""'° "~ ~ 1 erıle aayıfalarm b' d • h"b· · "f. ''f:'_c_.tcıta'-na' l'llıf,la§erhlerle mu'"ta· ır ayn in ve ınan sa ı ının u· ~ ıı zuli,. mize bel bağlaması. onun İçin Şehremininde Beyazıtağa mahalle-

Dellkanh bir •mele, mef
hut suç mUddelumumllf

Alne verildi 
fstamat:ya isminde bir kıza sarkıntı· 

lık ettiği iddiasile. Fikret isminde bir 
delikanlı, dün meşhud suç müddeiumu. 
miliğine getirilmiıtir. 

ik'si de 17 yaşındadır. Tahkikata gÖ· 
re. Zeytinburnu fabrikasrncJa amele o. 
Jarak çalışan bu dclikanlr, bu kıla gô· 
nül vermiş. Bir müddcttenberi pe~inde 
dolaş1yormuş. Kıza söz de attyor. fakat 
mukabele görmüyormu~ "Seni seviyo. 
rum. gel evlenelim!., yollu teklifleri de 
cevapsız kztmı~. 

Dün 1 Mayıs bayramı gezintisi ya. 
pan bu genç, Samatya kilisesi önünde 
kıza rastlamış. omuz çarpmış. kol vur
muş ve üstelik başından kasketini ·çıka. 
rıp. kızın başına geçirmiş. Meğer, kızın 
babası. onları unktaıı gözetliyormu,. 
Derhal polis çağırm,ş ve takibata giri· 
şilmi~. 

Methüd suç müddeiumumisi Hikmet 
Sonel. tarafları ve şahitleri sorguya çek 
miıtir. Fikretin nüfus tezkeresi yanında 
olmadığından, bu cihetten tahkikatın 
tekemmülüne karar verilmittir. 

= 

Ele geçen flrarllerln 
gelmesi bekleniyor J 

İstanbul Tevkifhancsinden kaçtık. 
ta·n 11 ıün sonra, Adanada Scyhanda 
"Ceyhan., oteli müsteciri Şevket tara
fından vaki ihbar üzerine ele geçen ka
t:? suçluları Urgüblü Abdullahla An. 
takyah Tevfikin, bugün saat 18,30 da 
Adana postasile Haydarpaşa garına ge· 
tirilmeleri. muhtemeldir. 

Ev lflerl der•lne daha çok 
ehemmiyet verilecek 
Kültür Bakanlığı önümüzdeki ders 

yılı başından itibaren kız talebenin ev 
işlerile daha ziyade me1ıul olmalarını 

ve iyi yetişmelerini temin için csaElr tcd 
birler almrya başlamıştır. 

Okullarımızda gösterilmekte olan ev 
idaresi ve aile bilgisi derslerinin lazım 
olduğu şekilde tedris edilmemesinin ye. 
gane sebebi de malzemenin olmaması· 
d1r. 

Mesela. yemek pişirme dersini vere
cek öğretmenin talebesine bu dersi a. 
meli surette tecrübe ile göstermesi, öğ· 
retmesi için okullarda mutbak yoktur. 

Ayni zamanda bu dersleri okutacak 
ihtisas sahibi öğremenler de okul öğret. 
meni kadrosu arasında noksandır. 

Bakanlık ispekterler vasıtasile bu 
durumu tetkik ettirmİ§ ve önümüzdeki 
ders yılı ba!lından itibaren bütün nok· 

~ . h 
sanları tamamlamağ3 karar vermış a-

ıırlıklara baılamııtır. 
Tatil dcvrer;inde bütün okullarda bu 

noksanlar tamamlanacaktır. Den yılı 
başında yeni bir müfredatla işe ba~lana 

caktır. 
Bundan başka halka ev kadınlıgı 

bilgisi vermek için Akşam Sanat me~. 
teplerinin sayısı çogaltılacaktır. 

Yeni Yugo•lav elçlsl 
Uzun mücldettenberi şehrimizde Yu. 

goılavyanın başkonsolosluğunu yapmak 
ta olan B. Vukotiç. terfian Yugoslav. 
yanın Ankara orta elçiliğine tayin edil. 

miştir. 
Yugoslıvyanın Ankara orta e~çisi 

B. Lazareviç ise. Yugoslavyanın Vıya. 
na elçiliğine tayin olunmuştur. ~,~t akc, sı~~ ~~lftrr. Baım· yirmi yıla yakm emek harcaması, ıinde iki çocuk yüzünden dün bir ma-

~~.. ttıüt_e' •.n On altıncı a· göz nuru, alm teri ve pera döke· halle kavgası olmuı. kavga edenlerle 
~ .. '6'1~ anıaC.:ı~{ q.Jmus bir "Rö. r,.Jc ,.._ hazırLunım büyük bir fCY• phitler. kadınlı. erkek1i 10 kiti adliye. 
(t '•p • F uzuır;.ze .. ça

0
rpar .. E· dir. Böyl~ bir emek kal'§ısmda zevk, ye vcrilmiıelerdir. Me,hud suç mUdde· 

• ttrark' 
1 

• 1 manıst., heyecan ve sevgi duymamak nan· iumumiıi Hikmet Sone!, sorgularını ya. 
~ ~t~jJ.._ ıle mukayese körlük olur. parak. tarafları birinci cezaya gönder-

~~i ""Qfryan b · 1 Edebiyat ve sanat varlığımız, mittir. 
''~IJ· ~llrnaa~ u 

1
1 e uğraJırken, bu adı unutmamalı, yas dönümle- Tahkikata göre, kavga, çocuk mese-

~ .. ~~ divan ;~ b~ bazı noktala· rinde mezarına çiçek göndermeli, lesinden çıkmı§. Beyhanın çocuğu ile 

Suçluların, burada etraflı ıurette sor 
guları ba§lıyacak ve neticede firar vak. 
asına bütün teferrüatile vuzuh verilme
sine çalı§ılaeaktır. Suçlulann, firarların 
dan dolayı da duruşmaları yapılacaktır. 

Tevkifhanede yapılan idari tahkikat, 
bu mevkufların sorgusundan sonra. ne
ticclendirilece ktir. 

Sovyetlerln bayramı 
Sovyetlerin bir mayıs bayramı dola· 

yrsile 9ehrimizdeki Sovyct kolonisi, dun 
öğleye kadar konsoloslukta Moskovada. 
ki şenlikleri radyo ile dinlemitler, öğ· 
leden sonra otomobillerle Büyükdereye 
giderek kırlarda eğlenmişlerdir. 

Ortodok•ların yortusu lıt. \ılrı-ıc.~~~ Ve Çe~n·~~~~.m lbi~ ~- eserinin üçüncü ve dördüncü ciJdJc. Beyhanın halası Muhteremin çocuğu 
Ilı' · On; •çın bir ugum erının rinin basılmasına çareler aramalı, kavga etmi§ler. Kavgaya anaları da ka. Bu gün ortodokslara göre Hazreti 
~rı Sev· elini u Yardımcı aramı§· edebiyat tarihin;ıizde bu simaya yer rrımı~. Derken komf~~r?an Mediha i- banın yere ineceği gün olduğu cihetle 

DCJN ve VARDN. 
TERCUME KULTYALll 

Su irfan hazinesine 
abone o=mık l~in 

Qlc"i'~P ıayd:;.tan aTdam, hepi • ayırmalıdır. le Nesibe, Muhteremı ~tızamen müda. kiliselerde ayin yapılacaktrr. 
~ \! r. mız ahir - ül • Fakat yukarıda da dediğim gibi, halede bulunmu9lar. ey hanın evinin ~=============:------
'- t~~;~terern bil . • b:J - 1 ·mize taf atmak haksızlık 6 tane camı, taı atıl~ak suretile şangır J Poll• heberlerl J 
~~ L ~na y ..... dı~ının •. bu meac- b~. gıln ebı:ı k" b ·· ·· k k d" şungur yere indirilm•t• kartılıkh •övme k...-."ll Q~ b oy e ır ıta r one surcre en ı . . r 

-ııtl)' 1§ bulun Q1 ır mektub olur. Gözü kapalı her hükmün so- ve ta§lamıya girişılm•t ve po IS gelmişi Tranvaydan 
'ti .'n: uyor. Rahmetli nunda yüz kızartı11 bir alın yazısı· iŞlkagodekl hakklklar •er-

\ Be~~ oldu çel.-1-::__ dır. gl•lne deYel edlldlk dÜŞtÜ 
t..'lİilJc,h. irı .. e •• r>'

1 
difdi hulle ., ........ L_...,.__ Bu ıene h'aziran ayı içinde Amerika-

-·~ L.: ~IQ- naua Atat o rk . d ''Mi11° h"kk'kl Dün tramvayla Beyoğluna gitmekte rı .. t.. '"\J~i.inu·· .. •1§ ve bu aradakı· nın Şikago ~hrın e ı . a a ar 
~... t B T k. olan 50 yatlarında Dilara adında bir 
'•t·.~ aŞLı c;: ı·çllinesk. i. maskaralık serO'iıi .. açılacaktır. u sergıye lir ı. d 
"'• IQ!ııı.• l • tb h" l · kadın tramvay an inerken mUvazenesi. ~~.'J •ç de Tagy8 re uçuş arını yedeki hakkakıar ~ ma . aa saı ıp crı ~ 'l'l!ıı U küçük' .. ın n çıka- de davet edilmektedır. fttırak etmek is- ni kaybederek yere dÜJIUÜJ, vücudilnün 

ttJ.,( İıtif rrinden ornek, Terzi. tetkik etli tiyenlerle ıehrimizdeki Amerikan kon. muhtelif yerlerinden yaralanmııtır. 
'ı'. llt._' e edece ... ~e. d~~eceye Atat"" le cu .. ·· soloslug~u alakadar olmaktadır ~ HIRSIZLIK TEŞEBBOSU -
t.\ .. ıtı•-~='f.1 tutrrı ... .Jnilın .. ızı gosterı·r. Büyük önder ur • ma gunu 
~11•• -cı -~ • ..ı,. 1 le T .. k 111 ki bl Sirkeci istasyonu aırkaıaında kunduracı l·~ı; "tı n=--ıJ once, ele alı- Ankara Hava me,-..-nını ıe ere ur - YUkaek Mu• m me e 
''>1q "•ıt ...., n t yyare il d"~ Hüseyinin dükkinını açmak istiyen sa-. Un.. • e Çapta b· d '" ku•unun yeni aldıjı on a e ••er · de Anka h d" " açtığı ır u- :ı b la Dünkü gazetemız ra ava 1• bıkalr Abdullah isminde bir hınız et. 
tııı_ ~ heaablan bazı tayyareleri tetkik uyurmuı r ve 

81
• olarak, Ylikıek Muallim mektebi kad. ·· ··ı ü 

~ tlta f>,. ma- U"UJlarrnı O'önniltlerdir. Büyük Şef bu raftan goru m f ve cürmü meıhud ha-
"ıt " ,.._ :ı • 1 d" ~· rosunun "eni•letileceğini bildirmittik. lı"nde yakalannuıtır. 
l 1ttrıı ~r. · suretle bunda ıeneJerce evve ver 1• 1 • :s ı.-1\'ıl!~, Itır. ~!""d3:edi sekiz yıl Til k ıı. Aldığımız tamamlayıcı malumata göre • YOLDAN ÇIKAN TRAMVAY -

l;.t-.... 'J>e,, vı ••• ı habc d direktif dahilinde ilerJiyen r :.•· ŞehzadebaflJlda Vefa mektebi bitiıigwin- E · .. ·· h "il• · .r tut.f r ar o · la d r Be!:ock - mınonu attında itliyen 233 d.." • '"?'ide • •ı& 1 • cıbgıv nın ı'nJriu( .evriııı yı n ın ıo · f d · ba 
.~ de l"in F'uzu]· ,... r· de vaktile Evkaf tara 1~ an ıntayaı f· numaralı vatman Dursunun idaresinde. 
ı.. ııı~ .... I ~rn.'" •Ye hizmet t milılerdir. ld'k landıg· r halde yarım ka. mıı .olan büyük kı" tramvay Emfnönünde yoldan rık. 

d..,.dı ... 11 elt "'8a d '" e • Bilyı:'- Şef "-va meydanın.• ıe •. ··ı h d 1 . l " ~"' • •• A ette bı·r Jte·gın· ez. Eakı' - UA ~ d N f v kılı b"na bu maksada ta sıs e 1 mııtir. B - mı•. fakat hadise tehlikesiz aeçmittir. 

~.ı. '"'""'- 1 · 1 · ( k tl•rin e a ıa e 
1 

• • ·ı k · :s '" '~ "val ll tür ortak) .. erı zaman re 1 a ... • nanın hemen iktnaline gırııı ece tır. • YOKUŞU ÇIKARKEN DOŞ. 
ı \!ı. , a " ın j·· k ıgı Al" Ç • ka Ü di"'er bazı alakadarlar I 
~~"ordu Yrr 2!evJt· ur ten ayn 1 etın ya e • ir müddet Ha- Yugo•l•Y talebe eri geldl MOŞ - Balatta Köprübaıında 50 nu· 
'ıı~~ ~~ ~Usiki ·~ a?'"h. h:ediiyatı bulunmaktaydı. ::c~~atürk bundan Dost Yuıo.ıavr• Onivenitcıinden marada Poleksina iaimli bir icadın Ay-

~"' • • ll.IQ .-...:~ .rı ıınıze .ny. va meydanında . ··r tal be f ·· vanaarayda Çiniliçe•me yokuıundan çı. 
ı, ""• •.r • 'S~ dö iiftU t be kitililr bir e ve pro esor :ı 

~ ~. ~~ tı Pek güzel sonra kötklerine nm ' 0 uz f • ım· ı di M" karken birdenbire ayağı kaymıı ve yere 
k f.1 . diln ıehriauze ıe •t er r. ı· 

~ .,ı.; llnrtı 1 1 esı ı K r · d · diltcrek vilcudilnun muhtelif yerlerin-
~..Ql't İ) eeerj ou,unceler •. safir talebeler jstanbUy kJZdllC5•5anlc~ ~l'ık. 
~ ı..ı_.c: ..ı cLıiı' ıerçi bu··yu··k n den yaıralanmı•tır. Yaralı Cerrahpaf& l'' '""it 'ole - 1- . safir edileceklerdir. a ı a . ıtı ı .,, 

:'tr b I ' faL tJlllllf bı' t t h' meli h 1 c kt hastahanesine kaldırılmı•tır. 
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a olayhklar 
Memlekette okuma hevesini 

yaymak \'C kitap tcdarl.klni kol~y
lqtırmak nıaksadilc DUn ,.c '\ a· 
nn kitapları için her keaeye clvr. 
rişli \'C pratik bir a~nc usulü .k°: 
nulmuştur. 1 inci kılaptan 11 ıncı 
kitaba kadar olan on ciltlik l inci 

i ın. abonesi 636 kurugtur; bu-ser n .
11 236 kuruşu peşin verı r ve on-

nun . öd" i 
d nra her ay bir Jıra en r. 

an 80 
· i k' b 11 inci kitaptan 20 ınc ıta a 

kadar olan on ciltlik 2 inci serinin 
abonesi 504 kuruştur. 204 kurueu 
peşin verilir ve ondan sonra her ay 
bir lira ödenir. 

21 inci kitaptan 30 uncu kitaba 
kadar olan on ciltlik 3 üncU serinin 
abonesi 532 kuruştur: 232 kuruşu 
pefin \'eiılir, ondan sonra her ay 

bir lira ,·criUr. 
31 inci kitaptan 41 inci kitaba 

kadar olan on elitlik '1 üncü scrinın 
abonesi 520 kuruştur: 220 kuruıo;u 
\'Crildiktcn sonra her ay 1.ıir lira c
denir. 

41 ind kitaptan 51 inci kitaba 
kad.ır olan on ciltlik :S inci !C'rinin 
abonesi 488 kuruştur: 188 kuru~u 
peşin verilir ... e her ay bir lira öde-. 
nır . 

50 kit.ıha bırdcn abone olmak is
tiyenlcr pe~in 8 lira \'<' rnıcldc ki
ta.plarm tam:ımını alır 'c sonra 
her ay 3 lira ödi~ erek 6 ayda he. 
eaplarım kapatırlar. · 

51 inci kitaptan 60 şıncı kitaba. 
kadar olan 6 ıncı !erinin abonesi 
436 kuruştur. 13G sı peşin \"erilir 
\'e her ay bir lira ödenir. 

Abone olmak için "VAKiT,. 
yı!&·duna müracaat edilmt'lıd~. 

Telefon: 24370 Jstanbul. 



1 - Jma1JJt 1 MAYIS ım 

SON HABERLER 
1 Mayıs Aorupada nasıl geçti 

Hiller ve Voroşilof 
nutuk söylediler 

Avusturya Başvekili de nutkunda 
memleketin gaf il avlanmigacağını 

ilave etti 
Berlin, 1 (A.A.) - 1 Mayuı Alman 

milli bayramı milnuebetile Luatgar
tende büyük bir ntımayiş yapılmıştır. 

Göbbels, Ley ve Hitler bir birini ta
kiben söz alm111ardır. 

Göbbels, Nasyona.J • Soeyaliat dev • 
Jetinin eskiden kine tahsia edilen 1 
mayıs gUntlnU herkes için bir bayram 
haline koymuş olduğunu tebarUz ettir. 
mi3tir. 

Propaganda nazın, Bundan sonra, 
Nasyonal . Sosyalist devletinin bütün 
tıınınan himaye edeceğini bildirmiş • 
tir. 

