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-balonu vandı ! 

Büyük roman üstadı Halid Ziya 
Uşakhgilin sanat h:ıyntmm elli be· 
şinci yılı kutlulanır ve biitün matbu· 
attan iistad hakkında pek haklı 
havranlık sesleri yiikselirkcn bu a
rada T nn gazetesinde gnrib bir yazı 
cıktığınt, Hal~d .Zi~? Uşaklıgile 
haksız ve yersız bır hucumda bulu-

uldug"' unu diinkü sayııvızda tccs-n T . . 
si.irle yazrrn~tık. an g~ze!csının 

O 
. rersitr edebiyat şubesı talebe-

nı\ - d -. den bazılarile yaptıgmı rnz ıgı 
sın ·· d h 1 k d h" ankette gençler u:ta . ~ t m a .": 

t izcc fikirler ılcrı surmcktc ıdı-

ırne 
5 Arkndacımız Hakkı Süha Gez· 

er. -ı tl d d -. . bu rnünascbe e uy ugumuz 

1 

gının .. Ü bildiren rnakalesini diinkü 
teessur . ' k b k b' 

• 
11

zda dere etmıştı . : aş ·a ır 
sayın a·· Ü . ' t h rr'rimiz de un nıversı eye 
mu a 1 (Sonu: ses. S Sü. S) 

Tesbit olundu; 
SualleriVeka'etten f 

gelecek ders'er \ 

Fen ko'u: Riyn:ı:iyc, Fi:ı:ik,Kimya. Tıı • 

biiye; Edebiyat ko1u: Ed biyat, Tarih• 

Co~ra1ya. Her iki koldn: Türk~c. 

Sabık Bomüay c~li~i B:ıy llaınid Ali ile rrıfi1:a.'1ı or1 ala" n11:'a (Jörüşilyor 

Eski Bombay Valisi ve 
refikası Şehrimizde 

(r a..."'tSı 7 inci sa.yıfadıı) 
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Haftada bir 
Dünya Siyasasına Toplu Bir Bak_iŞ 

Berlinle Roma anlaşma
da zorlukla karşılaştı 

iki Alman devlet adamının arka arkaya 
italyaya gitmesı bunu gösteriyor 

Londra siyasi toplantı geri haliniı 
alıgor-Tokgodal<i kabine değişikliği 

S 
on haftanın beynelmilel siya
si hadiseleri biitün dünya mil· 
Jetlerinin gözlerini üç büyük 

şehir üzerine topladı: 
Lo~dra, Roma, Tokyo. ' 
Londrada lngiliz Kralının taç 

giyme töreni hazırlanıyor. Her mem
leketten ayni zamanda yüksek sa· 
lahiyet ve mevki sahibi olan devlet 
n famlarmm başkanlıkları altında o· 
larak Londraya heyetler gidiyor. 
Onun için cihan efkarıumumiyesi 
taç giyme merasimine aid tafsilat
tan ziyade bu merasim etrafında 
muhtelif memleket delegeleri arasın
da cereyan edecek olan hususi te· 
maslan merak ediyor. 
• Hakikat halde İngiliz Kralının 

taç giyme merasimi diğer bir nok
ladan da siyasi ehemmiyeti haizdir: 
Merasim bittikten sonra şimJı İ 
Başvekil olan Baldvin istifa ederek 
yerine maliye nazırı Chamberlain 
geçecektir. Baldvinin çekilerek ye
rine Chamberlainin yeni bir kabine 
t~kil edişi hükumetin bir partiden 
diğer bir partiye intikali mahiyetin· 
'de olmamakla beraber gene esaslı ı 
bir kabine tebeddülü demek oldu
ğundan lngilterenin milletlerarası si
yaseti bakımından her tarafta alaka 
uyandtracak bir hadisedir. 

llk zamtmlarda taç giyme mera· 
simi biter bitmez Baldvinin istifa 
edeceği söyleniyQrdu. Son Avrupa 
posta!armm verdiği malumata göre 
İngiliz kabinesinde beklenen deği
şiklik 28 mayısta olacaktır. Bunun 
sebebi, tören vesilesile Londraya her 
memleketten gitmiş olan devlet a· 
damlarile yapılacak temasların gene 
Baldvin hükumeti tarafından idare 
edilmesi zarureti olsa gerektir. Lon· 
draya giden muhtelif delegelerin bir 
kısmı, taç giyme töreni bittikten 
sonra dahi beş, on gün burada ka
lacaklardır. 

Romada alaka uyandıran siyasi 
hadise Alman hariciye na~ırı Yon 
N('•JTathın Mussoliniyi ziyaret ede· 
l'~ ka,uşması olmuştur. Hatırlar
C.: :Iır J.i daha on gün evvel Alman 
} ıva nazın Göring de Romaya gel
r ,;s, Mussolini ile bir takım müza
kc;elerde bulunmuştu. Aradan he· 
men hiç zaman geçmeden böyle bi
ribirini müteakib surette ziyaretler 
yapılması, iki memleket arasında 
anlaşma hususunda zorluğa tesadüf 
edilen bazı noktalar bulunduğu şüp
hesini hasıl etmiştir. Bilhassa Al
man hariciye nazırı ile beraber Al
man harbiye nazırı Yon Blombcrgin 
de Romaya gideceği evvelce söylen
diği halde bunun tahakkuk etmeme· 
si bütün arzulara rağmen iki mem
leket arasında askeri bir anlaşma 
yapılamadığı şeklinde şayialar çık
masını mucib olmuttur. 

BALDVlN 
Taç giyme merasiminden sonra d::ılvı 

uir mfcl<!d Ba.'}vckillikto l;alarak, Lon. 
draya gc!1ı1 :ş o1a1l ecnebi <1cvl.ct adam. 

Uırile görü§cock 

dedir. Bunun için Hayaşi hi.ikume· 
ti 40 kişilik bir azlık ile 400 kişilik 
çokluğun reyleri hilafına olarak u
mumi itleri odareye devam edecek
tir. 

Bununla bcdaber vaziyetteki va· 
hameti saklamağa imkan yoktur. 

Japon intihabatının bu neticesi mem
leket efkarıumumiyesi ile ordu ara

sındaki derin aiyascl ihtil~fmı vı lct~ 
ya koymu§tur. •Japon milleti, mil· 
letlerarası gerkinlikten bıkmışbr. 
hiikumetin tatbik ettiği aşırı silah
lanma programı memlekette hayat 
pahalılığını artırdıkça artırmış, halk 
tabakası için geçinmek son derece· 
de zorlaşmı§tır. Japon efkarıumu
miyesi bir taraftan Çin, diğer ta· 
raftan Sovyet Rusya ile Japonya a
rasında anlaşma siyaseti tutmak is
tiyor. Sosyal halk partisi neşrettiği 
bir beyannamede şu talebleri ileriye 
sürmektedir: 

1 - Yeni bir kabine teşkil edil· 
mek, 

2 - Milletlerarası gerginliği 
izale için icabeden tedbirleri alarak 
normal şeraite dönmek, 

3 - intihabat kanununu değiş
tirmek, 

4 - Harb sanayiini devletleştir
mek, 

5 - Japonya ile Çin ve Sovyet 
Rusya amsında dostluk ve teşriki 
mesai devri avmak. .. 

lntihabattan sonra ordu erkanı 
arasında bir içtima akdolunmuş; hü· 
kumetin mevkii zayıflamış olması· 
na rağmen parlamentoya karşı mü
cadelede miizaharet edilmesine ka· 
rar verilmiştir. Diğer taraftan Baş
vekil Hayaşi, resmi ajans vasıtasile 
ne§rettiği beyanatında da şöyle de
miştir: 

"Memleket serbest surette yapı
lan intihabatta reyini vcrmiftir. 0-
mid ederini ki yeni intihab edilen 
mebuslar milletlerarası vaziyetin va
hametini takdir ederek hükumete 

Giinlerın-peşfnden: 

Kimi kötülüyor? 
Hasan Kumçayı 

Eminönü Halkevi Halid Ziya Uşaklıgilin elli b~inci edebi yılını 
kutladı. Bu merasime lstanbulun en tanınmış edebi simaları i~tirak 
etti. Di~er taraftan teşebbüsü, bugünkü romancılardan Sadri Ertem, 
Peyami Safa, Turhan Tan, Burhan Cahid ayrı ayn gazetelerde 
alktşladr. Her biri Halid Ziyanın romancılıkta memlekete getirdiği 
kıymeti kuvvetli sözlerle takdir etti. 

Bu arada yalnız bir gazete ortaya çıktı, bütiin inemleketin ede
biyat hayatında mevkii olan insanları, onların sözlerini bir tarafa 
bıraktı, Üniversitede henüz tahsillerini bitirmemi§, yahud tahsilde 
tıb mesleğine girmiş talebelere baş vurdu: 

Sualini sordu. Onların ağzından: 
- Evet bu isimde bir adam varmı§. Fakat kitablarmı okumadım . ., 
Yahud: 
- Halid 7iyayı Üniversitede okuturlarsa okurum. Yoksa ken-

diliğimden bu i~i yapamam.,, , 
Gibi cevablar yazdı. Bundan çıkan mana şudur ki bu türlii an· 

k~ti yapan gazete ~irisini, veya bazılarım kötülemek istiyor. Halid 
Zıyayı mı. yoksa Universitelileri mi?. 

F aka.t ~için~ burası belli değil. Belli olan cihet §U ki bu yazılar 
sndeı:e Ünıversıteyi kötülüyor. 

GONON AK/J"LER/ 
Turhal •eker fabri
kasında bir artist 

. Aktör Muammer Turhal Şeker · fab
rikasında bir memur olarak çalı§mak Ü· 

zere ıahneyi bıraktıktan sonra uzµn bir 
zaman ge~ti. Şüphesiz eı ve dostların· 
dan baıka ondan hiç kimse haber ala • 
mıyordu. Nihayet, Anaıdoluda asri bir 
Evliya Çelebi olarak dola~an (Va • Nu) 
Turhal istasyonunda Muammere tesa • 
düf etmiş. Dünkü "HABER" de. bu • 
günkü yaşayı~ını bir çok sahne seven -
lerin merak ettiği aktörün ne yaptığını 
anlattıktan sonra bir aralık sözü ken -
disine bırakıyor: 

- Bazan geç kalırdım. Ertuğrul Muh 
sinin o tne§hur disiplinini bozıtrdım. Be
ni azarlardı. O azara öyle muhtacım ki .• 
Fakat şimdiki aklımla olsaydım, bir da· 
kika bile geç kalmazdım. Mecburiyet 
7:ı.manı ........ d ..... f,.-..1,. t:,...troda bulunur
dum. Hele roller"imi öyle bir ezberleı' • 
dim ki.. Bir kelimesinde yanılmazdnn .• 
Valacığnn! Belki 5enin "Ayak takımı a-
ra11nc?a,, piyesinde bile rol ahrdım.. Ba
na &'Öre rol var mıydı? .. Bak piyes tur • 
nelerde de oynanıyor?. 

Aktör Muammerin bu tazallümünü 
dinli yen (Va - Nu) da şu fikirde: 

Ey hemıirem, küçük Ye1'lgern, dos
tum, arkadaşım bayan Şükran ve onun 
muhterem ailesi •• 

Bu 8'Üzel birleımenin Y"Ümünlü bir 
netice vereceğini, ıaadet doğuracağını 
sanatla uzaktan yakından alakadar biz • 
ler, insiyaklarmuzla ıezmittik. Bundan 
fMihaylt' çıkarmııtık .. Fakat 9h lci, vah 
ki, eyvah ki, bu izdivaç, itte, aev&'ili ar
lcaclatımızı doıtumuzu, bizden aldı. Ko
pardı ıötürdü. Yalnız bizden de(iJ, bü • 
tün Türkiyenin sanat ailesinden .• Bir 
artisti bir memur - hem de İyi bir ar-
tisti fena bir memur - Y•Ptnıayınız.. 

Yok! Buna razı defiliz .. isyan ecli • 
yoruz- Yeni rejimin zihniyetine, cum -
huriyetin babl itikatlan, parçalayan 
İmamına ıdayanarak haylı:myoruz: 

Mumnmerimizi isteriz •. Onu bir faıb • 
rilca masasından sahne hayatımıza iade 
ediniz .. 