Bugünün ma.nasmı izah eden Ley'in 
kısa bir hitabesinden sonra. söz alan 
Hitlcr, ezcümle demiştir ki: 

Nuyonalist muhalefete temas ederek 
ezcümle demiştir ki: 

Ne devlet ne de vatanperver cebhe, 
gafil avlanmayacaktır. Diğer taraf • 
ta.n Avusturyada devlet ile kilise ara· 
smda da hiçbir anlaşmazlık mevcut 
değildir. 

Viyana belediye reisi B. Schmidt 
de bir nutuk aöyleyerek Nasyonal Sos. 
yalizme kartı şiddetli hücumlarda bu. 
lunmuştur. 
MARF.ŞAL VORO Ş1LOF DA MOS • 

KOV ADA B1R NUTUK SÖYLEDi 
1 M.ayıı bayramı Sovyetler Birliği

nin her tarafında ve Moskovada çok 
büyük tezahürlerle kutlanmıştır. 

Kızılmeyda.nda orduya hitaben nu. 
tuk söyleyen Maregal Voroşilof bey • 
nelmilel vaziyete temas ederek demiş • 
tir ki: 

Ankaradan 

Dokumacılık 
ve iplik işleri 

Ankara, 1 (Telefonla) - lktı· 
sad Vekaleti iplik imal ve satı§ı iıile 
uğraşan fabrikalara, mümkün mer· 
tebe bütün iplik ihtiyaçlarını mem· 
leket dahilinden tedarike gayret et
melerini bildirdiği gibi, halen bütün 
fabrikaların ipliklerini dahilden te· 
darike imkan olmadığından yeni· 
den tesis edilecek fabrikalar faaliye
te geçinceye kadar tüccarlara, uyur 
turucu maddeler inhisarına mi.iraca· 
at etmeleri bütün ticaret odaları· 
na tebliğ etmiştir. 
DENiZLi DOKUMA TEZGAH. 

LARI 
lktısad Vekaleti Denizli dokuma 

tezgahlarının inki§afı için tetkikle· 
rini bitirmiştir. 
• Orada mevcud iki kooperatife 
ilave olarak diğer kooperatifler 
teşkil edilecektir. 

Vekalet, dokumacılann sıhhi ve 
fenni vaziyetlerini ıslah edecek ye
ni tedbirler almaktadır. ipliklerin 
boya işini hal için de Sanköyde bir 
boya fabrikası kurulması diifüniil· 
mektcdir. 

··Geçen mesut seneler zarfında 1 
mayıs bizde de diğer milletlerinkine 
benzer bir bayram idi . Bugün bir bay 
ramda.n ziyade siyasi bir nümayit ma. 
hiyetindedir. Evvelce 1 mayıs bir.de 
dahili mücadelenin bir sembolü idi 
Fakat bugün millt bir bayramdır." 

Faşizm. işçilerin ve köylülerin en bü. E 1 nl. ko·· mu·· rlerı· 
yük dü§mamdır. Faşizm. Dünya kat- re O l 
Haminin organfzatörUdür. Faşizmin Etlb k il d I I I 
SovyeUer Birliğine kar§i hücum etme- an e n 8 t em J8 
tıine ve yeni bir dünya katliamına sc. ba,ladı Hitler bundan sonra halkm ve mil

letin terbiyesine geçerek kilisenin yal
nız ibadetle uğraşması li.zun geldiği • 
ni ve terbiye işine kanşma.mumı söy
lemiş ve şöyle demiştir: 

sebebiyet vermesine yalnız kızılor'1u Zonguldak, 1 ( A.A.) - Eko· 
ınani olmaktadır. Kızılordu, bütün dün nomi Bakanlığı tarafından satın alı· 
yada sulhun muhafızı olmu~tur, halen nan Ereğli kömür şirketine aid o· 
olmaktadır, daima da olacaktır. caklat la Zonguldak liman tesisatı 

Alman milletinin sağlam bir vü • 
cucle ve fikre sahip olması llznndır. 

Biz büyümekte olan nesille metgul 
olacağız ve onu tuzaklara ev suikast • 
tara. kareı müdafaa c~iz. Bu ne· 
sil' erin.,._ ~lllamış o1dulumuz bU· 
y ü·: ·şe devam etmeleri JU!mdır. 

PARISTE GAZETELER ÇIKMADI bugiin Etibank tnrafmdan devir ve 
Paris, 1 (Hususi) - Bugün 1 mayıs tesellüm edilmiş ve 0 'Etibank Ereğli 

bayramı gayet sakin geçmiştir .. Sokak kömürleri işletmesi,, namı altında 
lar son derece tenha idi. çalışmağa ba§lamıştır. 

Eiz yeni bir devrin, milletimiz için 
da1':ı iyi bir istikbalin pigdarlarıyız." 

AVUSTURYADA NASYONAL 
SOSYAJ,tZME HOCUM 

Viyana, ı (A.A.) - 1 Mayıs milli 
b3yramı dolayısile başvekil B. Şu§Jlig 
bir nutuk söylemiş ve bu nutkunda· 

BugUn, Kr;llcıların gazetesi olan 
.MtToıf &"1cl.lsldM~~. hiçbir sn
zete çıkmamıştır. 

LONDRADAKl GREV 
Londra, <Hususi) - Dün gece ya· 

ntıından sonra başlıyan otobüs grevi 
şehrin hayatına büyük bir durgunluk 
vermi3tir. Fakat hiçbir hadise olma • 
mıştır. 

Ti;ana' da ·ne kôDUŞuldu? 
Alnıan hariciye nazırı da yakında Romaya 

gidecek ltalga ile Avusturya arasında 
iktilladi milzakereler başlıyor 

Titana, 1 (A.A.) - ltalyan - nazırı Kont Ciano bu sabah hava 
Arnavutluk görüımelerinden sonra yolilc Tiranadan hareket etmiş ve 
nqredilen bir tebliğ, Kont Ciano- Romaya varmıftır. 
nun kral Zogo ve Arnavutluğun ALMAN HARiCiYE NAZiRi 
ileri gelenleriyle iki memleketin si- ROMA YA GiDiYOR 
yasi ve ktısadi münasebetleri hak. Bertin, 1 ( A.A.) - Seriinin iyi 
kında birkaç kere pek samimi müza malumat alan mahfelleri, Baron von 
kerelerde bulunduğunu kaydettik- Neurath'in, Kont Cianonun ziya· 
ten sonra ,unlan ilave eylemekte- retine mukabele olmak üzere Roma· 
dir: ya yapacağı seyahatten, bazı yaban-

"Her iki tarafında da 22-11-27 ta er gazetelerde bildirilen heyecenlı 
rihli muahede ile 19-3-36 tarihli neticeleri beklemenin hatalı olduğu· 
itilaflara istinat eden iki müttefik nu kaydediyorlar. 
devlet araımdaki derin dostluk his- Bu mahfeller, tıeyahatin iki 
leri teyit edilmiıtir. memleketi alakadar eden meselde· 

Umumi sulhun menfaatine ola- rin tam bir surett~ tenevvürüne 
rak arada mevcut münasebetleri müncer olan Alman - ltalyan dost· 
15.3.37 tarihli son İtalyan - Yu luk münasebetleri çevresine dahil 
goalavya itiliflariyle hemahenk ola bulunduğunu tasrih etmektedirler. 
rak inkitaf ettirmek arzusu da ayni Von Neurathin ltalyan devlet 
zamanda teyid edilmittir... adamlarile yapacağı görü§mclerin 

KRAL DiYOR Ki... pek tabii olarak bütün mevcud me· 
Tirana, 1 (A.A.) - Matbuat selelere taalluk edecekse de, ziyaret 

mümeesillerini kabul eden kral sadece Bertin - Roma mihverinin 
Zogo, ltalya ile Arnavutluk arasın· mevcudiyetini teyide matuf olacak
daki dostluğun sağlamlığını tebarüz tır. 
ettirerek Musoliniye kartı phsi hay iT AL YAN - AVUSTURYA 
ranlığmı ifade etmittir. Kral de iKTiSADi GOROŞMELERI 
mittir ki: Viyana, 1 (A.A.) - Viyana 

"Kont Cianonun ziyareti, iki konferansı hakkındaki tebliğde bil
milletin samimi hislerine istinat e- dirilen İtalya - Avusturya ekono
den iki memleket arasındaki samimi mik müzakerelerine mayıs başların· 
münuebetleri takviye etmiıtir.,, da baılanacaktır. Rom~da iptidai 

Gazeteler, Kont Cianonun Ar- müzakereleri yapmış olan Avustur-
navutluktaki ikameti hakkında ya ekonomi nazm ve Avusturya he-
aayıfalar dolusu yazılar yazmakta- yetinin baıkanı B. Schüller elde e-
dırlar. dilen neticeler hakkında malumat 

KONT CIANO DONDU vermek üzere Viyanaya dönmüı· 
Roma, 1 (A.A.)_ - Hariciye tür. 

Çorapların cinsini dUzeH
mek için 

Anlmra, 1 (Telefonla) -· lktı· 
sad Vekaleti çorablarda kalite düş· 
künlüğüne mani olmak için çorab 
kalitelerinin istandardize işine baş· 
lamrştır. Kadm çorabları Üzerinde· 
ki tetkikler bugünlerde bitirilecek· 
tir. Bundan sonra da erkek corab
larının istandardize edilmesi Üzerin· 
de tetkilmta başlnnacaktır. 

KUçUk sanatlar kanunu 
Ankara, 1 (Telefonla) - lktı· 

sad Vekaleti tarafından hazırlanan 
küçük sanatlar kanun projesinin 
Devlet Şurası umumi heyetince tet
kiki bitmiş ve Başvekalete arzolun· 
muştur. Yakında Meclise takdim 
edıleccktir. 

lstanbul üniversiteli
leri Ankarada 

Ankara, 1 (Tele fonla) - lstan· 
bul Üniversitesi Fen fakültesine 
mensub 47 ~enç, talt>.be yurdu ida· 
resinin tcf}ebbiisi.i ile. Kömür Sergi· 
sini gezmek üzere, bugün §ehrimi· 
zc ~deliler. 

Kafileye birlik reisi 8. Tiryakioğ· 
lu başkanlık etmektedir. Talebe 
istasyonda Ankara yük~k mekteb 
talebeleri tarafından karşılanmııtır. 
Üniversiteliler, öğleden sonra sergi
yi Rczmitlerdir. Sergi komitesi 
kendilerine bir çay ziyafeti vermi§· 
tir. 

T alebel~r öğle yemeğini Helke· 
vinin misafiri olarak Orman Çiftli
ğinde yemitlerdir. Öğleden sonra 
da belediye, şehri gezmek ic:;in, ken· 
dilerine otobüs tahsis etmi,tir. 

Talebe yann Çıbık barajını, Zi· 
raat enstitüsünü gezecek, yarından 
sonra Jstanbula dönecektir. 

-----------~----~~---
ALMANY ADA FlLlM VE KİTAP 

MüKAFATLARI 

Bcrlin, 1 (A.A.) - 1936 - 37 senesi. 
nin milli filim mUkftfatı Der Hemıc
her - Diktatör - filmindeki emsalsiz 
rolilndcn dolayı Emil Jannings'e veril. 
miştir. 

19"l6 s"'nesi kitap müklf atı "Emek
tar askerin marşı"' isimli eserinden 
dolayı Fricdrich Beinse'e verilmiııtir. 

Barceleno•de; 

lspangol hükumetine ~ 

Yeni bir isyan 
Nasgonalistler Bilbao ga gak/af 

San Sebastien, 1 -(A.A.) - San Se
baatien radyosu Barcelonacla anarşistler 
le sendikacıların müıtereken iıyan çı. 

kardıldannı ve ıeçen ıece sokaklarda 
müsademeler olduğunu bildirmektedir
İsyan, civardaki birçok köylere de si. 
rayet ettiğinden vaziyet vahim bir şekil 
almıştır. 

HOKÜMET NE DiYOR? 

Barcelona, 1 (A. A.) - Vukubulan 
bazı müessif hadiseler, burada ve bir 
kaç kasabada asabiyet tevlid etmiş
tir. Silahlı gruplar, nöbet beklemek 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

seb~b Pariste bir m, .. raııu-
başında bulunmakta olan 'I: 
kfımeti hariciye nazırı 
sız hükumetine yaptığı 

BASK CEP ~J 
Madrit, l (A.A.) - rw-....J 

Bask tebliğine göre, dün ~ ;' 
de hükumetçiler mevzileriOJ 
mitlerdir. 

Guipuzcaa eyaletinde '~ 
taları 430 rakımlı tepeyi e 
miıler ve Lasartoda asilerÜl 
hücumlarını geri püak"' 

Asi tayyareleri GuerniCI ~ 
da bazı kasabalan bom~ .. 

Generalite meclisi, vaziyeti tetkik !erse de hiçbir hasar k_a,!d""-
etmek için toplanmıştır. INGIL TERE T ~ .. 

Katalonya generalitesi reisi Com- EMiR ~ 
panya, guetecilere beyanatta buluna. Londra, ı (A.A.) - f • "" 

metinin, Hendaye'daki ıefıtl 
rak bu hadiseler hakkında teessürle. Chiltona talimat göndererek 
rini bildirmiş ve meclise karşı yapı. 
lan tazyiklerin nihayet bulmasını te- liyet kesbcden Bilbaonun 

lizımgelen tedbirleri al~ menni etmiştir. 

ŞEHtRE DAHA FAZLA 
YAKLAŞTILAR . 

Biskaye cephesi, 1 (A.A ) Franco 
kuvvetleri ciddi bir mukavemete maruz 
kalmadan Bilbaoya 17 kilometre ve dil§ 
manın müstahkem mevzilerint- de he· 
men 5 kilometrelik bir mesafeye kadar 
yaklaımıılardır. 

HUKtMET TAARRUZU DURDUR. 
DUCUNU SöYLUYOR 

öğrenitmiıtir. al' 
Bilbaodaki İngiliz konsal ~ 

tin günden güne fenal11tıld" 
yenin iş işten geçtikten sont' 
sından korktuğunu beyan e~ 

İngiliz konsolosu elde Ol~ 
gemilerinin ancak 100.000 ~ 
bileceğini halbuki Bilbaoda fJiC 
lecek 200.000 kiti oJdujUll11 

mittir. ti'~ 
İngiltere hükiımeti, pıııdi 

çare aramaktadır. ~ ~ 
Bilbao, 1 (A.A.) - Hükumet kuv- İngiltere mültecilerin aki111 .. 

vetleri, Baık cepheıinde dilfrnanın ta. da Paris ile temas halind~' 
arruzunu durdurduktan sonra dün bü· INGtL TERE PROTESTO 
tün gün mevzilerini ıslah etmekle met- Londra. ı (A.A.) - R~ 
gul olmuılardır. Jer, bir İngiliz ticaret g~ 

TAHUYE BAŞLADI üç millik mesafe dahilind~ 
Bordeaux, 1 (A.A.) - 'Rilbaodan radığı hakkındaki haber 

birkaç bin mültecinin İngiliz muhriple· takdirde İngiltere hüktl~ 
ri ve Franıız Somme avizoıile bugün ca nezdinde protestoda 
ve yarın buraya ıelmelerine intizar e. söylemektedirler. 
dilmektedir. Taarruz, eğer karasuları 

Hükumet, mültecileri iskan ttmek kubulmuı iıe asi makaınıtr, 
i~in lizımgclen te<ltılrleri almJitır. •-... ,__ .... __ .ı.,ı..: ,,._,.. .. ~ 
MADRITTE HOKOMET TAARRUZ fikan vukubulın zarar ve ;i 

HAZIRLIYOR ul ~~~~kla~AS~ 
Madrit, 1 ( A.A.) - Zannedildiğine ~ı 

göre, askeri kumandanlık Madrit cep· Londra 30 - Avaııı ~~ 
hesinde asilere karı1 büyük bir taarruz günkü celsesinde ispanya etli 
hazırlamaktadır. linin katli hakkında harat~ 

galar cereyan etmiıtir. ıtı 
Bu son ıünler zarfında miliı kuv· 

vetlerine dolgun m<vcutlu takviye kıta. 
larile mühim miktarda silah ve cephane 
gönderilmittir• 

GUARNICAYt KiM TAHRIB 
ETMiŞ? 

Eden bu huıuıta beyanattı 
demittir ki : ~ 
"- thtililcilerin kunıan 

Mola, Bitbao ıehrini ta~ 
deccğini söylemiıtir. Si\til . 
bardımanından ihtilatc!ter~~ 
tulacağını Hendey'dekı aefiP""..ııı1 Vltoria, l (A.A.) - Marksist dina- dik .,e 
ıile ihtilalcilere birdir ~ 

mitçi ve kundakçılarının mukaddes bir 
Bask gehri olan Ouarnicayı kaıden tah

rib etmit ohMluı ırraaco Iapanyasında 
infial tnlid etmfıtir. 

Bu ıehirde Cibar. Duranıo ve irum 
un akıbetine uıramıştır. 

katlcrini celb:ttik. SivJI iHf 
mına koımak busuıundl dt _ .. ~ ....... ". 
le teıriki mesaiye tmade 

Çok vahim bir ıeki1 •!an,, 
diseleri hakkında tinıdili" _.A 

söylemekte mazurum. 9...,.....-ilil"'"..i,,..,. 
pek yakında daha mufa.,al 

Baık memlekteinin, Franco kuvvet. ...td bitecek vaziyette olaca5--
leri tarafından itıal edilmiş ktınnların· ~ 

1. B" rim.,. da çıkan gazeteler, Haya ı ııkaye cilm 
Lordlar kamarasında -:-. ...ill 

huriyetinin pek müthit olan tnesulyeti- k batır.ı~ 
kereler olmuş, birço ·• __, 

ni kaydetmekte e bu cümhuriyetin yüz b ~~ 
binlerce masum ıivilin felaketine ıebeb rak sivil ahaliyi bom ·~ ·~::ı 

den dolayı ihtilalcilen f 
o1dug-unu illvc eylemektedirler. 

ve itham etmiılerdir. 
Guamicanın zephndan evv.ı ·~- Lord Robert Cecil ir•t 

ıiatler, Franco kuvvetlerine bu ıetui ta, İspanyol ihtiWcile~ 
alacak olurlarsa elJerİDe b=.r harabeden kctini •.medeniyet tar~illu• 
hqka birt•J ~,ecelini haber ver· memiı barbarlık,, adde 
mitlerdi. Birçok hatipler hlik 

Franco gauteleri, ecnebi ıazetacile. ıini iıteroi~erdir. 
rini Eibar ve Guarnicanın dumanlı ha- ----.._.,~--~ 
rabelerini ziyaret etmeğe ve hakikati 

bütün dünyayı yaymafa davet ttmck
tedirler. 

MADRITIN BOMBARDIMANI 
DEVAM Et>tYOR 

Madrit, 1 (A·A.) - Bu aabah aaat 
t5 da 11i tayrareleri ıehrin merkezini 

bombardımana baıJarnııtır. Altı mühim 
infilAk ifitilınlıtir · Bu hususta henüz 
hiçbir tafıilit alınaın~rnııtır. 

ISPANYOL HARtClYE NAZiRi . 
FRANSADA NE YAPIYOR? 

Pariı, 1 (A.A.) - Baıvekil B!um ve 
Hariciye nasın De~bos. ispanya hidiıe-j 
Jeri ve bilJıl•A BıJbaonun vaziytti et· 
rafında usun uzadıya görütmiltlerdir. •iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii.,..~ 
öyle zannediliyor ki, bu glSrllpelerc) 
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g RADYODA 

Yeşil C~hennem 
VAZAN:CAHIDE OSMAN 

Enteressan bir 
konfer;ıns 

ct • 

Madam Luis'in saçları ilk saba hl Gençlerimiz cefaya alışiırılmalı. 
ışıkları altında sarı bir gül kadarı Dün akıım 11at on dokuz buçukta fun lstlkbald• karf'l•ımuı mukadd •• ••k •• d İstanbul radyosunda Haydarpaıa lisesi. olan hadiseler karşısında sağlam, ce taze gozU ugor U nin genç v.e değerJi tarih muallimi Re- retli durabilmesini arzu ediyorsa, ço 

ÇtN l<ısı 
MI.ARIN HO LA SASI: 

Jf..ıept 
•y İıliJ.ahe hastalandıktan aonra iki 
dt ~oltt at için izin almııtık. 1916 
di~ ot Ceyatla Yeşil otele gel. 
le. z uma 

ni ba§tan aşağı sarıyordu. ~alkonda, ~-1 
zun bir müddet, bir hayalın orada hır ı 
hakikat olmasını bekliyerek durdum; { 
hlçbir yaprak hareket etmiyor; sadece 
Metrdotelin ku§ları daldan dala uçup 

fikir çok doğrudur: İnsan kendi tanı. 
dığı topraklar üzerinde bir türlü isti
rahat edemiyor ... Bilhasu biz hastalar 
için bu daha ziyade böyle.. gözlerimin 
yabancı bir toprağa ictiyacı ar. Ne a. 
ğaçları ve ne de dağları görmediğim 

bir memlekette daha sakin dakikalar ge
çire::eğimi üm;d ediyorum. Hem Viya
na ümid etmedigin kadar eğlencrlidir. 

Burada ne var? Hiç! .. Hele geceleyin ... 
Denizlerin birdenbire Yeşil otelr hü. 
elim edcce:;:ini zanneclıyorum. Daha 
sonra ömründe hiçbir eğlence ihtiyacı 

§ad Kaynar tarafından enteresaan bir tun isteklerini ve yapılan daimi yardı 
konferans verilmi§tir. Konferansı adı Jarı iyi tetkık etmelidir. 
programda "Cefaya alı,tırılan insanla- Bu gibi baba ve analarla ıdrali ki 
rın hayattaki muvaffıkiyeti,. ıeklinde sesiz, her türlü yardımdan uzak bir 
yazılmııtı. hitte yaratıcı kabiliyetle mevki al 

Konferans mevzuunun esası zengin ıeref, namus ve haysiyetle yaşıyan ge 
ve tek çocuklu ailelerde çocukların her insan olmalıdır. l>j~ h. . n, hayatımızdan baı. koşuyordu. 

>'ot-du, ıçbır fey alikadar etmi- Kapım hafif vuruldu. Doktor Cevad 

F'ak.t henüz kalkmı§tı: 
~ftiiJc? ~ kadar yanJrı dütün. _ Gazeteleri okumaya geliyordum? 
~"ci rÜ~ .. tele geldiiimizin daha Dedi. Gidiyor musun yoksa? .. 
~ kij .. ku, ~anhılıkla elimize ge- Doktor Cevadın bu adetiydi. Arası. 
'hti Jıi~· bu· ınektub ikimize de ra, müthiş sükutunda~ \ irden~ire sıy-
~ ı verınitti. rılarak yanıma gelir; ıskemleyı _c:e~er. 

~chı~hun Üzerinde Luiı iımini beni kar§ısına oturtur: ve ~arbe ıştıra.k 
~ ı::;ı Uman, otelde rördü- etmediğimiz takdirde, bugun nasıl bır 
hsı ~lıı. ınlar arasında onu ara- adam bulunacağını izah ederdi. 
~ı-tıbu lcYa çalı,tık, doktor Cevat, Bütün bunlan doktor Cevadın du. 
1aı:_ elldiı' k claklarında birrok defalar d:nlemiştim. ..,.Ya İl\cl" ıne verme için a. :ı 
~il\deYd' ~'. hkat hala tercddüd i- Yalnız bu tabiat.i~d~n şik~yet .~t~~ğiml 
laftı; y~~l ır •ralrk i\fetrdotele yak anlaşılmasın ... Bıla~ıs. daıma duşu.ıc~
~ıt. •t nıektubu vereceii bir )erini başka bir ştk'.lde ~nl~tı: ~. v~ ~u-
41~eJd:~ lflçlr bir kadının Metr. yük Harbin tabiatinı değ:ştırdıgını soy· 

dil, Pd.c1e: r ınektub aradığını gör- Jedi. 
~~ie"' Luiı ... Ve hemen ikiıi Bununla beraber, bu sabah hiçbir va. 
lllt dolrt b1,Jadılar. Madam Lu- kit böyle bir arzusu olmadığını anlamı.t
~ı? Ş or Cevat ne konu,uyor. tım. Elir.de bir yığın gazete vardı: bıl. 
~·~~u u kadar var ki doktor aııl hassa bir yığın Almanca ve daha ziyade 

Ata~ ~erak ediyordu: Avusturyada çıkan Almanca gazeteler, 
t'tl'aı-} .. - rn l.uiı Viyanadan ~ ilan sütunlarında kırmızı kalemlerle İ· 

4: "'"• dedı'. çarı. 'i şaret ettiği yerleri gösteriyordu. Bir a-
ll Uvarta ·ı . el. iki .. nı e&Jne relince Viya- rahk: 
"ttj "lT-d~U'l! ıenelik e•ki h:r töh. _ Ne dersin. dedi: benim aklıma 
'1\l~e 

1
• ,. ' Şuvarta h1ık'ki bir •Ö· başka bir fikir geldi. Avusturyada bil· 

~-:, tt, o~, ~ d' 1 ,.. · · 
~'"" bir k g u •\1.oriı Şuvarta kü- hassa Vıyanada daha ın enece,.,ımızı 
'- b' uyumcu tnl\ğazaıını en ümid ediyordum. 

ı..,,. ır ~ama d • . d' ' '1'e • n " bır tıearethane - Vilyana mı ıyorsun ... 
~ l\~hrıni~ti. Fakat Luiı Şu- _ Evet Vivana ! .. Hakikaten görü. 

~lııl'ld .. 0~ı bir-...IZ'ün T' l k lecek ue,.di~. çiinkii. inaa kendi tanı· 
• ..; Ve bu "l" ou o ara .r<' • kl k 

.ı..... it hail ::1 ° ~mdeki ~srarı hiç dığı bir toprak üzerinde ım nı yo 
~ Lu· c ~edı. Onun için M11 istirahat edemiyor. 
l...ı " 1~· b'r . k d d h H ~ıf e•t·ı · ~yahat yapmaaını - Halbuki Büyü a ayı a a a. 

· ı er, · · lepte bulunduğumuz sıralarda siz ıntı· 

b~ llııııunı hah etmiştiniz .. . 
l·"llt d · a beraber h" ı _ Olabilir ... Tebdilhavada defi! mi 
Qlr ~ •ııtıa İt' ' ıs erimin karışık· 

h
. , 
ıssctmıyor musun?... 

1 
Doktor Cevad arasıra beni biı af i

çine aldıgını hayatımda daima hisset. 
miştim Son dakikalarda bunu daha ya-j 
kından duyuyordum: halbuki. daha bir 
bucuk av evvel Haleb asker hastahane
sinde bulunduğu i;Ünler ecnebi bir mem 
lekette yaşamanın zcvkı;izliğinden bah. 

sediyordu: 
- insan. diyordu; tanımadığı bir 

takım yüzlerde hiçbir \'akit emniyet 
hissedemeı: .. Onları anlamak için ne ka
dar çalışırsanız çalışınız, ıene yabancı 
kalırsınız ... 

Şüphesiz, doktor Cevada bu söyle-

diklerini hatırlattım: 

dileklerini yaptırmalarının ve her türlü Hayat mücadelesi ipekli arab<ılar 
yardımı kazanmalarının ileride tehlike. çinde mürebbiler tarafından sevkrdi 
1i durumlar m~ydana ~etireceğine aitti. rek yetİ§tirilen yavrulan değil, yu 

Konferansçı •ıaiıdaki eaapr dahi- mek kudretini kazandığı andı kaldı 

Jinde fikirlerini topladı. mı götürülrn ve kaldırımda insanla 
Her arzuıunu yaptırmaia alıtıtm. geçtiği yerlerde anasını tek elindrn 

lan ve daima yardım gören eenc; bir kahyarak yürüyen ve bu ıekilde y 
gün Hasına imkan olmıyan bir isteği şen gençleri bekliyor. 
karşıısnda büyük bir iztırab duyar. Ya- Hayat mücadelesi hiç iztırıb çek 
hud her türlü yardımdan uzak kaldığı mış. hiç cefa görmemiş, uşaklarına 
bir anda hayatta mücadele etmek kabi· türlü emirleri yaptırmasına karşı 
liyeti kırılır. Bu genç hemen etrafında. gün bu vasıtalardan mahrum kalı 
ki insanların ktndiıine düıman oldufu- ezilen, yahud ahlaksız olan gençler 
nu sanır, çünkü timdiye kadar her ar. ğil, zamanla cefaya alıştırılan her t 

zuıu yapılmıf, buna klmıe sed çekme· Jü iztırabı gören ve büyük bir cefa 
mitti, 1imdiye kadar karıılaıtıgı inaan- iztırabın karıısında dahi yılmıyar 
[ar daima ona yardım etmişlerdi. Orvla çarpışan, yurtsever, dogru, iyi, genç 
muhiti hakkında aldığı en büyük intiba bekllyor. 
yardımdır. O muhitinin kendi arzulan. Konferansçı fikirlerini muhtelif 
nı yapması için yaratıldığını kanidir. ıahedelerle izah ettikten sonra "T 

Böyle bir vaziyette genç adım ya ıoıyetesine en büyük yardımı yapa 
kırılacak, bedbin olacak yıhud da ı•Y· gençliklerinde cefanın. iztırabın ne 
rimeıru yollardan yürüyerek kendiıine duf'unu duyanlardır. htikb11l gene b 
alAka ve yardım teminine çalııacaktır. le yetiıenlerin olacaktır ... ıözlerile k 

Mutlak ıurette ana ve babı çocu. feranıınaı nih;ıyet verdi. 

- Evet, dedi: hatırlıyorum: söyle-• 
diklerimi inkar edecek değilim; fakat 
bugün yanımda sen varsın: ve ayni za-
manda Madam Lu~ olacak?h. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- Nasıl Madam Luicle beraber mi 

gideceğiz? .. 
- Evet; onu Viyanadan çafırıyor. 

Jar. Bu suretle orada yalnız kalmamıı 
olacafız !.. ' 

Bir dakika, b1rdenb~ ayafa kalk
tığımı hatırlıyorum: 

- Evet, ama, Madam Luisle sızın 

tanışmanıza rağmen, benim henüz hiç 
bir fikrim yok. Daha sonra erkanrhar. 
biyenin §ifreli adabını daima unutmuşa 
benzi yora unuz ... 

işaretler: ----- ~ - -
Serginin manası 

Sadri Erte 

Bu kömür memleketi, bu kom· 
)erden ancak pek mahdud kalite 
olanını kullanabiliyor. 