Londrada mlhrace:e
rl •·aorta ediyorlar ı 

Bugün bütün dünyanın zenginleri 
Londr,ya koşuyor. Krahn taç giyme 
merasiminde, •devletleri temsil eden hü _ 
kiımet adamları bulunduğu gibi, seyir
ci veya İngiliz hükumetinin davetlisi 0 • 

larak Hintten, Çinden birçok mihrace • 
!er, sultanlar, Amerikadan milyonerler 
geliyor. 

Bu ka1abahk ya)nız Londranın oto • 
mobil ve tramvaylarını mü§külata dü • 
türmekle kalmıyor, İngiliz polisini de 
alakadar ediyor. 

Şimdi meıhur İngiliz gizli polis tC§· 
kilatı bütün faaliyetüe çabımakta ve 
şüpheli insanları Lon•dradan uzaklaıtrr
maktadır. 

~undan b:ııka, huıusi sigorta 'ir -
ketl~ri ttnebileri kazaya, hırsızlara, ci· 
nayete karıı ılr'orta edivorlar. Bir Fun
sız gazeteıinin yazdı.fiha gre bir mih ,, 
rıcenin üç aylık ıigortaıı 500 İngiliz 
lirası imit! 

Öleceıını bllmlf ••• 
Amerikalıların meıhur mizahçısz 

Mark Tvain bizzat kahramanı olduğu 

bir fıkra anlatırlar: 
Bir ziyafette imiş. Yemeğin sonunda 

kendisinden bir nutuk JÖylemesini iıte
mişler .• Ayağa kalkmış: 

- Racine öldü, demi§, Shakeıpeare 
öldü, Napoleon öldü ... 

Sonra bunların söyle::likleri bazı mcı 
hur sözleri nakletmiı ve sözlerini §Öyle 
bitirmiş: 

- Ben de kendimi pek iyi hissetmi • 
yorum. · 

... demiş ve oturmuş. 
Hakikaten kendisi de öldü ve ondan 

bahsederken birçok sözleri - ve bu ara· 
da bu sözü - naklolunuyor. 

Sinema kapllarına 
nöbetçi konuyor ı 

Hollywood'da sinema stü ~yolarının 
grev.tileri bütün amele teşekküllerini 

' ııinamalara gitmemeğe ve sinema kapı • 
larına nöbetçi koymağa davet etmişler· 
dir. 

Stüdyo sahipleri blr muvakkat uz • 
Jaıma projesi vermi§lcrdir. 

l • ~· · 1 "(l'z lcralı Edı•r.ırd 
bond:on ayı ı :yapd ğı 

hteriz.. hteriz! .. Onu, sahnede al • 
kıtladığnnız heyecanla, takdirle, itti • 
yakla iıteriz .. 

Onu bizden alrnaia. hiç k:imeenin 
hakkı yoktur ..• O, herkesten evvel. mil- Gör ing l'ugo 
Jetin. Türk aanabnm malıdır.. ne gJJı Ü 

~~~~~~~~~~~~~--------~----~-
Par is, 7 - Oeuvr 

man hava nazırı Ge 
Bled' e yaptı~ı scyah 
Polonya - RomanY 
kma karfı Yu,.,oslavy 
alakadar olducu miıt 

Tokyodaki vaziyete gelince, Ha· 
yaşi hükumetinin yeni intihab edi
len Japon diyet meclisi karşısında 
kuvvetini kaybetmiş olmasıdır. Ja
pon diyet meclisinde 466 mebus 
vardır. Yeni intihabatta iktidar 
mevkiinde olan Hayaşi hükumetine 
muhalif partiler 400 sandalye almış, 
hükumet taraftnrı olan mebuslar an· 

yardım ederler. Bundan başka te· 
menni ederim ki mebuslar şahsi • 
menfaatlerini Japon· İmparatorluğu- · -ill""'11RW 

lunmaktadır. 

cak 40 kişiden ibaret kalmıştır. 
Böyle bir netice karşısında hatıra 
gelen en tabii şey hükumetin istifa
sı olduğu halde Başvekil Hayaşi, Ja· 
pon ordusunun ısrarı üzerine yerin
de kalmaktadır. Japon kanunuesa
sisine göre, diyet meclisi itimad reyi 
vermemek suretilc hükumeti düşü
remez. Zira harbiye ve bahriye na· 
zırlannı intihab ve iskat etmek hak· 
kı doğrudan doğruya ordunun elin-

nun umumi medfaatlerine feda e
derler.,, 

Herhalde Japonyada yapılan ye· 
ni intihabatın neticesi silahlanma ve 
emperyalizm siyaseti aleyhinde Ja
pon efkanumumiyesinin ısyanı de· 
mektir. Bund;:ın dolayı orduya isti· 
nnd ederek mevkiinde kalacak olan 
Hayaşi hükumetinin ne yapacağı 
merak edilecek bir §eydir. 

ASIM US - Tayyarecile •• oon hiç sevmem. Hep yükıeklen atarlar; inanı ba
tmdan af&iı ıüzerler, küçük ıörür ler ... 

- Ankara, - l"uııanlıJtl'" 
Çanak1ca1c 1wvalisine 
vurun oğlu Kadri idar 

l 
ja11d~rmam1:: ta.rafınd/Jll 
sile tcn'lv-il olıtnmu.Jtur. 
haıı, arkadaJ1-:ırmdan Y 
ve ölü okn·ak ele geçnı 
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81 '<AN ~v Azı LAR 
1 

Yazan: 
NURULL~H ATAÇI 

~tal 
end' de" ıten 1 dealt!era

1 
İl: "a§~~~! arın mu • ! Nef!imize itimad edip !ltkıcı ya· 

· ns gı olduğuna zıları günlerce, belki haftalarca dik· 

Volı~llginl~~~ eğlendirerek de 1 kate fikri bir gayrete lüzum gös· 
\Qlre" ~ ıtrnek k b"ld" ' w • k l ~le A ın hika el . a 1 ır: teren uzun, agır kıta~l~rı .. o .. uma. I· 

L· • O llatole F; erı:. roman - yız. Başka türlü hakıkı kulture gır-
111~ ke ~da?lllar ance :n e~ . iyi mek kabil değildir. / deaıL~dılerin· d, en agır fıkır - "iyi ama onları anlıyamayızl,, ~da 1 e ka l d l ·· d .. w.. 'Ik 

i b'. a n b rşı arın a· demeyin. nsan ilk gor ugu, ı 
ılırJer. O ~e es.si.imle söy- defa kar§ılaştığı hiç bir şeyi anla-

diiıı}'a rı, bir n kr bıze, farkına nıaz. Ona ah§ır. Siz de kendinize 
'lc/'n da t0 şeyler öğre- cebredin anlamadığınız şeyleri oku· 
~ 1~İ seld' .eni di içimizin de yun ni,hayet anlarsınız. Belki de 

ao J Itır er 0 • , d v h )d 
Y Cfllcdikle~· . ~rs ':~nr gerçekten kavrıyanıa .ıgınız a e ~lı\daha 1 1 ıçm oyle onu anladığınız vehmıne kapılır, 

0
i 1 lerj?lli~~zzb~le dinleriz; hatta ukala olursunuz. Şüphesiz iyi 

i~ tcndiği?ll·n. ır~oğunu on- bir şey değil ama her türlii biiyük· 
••

0

C.. bulduk ııı unutur, kendi )üğü tezyife kalkmaktan, yani ter-
bi &!etmek" sanırız. Çünkü sine bir ukalalığa kapılmaktan ha· 

ı (,\' 8ÖtUt!e ten ~ok daha yırlıdır. Cehli ile ifti~ar eden. ceh· 
c b· ırlerin, ~;. ~a~ıl anla - li bir meziyet sanmaga kalkan a· 

1 
Rı'b1• dıter ou'·n ılgılerın bizim dam itiraf edin ki ukaladan da kötü 

t • o'" ~ C§ 'b' · ' ~rc'irı imasını t gı .1• bırer ço· bir şeydir. . . tık ada eskidir trr:ın ederler. Herhangi büyük hır ı~e girişme· 
1 atka tnlarrnd, ~kır . aleminin nin elbette tehlikeleri vardır: ukala-

ıı birtak. lor an 1ır dıye karile- hk da, irfan sevdasının tehlikesidir. 
illere llıuharr· an aşılır eserler Onu da göze alın. Nefsinize güve· 

tı ır old .. . 'op\j §~rırn. u~u~u zan- nip yola çıkın. 
111 kah~\ıe İni · Dı.ctıonnaire Eğlendiren yazan muhakkak d~-
i hiç b"aha ile a~ıln, bırçok yer- ğersiz değjlclir. Fakat bir müddet 

ıı ~1~.Ycrind gu erek okursu • icin bizim ona dü§man olmamız hiç 
U ok\l 8\Jtn ek 'k de dudaklarınız şüphesiz daha hayırlr olacaktır. Eğ. 
• C>n tnanın b.81 olmaz. Ama lendiren, ilk bakı§ta hoşunuza giden 

tel~ okud ıkr tehlikesi var _ yazılnrdan sakınınız. 
~ev~ :atlı b~ı;:~ sonra, ~imdi .,-,--,;-~~i~$5!5$5~ .ı Allı> 1flla~ ol gunuz yazılar- ., ,. 

'(j llı\ıatc B. ursunuz O 11....ııı1ıııı..&&&L& & 
Clr llıana b· real'in. "F.iı d- - ı .., t'~a o ır§eylcr .:w en ı - --------------tı 

80 
.• nu buda) ogretmek ka- • Görülen ıuzum Uzerfnc J."eııhane menııu 

\1
,. Af ıı~ ~Urıün d .. a etmek de ka- cat r:lrketinın tasfıycsi cıbeUnc ı;ldilmıo ve 

P' ):.\. ogrulu.. daha sağlam e!&alara dayanan yeni bir şlr 
:-ilcna· gunu an • ket ımruımu~tur. Yeni te§kil oıunaıı bu §lrke 

aıı~~,.,. hYaıılarııl h f'f ın ısml (Türkiye yllnlü dokuma ve yün ipil ~rıı d...:.'l'en t · ··ıı~ ··" l a ğf fabrikaları anonim §irkcti) dir. Gerek He 
~ 1 da ın U anlar..J 1 sen - reke, gerek Fcaban• fabrikaları bu •lrket 

1 bu ıtar sanı c ~ın ..:ı .. <Y;lim • • • ,. 
t"'" lftıat §ı göst · g endirmiyen •İnhisarlar id~;:ı:~;~ddetl bitmekte olan 

l ~,r._ muııkurat bayiliği tcz:kerelerfı:ıi defl§tirmeğe ,,a~ ....... ıth da kab"lerdılen husumetı· . 
t~İııi etllcn dl değildir. Ciddi karar vcrmıştlr. Değiştırmeğe '\·e yeni tcı:ke 
' lJL an]a U ak bu"'k·· · relerin verilme i.ıne bu aym "'irmisinde ba• 

t 
...a,}• ?lla w b up, ı - ;ı• ,, ~ 

l)a l·ı alıkr· dgea. ile. kalkışma· ıanım,ktır. ıı rı ç Yıve l • Fr.sth·ııı esnasında bt&nbula. gelen &ey 
L 1 ~ı;I Rclmiy rıyor ar. Sr· yah!ara )'emek içmek de dahil oldu""• balde 
ıı°f Ilı erıdi oruz. Bi ı.-t~}' lleç· tr'nekte r yazının yllzde :o tenzllAt yapılacaktır. 
h abiJ,.~ lt~~cktennb, zamanımı _ • Kınuköy - Moda tramvay meıafcainJ 
Oıı k -e& · a!'!k b Jrn;altmak ıı;ın Baharıycdc Bademaıtı aok

3 

~ adar ını kabul c~ ~ ir işe t;ınrl:ın geçmek uzere yenı bir hat yarııacak 
~.ı~ar k aıkınt d trnıyoruz. tır. d~~"ll"'· Cyf· • ı an ka lnıf ii ı ~ıı ·:ıı~j f lfllıze el" k"_çmrımızın, • Eeledıyc da ene men azalarından 
~1 1 ıcidia a.~Ja beg'" uş un olmanın biri eğer terkos wyu fı;llebillrııc bııouı:ı ılAnı 

llt I Clm k cnrnekt nı ıııtrml§tlr. CJ.ı o ll\a e kabild' en gel - • Ticaret borsası ıs:ılonuna miisandeın:r: gır 
.'<lt a,..ı ~. ç·· ır. Pek d ~ il \o •ı lYııb· Unkü: .. . c mek meı:ıedllmıştir. 
1 

i\tab·ı ılcccği Benım ca- • Foliıı te§kllAtı kanunu onumUzdckf bafta 

ı,._dcRer 1 .eceğim rn, Zevkine he- mccliııte gorü~Ulcccl<tir. 
dih., ~a lij ... 8~dir, O §cylerden ba~- • Maliye '\'ckAleU iptidai maıidell\r muarı ~··q~ı ~u?ll nlarl -: yet cetvelini Ba~·ckAJctc •;crmı§lir. Cct,·elde 
~ • alak Yoktur" da . rncıııgul csa&'t bir de~:iklik yoktur. 

~tı~~k adya lityık a"le e~ıp ken _ • meret ve ıttica sureUle yurdumuza ge 
t.. 1 '"1.11.,, e""" k tnın ı~n -, "O kı'"I ".furk ,·atandıı§lığma kabul cdJI 
·ıc't .ı "'Ot ·•ıe f merke- . " ~ 

'lO~ \ltrı k" b ır . Fak mlştlr. ııı.t1.1 ] l tı j h at öyle • Hın·"ııtanda isyan rnıntııka!!ında timdi 
h.h o tlla ~a la ik 'f w tıı ~il 'l(l \' ~. Bu . ti a et- ye kadar Hfnthler 200 ölü ,·Mmlolerdlr. tnı;ı 

l. Iıı \>et ancak l§te gösterdi- !izlerin za;ı.1atı ntabeten azdır. 

tıı~~~tnkai b~:ersanızs aalttıınhdtadır. Tır- ., Ku:ı sofiayı fuh§& t~\ik ııuc;uıtdlln bır •ı •,.. " bkül'll otan Valım&n ismindeki 
~t """ ., rık b an ta rı~ne hapııe ma "ıtl "',., :ı a ·ı· ma-

0 1.5 tara'ındıın arandığını du 
"·ı ... c... . "'trı ı"> k ı ır.· Sıkı k d d n po ı • :'<q •ı ~ c.. l a ınıı i ti b ~ııı k1Yade 1 cndirnizi b ~ ıya yunca korkudan frlç gttrn ' r. ~ili.·' cndı' • ncfsı· . • egen - tl bberllk ('dt.cek ollln koy mu -ıı" k rnız · 11 I<i'.üyl ye re ı n IA 1ha Ba 

1 
C:· '' ~ h endi • c ıtimad- alllmliklerı te.sısi ic;ln bazır ana > § 

~e'ı ıdd· ıı suıud··?llızdcn bi • ~~ıar ı Ve • ur. r ncvı veklh'te \"entnıi§tlr. .utıerin sıkı bir :e 
~~ııc ın, \.ı... ınsanı '" ) • Sıhhiye mud{lr!UğU ternı~tır ~ıt._ 8a ~un k" eg cnd' kilde tahlilinı beledfYed('n 
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• 

-.. ta lllirrı. ıtabl ırrniyen 
~~~ İçitni~'ctlc ka~rın ~c.ğersiz. 
f tı r· ilaı) den d degılız B ·ı 

~~.~lı.iyo onların kUYduğurnu~ b' .• 

k"llcrı r. ,.. ıy?ll ti ' ır 
~ h-1. • t h ""ttıa k e ı oldu .. ~ -·1q~a 1? atr?llı">d cndirnizi kgu. 

ayık ,_ an f e • ey· 
ııJ lnaa ad.-ı?llJar dakarlığa 

11.ıtsa il o"ı saynııyo. 
ıtıq ol g und 

l'ıı • ~ k:u.rı kah: hcrhan i . 
~ ırıc • bıliycf a?llanlı ... g cınstrn 
f~~tı. 'tnkan ınirı b .. gb~· hayran 

'<ql· 1% Yok Us Ut"' 
tı.,ll l\C\tlık e insan ~~t. En hn sön-
~ clq b' Bık1 ıle kah ayasız 
trı n· . ir h l'ltıya tah rarnan1ık' 

~ıı~l&ı ı~n boyjYecan ~rnrnüJ kar: 

ı~ ~\l ~i ... uJYnlak~ değiJi?ll ~Yrnd~ktan, 
~ ·~k ~ crrı w an kc · " 1Yc bi 

b~t ı .~tcte lcRc kalk ndıni ala r 
il Q1.w ıtalk ar 1 rnaı: ltı :t\ı~}~\ıkll bll 'tabilir: a aya, hat: 
rl)ı\J a~ aırıt?lla)~ sırıtır. Fa. 

t deiİld~sıın1.1 t rın altında 
ır. afllarn · ı 1 e llU"J• 

--------------~-............................................... ............ i . . 
s 1 . . 
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Dağıtma yeri V AKIT Kütüpanesı J 
Fiab 50 kurut i 

i . 
··················· ···································-···· 

Vefalı .Saim 
Adapazarı ortaokulu dlrek

törlUjUne tayin edlldl 
Üsküdar orta o • 

kulu yardirektörü B. 
Saim Turgut naklen 
ve terfian Adapazarı 
orta okulu d:rektör· 
lüğüne tayin edil -
miştir. 

İstanbul sporcu • 
la:ı arasında ( V efalr, 
Ağabey) lakabile 

tanılan B. Saim Tur· 
gut öğretmenlik ha· 
yatın:la vazifesine 

Saim Turgut karşı büyük bir ala· 

ka göstererek ~alışmıştır. 
Saim Ağabey 21 senelik öğretmenlik 

mesleğinde talebinin de hakiki bir a~abe 
yisi olmuş. dertlerini ve dileklerini din
lemiş elinden gelen bütün fedakarlıkla
" yapmaktan kafiyyen beri durmamış· 

trr. 
öğretmenlik mesleğine olduğu ka -

dar memleket sporuna da hayli emek 
vermiş olan Saim Turgudu yeni vazife
sinden dolayı kutlar ve ayni muvaffa -
kıyetleri orada göstermesini temenni 

ederiz. 

Bergama kermesi 
Bir hatta sürecek bUyUk 

eAlenceler tertip edildi 
Tarihin en yüksek medeniyet izlerini 

saklıyan Bcrgamada mayısın yirmi iki • 
sinde başlamak ve 28 inde bitmek üzere 
bir haftalık Kermes tertip edilmiştir. 
Kermesin güzel ve eğlenceli geçmesi 
için b:r program hazırlanmı~ ve Bcrga· 
manın ehemmiyetine işaret eden bro -
şiirler dağıtılmıştır. Kermes için hazır -
lanan programa göre Akropol tiyatro -
sunda Şehir Tiyatrosu tarafından üç 
temsil verilecek ve Kozak çamlıkların· 
da eğlence ve. oy"-,.1:ır tl'lrtir rdilecek -
tır. Daha sonra Antikiteler ziyaret olu
nacak ve bu arada kalkan. okatma o -
yunlarından başka yerli at koşuları da 

yapılacaktır. 
------------------------~ 

Edebiyat talebesi 
. (ustycını 1 inci wyıfadlJ) 

giderek edebiyat fakültesinde nıuh· 
telif kimselerle temas etmi§, bu hu· 
sustaki fikirlerini sormuştur. 

Profesör Fuad Köprülii ~unları 
söylemİ§tir: 
FUAD KöPRüLU NE DiYOR? 
"- Edebiyat fakültesi talebesi-

nin o yazı ile katiy~n alakası yok
tur. Talebeler bu vazıyetten çok mü
teeMir olduklarını bugün gelip bana 
söylediler. Edebiyat fakültesi lale· 
besinin Halid Ziyayı tanımamasına 
imkan yoktur; Türk ;romanını ya· 
ratan sanatkarı Edehıyat fakiiltcsi 
talebesi çok iyi tanır. Gazetede ya
zılan yazıda. ankete cevab verdiği 
söylenilen talebe araııında bir trk 
edebiyat talebesi yoktur. Talebeler 
biitün gazetelerde bu meseleyi tek
zib edeceklerini söylediler.,, 
EDEBIY AT FAKÜL TESlNDEN 
BAY AN TORKAN DiYOR Ki: 

-- Arkadaşlarımızın böyle bir 
şey söylediklerini katiycn tasavvur 
edemem. Muharririn söylenilenleri 
yanhş zaptetmiş ve hususi fikirlerini 
ilav~ etmİ§ olduğunu sanıyorum. 
Yoksa hic bir arkadaşımızın Halid 
Ziyayı ta~ımanıasına imkan yok· 
tur. Onu orta mekteblerde ve li<c· 
lcrde okuyanlar da pek yakından ta-

nıı-lar. 
EDEBİYAT f.AKULTESI iDARE· 

CILERI NE DiYORLAR? 
Edebiyat fakültesi idarecileri di-

yorlar ki: 
--- Bu anketi okuduktan ııonm 

orada isimJ,.ri yazılı olan talebderi 
aradık. Üniversite E.dcbiyat k:s
mında okuyanlar orasında bu namda 
hiç bir talebe yok. Malum olduğu 
üzere Üniver~ite Edebiyat fakültesi
nin tarih, coğrafya. fol~cfc ~ibi Lir 
cok ı1ubeleri vatdır; gazetenın ımr
~ uııu~a cevab verenler herhalde Ü
~iver~ittnin Edebiyat fakiilteain<le 

Ağır cezadaki enteresan dava 
'-~ - "'-' __ ___,'-' ı:wa zwwwa .___....._., • ... -

Celse sonunda bir 
tevkif kararı! 

Muhayyel .,aıuslar, uydurma ilıbaı 11an1elef 
duı uşnıasuıda dün tevkif edilen 
posla nıenıurlarından Kemaldir' 

İstanbul ağır ceza hakyeri ~alonun _ 
da. dün akşaın ustü bir ııost . . a memuru 
tevkif etlıldı. 

Heyet. Ahmet Muhlis Tiımayın ri· 
yasetindc Cihat ve Abdurrahman Sercf 
Uzalla teşekkül etmişti. Müddeium~mi-
liği Sadun temsil ediyordu. Posta ida • 
resinln vekili. şahst -davacı yerine el -1 

• • '11.A'"d r k g mıştı. , .. u a aa avu atı olarak da, iki 

vekil hazırdı. 

duğu anlaşılmı ve takibat durmuştur. 

ONCE BiRi DAV ACI YERiNDE 
1MIŞ, ŞlMDl DIGERl 

Dava edilenler. üç posta memuru _ 

•dur. Dava, ceza kanununun 339 uncu 
maddesine uygun görülerek açılan res
mi evrak üzerinde sahtekarlık davası • 
dır. Ve mevzuu, hayli enteresan mahi _ 
yettedir. Şöyle: Diyarbckir ve müma • 
sili uzak yerlerden guya para yollanı • 
yormuş gibi. telgraf hava!cleri U}·durul
muş, kendileri ve mevcut olmıyan kim _ 
seler namına ihbarnameler hazırlanmış. 
gönderilmiş. Bundan sonra da. mesela 
yolda müvezziin karşısına çıkıp "ya _ 
hu, bana filin yerden para gönderile _ 
cckti. Havale geldi mi?,, v. s. gibi ön. ---------------------

leyişlerlc para elde etme~e kalkrşrlmış. [!'olls haberlerı j 
Fakat, bu iş duyulmuş, işin içyüzü mey- ş 
dana çıkarılarak, üç memur hakkında Üphe/İ bir 
duruşma kararı verilmiş. 

Kemalle Rıfkı ve Orhan, sorgula- Of OmObil 
rında, kendilerinin suç işlemcdiklerin • 
tlen bahis açıp. müdafaa yollu Lazı &Ör· 

lcr söylediler ve şahitler dinlenildi. 

Şahitler. şunlardır: Ahmet. Meliha, 
Ali. Hasan. Ulvi, Refik, M. Nusret, Rı
za, Nafiz, Ahmet oglu Abdülkadir. Ze· 
keriyya ve Osman. Bu bir düzine şahit· 
ten b:ızıları, etraflı olarak mal(ımat ve

rerek, çekildiler. 
Heyet, bundan sonra müddeiumumi· 

Jiğin :nütalcasını alarak, suçun mahiye· 
tine nazaran üç memurdan Kemalin 
tevkifini karara bagladı. Ve daha 5 şa· 
hidin çağırılmasr. üçüncü cczaJaki 37 -
509 numaralı bir davanın mahiyet ve ne· 
tices=nin :;orulmasr kararile. duruşmanın 1 
devamını başka gune bıraktı. 