~it~ l'lldö~:.af .. et~işimdir. Nitekim yiz? .. fstediğimiz yerde oturabilir ve 
4.tı •I uı,iıt ıa Unıunun sabahında Ma. bunu istediğimiz zaman deği,tirebili-
~~~· ~da~~ s?çlarını ilk saba~ı~k- _:ri:z~·~D~a=h~a~so_n_r_a_b_i_ra_ı~e-vv_e_ı_s_b_'y_ıt_d_i_ğ_~~~~~~~~~~~(-D_e_v_•_m_ı_v_a_r_J~ 
~ı. 1ltt d '- rı hır gül g'b• .. k . 

11)0r a,.ikaıa .. ı ı gorme ıs-

Ankarada Sergievi yapılırken, 
r ok iyi hatırlıyorum, birçok inian· 
larrn dudakları bükülmüttü. Bükü· 
len iki dudak arasında, yapılan bi· 
nayı )üzümsüz bulan istihfafa ben· 
zer bir kıvrıntı vardı. Çoğumuz bi· 
nayı lüzumsuz ve büyük buluyor· 
duk. Fakat aradan yarım düzine 

lthRlat emtiası halinde memle 
te giren makinelerin çoğu, anc 
markasını tatıdığı memleketin m 
harrik kuvvetine göre haz.ırlanm 
tır. 

~ dtı,,. r boyle b' d" .. ,, ttl .... y •l ır§ey uşun-
14_ ece". nu: onu 1 k "'llit ita tıın bir d . n a arşı karşı. 
t(j)otd batttıası . a.kıkanın, içimde bir 
~ uııı "' gıbı ben· d v .. lltf · ~u hi ı sar ıgını go-
deııbir tı alınac:a;· ~abahın en sakin ve 
~~ttd e bohııın hır dakikasında, bir. 

tllıedif a kadar çıkıyor· ve 
ını bir helecan halinde. be-

S;ı ilık se . . . 
'~' d rvısımız ~ Ota be Oktorurıı 
'-~ ~ btıçukta~z Puartcsı günleri 
'ııı.:"t lt le ıı.ııeaıncse )1rtntye kadar ra· 
~t?ıı n lll iL k • Curnartest günleri 
~ ok\ı;:ı lkJrıcı ~ar Lllell Tayyare 

~-lt•buı cuıal'nnızı re Uc numarada 
~1llr b._ ~der. Yedı kupon ınuka-
t~ lılı l'tcıı lllııkıarı d 
~'~ lllııeaı111 btoktonırnuz da bu 
~il • 12 cuı:narteaı rlktınp kendisine 
'>~ 'rıır "l'llaı "-ka..' aaıı, perşembe 

Edirne köy muh
tarları kursu 

(""-................................................... , ::~!.~~!,~~; .~~~.:;c::~~"'· h:;:~rı: 
f A ç L 1 K İ süzdüğümü~ 8ergi binası gözlere kü-

l çiık göriinm.c~e ~~~!adı. Yalnız gözler-
A Ilı günlük bir çalış- i deki hacmını kuçultmekle kalmadı. 

1 1 
Binanın darlığını, ayakları ııkRn bir 

ınadan sonra kapandı I R 
0 

rn 8 n kunduranın verdiği hisse benzer 

• • '
1 

hislerle duyduk. 

f 
Yazan: li 

1 
Gözlerimiz d~ğişmedi . Fizyoloji 

Refik Ahmed ayni fizloyojidir. Hacim küçülme-
SEVENGIL di, bina, duvarlar olduğu yerde du-

ruyor. Fakat biz, dün büyük dedi-

yenİ çıktı 

1
. ğimize bugiin küçiik dem~kte •e

reddüd etmiyoruz. Niçin 1 
Çiinkii sergiye o zaman gözleri· 

Dağıtma yeri YAKIT Kütüpaneıi 1 mizle bakıyorduk, ~imdi hayatımız. 
fiab 50 kurut la tecrübeler yapıyoruz. 

• , • * • 
; ı Kömür sergisi, hayatla ona mü· 
:........................................................... vazi giden ihtiyaçlar arasındaki irti-

Hatta ıobalarımızın maden k 
mürü yakan kibarcaları kendi 
vuzlarına ancak Avrupalı madded 
başka biışey kabul etmez. 

Kömür üstünde doğanz, buy 
rüz, ölürüz. Fakat ısınmak. y 
hud bir tencere ıu kaynatmak iı 
dijimiz uman çok defa bir aja 
kanma gireriz. 

Sergi bir tecri.ıbe üzerindedi 
Kömüre göre makine... Dava 
radadır. Bunu halleden, isbat 
den teknik milli olduğunu orta) 

koyacaktır. 
Milli teknik yabancı bir mark 

yerli rt'nkle boyamak demek de~ 
dir. Milli tt'knik. kullandığı but 
malzemenin kendi maddi muhiti 
kendi zekasına, kabiliyetine uy 
ıı demektir. 

<\~e..:tııa,a caınıı rayda, Millet cad
~ "Ittıcs:e ı:acukıarıkıı.rıuamdakı mu-
11"111>.~Jtı ediı doktorı:ıza bakacaktır 
h~~ do1ttol'l1.lrıerıne h nnıız da oku
• "'it ""'l&pı l ruı:n~ F' llZır bu!unmaks 'l'tee 'Ukıtı Cfld ahrettın Dişmen 
tı Clt bıııUtıcs 1 fül'IJerı deatnde 127 numa· 

l /.·ıır•unJan bir Kö,· mulıtar arı · 
. göriirıii~ 

bir calıtmadan sonra vali Osman 

Şahinbat'ın muvaffakiyetler diliyen 

özlü bir söylevi ile mesaisine niha-
t • 

batı ortaya attı. Sergilerin bir de
kor, ,.e gözl~ri dolduran bir renk 
ve hacim oyunu ve bo§ zamanları 
kaplayan bir oyuncak farzedilmesi 
de mümkündür. F1tkat bu sergiler 
ancak insanların hissine hitab eder. 

Sergi bu bakımdan, milli tekni 
bulmak istiycn bir araştırmanın, 
faaliyetin ta kendisidir 

Kömiir sergisi, kömüre yeni 
zar keıfederken bize yeni milli t 

nik kolaylıkları da halkedecektir. '~ ·~ Ufu l!aat lt I "~ e.raltöy l'lbı dokto le 20 ara. 
ı~ o e. '-lı ~&!ıınudı r Necau Pak· 
"'> \o lcu~ "e curn Ye caddcat ı 2 

' ... cuıa a gtlnı -"''it rıınııın erı aynı saat. 
!Sttıo\l>tıı ~:davııerfnJ df.§Jı~rine bakaca!..· 
~ıı.._tl'fJl e.ncsa B Yapacı,klardır 
!\ ~ 'Par•- eştkla§ · 
~ ttılllıta ~ırıanl?ıda trarn\'ay ca 

~~l'>.~ll'1et t Oku:vucuıa ısUnnetçı Emt-ı 
Ilı~- ·oıq o\ı.. 'decekur. nınu:ın çocuk 
-~ ~2 ""'llray 
' u"u :.; ıı.uın,r l>ertev Ec 
~ ~tı u11 ~ ac1a •U zarıe& ya. 
\ ~Ulı eııkıt <tıııı l{t;nı:ıııetçı ,.e aıhbat 
~ ttt llhfı1ı:ı:ıl'o'1le.rı ~~N doktorunun 

'-1 el'tııı lttı, ç e ve a.bon Cl'inı Yedi ku· 
~ıe .. ,._,fle.c Ocuıtıarın elerırnıze en eh 
~·~ ~t Ilı ~ • 

'1.:1ltre )'~ı~· nnet anıeıı-
ı.~ L ~Uı-ace. ız dolı:to 

"'lb..... at r, dl""' • -""'lu.... ederk n• \ e ırtln· 
. ·• .. •ıı en l< l'edı URUN•un 

taııf! glltUrmtk 

yet vermittır. 
•) Köy cahş· 10 f • k 

Ed. (Hususi - • 93 muhtarla KOY atibinin 
ırne, . . . 1 ıma 

malarını idare merkeıının .. ~ 1 
k • devam ettiği bu kursta ilbaylıkça 

larile mütevazin bir halde yurutme • seçilen 13 uzman tarafından kültür, 
k.. · 

1 
. . k.. kanununun çerçe· nafia, baytar, tapu, idare, as· 

oy ış erını oy h'l' de mütekamil kerlik, adliye, nüfus, tarım, sağ-
velediği esaslar da 1 ın ·ı h kk d 

k amacı ı e Irk ,, .. fı'nans işleri a ın a esaslı 
randımanlara eritıtirme h " ~ k" mu · bilgiler verılıniş ve 19 nisanda açı· 
vilayet merkezinde açılan ody 1 lan kurs, 14 nisanda kapanmııtrr. .. J"k evam ı ., 
tarları kursu altı gun~u:..:..----------------, 

Radyo 

ısım: 

Ades: 

Müsabaka Kuponu 
-113-

Kömür sergisini bir dekor ve İn· 
sanların gözüne ho§ görünen bir 
hacim yığını saymamıza ikman yok· 
tur. 

Kömür sergisi bir mantığın. bir 
tecrübenin ifadesid:r. Bu tecrübe 
Türk kömürile, Türk hayatile ala
kalı bir mantıR'ın tahakkuku şartı· 
dır. Çünkti Türk kömürü, bu ser· 
ginin duvarları arasında ;·~ni pazar· 
lar bulacaktır. 

• • • 
Kömür sergisinin duvarları ara 

srnda halletmeğe mecbur olduğumuz 
ba§lı ba§ına mühim probleın tudur: 

Türkiye cins cins kömür memle
ketidir. 

Basit bir misal: Sergide lin 
sobaları boy bay, sıra sıra dizilın 
lerdir. Şimdi onlar §Öyle bir im 
han kartıarndadırlar. 

Memleketteki komür şartına 
uygun olan soba, memleketin 
kısmında ormanları kurtaracak 
batıboı serseri ve avare halini al 
linyite yeni dı§ sahaları açacak 
Yalnız bu kadarla kalmıyacak · 
san zekasını işletecektir. ' 

Türkiyede kömür, sadece ka 
ları değil, kafaları da kaynatma 
ba§lamıştır. Kazandan kafaya 
~r hareket membaı olan kömür s 
gisi bu suretle yapılan işler 
en güzel vasfım kazanıyor. 
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ORTA AVRUPACA 
Vaziyetin düzelmesi için büyük 

gayretler sarfediliyor 
Roma, Nisan - Avusturya Baı

vekili Şu§nig'in Venedikte Musso-

lini ile görü§mcleri geçen haf tanın 
en ehemmiyetli siyasi hadiseei ola· 
rak telakki edilmiştir. Çünkü bu
mülakatta İtalya, Avusturya ve 
Macaristanın üç Küç\ik Antant dev
leti ile olan münasebetlerinin mev· 
zuubahsolacağı daha evvelden haber 
verilmişti. En ziyade itimad caiz 
olan kaynaklar bu mülakatın Roma 
protokolü çerçeveai dahilinde her iki 

taraftan da tam ve mütekabil bir 
emniyet dairesinde cereyan ederek 
ilk evvel bu devletleri alakadar eden ı 
bütün ekonomik meseleler tetkik 
edildiği gibi Avusturyanm Habeşis
tan arazi,inden yapabileceği istifa
Clelerin tarzı da gÖrÜ§Ülmü§ olduğu. 
nu söylüyorlar. 

Fakat Avusturya Başvekilinin 
böyle yalnız ekonomi ve ticaret me
ıeleleri için bizzat ltalyaya gelmi
yerek Romadaki salahiyettar rne
murlarile pek güzel bütün bu işleri 
lialletmesi mümkündü. Binaena
leyh Şu§niğin V enediğe gitmesi, 
Belgradda toplanan son Küçük An
tant konferansından sonra bir 
zaruret telakki edilmektedir. hal. 

ya Ş{azeteleri bu mülakatın. vakit 
vakit ltalya, Avusturya ve Maca
ristan hükümet adamlarının biribir· 
lerile temM etmek için yaptıkları zi
yaret silsilesinden olduğunu tebarüz 
ettirmeğe uğraşarak bu üç devletin 
siyMetinde yeni bir değişiklik olma
sı ihtimali bulunmadığında ısrar e
diyorlar. 

1 tal yan matbuatının bu tarzdaki 
n~şriyatı ne olursa olsun, bu m\ila· 
kata büyiik bir ehemmiyet atfet
mek istiyenlerin noktai nazarlarını 

tekzib etmemektedir. İtalyan gaze
telerinin Tuna havzasında İtalyanın 
yeni dostluklar ve anla§malar ha· 
zırlamakta olduğu hakkındaki neı
riyatı ve ecnebi diplomasisin~ f e-
aatçı tasniinc hamletmeleri de dik· 
kate şayandır. Bunlar ltalyan siya· 
*tinin rnevcud anla§malar haricine 
çıkarak yeni yeni doa~luklar teşeb· 
büsiine kalkışmıyacağmı fevkalade 
h"araretli bir surette müdafaa etmek
tedirler. Buna misal olmak üzere 

l 

Muuolini 

de ltalyan -Alman ittifakının, İtal
yanın Habsburglarm tekrar tahta 
gelmeleri siyasetinin ve son Belgrad 
anla§masınm neticelerinin, ecnebile· 
rin atfetmek istedikleri siyasetten 
çok farklı ve ancak eskidenberi ltal
yanın takib ettiği siyasetin icabı ol
duğunu ileriye sürüyorlar. 

Mussolini - Şuşnig mülakatı 
her ne suretle tefsir edilirse edilsin 
Roma protokolü, üç devletin , üç 
Küçük Antant devletlerine karşı va-

ziyetlerinin değİ§mİş olduğunu, ya
ni bu iki gruba mensub olan devlet
lerin biribirlerine kar§ı eski muhale
fetleri kalmadığını gösterir. Bunla
rın münasebetleri günden giine dü
zelmekte ve bu düzelmenin neticesi 
olarak bir takım siyasi neticeler de 
beklenmektedir. 

Birçok ecnebi gazetelerde de 
İtalya - Avusturya müzakereleri· 
nin Roma protokolü haricine c;ık
mad1ğı hakkında haberler verilmiş
tir. fakat göz önünde tutulması 
laz1m ohm mesele, bu protokol 
Tuna havzası devletlerine girmeleri 
ıçın daima açık kapı bırakmak -
la kalmamış ve hatta bu havzadaki 
dedetleri protokole davet bile et· 
mekte bulunmuştur. Binaenaleyh 
l\lussolini ile Şuşnig müzakereleri
nin protokol çerçevesinden harice 
çıkmadığı hakkındaki sözlerin haki
ki manasının ne olduğunun anla~ıl
ması imkansızdır. Çiinkü Rrıma 
protokolüniin çerçevesi çok geniş 
tutulmuş ve geniş ihtimaller proto· 
kolün mefhumu içinde bulunmuş
tur. 

Avusturya matbuatının, Şuşni
gin 1 tal ya seyahatini pek parlak ve 
hararetli bir surette mevzuu bahset
meleri de bir müddettenberi Avus· 
turya - ltalya arasındaki münase
betlerin pek karışık olduğu hakkın
da işae edilen haberlerin aslı esası 
olmadığına en büyük delil telakki 
edilmektedir. 

Avusturya Başvekilinin, İngiliz 
gazetelerine Roma protokolünün 
her vakitten ziyade sağlam ve Avus
turyanın da ayni politikayı takib 
ederek ne İtalyan - Alman itilafı
na, ne de Almanyaya karşı sayıla
bilecek diğer bir gruba dahil olmı· 
yacağını söylemesi de ayni nisbette 
ehemmiyeti haiz olsa gerektir. 

Bütiin bu yukarıdanberi yazdık
larımızı hulasa etmek icab edem: 
Orta Avrupa vaziyetinin düzelmesi 
için büyük mesailer sarfedilmekte 
olduğu görülmektedir. Bu mesai
nin belki pek gecikmiyecek olan ilk 
neticesi Çekoslovakyanın Roma 
protokolüne yanaşması ~eklinde gö
rülecektir. Bu hususta siyasi mah
fellerde umumi bir kanaat vardır. 

s ]p (()) 
Gençlerbirlrdi 

Beşiktaş 
1 Dünkü maçta 2-2 berabereka/Jı 

(Ustyam 1 incide) 

geride kalması, Eşrefin lüzumsuz 
sürüsleri ve bilhııssa Muzafferin ken 
dine gelen blitün topları ezmesi, 
Gençler Birliği miidafaasının vazi
fesini daima hafifletiyordu. 

İlk on beş dakikayı Beşiktaşın 
tazyikile geçiren gençler tedrici bir 
surette açılmağa başladılar ve ilk 
tehlikeli akınlarını on yedinci daki· 
kada yaptılar: Gençlerin soldan gü
zel bir hücumunu Rasim hafif bir 
vuruşla Mehmet Alinin eline verdi. 

llk devrenin bundan sonraki kıs· 
mında Gençler Birliği çok canlı ve 
müessir bir oyun çıkarmağa başla
mıştı. 

Yerini bulan paslarla atak bir o
yun çıkaran Gençler Birliği hücum 
hattı, Beşiktaş müdafaasını çok 
çalışmağa mecbur ediyor ve muavin 
hattından başlayan her hücumu da
ima Beşiktaş müdafaasına kadar 
dayanıyordu. Yirminci dakikada 
Rasim, sol acıktan aldığı ileri bir 
pası gene hafif bir vuruşla ikinci 
defa Mehmet Alinin eline verdi. 

Oyunun bundan sonraki kıs • 
mmda gençler oyuna ve sahaya ta· 
mamen hakim olmuşlardı. Gençle
rin bu mütemadi hücumları karşı. 
sında Siyah - Beyazlıların Hakkıyı 
geri almaları da Gençlerin müdafaa 