Reis Ahmet fohlis Tilmay. hakkın· 
da tevkif müzekkeresi kesilmesine· ka· 
rar verilen Kemale, bu karan izah etti: 

_ Kanunen, duruşmanızın sizin mev· 
kuf tutularak yapılmanız icap ediyor! 

Kemal. birdenbire bcklemecliği bir 

vaziyetle kar§ılaşmaktan gelme bir ~ş· 
kmJığa uğradı. Jandarma çağırıldı ve 
serbest olarak ayak bastıgı solandan, 
muhafaza altında götürüldi.ı: 

POLiSiN BERAETI 
Kendisine. bir yerden bir yere gö . 

türmek üzere teslim edilen birisinin 
yolda kaçması üzerine vazifede ihmal -
den hakkında takibat yapılan polis th -
san. dün ikinci cezada lıeraet etmi~tir. 

Dün gece llcs ktaşta saat 3 <le polis 
devriyesı Kılıçnli camii önünde ön tara
rafı parçalanmış boş bir otomobil bul -
muştur. Zabıta otomobilin kime ::it ol
dugunu araştrmaktadır. 

ÇARPIŞTILAR - Beyazıt hattın -
da işi iyen bir tramvay arabası Sir kcci· 
den geçerken Tckirdabı hattında işli -
yen bir otobüse çarpmış ve her ikisi de 
hasara uframıştır. Vatman ve şoför ya
kalanarnk haklarında tahkikata b "lan-

mıstır. 

EfR ÇARPIŞI11A DAHA - Niş n
tao:ından ValJe cam'sinc gelen ,atrran 
Ahmedin iuaresindcki 317 numar lı 
tramvay araba5ı :?6:<:0 numaralı Şukru • 
nün idare .. intl ':: ctomobi1c çarpmıştır. 

çc:rpışma neticesi nele t. amvnyın bo • 
yaları bozulmuş. otomobilin de on kıı;
rnı hasara ugramıştır. Vatman ve sofor 

yakalaıırnıştrr. 
GgÇIMSJZLtK YOZONDLN KAV 

GA - Galatada Lulceihcndek c<ı:ldc -
slnde beş numarada oturan Naciye ile 
kocası Mustafa arasında çecımsizlik yu
zünden kavga çıkmış. Mustafa eline r,e
çirdiı:;i bir ustura ile Nnciyeyı bılcgin • 

den yaralamıştır. 
MAKiNEYE KAPTIRDI - Uzun 

çarşıda bıçakçı sokn 'lnda 8 numftr da 
salışan marangoz Mustafa clıni makı -
ııeyc kaptırmı tır. I~aptırma netıce iı -de 
parmakları keı;ılcrck yaralannııştıı 

MANGALA DUŞTU - rauhtc Sı-
ihmali görülmemiştir. nan ma hllesindc oturan Nevzat cıdın· 
Y ANKESICILIKTEN BERAET 1 da bir çocuk annesinin evde b·ılunma -

Mumin isminde biri, Beroı;lur.la. dı.,ı bir s:rada mangııla du~erclt p:-:ı • 

tramvay içerisinde Ziya isminde bırisi- lanmı tır . 
nin cebinden 4 lira aşırdığı iddiasile bi • ı --------------------rincİ cezada yapılan duruıma netice - Yüksek · k2:~afı~ar'" ıezfsl 
sinde. beraet etmiştir. Yankesicilik. ll· 

sıılü dairc11indc sabit olmamıştır. 

GARDIY ANLA MAHKUM 
Hapisanc gardiyanlarından Hiıscyin 

bzdcmiri. kendi111ne Adli Tıp müşahe • 
dchanesine götürüleceğini soylcyince. 
bir bardak fırlatarak yü:r:ünden yarala -
dıgından ikinci cezaya getirtılcn malt • 
kiımlardan Niyaz:inin duruşması bitmiş· 
tir. Adli Tıp raporu okunmuş. deli ol • ı 

lfo\'aların fena ı::ıtmcsı dolayı ıle 9 
mayıs paTa: guııu Ada ve Bo ua )apı -
lacak gezi l 6 m:ıyıs pazar günunc te • 

hir cdılnıi •ır. 

Konterans 
Şehretr. ·ni 1 lalkevinden: 
8-5-1937 cumartesi r,unu saat 

20,30 Necıp Aydınlı tarafından (Halk 
edebiyatı) adlı bir konferans "erilecek· 

tır. Herkes ı;eleb lir. 

değibirlt>r. Mamafih di~er şubeler 1ı de olarıların -:la Halid ziyayı tanıma· =---- PAR A masıc•a imkaıı ta·s ',·ur ı•dileınez. 1 =ı Ru yazı hakkında Edebiyat fo- Dün ve Yarın Kitaplanndandır 
ktiltc~İ tl'lcbesi bize gelerek teessür- Fiyatı 25 kuruıtur 
!erini bildirdiler. 
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."Hindenburg,, balonu yandı 
(Vstyanı 1 inci aayıfOılkJ) iKAZA YA SEBEB ELEKTROOYET ı laketindcn sonra balonlarla tecrübe--
KAZADAN SONRA HADiSE.Si Ml? lerin tekran aüçle,eceğini bildiriyor. 

.. La:~ehurst, 7 (A.A.)- Zeppelin, müş. . Lake~urst~. ~. - .z~plin Corpo· ı BALON INGILTf:ıEDE SIGORTA"Ll 
kül bır seferden sonra 12 saat teahhürle ratıon dırektoru Vıllıam Beckers, Ş . . 
N":vyorka gelmişti. Birkaç saat sonra inİf halatlarmdan birinin elektrikiyet 

1 

. Londra, 7 (A.A.) - Brı.tısch Avaı. 
Kvrupaya müteveccihen hareket edecek sakine hasıl ettiğini ve bunun in· atıon lnsurance Compan.y ye m~ub 
ti.:.,,..Balonu ilk d~fa olarak kaptan Max filaka ~ebeb olduğunu zannediyor. 0~~. ka.p~ Lamplugh, Hmdenb~g un 
~ruaa idare ediyordu. Saat 21,15 te B. Beckersin kanaatine göre bu bu?"1~ bır k:smının Londra~~ sı~or~ 
'(A'merika saati) felaketten 3 saat sonra dektriğin bulutlar arasındaki uçuş edılmı§ oldugunu :·e balon ıçın §ımdı. 
h'iİi tütmekte olan balon enkazında 3 esnasında toplanmış olması müm- ye ka~ar ancak bır ~J§madan kor-
infilak daha olmuıtur. kündür. kuhlugunu beya.n etml§tir. 

Polis kesif halk kütlesini ve fela. ÖLENLER KURTULANLAR INGILIZLER TEHLiKEYi 
• IJ/LIYORDU ketzedclerin akrabalarını yerlerinde tut-

mağa uğra_ş:nakt<:dır. 

Facianın şahitlerinden biri, infilakın 
balonun ön tarafında vukua gelmiı ve 
balonun topraktan l 00 metre kadar 
yüksekte bulunduğu sıra•da palamar di
reğine takılmış olduğunu söylemi~tir. 

infilak, felakete ıahit olan kimseleri 
bu müthiş atct korunun hararetinden 
kaçmağa mecbur etmi_ştir. Bununla bera 
ber çarc:abuk 3 ceset çıkarılmıştır. Bu 
cesetler, o derecede kömür haline gel. 
mişlcr ki hüviyetlerinin tayini mümkün 
olamamı§tır. 

Yolc:.ılar arasında şu zevat vardır: 
Londr<?lı Charles Symourhiggins, 

Londrad.:ki Hamburg - Amerika • Line· 
nin dire~;tör mua .. ·ini Grant, Amerika. 
nın if.iveçtcki sefirinin yeğeni albay 
Ne&lon Morris. 

Grant ile Morris hayattadırlar. 
Balona İngiltere kralının ta~ giyme 

mcr.ui:n'nde haz:r bulunmak üzere Lon 
ldraya gitmek için 70 yolcu binecekti. 

Lakchurct tary.ırc meydanı müdürü, 
balonun ger.deki kompartimanlarının 

müvcllidül:na bı:!oo-.:uklarmda garip bir 
in!ilik vuku~ r,c'miı olduğunu söyle
miş ve clcmi!'ti:- ki: 

"- 21 senelik tecrübem var. Hinden. 
burgun infiialm:a benzer hiçbir infilak 
duymc:d1m. Felaketin scbeblerinde her. 
halde garip b:rşey vardır.,, 

KAZA NEDEN OLDU? 
Lakcnhurst. 7 (A.A.) - . "Hinden· 

barg., balonunu mahveden ve içinde 
bulum:nların üste birinin hayatına mal 
o'rn esrarengiz infilakın sebebi ne oldu-

ı b:lin:mc:, yalnız tam infilaktan ev. 
:·' c!ümc:mn yakınında ant bir kıvılcım 

parlaması görülmü~tür. 
Amerikanın yarı re~mi mahafili, zep· 

rclin:n uğramış okluğu felaketin sebebi 
b::lonun müvellidülma ile şişmesi oldu
gunu beyan etmektedirler. Bu mahafil. 
kuman'dan Eknerin balonun ilk seyahat 
lcrinde "helium,, istimalini derpiJ et • 
ıniş olduğunu hatırlatı.naktadır. Kafi 
miktarda bu gazdan verilmesi için her 
şey hazırdr. Fakat Almanya, helium 
almıık için zaruri olan dövizlerin çıkarıl. 
nasını menetmi§tir.Malumdur ki helium 
ıın tabii menbaları yalnız Amerika ve 
Kanadada bulunmakta ve sun'i olarak 
irr:ali ise pek pahalıya malolmaktadır. 

Kumanda\ Ekncr. yangın tehlikesine 
ratınen müvem:füma kullanmak mec. 
bur' etinde kalmıJtır. 

Amerikan <icaret nez:areti tayyare 
~l'b:;i kaza hakkında bir anket yapacak 

tır. 

BiR SUİKAST MI VAR? 
ÖLENLER 

Şikago, 7 (A.A.) - Kaşifin yeğeni 
Kont Zcppelin (cl&ketin bir kundakçılık ı 

Lakehmst, 7 (A.A.) - Son ha- lngilizlerin bundan birkaç yıl önce 
berlere göre, Hindenburg balonu "R 101., isimH bir balonu infilak et-
kazası :n ki§inin ölümüne sebeb ol mi§ ve birçok canlar yanmıştı. 
muştur. 16 yoku, 17 mürettebat. tngilizlcr ondan sonra, yeniden bir 
Balonda 36 sı yolcu olmak Üzere 97 balon yapmağı lüzumsuz \'e hatti teh· 
kişi v<.ırdı. likcli buldular. Henüz tecriibe sahuın. 

KAPTAN KURTULDU 
Lakchur"t 7 (A.A.) - Hinden· 

bur~un kaptanı yüzbaşı Ma~ Prnss 
ile teknik konseyye yüzba§r Lehman 
yaralı olarak kurtulmuşlardır. 

Balonu ilk defa idare etmekte 
olan B. yüzbB§ı Pruss, Grnf Zep· 
lin ile Hindenburgu Şimal ve Cenub 
Atlar.fiği seyahatlerinde birçok <:lc
falar idare etmiş olan 8. Lehmanm 
muavini idi. 

da. olan bir gaz vasıtasHe seyahat teb. 
likesi göze almmıyacağmı pek makul 
bir surette idrak etmiş bulunuyorlardı. 