ve muavin hattını daha serbest bir 
vaziyete sokmuş ve muhacimlerini 
daha iyi besliyebilmek fırsatını ihdas 
etmişti. 

3 5 inci dakikada Genelerin bir 
"!eri halindeki lıi.kumları bir :ırolrl,, 

Beşiktaş kalesini çok müşkül bir va
ziyete soktu. Her saniye için bir 
gol ihtimali olan bu karışıklığı müş
külatla def eden Beşiktaş müdafaası 
ikinci bir tazyika daha maruz kaldı. 
Gençlerin soldan yaptıkları güzel 
bir hücum gene Beşiktaş kalesi ö
nünde bir karışıklık tevlid etti. Bun
dan istifade eden sol iç Niyazi, isa
betli bir vuruşla kalenin sağ köşe
sinden Gençlerin ilk golünü yaptı. 

Bu golden sonra daha hızlı ve 
gayretli bir oyun tutturan Gençler 

ilk devreyi hakim bir oyunla 

,,, 
bitird~ler: . tılaf 

lkıncı devreye Beşık~ş ~ 
lı bir oyunla başlamışlaru1•• 51~ 
nın hücum hattına geçırıc~ı e# 
Beyazlıların akınlarını J1lll 
şekle sokmuştu. 

81 
Gençler Birliği miidafaa kd 

Beşiktaşlıların hücumlarınıW 
yabilmek için çok müş~ll bil 
yordu. Gençler Birliğinırı w 

cumlara karşı biraz şaşırdıf 
lüyor ve bundan istifade ~ bil 
bilen Hakkı ve Rıdvan ata 1 
yunla hasım müdafaasında~ıı 
mıyorlardı. Beşiktaşlılar, tıJl. 
vamlı ve müessir hücuırıla .~ 
resini on altıncı dakikada g?,e' 

Hakkı şahsi bir akın netl ,e 
leci ile karşı karşıya kal~·çe 
ufak bir kafa vuruşile sag ~ 
verdi. Vaktinde yetişen 8 
sa bir vuruşla takımının bel' 
sayısnı yaptı. ·~ti. 

Bu golden sonra 0~1 tP 
daha canlı görüyoruz. Bll G 
madi hücumlardan şaşırsn 1 
bozuk bir oyun çıkarıyorlf ~ 
tük yaptıkları hücumlar da rdd' 
Hüsnü müdafaasında kalıY~ı 

21 inci dakika: Hakk1 , J 
tan aldığı bir ileri pasa gıı 
çıkış yaparak kaleci ile karŞ'S( 
kalıyor ve isabetli bir pasla ,

0
,i>, 

şa ikinci golü de kazandı~ 
Bu golden sonra oyun fJ1I 

lı bir şekil almıştı. lki tar?~ 
dığı bu hızlı oyun 3 2 ncı I ~ 
kadar devam etti. Bu sıra.:)jjl 
tadan uzanan bir Genc1er 131

,,t 
rumu.,...I .. P._o;....,. 0 ;; ... 1 ı.:. ~ j" 
Hüsnüyü atlatarak topu ,88 rı s 
çirdi. Tam vaktinde yetıŞ~l•~ 
ufak bir çalımla Hakkıyı 8 i3J 
sonra sıkı bir şütle topu 
ağlarına taktı. ıJ 

Oyunun bundan sonrcı~ 
her iki takımın galibiyet ~ ~ 
karabilmek için canlı ça ~etle' 
geçti. Fakat bütün bu gar1' z / 
ticeyi değiştirmedi ve maç 
beraberlikle bitti. f rıtf 

Gençler Birliği yarın ~b 
dında ikinci maçını Fener 
yapacaktır. NıJJ' 

BAŞ PEHLIV A I ,.; 
MÜSABAKAS ıı ~ 

Çoc~k Esirgem~ ~urııf11 ~ f.': 
l\lerkezmden: Tiırkıye rı. 211 
van müsabakası bu sene ,tt"~ 

EIAFTALIK 
RiKAYE;LER -9- Yazan: SADRl ER7EM mayıs tarihlerinde Ankar' ~I 

munda yapılacnktır. Baş ~ 
500 lira mükafat ile bir J1lr.rı 
ğer pehlivanlara da 700 1 i 

- - -
-- - ------------
İhtiyar dön diyemedi. Hayır diye. 

medi. 
Fakat aklına ıert sahalar liıtünde, 

ıene ıert tekerleklerin dönüıü geldi. 
Beyin oğuldamıya başladı, korkusunu 
söylemek istemiyordu. Bu hi11ini §Öy
~ tevil etti: 

- Seni kocan bekler, ıen oğlanı al 
ben de biraz sonra gelmcğe gayret ede. 
rim. Haydi yavrum dedi ben kendimi 
biraz hasta hissediyorum. Yol gelirken 
beni çok sarstı. 

Hakikaten artık kendisinin bir daha 
yaylaya çıkabileceğine inanmıyordu. 

Km torunu yaylaya döndüler ... 

İhtiyar kaptan bildiğiniz tekilde kı· 
yıya i§e giden bir adam gibi munta
zaman devama ba,tadr. 

İhtiyar kaptan denize kavuşmu§tu, 
limana uğrıyan gemileri de tefti§ edi
yordu. Fakat o, hcrgün ufukta bir du. 
man gibi kaybolan gemilerin içinde bir 
duman gibi gözden kaybolmuı, kara
lardan uzakla§mak istiyordu. 

Bu sert, bu kaskatı aleme bir türlü 
alıpmryordu. 

• • • 
Fırtınalı bir gündü, kayıklar sahil· 

lcrin bir sırtından öbür sırtına zıplıyor. 
tardı. 

O gene lıkclcde teftiı edecek gemi ı 
bekliyordu. 

Limana iki bacalı bir gemi geldi. 

Dalgaların sırtından aşarak geminin 
bordasına yanaştı. Gemiciler ihtiyarı: 

- Hoı geldin baba diye karşıladı
lar. Gemiyi ba~tan ba§a teftiş ettikten 
sonra salondaki ziyafet sofrasına geçti. 
Gemi çok uzaklara gidecekti. Yediler, 
içtiler genç ihtiyar bütün gemi zabit • 
leri ne§c içinde idiler. 

İhtiyar kaptan susuz içiyor ve me. 
ze yerine eski hatıralarını anlatıyordu. 
İhtiyar kaptan bugün ne kadar genç -
leımitti. Söylüyor, mütemadiyen gül•J· 
yor yerinde duramıyordu. Ayağa kalk. 
tı, ceketinin önünü ilikledi. Kollarını 

kıvırdı ve elleriyle, süzüle süzüle bah-
riye çiftetellisi oynadı. Altmışını ge-
çen bu ihtiyarın içinde gemiden geriye 
dönmek, karaya çıkmak bir acı idi, 
meclis nihayete erdiği zaman: 

- Eh Artık yütt:.iyelim ... dedi, 
akat süvari: 
- Bey baba, dodi, bizim ikinci sü. 

vari biraz rahatsız hastahanede, sen bi
zimle gelsen ne kadar iyi olurdu ... 

İhtiyar her şeyi unuttu. Koynun• 
daki hekim raporunu ve evde kendisini 
bekliyen ,kızını ... 

- Derhal dedi hem biraz hava ah. 
mn. Fakat ben bu seferde, bir müla -
zım kaptan gibi de çalıımak isterim. 

Süvari cevap verdi: 
- Nasıl istersen Bey baba: 
Bey baba bu kıyılardan uzakla§. 

mak, karaları görmemek, yumuşak 

ve bir boşluk içinde kayıp gitmek isti
yordu. 

Gemi kalktı. 
Hava düzelmişti. 
Güvertede yolcular geminin dar 

hendesesinden uzakla;mış gibi göz•:.ik· 
mak için bir boydan bir boya yürüyor • 
lar, dolaşıyorlar. Arasıra bir şey üflü
yormuş gibi deniz kabarıyor sonra ne· 
fesi çekil:nce gemi aşağıya iniyordu. 

Akşam vardıyayı aldı~ı zaman, V<'.• 

purun yürüyüşü hissedilmiyor gibi idi. 
Yıldızlar arasından donuk renkli bir ay 
yükseliyor, ve suların bitmiyen uzunlu
ğu üstünde çizgiler görünüyordu. 

Bütün bir hayatın bu çizgiler ardın. 
da nasıl eridigini hatırlar gibi oldu. 
Fakat içinde öyle bir sevinç, öyle bir 
his vardı ki, kendini yeniden doğmuş 
bir insan sanıyordu. Fakat bir insan 
karanlık bir ana karnına benziyen kas.. 
katı toprak üst•:.inde geçen günleri ha -
tırlıyordu. 

Gemi yalpaladıkça. aşağıdaki yu
muşak denizi gördükçe bül\in beden 
ihsaslarının derinleştiği hissediliyor ve 
bu ihsaslar devam ettikçe kendine ge. 
len bir insan hali alıyordu. Deniz o -
nu ayıltmıştı. 

G saat sonra genç bir kaptan: 
- Bey baba dedi, kamaranıza gidi

niz!. .. 

İhtiyar saatlcr:n nasıl geçtiğini bir 

türlü anlıyamamııtı .. Piposunu tüttlire, 
tüttüre kamarasına girdi. 

Gözlerini henüz açmamıştı. Bir 
sarsıntı ona deniz üstünde olduğunu 
hissettiriyordu. Yatağı bir el tarafın. 
dan itiliyor, sonra ba§ka yeni bir el 
bir salıncak sallar gibi yatağı aksi isti
kamete slirliklüyordu. Sonra bir su 
gürültüsü geride kalıyordu. 

Dıvarları beyaz, kenarları esmer 
lumbar kapağından ince, sarışın bir 
aydınlık sızıyordu. Beyaz duvarlarda 
denizin aksi bir gölge gibi uzanıp gidi-1 
yordu. j 

Yatağın üst•:indc bağdaş kurdu. 
Pencereden denize baktı. Berrak su 
beyaz köpükler halini almıştı. Derin • 
tikler gözükmüyordu. 

Davrandr. kalkacaktı. Fakat vücu
dunda müthiş bir halsizlik hissetti. 
Ateşi de vardı. Yatağa uzandı, gözle. 
ri, karşıki çivilerde asrlr paltonun, 

j 

ceketin, pantolonun, havlunun biribi -
rine muvazi birer rekkas g:bi sallanışını 
seyre daldı. Ateşi, sancıları, bastırdı: 
Öksüremiyordu. Paltonun, ceketin, 
pantalonun havlunun rakkasını yüzler
ce mil takip etti. Kendini kaybetmişti. 
Sayıklıyordu: 

"Beni vardıyadan almayın!,. 
İki g•:in sonra. rakka~lar birdenbire 

durdu. .Ve ıankı deniz onl.l k::tpladı. 

fat verilecektir. f11" 
Çocuk Esirgeme KurU ~-' 

Merkezinde pehlivanların 
başlanmıştır. •• ""C o> 

ANKARADAKI !!':.'Ol 
BERABERE KJ\) / 

Ankara, 1 (T elefonla~~l.41 
Küme haricinde kalan ta~· 
sında bugün (dün) An'-" 0,J~ 
lan futbol macınd, AltJl'le 1'' 

• L•t 
C'..ankaya 1 - 1 beJ1l~ 
lı rdır. ıı) 

Altmordu yarın (bugll· .... ~ 
sporla karşılaşacaktır. ,~ 

1ZM1RDE DE BER ./ 
İzmir. 1 ( l:f usus~) il~ 

Ankara~i.icü Üçok ıle ço~ 
yaptı. Her iki taraf da. 1 / ~ 
nadılar. Birinci devreY1 ~ti~ 
karagücü galib vaziye~rı~6~ 

ikinci devrede ise .
1 

~.ı 
ikinci gollerine mukabı1'' 
gol kaza9dı ve takır'fl ~1 
2 - 2 beraber olarak 8 ıt 

Ankaragücü ikinci ~., 
(bugün) Doğansporla ) 

Bir kur§un tabut denize salıvcr:Jdi. j (SON) ...._ ____ _ 



• 1 • .. 

Üç aeneilk çetin ve fakat zevkli lX~ 
çalr.şmıtıdıan ,,onra liseyi bifirdinini"' . ~ .., 
harp sınıfına geçtiniz uc meç taktınız. 
Bun.dan sonra OilmJıuriyet deniz kuu -
vetlerind.cn biri olan Hamidiycde bir 
er ol.arak ödev al~u:ak..wıız. 

Lisede gösterdiğinfa gayret ve fa • 
zil.et sizi bu sevinçli gii11c J..-atıu.ştur • 
du. Bu sevincinize ben de içten gelen 
bir arzu ile i.,tirok erlerim. BiTh!ı.ss:ı 

lisede bıılımduğıınuz zaman smıfını -
zın gösterdiği iyi hareketler öğret • 
me11lerini::in ve subay:arını:: f::ıra • 

fından takilir edilmiştir. Bu .<ıcbepten 
onlarla beraber ben de hepi11izc karşı 
çok derin bir sevgi ile bağlıyım. 

Kıyı .ttmrları kara mnırlarındrrn çok 
fazla olan i>z yurdumuzun dcnizdeıı 
korunma.~ı elbet kolay bir i.ş değikfı.'r ,· 

fakat Tiiı'k milleti zor i.şleri ~rtrak 
la ün alm1§tır. Deııiz tarihimi:: (ffl,_<ı • 

tan başa şan ue. şerefle dolu.dur. iç .t.ıe 
dış denidcrd.r. en fena luıvaalrd.a uc cıı 

nıii.şkiil ~rtlrır altında da daima mu • 

vaffak olan ecdadımız gibi sizler de 
büyük ııe değerli işler ba.,.Mrmclı.<tı;u;:. 
Çihıkii sizler Atatürk det'rinin şuurla 
ycti.ştirdiği çok değerli gençlersiniz. 

Dairna iyiye d.ainuı ileriye rıötii.rcn bii. 
yiik Ônderimizc a.ır.ık 1ıydıırd11kça il • 
bet her adım11m::: bi:leı i m~ıta 11:a yilk. 
seltccek tıe ktymctlendirecckfir. 

Tarih, nıuvaftakiyeti d.aimıı fala -
karlıkta, bilgide teknikle üstun olan. 
Zar Maabına yazrı11.ştır. Si::: Tiırk.siinii..a 
t'e elbette her I'iırk gibi f cdalı:iirsuııa 
ve fedakar olacaksınız. Bıı bizi11ı olan 
ve iliğimi:;.e i§leycn tahii bir varlıktır. 
Fakat bilgi, teknik çok çalışma ve 
çok tccriibc ile elde edilir. Bu mczi • 
ye.ti k.azaıırnak için unıcli ı·c hakiki 
hayatta çok çalı.şm.anızı ve çok dik .. 
katli olm.aııı:.:ı tavsiye ederim. Bu öğü. 
diirı•il tıdar.<ıanı:: 11/kwıuz gcni.ş tıc a
çıktır. 

Gemicilik, a.<tkr.rlik c,,as ,,anatım:: • 
dır. Her ikisi -için de intizam, in:::ibal 

(Devamı 9 uncu ııaytfada) 
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20 KüçOK LORD 

Mamafih bunu işitmese bile Mister (Hevişcm) j hay. 
rete düşürecek pek çok şeyler vardı. Jhtiyar avukat bü
tün hayatını lngilterede geçirmişti. Amerikalılara ve 
Amerika adatma alışmış değildi. Kırk senedu."lberi A
vlikat sıfatile (Dorinkort) ailesinin hizmetinde bulun -
duğu için ailenin arazısı, serveti, ehemmiyeti hakkın -
da pek mükemmel maliımatı vardı. Bu cihetle ileride 
ıbu servete tasarruf edecek \•e kont (Dorinkort) ünv~nı • 
DI taşıyacak olan çocuk hakkında der.in bir alaka gös
t~rmekten kendini alamıyo;du. İhtiyar LOrdun iki

0 

bü
yük oğlu yü~ünden çektiklerini ve (Erel) in bir Amc • • 
rikalı kız ile evlenmesine ne kadar ~iddet' ettiği11i bi
liyordu: Kendisinin yeni tanıdığı şu zarif genÇ dul ka_ 

dından , ne kadar nefret ettiğinden de maiu!"atı var -
dı. ve Lordun fikrince (Erel) in karısı·· adi, fitneci bir 
·:Amerikalı kızdı. (Erel) in günün biri~de Lord ve ı<ont 
Unvanına v~ büyük bir scn·cte varis olacağını bildiği 

için kendisini izdivaç tuzağına dUştirmüştü • lhtiynr 
avukat ta Lordut,ı bu zemindeki jddialarını dinlfye Oin -
liyc bunlara )·arı yarıya inanmıştı. Bilhassa avukatlık 
tıayatında pek çok bot.bin. hilekar adamlarla tanışmış
tı. Amerikalılar hakkında da 1_yi bir fikir beslemiyordu .. 
Bu cihetle Lordun fikirlerini. kabul etmemesi için hiç -
bir sebep yoktu. Arabası Misis (Erel) in sakin plduğu 
.adi ~okağa dahil olduğu ve küçük, ucuz bir ev öniinde 
durduğu zaman kalbinde büyük bir isyan hissi vaı·dı4 
j(Dorinkort), (Vanidarn Tavers), (Carlsovrt) .şatoları. 
·Da ve diğer mühteşem eserlere varis olacak çocuğun bu 
küçük evde, kö.5CSinde, ayni zamanda .sebuı: de satan 
lbir bakkal dükkanı bulunan bu fıdi sokakta doı";'lıp bü
yümesi, Mister ·(He\'İşcm)in gözünde pek müthiş bir .. 
şeydi. "Acaba çocuk nasıl bir hayl~ valdcsi ne biçim 
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I<ÜÇÜJ\ LORD 2t 

)tadın?" Diye merak ve asab:yctle kendi kendine so 
J"UP duruyordu. Bu ikisini görıneğc mecbur olduğundan 
dolayı adeta iğreniyordu. Kırk scnedcnberi adli 1şlerine 
baktığı asil aBe ile temas ede ede bir nevi aile gurUQJ 
Jleyda etmi§ti. Adi, para düşkünü, zevciniı:t rnernJe.keti 