R 101 den sonra, Amerikalıların, 

sonra da Almanların balonları feci su. 
rette kaza.lam kurban gittiği gözönü
ne ahnırsa, 1ngilit!erin o kararının 
tek bir gerileme iı;areti olmadığı, belki 
iyi dii§Unülmüş bir ihtiyattan ileri gei
dıği anla.frhr. 
IIINDENBURG,ILK SEFRRIN/ TAM 

BiR SENE EVl'EL YAPMIŞTI ... Kaptan Pruss, başından a_xakla
rma kadar bandaj içindedir. Vazİ· 
yeti gayet fenadır. Lehmanın vazi· L. G. 129 markalı "Hindenburg,, ha. 
yeti de fenadır. ·va gemisi zeppelin tipinde yapılmış 

YENiSi YAPILIYOR... kabilieevk bir balondu. Graff Zeppe
linden 40,000 metre daha büyüktü ve 

B~tHn. 7 (Hususi) - Hinden· 190.000 metre roik'abı gaz hacmi var. 
burg balonunun yanması burada dı. Bu sayede "Hindenburg., hem yol. 
büyük bir teessür uyandırmııtır. culuın istirahatını temin edecek ve. 
Kield: bulunan Hitler Berline gel- saiti haiz bulunuyordu, hem de bi:rıçok 
miı ve derhal bir tahkikat heyetinin eşya nakline müsaitti. Bu ha\'a gemisi 
Amerikaya gönderilmc:ıini emret· 50 yolcu alabilecek .surette yapılmıştı. 
miştir. E.:ıya deposuna aynca bir kamyon ko-

T ahkikat heyeti, Amerikaya ha· na biliyordu, 
reket etmekte olan Europe vapuru· Normal olarak 195,000 kilogram sık 
na binmek üzere hususi tayyare ile lcti haizdi. Bu sıklf:t icabında 214.000 
Cmcrburga hareket ctm~tir. kilograma kadar yükselebiliyordu. Ha. 

Heyette Doktor E,çkener de var· va gemisinin içinde 248 metre ;uzunlu-
dır. ğunia. bir koıidor. dış tarafında da 

'Balonda Şimali. Amcrikaya ac· 4,200 kuvrctindc dört mot:.ör bulunu. 
yahat iicreti bin, Cenubi Amerika- yordu. Saatte azami 135 kilomct~c 
ya bin be§ yüz. mark idi. Frank- sürati vnrdı. Hiç yere inmeks'zin 
fort'tan Lakehur.st'a. iki buçuk, Rio· 13,000 kilometre uı.unl~KLcı. ıuc.0>c&Cı..~w-
yn ise dört günde gitmekte idi. bidcbiliyordu. İlk seyahatini 1936 sc. 

Şirket bugün en mükemmel ha- nesi mayısının al~ıSJnda yapmı§tı. Bu 
lonunu kaybetmiş bulunmaktadır. suretle, bir tesadüf eseri olarak, kaza 
Halen servis halinde yalnız Grııf t:ım bir "Sene !Onra vukua gelmiş olu. 
zeplin vardır ki, on seneliktir. yor .. 

Hindenburgun planlan iizerine - -------..... -------

Yap:lmakta olan başka bir kabili f"'ranSlZ askeri 
sevk balon halen F riedrichshafen 
tezgahlarında bulunmaktadır. çıkfı 
T AHKIKA TI A KUNDAKÇILIK 

DA ARAŞTIRILACAK 
Nevyork, 7 (A.A.) - Nevyork 

Herald gazetesinin Va~inŞttondan al- l 
dığı malumata göre, Hindenburg 
kazası hakkında senato ticaret ko· 1 
misyonu başkam B. Copeland tara
fından yapılacak tahkikat ayni za. 
manda bir kundakçılık ihtimaline de 
ıamil olacaktır. 

Ayni gazete, Amerika bahriye· 
~inin Shenaddosch, Akron ve Ma. 
con balonlarını tahrib eden kazala. 
rm in~aat kusurlarından ileri geldi· 
ğini hatırlatıyor, bu Hind:rburg fe. 

(U:ıtyam t inci Şfl.yıfatJ.a) 

ri \'C ecnebilerin mallarını himaye et. 
mek ve tchirde lntizam ve sükunu tc
ııis eylemek için bir miktar daha as
ker çıkarılmasını Fransız kumandanın 
dan rica etmiştir. 

Ji"'ranıız kumandanı, bunun üı:erlne 
hu bapta evveli hülnimetile tema.s et
mesi lazımgeldiği cevabını vermittir. 

Barcelona radyoları, ölü ve yaralı· 
lar miktarmm mütemadiyen artmak. 
ta olduğwrn lu::bzr vermektedir. Dün 
a.l{şama kadar 500 ölü \'tı 1.500 yaralı 
vardı. 

~eri ~a~leccğini ıö~cm~bk~bu ~~~~~~~~~-~~-~-~~~~~-~~~~~~~~~-

kınaatinin ilk 9chadetlere müıtcnit H· 

dece bir §Üpheden ibaret bulunduğunu 
ilive ctmİ§tir. 

Kont Zcppelin infilakın bılonun ar
kasında vuku bulduğunu ve .:aıla dolu 
olan baloncukların ortada bulunması 
hMCbilc kcridc kabili iştial hiçbir mad 
!de bulunmadığını tasrih ctmi~tir. 

KUMANDAN TEHDID 
MEKTUBLARI ALMIŞ ... 

Graz, 7 (A.A.) - Diin akşam 
buraya gelen kumandan Eckner, 
Reuter ajansının muhabirine Hin· 
denburg faciasının bir kundakçılık 
eseri olmasının pek muhtemel oldu· 
ğunu beyan etmi§ ve §U sözleri sÖy· 
lem iştir: 

"Şimdiye kadar ben birçok defa· 
lar imzasız tehdid mektublan al· 
dtm. Bu mektublarda hilhaasa ba
lonu Lakchurst'a yanaştırmamaklı· 
ğım ihtar ediliyordu. infilaka bir 
yıldm.n seheb olmasına imkan yok· 
tur. Çünkü balon Ültra modern 
emniyet tertibatil~ mücehhezdi.,. 

Avuıturyaya yapacağı seyahat· 
ten vaz geçen Ec:kener, bu saban 
Berline müteveccihen hareket et· ..... . 
mıttır. 

imtiha n günleri 
Ankara. 7 (Telefonla) - Maarif i 

\~ekaleti liee ':e oı tamekteplerle mua1 
hm mekteplennde derslerin ne za.nıa, 
keaileceğine ve imtihanların ne zaman 
baflayıp biteceğini teebit etmiştir. 

Bu sene lise son sınıf fen kolu ol. 
gunluk imtihanlarmdan riyaziye, fizik 
kimya, tabiiye, edebiyat kolu olgunluk 
imtihanlarından da edebiyat, tarih -
r.oğrafya guruplannm ya.zıh suallerile 
her iki kolun türkçe kompozhıyon su
alleri VekA.l'!tten gönderil1?cek, felsefe 
ve içtimaiyat sualleri komisyonlarca 
tesbit oluna.caktır. 

iMTiHANLARIN LiSTESi 

Bu imtihanlar su günlerde yapıla· 
caktır: 

fl Haziran pouırtesi: 
Fon lroltt tiirkfc kvmpozisyonu; c

dclJ:ya.t kolu k.ompo::isyotm. 
~.~ llaziran Per~mbc: 
Fen kolu: Tabii ye; cckbiyat kolu: 

~de'tıiyat . 
!9 Ha:i1'an Bcılı: 

Fcıı kolu: Riyc.::iyc; edebiyat ko:11: 
Tarik . ooğrn.fya . 

S Temmuz Ouma.rfr.tti: 
Fctı kolu: Fi::ik • 'kim:KJ.; cd.cbiycıt 

kolu: 1'c7~cf c ve içtimai!fiJt. 

MEZUNiYET iMTiHANLAR/ 

Lise ve ortamekteplcr talimatna. 
mcsine göre lise mezuniyet imtihanla
rına girenlerin riyaziye tarih . coğraf
ya. ve tabiiye mezuniyet imtihanları 
yazılı olarak yapılacak ve sualleri ko
miByonlarca tertib olunacaktır. 

Metuniyet imtihanları olgunluk im. 
tihanları müddeti içinde ve komi!lyon. 
!arca tesbit edilen günlerde yapılacak. 
tır. 

Ortamekteb mezuniyet imtihanına 
giı-enlerin tUrkçe, tarih - coğrafya ri
yaziye, Haziran ve eylül mezuniyet 
imtihanları yazılı olarak yapılacak ve 
sualleri imtihan komisyonlannca ter
tı b e:iilecektir. imtihan günleri te!bit 
edilirken riya:ıiyc, fizik • kimya gibi 
derslerin nraema resim ve beden terbi. 

1 Ankaradan f 

Sanayiciler Ankara 
vekaletlerle gör üşii 
iktısat ve ma/iqe vekilleri tarafın 
kabul edııen hey'et dileklerini O~ 

Ankara, 7 (Telefonla) - lstnnbul •. den dığer bazı kanun~ 
dan gelen Sanayi Birlıği umumi kati-' rı üzerinde müzakere1 

bi B. Halid Güleryüz, deri sanayii na- tadır. V~ 
mına kasaplar .şirketi deri f al:ırikası Heyet dün 1ktıEa.d 1 o; 
müdürü B. Ahmed Kara, yünlü meosu- Ba3-'ar tarafından l\8bU 
cat sano.yii namına Ifaramurı:el !abri- dilekleri dinlenmiştir. ~ 
kası müdürü B. Mchmed Ali, B. lbra. Heyet bu kabul es ~ 
him Zi1•a, demir ve demir inşaatı sa. rini Vekile arz.ederek b~ 
nayii namına İktısad Vckfıleti fabrika ve ihracat işleri ctra.!1 tur 
ve havuzlar mümessili Tahsin, ipekli zar tcaUsındc butunınute~ 
mensucat sanayii namına B. Osman Toplantıda tktısad utı> 
Dilberzade. ağaç sanayii namına Na. müsteşarı ve Sanayi UJll uııJ11 
rangozlar cemiyeti umumi katibi B. diğer bazı zevat da bul dfl1 
Fuad, ıtriyat sanayii namnın B. Faru- Bugün (dün) de öğle)l-1 ~ 
ki, fanila, trikotaj ve çorap .sanayii na- lfyc Vckfıletinde biı.z3t ııı 
mına B lbrahim Cemil, asid karbonik nin başkanlığı atuncıa. i,Oill 
ve oksijen sanayii namına B. Fuad ve varidat umum müdürle!,.'
daha ba2.ı fabrikatörlerle Sümcrbank kile, ikinci bir toplantı >;r;. 
fabrikalan müdür \'e mümessilleri An- toplantıda, istihlak ı·~ ~riP 
karada Sanayi umum müdürünün baş- Jeri hakkında sanayıcı 
kanlığı altında toplantılar yaparak it. dinlenilmiştir. dab' 
halatın serbestliği, muamele vergisi, Heyetin Ankarada, ııtJ'I 
istihlak vcrsisi ve sanayii alakadar c- kadar kalacağı an!~ 

m= 

lllaliqe Vekili bugün 
şehrimizde 

Beşinci ll~: 
Müfettişlı 

1 ) ""' Ankara, 7 {Telefona t ~ 
Vekfileti bir Beşinci ~ro~~.,sı 
J.:urulması hakkmdakı :k rt 
hazırlamı§ ve Başveltalett ~ 
mi§tir. <J ' 

Diğer taraftan, Malİ~e ol'/ 
mumi müfetti§liktc ~a ~ ;i 
§ikJik yapılmasına daır 

Silo bulday ahm satımı ;esi tuııırıama:ırtadır. I 
hesapları Bütçenin tetkl';.. 

Ankara, 7 (Telefonla) - Maliye 
Vekili B. Fuat Abrr«lı. birkaç gün kal. 
r.ak üzere bu akşamki trenle. Gazi İs· 

taayonundan, istanbula hareket etmiş • 
tir. Ayni trende Adliye Vekaleti siyasi 
müıteıan Kocaeli mcb'uıu B. SalSlat • 
tin Yargı da btanbula hareket ctmit -
ur. 

Anura. 7 (Telefonla) - Ziraat mende bi 
Bankası tarafından yapılan bu~day alım Ankara 7 (Telefonla) ""' 

• • "tl".C: 
ve satımı i~in in§a edilen 'Silo ve ambar- cümcni 1937 senesı bU 'bı 
ların hesaplarını tetkik etmek üzere tetkikini bitirmiştir. ~<>~ 
~ ... .ı .... u • ., DU.J 1.4t, :u::n. 4 l't •• ı;.: '-"•.ı· prOJC mtıtOdolUd ~cu.1c.U toj)t 

maliye. iktısat ve divanı muhasebat en· mü1':icki hafta içinde utoU 
cümenleri azalarmdan mürekkep 'llmU • zakercsinc başlanıtacakUr• 
mi heyet, Ziraat Bankası tarafından in· -- tıc:-' 
şa edilerek işletilmesi, ve ambarların 1935 tarihine kadar .. 