ve ailesi hakkında htinnet, hissinden mahrum bir 
kadinla karşı karşıya geleceğinden dolayı canı son· dere
"cedc sıkılıyordu. Mister (Hevişc:m'J her :hususta so • 
ğuk kanlı, · keskin nazarlı bi~ iŞ adamı idt.~ Y~lnı:i (Do

rinkort) ailesi hakkında duyduğu hÖrmcl, iş noktai 
nazarını unutturacak derecede büyüktü. 

(M:ıri) kendisini küçük salona soktuğu zaman or -
talığı rnünekkidane biİ- · surette gözden g{>.çirdi. Sa • 
Jon basit bir surette tefri~ edilmişti, fakat· insan U7Rrin-, . • r 
~e samir.ıi .bir -. tesir bırajcıyordu. Ötede ~ric;fe gö.~ ba-
tacak, ucuz, adi süsler, kaba saba resimler yoktu. - Du. 
~ardaki tek tük tezyinat tabiatindeki zevke dclaJet edi
yordu, odanın . ötesinde berisinde .kadın elniMn çık
tığı belli. ufak tefek zarif Şeyler vardı. 

Mister Hevişem kendi kendine dedi ki: 
- İşin °buraya kadar olan kısmı fena değil. Fa.kat 

bunlar hiç şüphesiz yüz bru;ı (Eren in bıraktığı eser -
lcrdir. ' · 

Biraz sonra. lo.iisis . (Erel) i görür görmez b~ genç ka. 
oının bizzat salonu döşemiş olmasmm muhtemel bylundu 
ğunu itirafa mecbur kaldı. J.~er Mister (Hevi~m), itidal 
sahibi, kartlaşmış bjr iht.iyar iş adamı olrr.ıasaydı genç 
'.lladını görünce mutlaka hayretten dona kalacaktı. M'i -
~is (Er~l). narin vücuduna pek yakışan siyah Bade el. 
bisl!silc yedi yaşında bir çocuk annesinden.ziyade taze bir 
genç krm b r-nziyO!'du . Tnmnmile gençlilt CSC'rl<'rl göstc -



ız ınahkôm olunca.. öGU: ,..,~:;:.r:-~m· = 
Saat 12.30 Pllkla Türk mu!iklsf, 12.50 

011&· l'lı 111 kadın buna itiraz etmiş ve ::;:~·~:-:.:~~. ~::' • .. ••rl• •• ,. 
<ılı.keme on 'arın Ja aleyhine :;A: .• :~~!:::::., mu•lkl.t. l9.30 

L~ UI Konferans, Ordu saylavı Salim Sırrı Tarcan 

"ıı Java açmıştır taralından (Londra. kaluı), 20 MUzeyyen ve 

0 

Uj arkad~ları tarafından Tilrk musikisi \'e 

tq, ~ tıPtn halk şarkıları, !?0,30 ömer Rıza tarafından 
~ il~o Old~~nın ~n can alacak nok. Fakat mahkeme on bin kişini~ is: Arapça söylev, 20,45 Muzaffer ,.e arkadaoıa 
~"-~ Gıı : Aııler, bu ıehrin ci- tidasını da dinlemiyor \'e daha ılerı rı tarafından Türk musikisi ,e balk oarkıla 

"'ııı. ernıca • h - '-k · k 'Oııll .ıı. tut.ırak yı avadan bom. giderek, istidada mıı .. u e~eye "~ ~- rı: Saat ayarı, 21,15 Orkestra. 22.15 Ajanı 
~ ~ llılıdi ı:n yerle bir ettikten nunlarına hakaret yollu sozler gordu- ve borsa haberleri ''e ertesi G'finOn programı 
~ td~I taı U~t~a°Ja ilerliyor ve orası. ğU için, bu on b!n kadın aleyhinde ZZ.30 PIAklıı sololar, opera ,.e operet parı;a 

la '}'orllr. n e bırakmamakla teh- dava açıyor! ıarı . 23 Son. 
~Pln}'anın h Nişanlısını öldüren genç kız hak- -----------------

~tc o da bir ll'l er ıehri olduğu gibi, kında verilen karar nzerine on bin ki- Mu··sahı·p zade 
ı., raıa acera ! h 'd' . ' b' k "lf ta ra •ah e rı ır ve bırçok şi nasıl ayağa kalkdıysa, on ın a· A dtııiıı ile ÇoJc ın~eh olmuştur. Bunların dın aleyhinde dava açılması da yüz C EL L s:: hatıra 

0
1 i:;~ .vardır ve Bilbao binler.:e kiş:yi hiddetlendiriyor. Artık yöl 

~~ ılın ot ır. mz Bilbao değil. İspanyanın daha 

~~crı~ kız, ~:n~~n.e . e~vcl Bilbaoda birçok şehirleri mahkeme aleyhinde 

~t\i:ı nı'''nlııını .. 1111~1 .bır dansözle aı. ı ateş pUskUrüyor. 
lıt sp oldurüyo B h"d" h' b" · · he anyad r. u a ııe Fakat mahkeme ıene ıç ır ıtı-
lt•dirilna Ycriyoa kadın erkek herkesi raza. kul~k umıyor ve dava açılan on 

Cd' r ve herk k • kib · ~i ıyor. es genç ızı bin kişi hakkında kanunı ta ata gı-
l!ıiııtnlıırnı ôld" rişiyor. 
. bir le uren Jesuaa Pujana Li.kin , on bin kiti aleyhinde açılan 

• ~ Ş~hrin or~ıdır ve terzilik etmekte. dava evrakının ne büyUk bir yllk tu
a· 11 ~ ~İla b a halli bir aileıine men- tacağı kolayca dUşilnülebilir. Mahke
\~ •11.ıra11 ç:~aber, &ilzelliğile kendi. mede dosyalar şittikçe §işiyor, yalnız 
~iarc~ltıanc:a,, b~:rh Halk tarafından Bilbao mahkemesi değil, hemen hemen 
tııd· . en •on areket sayılan bu biltlin t•panya mahkemeleri bu işle 

l•ın· ra da . . ., 
~ • ı ıc\'rn· ıımıni duymıyan ve uğraşmağa bafbyor. 

~ı ,. •ka. t, 111 .. h~'Yen kimse kalmıyor. k d" · ""t .. ııı;e ugr· eamag·a ba§lıyor ama, en ısı 
~i, 1Yi "Öıt ıne Jeausa'ya kar111 ay. ~ a.ı tnc h • crıni :s de pişman olacak bir h e geliyor ve 

liıı apıc ırı h Yor ve genç kızı ye- itin içinden çıkanuyacak otuyor. 
ttU;o ltarar b'a .kum ediyor. Bunun üzerine. nihayet adliye ne-
ı~ııı..~: licrı. ütün ıehri isyana kafi ---ıı 

1 
ııı;eı g za.reti mahkemenin imdadına yetişi-

"' ltııı .iıırrıgeldi~~~ ~ızın beraet etti. yor ve dava edilen on bin kişinin ce-
~lııı... n ba)cı. gını ıleri sürüyorlar ""lil•··- ııı;ında .

1 
zalannın tecil olunmdını ve bir müd-

b ..... ll iıtı' verı en kararın geri . . 
111

• •ttlkt )'or. det sonra da. affedilmesıni cmredıyor 
,,~~ •• n bu arzu . ı ve bu suretle içinden çıkılamıyacak 
10? ... ~ ~•ı· ıu, bıraz •"'nra bir' · ~ tndc h ' bir iş hallolunup gidiyor. 
tıı1ı1,,lt ~tay, ma kemeye arzolunu 

!ln tb bir kJ~za~ on bin kadından ---------------

tı ~t~~ tad1nı:;dır.h Or. Hafız Cemal 
~ıı 11 • a tadı ma kemenin verdi. 
'ıı bi86>'1ilyor nların istihkar olundu· 

'~ Ctlce&i ı:a~ kendisine hiyanet e. 
llıt •rna iti nın öldiirmiye hakkı 
il biJı k raz ediyordu. 

~f>aıı tıı bıtık:Unı fikrine göre bir 
bilıi~ ka.n alınuı şimdiye kadar 

' tllJır.ı.~en değilse de anane 

LOUIAN llZ1llM 

Dahiliye llüte/aatclt 
pazardan b&fka stbllerde ölleden IOGl'I 

nat ( 2,:S tan 6 )'• l kadar lataııbu.lda Dlvaıı 
:rolunda (10f ı numaralı bU81Jlf kablne.tnı!~ 
tıutaıa.nnı kabul edtt. S&lı. cumartul ıüıı 
ıert 

11
abü "l,$-12 ..... uaı b&Jdkl fukaraya 

maıı.u.tur. ııuayeneb&D• ve •• telef on: 

<Vstyanı 1 incide) 
Bundan sonra Müsahipıadc Celal'ın 

vakt:le İstanbul operet heyetince oynan 
mıı olan p:yeslcrinden bazılarına aid 
listeler B. Fahri'nin reisliği altındaki 
musiki heyeti tarafından çalınmıştır. 

Bundan sonra Şehremini Halkevi 
ba~kanı kürsüye gelmiş ve Ankarada 
bulunan muharrir Yaşar Nabi'nin 
Müsah:pnde Celal hakkında yazıp gön 
!ermiş olduğu yazıyı okumuştur. Daha 

sonra M üsahipzadc Celal'ın ( Aynaroz 
Kadısı) isimli eserinin birinci ve sonun. 
cu perdeleri Halkevi gençleri tarafın. 
dan temsil edilmiştir. 

Bu temsilde muharrir Osman Cemal 
de Aynaroz başpapazı Gregoryos rolü-

nü oynamakta idi. . 
Güzel bir dekor içinde ve cskı kıya-

fetlerle oynanan piyes muvaff ~kiy('t~e 
neticelenmiş ve seyircilerde guzel bır 
intiba bırakmıştır. 

Temsilden sonra Musahib z.a.de Ce-
lil alkışlarardmda sahneye da,·ct e
dilmiş ve kendieinc büyilk bir buket 
verilmiş. ayni zamanda Halkevi genç
leri üstadın elini öperek saygılarını 
göstennitlerdir. 

Taplantıdan sonra da.\'ctlilcre çay 
ve pasta. ikram edilmiştir. 

Sahnemizde uzun müddetteneberi 
emeği geçmi§ olan ve birkaç ay sonra 
69 yaşını bitirip 70 ya.şına girecek olan 
kıymetli muharriri biz de saygı ile 
kutlular, kendisine uzun ömürler dile-

riz. 
::?391l Kıtlık telefon: ııoH. ~ietir. 

----~~----------------~------------
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Deniz Lisesinde 
(7 inci aayıfadan devam) MEZUNLAR 

ve di.!ipli.n C30Stır. Çevik, d.ikktıtU oo 
atı1.gatı olmayanlar iyi bir gemici oo 
asker olamıyaoa.ğı gibi bilgisi. Mk.5aıı 
olaıılar da yübelcme::ıcr. Ameli oo 
tatbiki 3<Ül4l4rd4 beceriksizlik i.w biz
leri muvalf akiyetri::liğo siirüklcr. Ge
micilik ve a.!ksrlik hayatında öğreni
tecck ve ya.pı14cak t.,lcr, iistünd.c geze. 
ceğiııi:: dc1li::lıer ktıdtır cngi.ıı ve geniş • 
tir. Her ~ydcn evvel büyük Türk mil
Zctinin ~refli. birer askeri olduğunuzıt 
her zamaıı hatırlamalısınız. Si::lcr bu 
biiyii.k şcrcf e tamamcıt hak ka.mnmt,1 
temi:: yürekli genç ve dinç er1er8iniz. 
Si::lcrc baktıkça d.cnizciliğimf=in bü • 
yük ve parlak i8tikbtılini 9üriiyorum. 

Kemal Boran. Kenan Ertaguç. Ce· 
lal Sönmez, Sedad Tahsin. Vedad ön. 
glin, Şevket Tınaz, Şükran Özengin, 
Sami Afak, Numan Özdalh, Fuad Ta
nık, tlhan Okan. esimi OJkü. Seyfet· 
tin Maılumca, Refik Turanlı. Necati 
Tümer, Galib Gültekin. Remzi Ertan. 
Fahrettin G:ncay, Asım Ayral, Hicri 
Tuzen. M c',mcd ör.engin, Ferid Yeşil. 
kaya. Kadri A! . Adnan Tezcan, Fikret 
Arran, Cabir Sarıoğlu. Cahid Hü~amet
tin. Hikmet Çcla. Murad Iıık. Hurşid 
öngün. İrfan Ataroy, Yunus Birkan, 
Muzaffer Koral. Muzaffer Tayfun, Cc· 
mil Ağar, Orhan Karahan, Turgud 
Ciray. Muzaffer Erman, Salihattin Gür. 
küt, Orhan Davaı, Süleyman Başar. 
Cavid Aksoy, Rıza Atak . Avni Çct:n, 
Rahmi Erdoğan, Ali Akan, Necati Şen. 
ol, Sinan Erdoğan, Nurettin Yıldızlar, 

Si::e "°" sö::il m §Udur: 

Hikmet Gökalp. 

Tiirkiyc Cumhuriyetine aar.!ılma:: bir 
ma!.:atl.rı bağlı olornk bilgilcr:ni::i cin.
inı11 arttınııı::. MuJcabilinde hiçbir 
/}ey beklemeksizin bütün ·uorlığını:la 
büyiik neslini:;c faydalı olunu::. -----------

En kötü haı·a ve dcni::lcrd.c, en /e· 
na ~rt1.ar altında da 1;,ar~nı::a çıkacak 
iistiin T.-uvvctlcri yenmek için hazır o. 
lunu:. ı.,te uıZ hedefini:: bu.dur! Evl<it-

Di~ Doktoru 

Cbeyt OBçer 
Cumartesinden maada hergUn 

bastalamı kabul eder. 
1.arım. 

Sizlere yeni hayatınızda da iyilikler Edirnekapı, Karagümrilk Tramvay 
Durağı No. 95 t:c muva!fakiyctkr dikycrck veda cdi

yorıım. 

SATILIK, KiRALIK EV, 
ARSA VE SAiR E 

SA TIUK ve KlRAUK 
1 - Kısıklıda Küçükçambca caddetinde Boiua lıtanbula ve 

denize nazır fevkalic:le havadar ve içinde içilir kuyu suyu
nu, müteaddit meyva ajaçlannı ve çamları havi bir kötk 
hem kiralık ve hem aabbktır arzu eder.1crio Vakıt propa· 
ıanda aervisinc müracaatJan. 

SATlLIK ve KiRALIK 
2 - K111khda Küçükçambca caddesinde büyük üç odayı bah· 

çeyi havi bir kötk hem kiralık ve hem aatıbktır. 
SATILIK ARSA 

3 - Kuzıuncukta Gazhane adile an1lan etrafı duvarJı ve mü
teaddit ağaçları ve euyu bulunan bir ana ehven fiatla 

satılıktır. 

SATILIK KAGiR HANE 

4 - Beyoilunda latiklil caddetine yak10 Bekir aokağmda 
1 O numaralı 9 odab bahçeli ve aynca çamatırhjl ve çama· 

1 
tırlıimda modayı havi kilİr hane aatılıkbr. 

SA TIUK KAGlR HANE 

5 - Çemberlita,ta Peykhan; caddesinde Jcqir 18·20 odab iki 
kapılı dört katb apartanan t~rt~b:ne clveritli ve hali hazır· 
da dahi müfrez daireleri havı kagır hane çok ucuz aabbktır 

SATILIK HANE ARANIYOR 

6 - Kadıköyünde Moda caddesi Bahariye R'npaıa tarafla· 
rmda yeni yapı ev veya apartnnanı olup da antmak iıti· 
yenler en IOn fiatlarile bizzat. 

SATILIK SECCADELER ARANIYOR 

7 - Az ve temiz kullarulmıt Isparta 2. 70 X 4 boyunda hah 
ile Acem ve Isparta aeccadeıi olanlar bizzat. 

iŞ ARIYOR 

8 - Yüksek Deniz Ticaret mektebi mezunu lktuad Vekiletin 
den çarkçı şehadetnamesini haiz ve maliye hizmetlerinde 
bulunmut bir genç çarkçılık ve muhuiblik anyor iıtiyen· 

ı~rin. 

DiKiŞ MAKiNESi ARIYOR 

9 - Sinrer veya Navman markaJ, az kullııntlmıt el veya aya!~ 
dikit makinesi olup da Atmak iıtiyenl'!rin • 

SATIUK KAGiR iKi EV 

1 O - Şiflide Şifa yurdu civarmds 3 katlı beter odalı lr..hce ter
kos ve elektriii havi iki ev çok acele satJlıkbr almak iıtİ· 
yenlerin. 

SATIUK MÜFREZ ARSALAR 

11 - Maltepe ile Bostancı aruındaki Küıükyalı iıtasyonu İtti. 
aalinde t 7 parça müfrez ana tamamı 20,000 artm fiyatlar 

uygundur. 
SATILK APARTIMAN 

12 - Amavudköyü ile R~bek araaıncla Vezir kötki.i sokağında 
iki daireli biri üç ,.e diğeri dört odalı bahçe hamam su
yunu havi apartunan acele satılıktır. Talib olanların. 

Bunları almak veya satmak iatiyenlerin Ankara caddesinde 
V AKIT Yurdunda V AKIT Propaganda servisine müracaatları. 
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TURGENIEV 
Şüphe yok ki dünyanın en 

büyük romancısıdır. Değerli ya
zıcımız Süreya Sanıi Bcrkcm ta· 
rafından dılimize çevrilen "ILK
BA:-lAı{ SELLERi,, ile "LIZA,, 
romanı bu bi.iyük romancının en 
giizcl eserleridir. Bunları mutla- ı 
ka okuyunuz. 

fstanbul ikinci icra Memurluğun. 1 

dan: ı 
Paraya çevrilmesine karar verilen 

Pangaltında Turukbeyi sokağında 91 nu 
maralı evde borçlu Arturc ait muhtelif 
hane eşyaları 4.5.937 tarihine düşen 

salı günü saat 12 den itibaren sözü ge- 1 

çcn ev önünde hazır bulunacak memu. 1 
ru tarafmdan s1tılac2ğr ilan olunur. 

1 

(V. No. 21941) 

ımmı:ıı.;;ııı~-- D r. ew- 1•+w11 

ALL .. NU 

FLV .... SPRAV 
Sinekleri, Sivrisinekleri, Güveleri, Pireleri, Tahtakuruları, .,;a~ 
Hamamböcekkri, depo edilmiş yün ve tütünlere musallat olan 
süfrelcrini ve yumurtalarını kiimilen yıld mm ıüratile kökünden iınb• 

Amerikanın ALL . ON f abrikasmın maruf ve dünyanın hel' 
fmda milyonlarca satılan 

PLY-SPR A Y 
Nam mayiini kullanınız. Hiçbir taraf

ta leke bırakmaz etrafa hoş bir koku sa
çar. fevkalade müessir ve öldüriicüdür. 
Her boy kutularda ve her keseye uygun 
fiyatlarla eczanelerde, bakkallarda ara
yınız. Ayrıca daireler, mezbahalar, has. 
tahaneler ve perakende satanlar için oto. 
matik musluklarla mücehhez çok elve
rişli 4 ve 19 litrelik saç bidonlarda satıl-
maktadır. , 

A l,T ... NU markasına dil;kat ediniz. Aldanmayınız. Bir tecrııbC 
tatmln edecektir. 

Deposu: İstanb'11 Ecza deposu, Aııircfendi caddesi. 

Soğuk hava tesisatı 
iktısat Vekaleti 

NIŞANYAN rT'lirkotistt\n: 
Hastalarını hergün akşama kadar edile"~ 
Beyoğlu, Tokathyan oteli yanında İzmirden b~şhyarak memleketin muhtelif yerlerinde tesis 

1_,.~ 
Mektep sokak ~{5 numaralı mua- soğuk hava depoları hakkında alakadarların teklif yapmaları için 30 5 ) 

ycneh:ınesinde tedavi eder. 93 7 tarihine kadar İktısat Vekaleti tarafından verilmiş olan mühlet ~ı3ı' 
- Tel: 40843 ._ - 937 tarihine kadar temdit edilmiştir. (1030) 

::::::::::::::::::::::::m:::::::::::::::m::mm::::m J 8 D dar m 8 Ue ne 1 Komuta o 1 ığı A o"''' 
H C l k•t b H Satınalma Komisyonundan: ıcı 
ı.·=: enge ı a ı i: . r11" 
11 ·: l. - Bir tanesine (340) kuruş kıymet b"çilen (4000) kilim san çı 

H Rudvard Kfpling'd e h tabi tutulmak şartiyle kapalı zarftan pazarlığa tahvilen 12-5-1937 

~! dilim ze ~eviren: uı günü saat (10) da satın alınacaktır. .., ' 
!i Nurettin Ar tam !! 2. - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu paza~tıJt ısı'~ 
§! i! isteyenlerin kanun ve ~artnamedc yazılı vesika. ( 1020) liralık ilk ternıtı• 

.· D~vlet Demıryolları ve Limanları işletme / 
L'mum idaresi ilanları -: 

•• Ingiliz edebiyatının şaheserleri •• ları , ;! H veya Banka mektuplariyle belli gün ve saatte komisyona başvurma 'ez!• 
. n :~;::~~a~1ı~~ab~ı~:~~ı~:;t~r~eş. i~ (~ .. .. k8 
!i:::::::==========================::==============:r.::::i~ J a n d ar n ı a g e n e 1 k o r l l l t t a n l ı ğ· ı A 11 

Muhammen bedeli 1686 lira olan muhtelif eb'atta 650 adet konturplak 10/S/ 1 1 · J d • 
93; Pazartesi gün~ 11aat.ıo da Haydarpa§ada gar binası dahilindeki Komisyon ·ı ~ F 1 f satına nıa <ornıS~70rllll1 af1·,d'1 

Bu i~e girmek istiyenlerin 126 lira 45 kuru~luk muvakkat teminat vermeleri 1 Dün ve Yarın Kitaplarrrıd:ındır 1 ve örneğine uygun yatak yünJ 7 _ 5 _ 1937 cuma günü saat (10) da 
tarafından açık eksıltme ıle satın alınacaktır. - 1 mi e Se e J Bir kilosuna (lZ5) kuruş değer biçilen (1800 den 2200) kiloya k ıf 

\ "C !:an unun tayin ettiği vcsaiklc birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona ji Fiyatı 40 kuruştur siltme ile satın alınacaktır. f 
rr ü ·::caatlarr lazımdır. Bu i§e ait şartnameler komisyonda parasız olarak dağı- Şartnamesi komisyondan parasız olarak alınabilecek bu eksiltrne};rıııı 
t·lr:ıaktadır. <245o) sahibi: ASP..4 us istiyenlerin (20625) kuruşluk ilk tem:n r.t makbuz veya banka mektU:z37l 

Nc$rlynt DlrcktörU: ne!lk Ahmet Sevenglı 1i günü saat (ona) kadar komisyona v:: rmlJ olmaları. (991) ( 

Istanbul Tramvay 
Şirketinden 

iLAN 
İstanbul Tramvay Şirketi üzerinde, "Tek.,nil ~bek<xle muteberdir,, kaydı bu 

Juna.n ve tenzilatlı tarifeden istifade etmek hakkını veren kartların mer'iycti 
yeni tedris 21eneai bqla.rtgıcına kadar uzatıldığınr, bu kartları hamil bulunan 
yiiksck mekteb talebesine bildirilir. 

DIREKTÔRLVK 

Akay işletmesi MftdUrlUğUnden : 
Kadıköy • H. Paıa - Yalova - Adalar ve Anadolu hatlarına işleyen vapurların 

kahve ocakları mültezimliği t!Haziranll 937 tarihinden itibaren bir sene m\iddet
le .açık arttırma ile ihale edilecektir. 

Arttırma 14/Mayrs/1937 cuma günü Akay §cfler encümeninde saat 15 te 
batlıyarak 16 da ihalesi yapılacağından isteklilerin şartnameyi görmek üzere 
h;r ıün iııletme ııefliğinc ve arttırma iç in de 'd7,5 güvenme paralariyle encüme-
ne gelmeleri. (2432) 
~ 

Ja·ndarnıa genel komut<ınhğı Ankarn 
satı nalma komisvonundan 

ol 

Bir tanesine yedi yüıı; kuru§ fiat biçilen yerli bezinden yapılmr~ iki bin poı

tatif çadır 8 - 5 - 193 7 cumartesi günü saat onda kapalı zarf cksiltmesilc 
utın alınacaktır. 

Şartnamesi parasız olarak komisyondan alınabilecek olan bu eksiltmeye 

cirmek istiyenlerin ( 1050) liralık ilk te minıt m~kbuzu veya banka mektubu ile 

ıartnamcde yazılı vesikaları muhtevi teklif mektublarını belli gün saat dokuza 
kadar komisyona vermiı olmalar:. (1003) (2273) 

KURUN 
tLAN "UCRETLERI 

Ticaret 111.nlarmm ll&n aayrtalarmda 
aanUml 30 kuruıtaıı ba§lar. İlk aayxtada 
2:>0 kunıııa kadar çıkar. 

BUyi.lk, çok devamlı kıllıeli, renkli 114.tı 
verenlere ayrı ayrı indirmeleri yapılır. 

Reamt ilAnlarm bir ıatırı 10 Jıuruıtur 
KUtDk lllnlar: 

BJr de!a 80. Jkl detaaı 50, Uç defMJ 6:1. 
dört defam 7:> \'e on de!&11 100 kuruıtur. 
üç aylık U!n verenlerin bir detuı beda
vadır. Dört 1atırr geçen 111.nlann fazlt1 
aatırlan bet kuru§tan beaap edilir I 

:KURUN hem dolfudan. dofruya, ken• 

KURUN 
ABONE TARiFESi 

l\lenılekct l\lemJeket 
itinde wıımda 

Aşlık ' 160 27S 
3 •Jlık 400 760 
6 aylık '7:IO uoo 
l'ıllık HOO 2'700 

Tarlfeşlnden Balkanlar için ayda otuzar k•'" 
ru§ dlltWUr. Poeta btrllğlne ginnlyen yer
lere ayda yetml§ ~ıer kunıı zammedilir. 

Tllrlcl~nın ller posta merknlnde 
KURUNa abone yazılır. 

1 

1 

.dl ld&re Yerinde, hem Orh&nbey h&nmda ~ Adrulııl deffıtlren aboneler 2:1 kurU§ 

i
:VAKIT Propap.ııda Servtıri eliyle II!n ka• ISderler. Göndermfyenlerln adresleri 1 

ı 4edlr0 dettfUrilmez. 1 ............ _______________ -----------------.-M!----ı 



Şilndi bunun~ ,-.J"'. 
Eklclrilr 6ili .. .. T«-

Cenubi~~ 
.,,, nelıri JayJ.nmJ. pJc pılc 

timMb ... .mır. Bunlar, • 111-
ra&rda yaflYall (;OfO'lann 
en mütlıİf, en tehlikeli tlüt· 
manla.rrclır. Fakat GOfOl

korlcunç canavar/an, lcttt

K'üçük b//gbe.r 

--ı 
) 

11/it ,,._ bulunuronlu. Or
ı~nJ.n Jüjmere 1...J.c., 
zild~n çrbn .lcüc-ük lanlc.n
/ar, odayı clo~clunnUf ol.aa 
h·w1'gazma ateı verdi ve ta
b:ati'e bu paihma Oldu. .: 

'./erini hiç bir tehlikeye koy-
dan avlamanın yolunu 
mutlardrr. 

I Çok gar ip bir 
araba 

T ınuah, kafasmr sudan 
rdığı zaman, hazll' bu

clurduklan kalrn iplerden 
ılmıt, kemendi hemen us 
kla abp boğazına geçim 

Dünga taşlarından yapıl-
mış bir· kapı -

Dünyada misli görülmi
yen bir araba var mı derse
niz, resme bakın. Bu ara .. 
ba 1876 yılında açdmq O· 

lan Filade\fiya sergisinde g&o 
rü!müştü. 

sıkarlar. Sonra hayvanı 
ybkla kıyıya çekip hak-

ıelirle"' 
Resimde gördüğünüz ga

rib kapmm adına Redampsi.
yon mağarası derler. Bütün 
dünyanın bununla alakası o\ 
mak \az.ım&r. Çünkü yapı
lacağı vakit taşlan ya\nrz o 

mem\eketten değil, dünya
nın her tarahndan top\anq> 
gefrri\mi.ş, adeta bir dünya 
anıtı olara\. meydana çıka -
n\mıştır. 

Araba, atm üurine y~ .. 
leıtiri\mit ve iki tarahna da 
iki büyük tekerlek takılml~ 
b. Bu usul her halele hay. 
van için daha iyi olmala1•. 

Bomba gibi 
Size eleseler ki: 
"Bir evin kapısındaki e

lektrik düğmesine basmca 
bir patlama olur ve ev uçar.,, 

Tabii buna inanmazsmm. 
"Hiç böyle ~y olur mu?,, 
dersiniz. Hakkımz var, ama 
böyle bir vaka ohn"'tur. 

Bir adam, erkenden ya\a-

elelıtri":ı zili 
ğma yatmış, fakat yatarken 
evvelce açtığı havagazı mus
luğunu iyi kapamaımş. Bü
tün gece oda havagazı ile 
dolmut- Sabah erkenden bir 
arkadaf kapıya gelip elek
trik düğmesine basınca deh· 
~tli. bir patlama o\muı ve e
vin bir tarafı yıkt\mıı. 

.&1'*"l1& ............................ ...._ .. 111lllll.......-._,,-o•ı•~ll""'11t1 ............ ~mı111' .............. 1ııııt"•ll111lltKllll111ll"""'"lllllllll111111tPt1lllllll1111lllKll11lııtllllll""l\llllltltt;ıtllll .. l......-lll 

lup getirmeliyim. yunun içinden geliyordu. mişti. Kalbini kıskaçlar czi- ra yine hareketsiz kalıyordu. 
Diyerek hızlı hızlı Meğer vahtiler, başka yor, beyni i~inde derin u ·• Oralar da, bunları hareke • 

gitmeğe başladı.. Yine yol bulunmadığı için bunlann ğultular oluyordu. te getiren bir şeyler olduğu 
ses iıitilmiyordu. Acaba vah buradan geçeceklerini he • _._Olamaz dedi onlan muhakkaktı; fakat neler? 
şiler, birden Mustafa çavu- saplamıtlar ~e ~er~.nce bir çu yalnız bıraka~am : ben de Bunu bir türlü anlayamıyor-
şun üzerine çullanıp sesini ku~ a~rak .. ustunu ~alı, ç': gitmeliyim. Belki de korktu- du. Geriye dönmek de ola· 

pı ıle ortmuşler guzel hır - b .. ··k f \Ak h ·· d y k d ld çıkarmasına ve silahını kul· k k la• A \ gum uyu e a et enuz maz ı. a ar asın an sa ı • 
tuza urmuş r. ptu • l t b · b. . d k \ ı O _ı_L f lanmasma meydan verme • 'lah ldi-· o mamış ır, enım ır yar ı· raca o ursa . aana ena. 

oraya ge gı zaman çavu mım onları kurtarabi\ir. ı-· · - · 
den yakalamış, götürmüt • şu yuvarlanmıt atm üstüne . gılmış o\dugu halde hır' 
mü idiler} Böyle ise iş b··s _ bi~miş cıkmaya çalışırken Atm dizginlerini eline a- kaç adım ilerledi, yine dur • 
bütün ötül ecekti All ~ gördü. Mustafa bütün uğ • l~rak, ya~aş .yavaş, bin bir du. Arkasındaki at, boyuna 

g Cf • a ın .. . • dıkkatle ılerlıyor; etrafını, u 
kmnda vaL·i kabileyi arayıp raşmasma karşı yme kcndım ki ·· d · · d '" za an goz en geçırıyor u. 
bulmak eg-er çavı•• uıa . kurtaramıyordu. O kurtul- H" b" t ft k"" .. k b" • ·-,..-. ıse b"l 1 _. k k ıç ır ara a uçu ır ses 

11 . d k . sa · ı e atı- çeKıp çı arma b"l k Ad d . ··1 e erın en . urtarmak hır tele k b.l l k ı e yo tu. ım a ım ı er-
kifinin, hem de sağ kolu ya· a ' 0 mıya~ ti. . . lecli~çe içinin üzü.ntiisü da -

ral b. da k la ·T: l Öteden Turkber gıttık - ha zıyade artıyordu Ru ses· 
ı ır a mm o y KO ay · · · 

l..--- _ b" . _ı_ -·ld" çe sabırsı7.1anıyor, hunların siz\ikte muhakkak bir tuzak 
~racagı ır ış acgı ı. Ap- hA1~ d.. ·· \ cd.'-\ · · . .. .. .. ala onup ge m 1~ erın • olacağını di.işüntiyordu. Dur 
tullah Bunlan dutundukçe den sıkılıyor fena dü•ün • d -·ıd· B. - 1 k . · • · -ı: u, yere egı ı. ır agac ı 

cam 11kılıyor, adımlannı sak- c~lcre d~işüyor, ~endi ken - • içinde bulunuyordu. G~z _ 
laştmyordu. dme dıyordu ki: 1crini dört açmış, ötelerdeki 

Birdenbire kulağına hafif - Mutlaka vahşiler ka • ağaçların aralarını, çalıları 
bir ses geldi. Muhakkak orada çar gibi görünüp biraz uzak- yer yer gözden geciriyordu. 

b·~y vardı ve b n la laşmışlar, bi.z.im geçeceğimiz Birdenbire içine bir kuşku 
'·'S'- 1 u '\.an • 1 b"ld"kl · · · ( ·nı· . k ı~ d ·a· d rd yo u ı ı en ıçm o tara a gı ı. .ma ıazım ı. . ır an · u u, 
t ( d

. ·ı~..ı· y ba· giderek çalılar, yahut kaya- - O ne? ·Çalılar kımılda-
e ra ı ın ecıı. anı tın • ·ı · · • . . .. ar arasında saklanmışlar - myor. Rüzgar da yok. Sakın 
~· çalı~nn.~te taı::'fm~ bo dır. Çavuf ile AptuUah bun· buralarda vahşi hayvanlar 
~uk boguk ımdat sesı ge - ların tuzaRma düşmüş ola • bulunmasın. Bari yanımda 
lıyordu. Hemen atıldı, ça- caklar. Yoksa şimdiye ka· bir silah olsaydıt 
lılara doğru koştu. Ses şim dar gelmeleri lazımdı. Ne - Dedi ve dikkatini daha z.i-
di daha yakından tekrar et - den gelmiyorlar} yadc arttırdı. Gördüğü doğ· 
ti. Büyük bir dikkatle biraz Daha on dakika bekledi. ru idi. Uzaktaki çalılar ara-
.ilerlecl. Ses derince bir ku • Artık sabn bü8bütün tük.en- sıra lumıldanm duruvor. 80D 

2 - :KURUN'un çocuk aa~a11 

ön tırnaklari\e yeri kazıyor, 
sinirlilik gösteriyor, ince in-
ce kişniyordu. Hayvanın bir 
tehlike sezdiği belli idi. 

Bir çalının arkasından ya 
vaş yavaş kara, yuvarlak bir 
şey yükseldi. Bu yuvarlak 
§eyin yanında uz.un bir 
değnek vardı. Ti.irkber bu • 
mın ne olduğunu anladı. 
Dehşetle gözlerini açtı. Et • 
rafına ve arkasına hızlı bir' 
göz gezdirdi; kaçacak bir 
yer aradı. Bir dakika içinde 
her taraftan kara, yuvarlali 
şeylerin yükısCldiğini gördi.I 
ve içinden boğuk bir aee 
çıktı: 

- Eyvah, mahvoldum. 
Vahşiler dört tarafımı sar• 
mıılarl 

- Dahası var -

ılaagatör ve 
vantilatör 

Hoş sözler 
Çocuk olmak Ded~: Gündüz glilümse -

d h 
. . yerek soze karıştı: 

a a ıyı - Öyle ise bu Baya Kaz 
Gündüz hasta idi. Anne· yumurtası verin. 

~ 

Ciindiizün babası bir oto
mobil satın alacaktı. Çocu
ğu birlikte bulunduğu hal
de otomobilleri gözden ge
çiriyordu. Satıcı: 

sı. hekimin verdiği ilacı Balıklar işitir mi? 
göstererek dedi ki: 