0~:~el' 1 

1934 mali yılı sonuna kadar olan hesap· sında ıtok olarak göf JdlO <ti 
lan da aynen ve adli, mali takibatı ia - J.."ilo İstanbul satışının ı.ıııaıc<-" 
tilzam etmiş ve edctclt olan muamele • stoktan çıkarılarak rn bir tı 
Jcre tıalluku olmamak üzere tali ko - mcsine l;adar muvaklat 
misyonun raporundaki diğer taltp ve m.ası kararlaştırılo11ştır· .c:J~ 
temenni dariscinde tasdik etmiştir. 1 Bu muallak hesap e~ıcJJ$ 

Bir iki müteferrik hususlardan başka ı bul Banka şubesinde yaP 
ı agustos 1934 tarihinden 30 temmuz suiistimalc aittir. ~ 

yesi gibi dcrsıerin konuımaom• itina Mamak' da/il ~il 
olunacaktır. Fran•ız hUk~dl~n' 

DERSLER NE ZA111AN lerinl ... g.r'::I 
J(ESILECEK! Paris, ·r CA.A.J - t.tır!, 

Hazırlanan programa göre liselerin B . .Ddboa, Fransız bO~ fiil~ 
birinci devresinde ve ortameklcplcrin s . .ıt'u Ankara civarıncl eD ~1 

her iki sınıflarında dersler 26 mayıs telyelerlndc vukua. g~ ~ 
~·ıııllc Türk hUkumeuııt 

ı:arşamba günü kesilecektir. Muallim. metinin taziyetlerini ~ 
lcr meclisi 27 mayısta toplanarak ka. 

k 31 ı .. mur etmiştir. ·"° 
naat notlarını verece ' mayıs a soz.. Paris, 7 (Huı;usD ,., ,ıv 
lü imtihanların cetveli asılacak, imU- !isinde Başvekil B. ~f-ı~ 
hanlar 4 haziranda başlıyacak , ve 19 "' sanın "Hindenbourg •• : .. ~ 
haziranda bitirilecektir. sile Almanyaya ve ~,1 

lldnci devre iiçüncü sınıflarında bir mermi imalathaJles""" ,e
dersler 20 mayısta kesilecek, 21 nl(t· sebebiyle de Türki~Cye ~ e 
yısta kana.at notları verilecek, 24 ma- bildirmek istcdiğinı be~~.J 
yısta imlihana girebilecek olanla-ın Bunun üı.trine. ıneb P'.H 
rJUarı U:in cdılE"c.ek, sınıf imtihanları ifii B Herr:ot, Türlı \'~ 
28 ınayısta: başlıyarak 11 haziranda ıc.:ine Fra~sı_z ~i~letl~f'· 
bitirileccktır. gonderccegını bıldırfTl 

21 haziranda olgunluk ve mezuniyet lata b I betedlf' /J, 
imtihanları ba§hyacak ve 5 temmuzfla n u 11) 'f'J. 
bitirilecektir. Ankara, 7 (Tclef~fl" 

İlk muallim mekteplerinde dersler belediyesi ve hususi ~·ı ıı 
ı .. "rıU t: J 

ortamcktcplcrde olduğu gibi, 26 mayıs. da yapılması duşu. ıc:r r 
· - dair kararname Velcıl 1"' 

ta kesılccek, 2' mayısta kanaat notla.. b 1 d'I . kınd• 
rı tesbit olunacak, 31 mayısta imtiha· 1.uğ el ı mışkve ya 

• 
1 

. . . 1 . . • . k ı o unaca ur. 
na gıreccl< erın ısım crı ılan edılccc , -r 1 ••-•••m•s:: .... ctt~ı1 
4 hazirand~ söz1ü ~~t.ihanla~ başlıya. !! En dehakar aktör Si- ,) 
rak 19 hazıranda bıtırılceektır. :; tarafından vücude I;,' j 
Onıveraltede tahsil 3 1 milyonıara ma1 oıın 1, . 

seneye lnmlyecek :: Jngiltere t. 
Ankara. 7 (Telefonla) - Son gün- fi • • ıet' 

!erde İstanbul Üniversitesinde tahsilli IDCt ~~ 
müddetinin tekrar :1 seneye indirilecc- tahcseri olup pek Y1 .~ 
ği hakkında çıkarılPn habcrl"rin yap- SAKARYA Sı .,, 
tığımız tahkikata nazaran aslı olma. Lgö'lter'lccektir. tsrııi~ 
dığı anla.sılmıştır. :::::::::::: filmlere ds 
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,--------~---------:------------
Kont Ciano'nun Arna-

14 vutluk ziyareti 
Yeşil ~hennem V.AZAM::(AHlDE OSMAN lfalganın Adrigatikte yaratmak 

. istediği manevı birlik si!J_anli n in 
Sizin için Vıganada oturmqk .? ka:: açık bir muva/fakıgeti sayılıyor 
dar müşkül olmıgacaktır. · Çunku 

'~· yanınızda ben varım!. 
tij Otel.in b . .. f' d 

' lı tıı ?aıa u &arib dakikalarında\ vi bir yilzilk .. fakat berşeyın us un e ı., ?a,• ve t~n, Topal lsmail Hak· oluak, donuk rcn&i. illada".' Ş~~arua 
'- 01\u - nverden daha ziyade tesadüf ed:lmez bir tip mahıyetını ver· 
1.1ııı ... erak d" b b 'k' · deır.· . e ıyordum. Çölün mi"'ti. Doktor Cevatla era er ı ıır\lZ 
\1 6 1§hd'w• • :1 d k V .; . "'"Yduı ' •g•no ıöylüyorla<d" de onunla gururlanıyor u · e masa· 'ı. li1ııı.nu ", Belki... Fakat daha mızın Uzerinde küçük r bayrakların ne 

"-· - l'lpa~ w ~ı; zabitken, tabiatında.\ görülecek bir manzarası vardı? .• L~ h 1· g iŞieri k • V" . '"ılı ~ • .. ,d. a settınniş bic BU•"" konuı,.alarımı"n ıyana et-

ıı, I; "" iti bll.;,:~~?·. ~enfainin bi· rafında toplandığını hatırlıyorum. 
~t ~ah irhla dıgını ıddıa edebili. Madam şuvartı: 

),,_. t111:e " rının altı d :,.ı.,,' •iyah k 

1 

n •· _ !llocburum. diyordu: ve bana dön· 

Ilı.:._"." daha . aş arı altın<la Talat .. 

~ eti' zıyade du: ı... 1Y<>rlard onun gözlerini • · , "Ul ı B - Siz ne ders1nız · · ~li ~dönüşün.de ırço.~lları.' Şamdan Doktor Cevad ona söyliyeceğ:m ce· 

:"1'11u_ • r Parlak ' goz erıne daha . . b k d F.: ~. '1 llııh... !ık geldiğini sövlü- vapta g&dcrimln ıçın• a ıyor u. .vet ~.· büyüktU• ~adınlann Uzerinde vcyahud hayır!.. Bu iki hlime doktor °"" · N>tck' CcVadın candamanydı. Ve ben olmak. 
, .. tÖrür .. ım, Madam Şu- · ·· ı v ı..., lıiç bir connez: ,,.,n hiç bic seyahati go« • am>yacagı· 

lctda Garb erk v • nı bilir<>rdum: 

ayni hiHi ben de duyuyordum. Madam 
Şuvarts dudaklarile bizi seyahatimiz et· 
rafında tatmin etmeğe çalışıyordu. Fa
kat dudaklarınrn bütün Hareketine rağ· 
men bunu daha ziyade gözleri yapıyor· 
du. Ve bir dakika. onların içine baktı· 
ğınrz zaman dudaklarrn bu gözlerde ha· 

r~ket ettiğini zannederdiniz. 

-8-

Viyanayı yağmur içinde bulduk. 
"{albuki daha on dakika ev"e' J2,.

1

:s 
Mavntın'ın karlı tepelerini geçiyorduk. 
Kar ba,tan aıafl gözlerimizi a

1

m ·ştı. 
Fa\ı:at Madam Şuvart&a hiçbir ıey ıöy· 
liyecek vaziyette deiiloim. 

Niçin? .. Bunu kendi kendime tahli

le lüzum olmadığınr biliyorum. Otoma· 
bilin içinde yalnız iki ki§iydik ve dok
tor Cevad tuhaf bir şekilde birdenbire 

Roma, mayıı (Huıuıl) - tt·1yan 
nıatbuatı Kont Ciano'nun Arnavutluk 
ziyaretinin huıule ıetirdiii neticeler • 
den bilyilk bir memnuniyetle bahıet • 
ınektNir. Gazeteler İtalya _.ı Arnavut· 
luk münasebetlerinin bu ıon aldıtı va • 
ıiyetin eıki dar hududunu aıarak baki· 
ld bjr Avrupa vaziyeti halini iktiaap et· 
titini ileriY' ıUrüyorlar. Buranın ıi -
yaıi mahfillerinde İtalya hariciye na • 
ıınnrn Arnavuthık hükumetinin ıi~a -
ecrini idare edenlerle yaptriı mUJllcat· 
1ann mahiyeti ''halyanın Adrivatik ha· 
valiıinde yaratmak iıtediii sUkön ve 
manevi birli.k ıiya1etinin 11 açık bir 
muvaffıktyeti olarak tavıif edilmekte • 
dir. tulyan mahfilleri 

0

ltalyan diplo -
maaiıi at&stikt ve birçok metotlarla mil• 
takim bir hat Uttünde yürUyerek kendi 
denizine civar yaııyan milletlerin mü • 
nascbetleri esaıını umimi bir teıriki • 
mesai haline koymak için sabnla, ısrar· 
la çalıttı ve en ıonunda muvaffak da 

oldu,. diyor. 
halya - Yuıoslavya anla§ması bu 

Kral Zoao 

daima İtalyanları kendilerinin hocaları, 
ilhamcıaı ve misafirperver telilıcki ettik· 
terini hatırlatmaktadırlar. Guya hal • 
yanın cenubunda ve Sitilyada ehemmi· 
yetli Arnavut koloniıi mcvcut:nuı. İl • 
keder Bey uıun nıUddct Romada mi • 
ıafir olmuımuı ı.. Büyük muharebede 
Arnavutluiu düımınlarındın kurtırın 
italya imit·· 

Bu nıUnaıebetle italyan gazeteleri 

,,_ ~' lıu t &Uzel! de~~mde bulunamı- - Evet. ded!m: bi•im için müıkül 
""ldt ' ltiad ı ... ~lbı dotru bi amk ~uvartsın dudakla· olmakla beraber ... ' •b r elıme d' . . - !llüşkill mü diyonunur.. Fakat 
ıı:_· _l>lrı. ç Yapraklan y ı. Bclkı, Yeşıl benim Viyanada herıeyim hazırdır. Bir 
~ '«klığ1 arasına kadar sin t.. 'tr' ve bit , otdd• kalacaf ını'1 tahmin etmeyini< ... 

·•ha.· 1YOrdu ~ zaıer nefesi bu 'h.... ·•ınd · .rakat h Daha sonra ikinizin de dinlenmeğe ih· 

-"lldi&.J e herk . erhalde Surive "aıı. eoın h u · tiyacı olduğunu biliyorum. Ve görecek 
'ta t: ?ndı en z en 'ok f:'J· siniz ki Viyanada bunu daha fazla ya. 

aramızdan çekilmişti. 
Hiçbir vakit böyle bir tabirin yerin· 

de olmadığını biliyorum. Doktor Cevacl 
belki çekilmiş değildi: sadece İstanbul· 
dan hareket edeceğimiz ":in Erkanıhar· 
biyeden gelen bir emir doktor Cevadın 
beraber kararlattırdığımız seyahatini 

birdenbire geriye bırakmıttı. 

mesainin bir zaferi olarak :ıföıterilmek • 
tedir. "J{uriyera pelaaera,. ıazeteai 
şöyle ıdernektedir: "Bu anlatmının di • 
ğer Balkan devletleri münasebetlerinde 

müıait bir tesir yapmamaıına ihtimal yok 
tur. Bu vaziyetin ilk neticesi Yugoslav
ya ile hemhudut ve İtalya sahillerinin 
kartısında bulunan Arnavutluğun mev· 
kii daha sağlam ve daha enteresan bir 
hale konulmu9tur. italya - Arnavut • 
luk münasebetleri gittikçe daha büyük 
inkişaflar kaydedecek ve Yuıoslavya 
ile aramızda iyi münaaebctlcr bÜ devlet 
ile Arnavutluk arasındaki müna1ebetle· 
rin tamamlanmasına yarayacaktır. Yeni 
müvazene yaratmak meıelcsi mevzuu· 

ıeçen sene iki memleket arasında imza 
edilen iktıaadt muıhedenin bathcı nok· 
talanJU ilk defa e[karıumumiyeye açı • 
yorıar. Bu noktalar: 1 - Arnavutluk 
maliyesinin tanzimi için borçlarının tas
fiyesi; 2 - Draç limanının inıaaı için 
ttalya tarafından tahıisat verilnıesi. 3 -
Arnavutluk mahıulitının 1talyıya ihra-
cı için ticari anlatma. ~ - Arnavutlu • 
ğun petrol kaynaklan bulunan havali • 
sinin itletilmek iızere italya devlet d~ 
mir yollan idaresine verilmesi. 

?rıt il Yer' lda · ·· pabileceks:niz ! .. 
~ t.~.tu•arto: !kimi• d• konuımalarımmn daha 

. t!u· onu bekl' f d v· "t v• d v t..' Ö Pheaiz b ıyorum. diye ko. baş tara ın a ıyanaya gı megı ogru ~ • .ı l\u bu .. t·.' ae ebini sordum. buluyorduk. Viyana! .. Bizim için nasıl 
"ter un v· . ı..'' ~Unku b' ıyanahlar Me<ak .. bic ist'.kbal hamlıyordu. Hcrıeyd•n ev· 

"<lı• bır <:oc k" .sultanla evlidir. vcl bu istikbale bir saniyede karar ver-
, u gıbi gözlerimin içine miştik. Doktor Cevad da ben de ayni 

Bugün iıtasyonda doktor Cevattan 

ayrılacağımız dakikaları hatırlamak is· 
temiyorum. Parlak bir gUndü. Bahar, 
~hrin dıJ tarafında bütün çiçeklerile 
devam ediyordu. Dokı?r Cevada: 

- Seninle kAlmak iıterim, dedim. 

c,' ~ • ;ekildeydik. O, daha evvel !lladam Şu· 
ltr• lk~ ded: ·• ,,..... ~--- 0•-•-'-"'· -~-- , ___ .... ,... "" 

, ~· un, belki ... Fakat yü" tckiın, son dakikalarda konuıudarken 
Dm·amı ıar) 

~ aı tçln? v· 
&;,:·l?\ e ,_ ıyanada h ·~ti tıı;ekler b.. anedana men· 

\>t b~r?.. oyle yerlerde daima 

Tjzmirin Doğansporu şehrimize geldi 

"l:ı ltdenb· 
~il Olctor ~re ~llerini çırptı: 

"1 ta ... ~ltilcad evad, dedi... 
'lıt.ı-...~l a, Madam Ş \.... ~ lt e Yerind . uvartsın neş. 
-, ldı~ eydı D k ,.. \oatd li1 bir id . · o tor Ce 
"ttt ı "' ealı bul . taha o Yanına muş hır ba· 
~·" a· ta kayu 'Oturur oturmaz. 

t btktır cicara ~m~ş gibi: 
l} tdiği • edı · on . teı . Olttor rne emin ~l u ıçmek için 

tardı(; ,, Cevatıa b. unuz .... 
lt.- ' bu ır ıaniye ·· .. ~,_ ""'it }'ı ' Orada t gOZi!OZC 

""P -o nıp .. ıpkı gen b" . l\dU •onme . . e ır cı· 
k .. ~ .. u ~· ıı gıbi b' ~ ı.~ " geçti . . ır anda ya. 
bu . Şuv gıttı. 

&'an n artsa 1916 

S 
e hatırlıyab' . yaz gecesin-

Q ~ 1 •lıyorum? Ma· 

I! gık se .. 
'-tt ~ aokıo rvısımiz S beı .,,,_ ruınuz P 
' ... _ 1~ ·"'OUktan llZ&rteal ..tı..1 rt '11.~t 

1 
l'eban Ylrtnı • ....,e ~~ ~ teıı eatnde, c Ye kaıiar ga• 

.... ~ 'IUt.rı ıo a kact urnarteaı günleri 

btıı;15e :ıcu>ııc~~lnct daı~: ~leli Tayyare 
ltı... ~:buı ed&rrı:o.ltt Yedi kt;, numarada 
,:POtı1.1ıı haaı.~~1 upoıı ınuk~ 
~~ l'edf tan arı dok ~~ eaın.ı bırıı!°ruınuz da bu S 11 •12 CUn:ıarteaı Urlp kendisine 

'~Urtt&raat A"k..,'ra aah, peJ'fembe 
4)lıı '-lnd':4- C&ırııt kYda, Millet cad-

~~lttlde d~kların~~ıınıdakl mu
.. :·· bit~ er:ı doktorıarnn bakAcaktır. 
h~ltıca dokıa rlerıne h ız da oku-
~ &la..- Ilı latıı:'1ı muz Fıı.~tr bulunmak. 
.~ -...rta-• ll c retUn oı-• buı · """1 rtln adde&nd .,..men 
il O. it ll?ıdutu lerı •aat e 127 numa• 
ı~•köy :bl doktoru ile 20 Ar&• 

lt.p O. Ole •ıı.ıı Ye ahrnudıye Necatı Pak· 
"• .. ~Yucuıa CUrna gunı cadcıesı 1-2 

~ak l'?rnııı ert aynı d....~l'lıı teda\11 n dl§lert aut. 
~ t11 ıaınaııd erın.ı Yap ne bakaca\..· 
' ~ l> ap a llcıık acaktardır 
'-l"ıııı ~Uhı._~rtırnanını:ı:aı tramvay. cad" 

111.ıı " oku atın 
h .. -'nı ilet ed YUcuıar netçl Emı-ı 
~dt. ca .ı\ı.__ •celtur ımı:r.ın çocuk 
~e ~2 -arı · 
" ttıuru nuın Y Pert ~~ti ~Urt ;ada ııu:" Ec:r.anesı ya. 
~ '1\t- faiz ~ netçı "'il ~ille ""k8ly URUN ve sıhhat 
l'tte ter'1~btlltıde ::!arı beherı:~ktonınun 
laı"111ı:ıı ~ e l:Ocu\tı ıı.boneıerı Yedi ku
~ı~'l'lııı llllcaktır •tının ıurnıze en •h· S'"'- Y&ıdıtnr: nnet amell· 
la.._""'t lt.~Utac.aı ıı doktor dl 
~~· .. POı:ıu11d tderk , t<:I ve atın• 

• illi en Ku 
Yedi tane l'RUN•un 

götUrmek 

.... -.. i 
/::nıirli sporcu'ZM §Chrimi::M 

OçüncU maç: Hilal· Vefa saat 15,20 

hakem: Burhan Atık. Beşiktaş ve fenerba~çc ile karJrla§ ·ı 
k 

.. e iz-irin Doganıpor takımı 
ma uzer '" . . 

h ı . oel-ittir. Btf' müddet evvel 
ıe r mıze • '" . 

1 takımile h;mırde kartrlaıan Ga ataıaray . _ 
1 1 

rın ıehrimızde yapacakları 
Doganspor u a 

b
.. ..k bir alika ile kartılanmakta· 

maç uyu . _... . . "da dır. Kendileri tımirdelri ma~."n ıyt 
1 

• 

d·ı d·:c.·nı:ten tikiyetçıdır ve bu -
re e ı rne ı.ı cSa kaıan&cak • 
rada yapacakları ınaçlal' 
tarından unıit"ardır. 

• • • 
Kliib furnuı-<J$l Tertib he· 

• rl;İz 
yetinden: ... .J" u haftaaına zın dor<>unc Turnuvamı .. .. f stadında de· 
9.5.937 pazar gunu şere 
vam edilecektir. d Ademdir. .. •• Ahme 

Alan ,.,.özcuıu "" E "'o & 1 b lıpor • y.ı 
B

. · · -ar· ııtın U 

.rıncı "" :.. · Ad 111 
aaat 12. hakem: Ahmed e Anadolu ıaat 

İkinci maç: Beyk
0

' •• • A ak 
13, 4 O hakem : 1zı;et ?d uhıttın p · 

Dördi.iı1CU maç: Süleymaniye • Top 
kapı aaat 17, hakem: Feridun Krlıç. 

Umumi duhuliye 15 kuruıtur. ----- --GIJnende ipek bllceğl 
tohumu dağıtıldı 
Gönen. < Husuıi) - Ziraat ens· 

titüıünden buradaki ziraat memur· 
luğuna 25 paket ipek böceği tohu· 
mu ilelmiıtir. Ziraat memuru B. 
Haydar Öngül bu paketleri İpek bö· 
ceği yeti§tirmek istiyenlere dağttmıı 
ve bakımı hakkmda kendilerine iza· 

hat vermiştir. 
Hayvan neslini ıslah mak11adile 

vilayetten gönderilen aygırlarla sa• 
fat işine devam edilmektedir. 

Bilhassa köylerden çok hayvan 

gelmektedir. 

Radyö Müs~baka Kuponu 
-89-

ısım: 
Ader•ı 

bahis değildir. Ancak mevcudu tahkim 

Yine gazetelerin yazdıklarını ıöre 
4
••• --•'1 ı',.ııavutlukta çok ehemmiyet· 

li iktısadl menfaatler bulunu • 
J rn .. ,. italya tabiatın pek meb-
T 1 ıınvrtler vernıediii bu ara • 

edip tabitlettirmektir. 
Evvelce mevcut olan vaziyet tulya • 

nın aaırlardanberi •evdiii ve ukdir el· 
tiği Arnavutluk ahalisi ve arazisini hi· 
maye etmesi idi. Fakat bu vaziyetin 
sabit umumi bir ittihada eritmesi için 
birçok münasebetlerle tahkim edilmesi 
fai:ieden hali değildi. Adriyatik deni • 

1
nde ıulhun temini bizim için olduğu 

dakar Yucoslavya ve Arnavutluk için 
de 

1
aruri bir ihtiyaçtır. Ayni zamandı 

Avrupayı da büyük mikyaıu alikadar 

eder ... ttalya - Arnavutluk hususi mUna • 
seebtlerine setince: 1talyan matbuatı iki 

millet araırndaki doatluiun ka'tlimden·ı 
beri cari olduğunu tafsilatile tebarüz et· 
tirınektedirler. Gueteler Arnavutların 

ıide aırt tcai11t yaparak kendisile 
l .ıı,;l•nmış olan Arnavutluk milletinin 
iktısadi terakkisine yardıın edecekmiı. 
Bu buıusa dair bueün tatbik için hazır· 
lanmıı büyuk bir proje de mevcut olup 
her halde çok iyi neticeler verrrıcai bek· 
lenmektc. imi9. tıte bUtün bu arıuların 
tahakkukuna elzem olan ıiyast temina • 
tın elde edilmcai için ltalya ile Ama • 
vutluk arasında 1927 de tedafüi bir it· 
tifak imza edilmittir. Gazeteler aktedil • 
di&i ı;aman etrafında birçok gürültü çı· 
karılan bu ittifakın .Bılkanlardı ıulhun 
takarrUrüne bU)'Uk hiımetler ettili ve 
en aonun:la ttalya - Yu~ostavya anlat· 
masını bile elde edilditine naıandikk•· 
ti celbetmektedir\er. 

oezlntller: 

- Bu nasıl hıdırelleZ? 1 
Daha ~eceden hava boznıuıtu. 

Acı bir kıt rüzKarı köıelerde uluya· 
rak e11iyor, ağaçlar sancılaıımıt ai· 
bi kıvranıyordu. Göklerde ne yıldız 
kırpıımaıı, ne ay ııığı vardı ve ya· 
taklar1mızda adeta ütüyüp büzül· 

dük. 
Kallet martı bulut.uz ;ünler, 

aydmlık gecelerle gc~irdikten eonra 
rnaytıta bu kara kıt ne kadar yadır· 
ganea yeridir. Her yıl yaza girer• 
ken. insanla tabiat arasındaki te· 
zadı görür düşünürdüm. Bu ıcne 
ondan kurtuldum. Bilmem siz de 
dikkat etmit misinizdir, tabiatle in· 
san üıtünde mevsimlerin tamterıine 
itleri belirir. Güz esintileri, yağmur· 
lar, gamla örtülü ufukları sarınca 
çimenler solar, ovalar çıplaklaıır ve 
ağaçlar soyunurken, insanlar giyin· 
meğe başlar. Fanilalar kalrnlaıır. 
çamaşır katları art.ar, evlerde naf
talin kokulan dalgalanır. Bu koku
yu sokakların kalabalık yerlerinde, 
vapur ve tramvaylarda da duyabilir· 
ıiniz. Bu kıtm kokusudur. 