- ~ece babamdan işit • 
tim, Bundan yirmi yıl önce 
Bi..iyük Okyanusta müth;, 
bir fırtına olmuş. Yolda 
bulunan büyük bir vapur, 
bu futaınaya yakalanarak'. 
parçalanmış; i~inden bir tek'. 
kişi bile kurtulamamı~. 

- Hunu alınız, yeni mo· 
drldir. Bu radyatör, bu van 
til.'.itör ... 

- Haydı yavrum, }>unu 
ciddi bir adam gibi içecek -
sin değil mi? 

Hayat bilgisi dersinde 
öğretmen Gii.ndüzü kaldır -
mı~ soruy<.>rdu: 

- Söyle bakayım, Ba -
!ıklar göriir ve işitir mi? 

Gündüz hemen attltr. 
- \yi, gii?:el ama, vapur 

dan b\r tek adam bile kur ~ 
tulamayınca bu vakayı b~-
ban kimden öğrenmiş. 1 Derken, Gündüz söze 

karı~tı: 

- Hayır anne adam gibi 
içemem. Baksana üstünde ne 
yazıyor! "Bir adam için dört 
kaşık". Bunu yapamam. Ço• 
cuk olmak bence daha iyi. 

- Evet, Bay öğretmen, 
sudan çıktıktan ve balık· 
haneye gitikten sonra etraf 
ta olan güriiltüleri işiterek 
ne hale geldiklerini görür -
ler. 

-· ---- Aman baba. bu oto
mobili al, çok elverişlidir. 

- Neden bildin? 
- Baksana, radyatörü 

varmış; bizi kışın pek güzel 
ısıtır. Hele Vantılatörii ile 
yazın stcağrndan kurtulu .. 
TUZ. 

Eli,ıerl: 

Kiiçiih kızlarımıza 

.1-<.esimde görduğünüz bir 
Çuha yastıktır. Bu yastıklar 
şimdi moda olmuştur. Ya • 

· pılması da pek kolaydır. Bir 
' defa yastığın kumaıı beyaz. 
sarı, açık pcnbe, kısacası 
1mmrz:ı ve Yctilden başka 
her hangi. pek açıktan renk 
ten seçilir. Çiçekler kınnı • 
zı, yapraklar yeşil olur. 

' Resimde gördüğünüz bü. 
yütülmüş çiçeğe göre bir 
mukavva kalıp hazırlar. son· 
ra bunu kırmızı Çuha üzeri· 
ne koyarak, kaç çiçek la • 
zımsa o kadarını keser siniz. 
Yaprakları da gördüğünüz 
örrıeğe göre yapacağınız bir 
kalıpla hep çift olarak yeşil 

Civciv değil, 
palaz 

Gündüz, pirinç almak i
çin bakkal dükkanına git -
mişti. Bu sırada bir müşteri 
geldi 

Kim anlatmış? 

- On beş Yumurta isti -
yorum, ama içinden Ci.v civ 
çıkmasın. 

Gündüzle arkadaşları bü
yük teneffüste bir araya 
toplanmışlardı. Bunlardan 
biri şöyle bir vaka anlatıyor· 
du: 

Çocuk şiirleri 
Küçük sevimli yavrular, 
Ne tatlı den\er aldınız; 
Akıllı, uslu kumrulu, '1} 
Çalı,tmız, bunaldınız. . . 
Vuif eniz yeter bugün, 
.Biraz da oynayın gülün. 

Okul, kitab sizin için 
Değil mi pek sevimlidir? 
Güler yüzü öğretmenin 
Sever sizi sevindirir. 
Vazifeniz yeter bugün 
Biraz da oynayın gülün. 

Oyun, küı;ük çocuklara 
Yemek kadar lüzumludur. 
Açık güneJ, temiz ha .... 
Sizin için gıda olur. 
Vazifeniz yeter bugün 
Biraz da oynayın gülün. 

.. 

çu~dan çıkanr sınız. Bun
\an bir toplu iğne ile yastık 
çuhaamm üzerine sıra ile tut 
turur sunuz.. Bu da oldu 
mu dikite geçer siniz. Uzun 
uzadıya dikm.eğe; lüzum 
y0k.. Çiçekleri orta deliğin 

ikişer yanından, yaprakları 
da bir yukarı, bir aşağı kö -
§esinden .ayni renk iplikle 
tutturdunuz mu i11 bitti. De
liği doldurup kapatnuya -
cak smız. Öyle kalması da -
ha ividir. 

Çocuhlarınuzır. 
yazıları 
23 Nisan 

23 Nisan kamutayın mC: 
kurulduğu gündiir. Siz Türk 
yurdunun düşman elinden 
nasıl kurtulduğunu bilir .mi
siniz) Bakınız ben size an
latayım : 

Bundan 15 yıl önce Tiirk
lerin başında Padişah denilen 
çok fena bir adam memleke
ti idare ediyordu. 

\stediğini Rhyor, istedi
ğini asıyordu. Kimse ken· 
di~inden bir-şey sormuyordu. 
Mem~eket çok fakirleşmişti. 

Herkes bu fena adamların 
memleketin başmdan atılma 
sım istiyordu. 

Atatürk ulusun bu iste
ğini anladı. 19 mayıa t 919 
senesinde harekete geçti. 

Ve erkinlik savaşını yap
tı. Savaşta büti.in diişman
lar denize döküldü. 

Dünyadaki bütün uluslar 
Ti.irkün bu 'kahramanlığını 

3 - KURUN'un cocuk savfau 



~ı~{ 
Harf /erle resinı 

Çizgilerle resim yapmay. 
nz ·çok hepiniz biliyor su • 
nuz. Fakat bunun en eğ • 
lencelisi, el yahut kitap ya
zısı olsun küçiik ve büyük 
harfleri bir araya getirerek 
resim yapmasını bilmektir. 
Bunu ö~renmek istiyor sa· 
nız koyduğumuz iki resme 
ookar onlar ~ibi yapmaya 
çalışır sınız. Bunlardan bir 
iki örnek daha vereceğiz. 

Nedir o, bil! 
-= ._. - ------ -- - --- --- --~~.• 

1 

Türkçe 
.. Artık havalar giize1le • 

,iyor" ciim'lesindeki sözle -
rin yerini kaç defa değiştire· 
bilir siniz.? Şunun gibi "Ah 
met geldi, geldi Ahmet" 

il 

Hesap 
Yalnız beş defa yedi a • 

'dedini kuHanmak ve bunla
n bir birile cem etmek su -
retile (22) yi yazabilir si -
niz? 

hayretle karşıladılar. 

Bu iş için 23 Ni~an 
'1920 de Kamutay kuruldu. 
Memleketin bütiin islerini 
Kamutay görmeğe başladı. 

Atatiirk: 
ı· ·'E" l'k 1 d · gemen ı u usun ur., 
tledi. 

Bundan sonra memleke.te 
fenalık yapan padişahlar ba
§Jrnızdan atıldı ve memleket
ten kovu'Jdu. 

29 birinciterşrin J 923 de de 
Cumhuriyet ilan edildi • .\ta
tiirk Cumhur Başkanı o!du. 
Bundan sonra "llcmlekettf" 
Clevrimler yapıldı 

işte çocuklar; Atatürk o~
masaydı yurdumu?. hıı~tan 
ba§a düşman eline geçecek
ti. Biz de bugünkü gibi ra
hat ya~ıyamıyacakt:l. Bizi 
kurtaran Atatürkü çok sevi
niz ve onun göstereceği yol
da yüriimeyi kendinize bir 
vazife biliniz. 

K~uncuk Rum okulu 
Üçüncü ımıftan 

Jrini 

4 - KURUN'un ~ocuk .sayfası 

Yukarıdan aşağıya: 

1 - En mühim bir gıda
mız; 

2 - ileri, geri, beri gibi 
kelimelerde yer edatı; içine 
sokunulan bir şey; 

3 - Bir harf. bir harf, 
hayvanlara giydirilen demir 
terlik; 
• 4 - Havada gezen, ak
la Relmeyi biJdiren bir edat; 

. 5 - Yer bildiren işaret 
s(jz]erindeki yer edatı; ad; 

6 - Kurt bağırır, bir 
harf: 

7 - Saru edatı. za-
man: 

Soldan sağa: 
1 - istiklal harbi tarihi • 

ne ~eçen bir Şehir; 
2 - Bir bağlama edatı, 

dikenli ve meyvesiz fidan · 
lar: 

3 - Bir hRrf. al manasın
da bir ednt. bir harf; 

4 - KiiH1 ne manasında 
bir söz. ev sahibinin evinden 
aldıoı para; 

5 - Kapte ~;ıklcuıan <!üş 
manlık. bir harf, bir harf, 

6 - Rir yırt!cı kuı:: 
7 - n;,.JP. , .... ?flrınn~a es

ki bir Tiirk kabilesi. 

9 numarah "upnnun 
"Ned•r o, b'I ! ., rerl

nln cevabı 

1 

Üç kişiyiz biri camdan bir 
kutu, (hokka); tabii -bunun 
içi renkli su yani ( mürek -
kep) le doludur. Öteki, ucu 
sivri değnek (kalem) dir. 

Üçi.inciisü murabba şeklin • 
de olmıyan bir mendil, ki .o 
da (kağıt) tır. Artık alt ta
rafı anlaşılır. 

il 

Renk renk şerbet bar • 
daklanm andıran, başın -
dan bakılınca kızıl (151), ıso
J}Undan bakılınca göz rengi 
( el5) J!Öriilcn bu mevsimin 
çiçeği (Lale) dir. 

"'ILe.. 
'l. -~\ne,-u'Z..un; 

3 -\..a, \a, \\~ 
4- \n\e, A, A; 

5 - Be, De, ima; 
6- Ot, 1, ret, 1: 
7 - L, R, Al. Z: 
8 - Un, Nene, um; 
9 - E, El. · lci; 

10 - L, Çit, R; 
SoJdı:m sağa: 
1 - Gelibolu; 
2 - Emnnet. ne; 
3-· U, L, L: 
4- N, F.,.lirne; 
S - Kel. Fi: 
A - A. A, lrnn Ç; 
7. ~ 1 1 - . ıı ılme e, ; 
8 - 7. At. it; 
o - Kııh•. u .. : 

1 O - ini, lzmir. 
\...-... ----·-.. -- • -h _._.., 

Razananlar 
Sorularımızın cevapları 

pek geciktiği için 7 ve 8 
numro kuponlu ··nedir o? 
bil!" Ve Bulmacalanmızı 
kazananların isimle.rini yaz • 
mayı pu defay:a bırak.tık. 

Bunları doğrudan do~ru -
ya buraya yazıyoruz. Yal
nız nku~rucularrmızdan' ba· 
zıları hedive almak t"in, bul· 
maranm l.~Jlinin yeter ~örü
yorlar. Rn vcınhşı diizelte -
lim. "Çocuklar için" sayfa· 
lan valmz yavrnkırımızı eğ • 
lcndirnı,.k maksadile cıkmı 
yor. Olrnlhmnrln öprene -
mivPt:ekleri bilrrileri. klicük 
bilı7,il .. rimiz. c;:;lenceli dns -
]erimiz. '"N~dir o? Ril" le -
rimİ7. fmttn hulm<lcahmmız 
kiiciikl~re tatlı tntlı ()ğret · 
mek fi~rilP. wızılıvor. 

.A nnelerrlrn. lıabal;ırdnn 
.. N~rfo 0? Ril !" leriP"i7. de 
haH,.•mek icin cocıtklnnna 
yarrl·,..,., etmderini dil,.riz. 

Hed;,,,., s~vindirici bir teş 
viktir. Bunu ~ lmnk İ<'İn ii<; 
sorgumu7a dn tam cevap 
vennek lazımdır. 

7 numaralı kuoon s,.,ru
lanna cevab verenlerin he
diyeleri: 

Kol saati - Şişli Saman 
yolu sokı\ğında Abdurrah
man. 

Dolma kalem - Turhal 
seker fabrikası muhasebesin. 
de Halis. 

Yaylı kur!un kalem -
Ka~taş lisesi dördüncii sı
nıf E şube.'!inden 1254 Saim 
Akt\irk: Keliboluda Siilev
man Kumır; Be~inc.i ilkok~l 
dördi1ncii sınıftan Me,1hibe. 

Kit<ıb - Ank~ra :ınönii 
Mahallesi Akyol sokağı 6 

'lo.. .... &n. '\'.u.~ ... "'"""'''''''"~"" ~~-
'\}da 'Ve"r\c.\.un C>\.an.,·, ~'f.~-
gcy\dcn Mus\a\a \)aycan ·. \ e, 
inci i\koku\ besinci smıhnn 
Ramiz; Beza;ynn \isesi or· 
ta birinci sınıftan Armnnak: 

Kartpostal - F ntih ii· 
ciincii okuldan 5"'28 Ka?Jın 
Hızal; istiklal lisesinden 302 
Mehpare Bengi; Vefo t>rkek 
lisesi bes;nci sınıf A snbesin
ce:ı 667 M. Selami:. 1soarıa 
ortnokul riyaziye öjlretmeni 
kızı Neriman: Trabzon li
!'esi orta üçiincii ıunıftan 1 r
fan: Hayriye lic:f'sİ or•a 
ikiden Nedime: Yeni~~";} 
ilk<'kulunrfan Fethi: ~~-h
mudoaşad~ Oill,erler ,..., ,,.;;a-
7?Sında Sl:lbri kızı (::;ı. ,.~: 

Ahmed oğl:ı Osman: ~: ., ı ; !s 
tımhuJ iln<ırtırr"'nı,...d" F-toış. 

a numarah kupon 
Kol saati - Şişli .Saman

yolu sokağında istiklal apar• 
limanında Fatma . 

Dolma kalem-·- T aşköp· 
rüde .. Sii leyman Tevfik. 

Yaylı turşun kal~m -
Kadıköy Osmanağa mahnl· 
lesi Halitağa sokağı ,31 Yıl· 
gör; Beylerbeyi ilkoku 1 i.i
cüncü sınıf tan Selim: Mey· 
dancıkta Cahid kardeşi Şiik
ru. 

Kitab - KadıkÖ~' Rrcni 
zade soka«iı No. 62 Meliha 
Okay; Beykoz ortaokul hi
r1nci sınıf D şubesinden 1 09 
Seher; Mecidiyeköyiindcn 
Siileyman Nutki: 42 inci 
ilk mekteb besinci sınıftnn 
Hayriye: 1st~nbul erkek li-

sesi ~eki7.inci sınıftnn Ahm<>t. 
Kartpostal - Ankara ls

metnasa kız enstiti.isi1 ikinci 
sınıf B şubesinden 42,9 Hn
lide; Akbıvık Yenigi.ive" so
kağında \ 6 numarada Mü
beccel kızı Nebahd Knv· 
makçı, Kurrl\apı ortaohılu 
yedinci sınıftan Suphi: Pcr 
tevniyal lisesi orta birinci sı
nıftan Şevket, 32 inci ilk
okul dördüncii sınıftan Saf
fet; . Vefa erkek lisesi 1039 
No, lu Nejad Ekrem Fosfor: 

Yeşilköy ·IJkokul beşinci 
sınıftan Necdet: Ankara ln
önii mahallesi Akyol soka
ğında No. 6 Muslu Birben .; 
F eriköy Bilezikçi sokni!ırırla 
~üleyman: Kasımpaşa ilko
kulu dördiincii sınıftan ibra· 
him. 

KURUN 
Çocuklar tçln 
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ıçın 

• 
AF RiK A 

çöllerinde · 
Bir Türk "" çocugu 

x 

·Vahşilerin tuzağı 
'.Aptullah sözüne" devam 

etti: 
- Çiftliğe 'gidiyorduk, 

birdenbire karşımıza vahşi· 
ler çıktı. Hemen silaha sa: 
rıldık .. Arkadaşlarıma müm 
ltiin oldugu kadar ilerleme
lerini tavsiye ettim. Çarpış 
ma arasında ,on kadar vahşı 

'yere yıkıldı. Etrafımızdaki 
Çenberin açılan bir ycri~den 
bizimkiler kacmaya başladı
lar. Be~ onla;ın kacısını ko· 

~ . 
' r.umak İç.İn arkada kalarak 
bo~·una kurşun sıkıyordum. 
Fnkat bir sıra geldi ki .vah • 
~jl('r benim etraf.mı cevir -.. ·· . 
diler. Kurtulmanın imkimı 
~,,..1,111. Ru rördi.iı?.iiniiz ka -
ynnın mki'.!::ma ~ekilerek son 

kurşunumu attığım ve. on -
]arın bir mıztağile yaraJan· 
dığım sırada sız yetiştiniz. .. 

Aptul1ah daha anlatacak.;. 
t!. Mustafa çavuş · bu sözleri 
hem dinliyor, hem de boyu
na etrafa bakıyor, vahşilerin 
uzaklaşıp uzaklaşmadığını 
anlamak İstiyordu. Birden -
bire Aptul1ahin sozünü kes
ti. 

- Burada daha fazla 
durmak tehlikeli olabilir. Bir 
Clal<.ika ünce çeki1ip gitme -
liyiz. ' 

- Çok doğru. çavuş! 
Vahşiler bizim hala burada 
bulunduğumuzu biliyorlar -
~· dnhn kahıbalık olarnk ge
lirler. O zaman it sarpa ça· 

lar. Haydi ğidelim. 
- Sen küçükle birlıkte 

onun atma binersin. 
Türkber Aptullahı alına 

almış, yaralı kolu ;İncimesin 
diye bir elilc 6nu fotuyor, 
qteki elile de atın dizginle -
rini kullanıyordu. Çavuş ön
de gidiyordu. Bir müddet 
sonra · arkaya dönüp dedi 
ki: 

- Çocuklar biraz ileride 
bir dönemeç var. Orada kim 
ır;enin bulunup bulunmadı -
ğım bilmeden gidecek olur
sak belki de bir tehlike ile 
kar~ılaşırız. Onun irin siz 
burada durun. ben gider an
larım. E;:er bir~ey yok diye 
j§Bret edersem gelir siniz. 

Abtullah ile Türkber at
tan inerek bir ta.§ın Üzerinde 
oturdular. Çavuş ilerlemİf, 
dönemeçte kaybolmuştu. 
Beklediler, on, on beş dakika 
geçtiği halde o gözükmü-· 
yordu. T uhafr şu ki bir si • 
lah sesi bile işitilmedi. Türk' 
ber'le Aptullah bir türlü yer
Jerinde 1duramıyor, gittikçe 
sabırsızlanıyordu. Nihayet 
yaralı daha fazla dayana • 
madı. 
. - Türkber, şu atı tut. 
ç.,vutıa birşey old.u zanne • 
derim. içim fena eöylüyor, 
hemen ı:tidio g(ireyim sen 
burada bizj bdde; pelt ça ... 
huk grlemezscl; üzülme. 
Ben muhnkkak çavuşu bu • 

1· - KURUN'un f';OCuk sayfaa 