Bahar ~elince de gene tezRd bir 
kere daha kendini gö11terir. Dallar 
tomurcuklanarak yapraklar sıkla§· 
tıkça. ovalar otlarla donanınca biz 

soyunuruz, üıtümüzden çamatır 
katlarını atarız. 

Bu yıl öyle olmadı. Tabiatle in· 
ea'n bir kılıkta. Şemsiye, lAıtik. pal· 
to, mupmba hala ;özden dütı:ıecli· 

Hava takvimlerle alay edıyor. 
Dün onl~r "Hidrelles .. i müjdeli· 
yorlardt. Kara bulutlara bakanlar 
acı acı ;ülümsediler. Klğtdhane, 
dünkü kadar hiç bir Hidrelleade 
yalmz kalmamıtttr• aanırmı. 

Kim bilir, kaç bin kiti hazırlım· 
mıı. felekten ç~lınmıt bir gunü ) a· 
,amağa andiçmiıtit... Sarı, pembe 
ıalvarlı ve f81 kufl'lklı yosmalar bo· 
ıuna rashklandılar. T eflerinin zil
lerinde paslr bir ses var. Göbekleri 
keyften değil, hı _kırıklardan oy• 

nuyor. 
Eskiden Hidrellcs böyle bir hava 

uğursuzluğuna uğrasaydı, ciddi bir 
yas halini alırdı. Fakat bugün çin· 
~enelerden baıka kimsenin umurun• 
ela değil. Mantufar küpleri cina"· 
lı maniler, oynak ko~mAlar,çoktan 
unutul~u. 'e denır, zevk ve eğlen· 
ce, cagının rengine göredir. Bnt· 
tarken, bu nasıl Hidrelles? diye 
sormuştum. Şimdi bunu bile haklı 
bulmuyorum. 
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Elektrik şirketi davasında dünkü saf ha 

"Hanses, telefon etmişti; onu da 
müdür Hanse·s emretmişti!,, v. s. Kadından erkeöB 

~ 
9 uncu ih tisasta sabah celsesinde muhasebe kontrol şefi, akşam 

celsesinde de Silahtarağa fabrikası müdürü sorguya çekildiler 
bir mektup! 

Anadolu yakasında kullanılmak üze
re &ümrük resminden muaf olarak ge
tirilen malzemeyi Rumeli yakasında kul
lanmaktan ıuçlu Elektrik Şirketi er -
kanının muhakemelerine ıdün dokuzun
cu ihtisas mahkemesinde devam edil -
mittir. 

Öğleden evvel ve ıonra devam eden 
muhakemede dava edilenlerden ancak 
ikisi, isticvap edilebilmiıtir. 

SABAH CELSESi 
DUn sabah §İrketin muhasebe kon -

trol tefi Emil Fisler dinlenmiıtir. Da _ 
va edilenler pün mahkemeye girerken 
resimlerinin alınmaması için yüzlerini 
kapamaku idiler. Muhakeme esnasın _ 
da lda resim aldırmak iıtememiılerdir. 
Bunun üzerine hakim Atıf, bundan son
ra artık resim çekilmemesini bildirmiı -
tir. 

Geçen celse isticvabında ilci taraf a
vukattan arasında münakaşayı mucip o
lan tereUman meselesi dünkü celsede de 
batg8ıterdi. Gümrük avukatlraı, tercü _ 
ın.an Refik'in, Elektrik şirketi memur • 
larmdan olduğunu ileri sürerek deği1ti
tilmeıini iıteıdiler. Neticede tercümanın 
lıatasıı: tercüme ettirildiğine karar ve _ 
İ'ilerek deği1tirilme lüzumu görülmedi. 

ŞEF iSTiCVAP EDiLiYOR 
Emil Fisler, kontrol servisi şefi ol • 

cuğunu, muaf qyalann baıka yerlerde 1 
kullanıldığını görmediğini, bu eıyalann 
ber yerde kullanılrnamasr hakkında ta-I 
mim yapıldığını ıöyliyerek sözlerine 
fÖyle devam etti: 

- Kontrolüm etnumda muaf eıya -
nın Anadolu yakaamdan baıka yerler -
de kullanıldığını grmedim. Bizim asıl 
azif em iz mağazalardaki mevcudun mu ha 
aebe hesaplarına uyup uymadığını kon
trol ederiz, bir malın nerelerde kulla -
nrlacaeını kontrol etmek bizim vazife -
miz: değildir. Malın nerede kullanılma· 
u lüzumlu olduğunu biz takdir edeme -
yiz. 

Htkim Bay ~tıf •orldu: 
- Bu malzemeyi kontrol iti ile kim 

mükelleftir. 
- Malzemeyi ambarlara verenler .. 
- O halde onların menul oımaar li-

1:ım. 

- Evveli bunları alan montördUr. 
- Ya verenler? .. 
- Verenler ambar memurlandır. Fa-

kat onların fenni malilııi'a'1.yoktur. Esa
ıen eıy~nm nerede ıruıı:riıı:cafmı sor -
mak onlara düımez. 

Emil Fialer, bu itle fen. daireli teri 
batmühendiıinin meııul olduğunu, fa
kat bapnühendiıin de hiçbir tbonoya im
za etmediklerini ıöyledikten sonra bü • 
tün memurlara vazifeleri mooür Han • 
ıea'in tevdi ettiğini söyledi. 

Bundan sonra iddia ntakamı "tami • 
rat ve teaisat için konulmuı bir tahıi • 
satın bulunup bulunmadığı ve yapılan 
izıtaatın maliyet fiyatını bilip bilmedik
lerinin sorulmasını istedi. 

Şef fU cevabı verdi: 
- iki senedir Vekalete gönderilen 

projelere maliyet fiyatları da konulu _ 
yor. Tamirat ve tesisat için ide konul _ 
muı bir tahsisat vardır. Bu, sene h.tın· 
da konulur. 

Bundan ıonra celseye nihayet veril
di ve saat 15 de devam edildi. 

Öğleden sonra Silihdarağa fabrika
lı müdürü Gibiletti dinlendi. 

Gibiletti ıöze Hanıes adı ile bıtlıdı. 
Gümrüksilı: eıyanrn Anadolu yakasında 
lrullanılacakken yanlıtlıkla Rumeli fa -
kasınıdft kullanıldığını kendisine Han -
ses'in telefon ettiğini aöyliyerek, söz -
]erine ıöyle devam etti : 

- Hanses bana telefon ettiği vakit 
yannnda muavinim Necip vardı. Onun 
yanm·da da mühendis Hatim varmıt· 
Hanıes bana : 

- Bu ıaletler yerinden kalksa mah -
zurtu mudur?~ diye sordu .. Ben de fen
ni cihetten hatların iılemesi noktasın -
dan hafif bir mahzur olduğunu söyle -, 
dim. Kaldırılmasını münasip görmediği
mi bildirdim. Sonra bu aletlerin numa-i 
ralan lda komisyon tarafından alınnuti' 
bulunuyordu. Hanıeı: 

Baımüheridiı Jan Gilleri ve avuk,"ltr Ke
nan ömer mahkemeden çıkarken 

- Bunları saklamak için kaldıralım 
demiyorum, vaziyeti düzeltelim diye söy
lüyorum .. dedi. Ertesi günü Jül Gil!eri 
aletlerin kaldırılmasını emretti. Ben de 
aletleri söktürdüm. Muavinim Necibe e
mir verdim. O da itçilere emir verdi. 

Hakim hatlarda yapılan tamiratın 

daima geceleri mi yapıldığını sordu: 
- Evet hatların işi ağır olmadığı va

kit çalı§ınz. Ekseriya böyledir. Hatların 
azami sarfiyat zamanı haricinde çalı -
§mı:. 

- Yeni kullanılan aletlerin muaf ol -
duğunu bilmiyor mu idiniz? 

- Hayır .. hiçbir fikrim yoktu. Fakat 
Anadolu cihetin·den gelmiş olm~sı la -
zımdır. 

- Bu eşyaların kullanılmaması hak· 
kında yapılan bir tamimden haberdar 
mısınız? .. 

- Evet haberdarım .. Fakat malzeme 
tamimden evvel kullanılmı§tı. Tamimi 
aldıktan sonra kontrol etmek benim va
zifem değildi. 

- Peki siz ne it yaparsınız? 
- Fabrikanın bütün işlerini ben ted· 

vir ederim. 
- O halode tamimi aldıktan sonra 

kontrol etmek lazım gelmez mi idi?. 
- Bunun makabline şümulü yoktu. 
- Peki bunu kimin bilmesi lazımdır? 
- Ben fabrika işleri ile meşgul olu -

rum. Kimin bilmesi lazım geldiğini de 
bilmem. 

- Ambardan eşya nasıl alınırdı? 
- Ustabaşılar alınacak eşyanın lis -

tesini tanzim ederler ben yahut muavi -
nim imza eder çıkarılırdı. 

- Kablo koymayı kim emretmişti? 
- Onu da müdür Hanses emretmiş-

ti. Kabloyu ben intihap ettim. Fakat 
muaf olduğunu bilmiyordum. 

- Üzerinde numara yok muydu? .. 
- Numara vardı. Fakat muaf oldu • 

ğuna dair işaret yoktu. Belki defterde 
kaydı vardı, fakat defter ambar memu
runda idi. Kontrol işi bana ait olmadığı 
için tetkik etmedim. 

- Bunu ambar memurundan sorarak 
tetkik edemez mi idiniz? .. 

- Kabildi. Fakat belki başka ihzari 
işlerle meşguldüm. Eğer kabloda F işa
reti görse idim, bunun muaf eşya oldu -
ğunu anlıyacakım. Bir yanlışlıkla gel • 
miş olduğu anlatılıyor. 

Hakim Atıf, bundan sonra daha bir 
çok teknik ve idari İ§ler hakkında sual 
sorduktan sonra: 

- Tahkil: heyeti geldiği vakit şaşkın
lık eseri ve teli§ göstermiısiniz? .. de • 
di. 

Gibiletti şu cevabı verdi: 
- Bu benim tabii halimdir. Maama -

fih, şaşkınlık ve telaş eseri gösterme -
dim. Ben bir memurum ve aldığım em
ri ifa ile mükellefim. 

Müddeiumumi muavini Hakkı Şük • 
rü, §U suali sordurdu: 

- Vazifeleri aldığı emır uzerine 
yaptığını söylüyor, bu vazifeleri kim ve
riyordu. Bir talimatname yok mudur? 

- Hayır, bu hususta bir talimatna -
me yoktur? 

- Kabloyu ambarda ayıran ve al -
dıran kendisi olduğuna göre ambar me
murunun işi nedir ? 

- Ben kabloyu kaldırıraken bunun 
gümrüksüz olduğunu ambar memuru -
nun bana söylemesi lazımdı. Çünkü 
ambar defterinıde muaf eıyanın ipreti 
vardır. 

Hakim, sordu: 
- Silahtarağa fabrikasında kullanı ~ 

lan eıya tesisat yapılırken mi getirildi? 

'(Sonrı Sa. 8 Sü. 5) 

•• Ak§amlar hayrolsun, Ervin, 
rahatsız olma sakın! Gerçi sen be
nim ytizümden hiç rahatsız olmaz· 
sın yat Gazeten, senin için bu sa
atte en mühim şeydir. Ben de bu· 
na alışkınım. Böyle manasız itiyad
lara alııılabildiği nisbette. Halbu
ki, evvelden hiç d~ böyle değildin. 
Ben odadan içeriye girdim mi, he· 
mencecik yerinden fırlar, mantomu 
çıkarışıma yardım eder ve bana, 
"Nasılsın?.. diye sorardın. Yalnız 
bu kadarla "da kalmrızdın. Sual
lerine devamla, nereden geldiğimi, 
d:şarıda havanın sıcak mı, yoksa 
soğuk mu olduğunu, havanm vn
ziyetine göre icab ettiği ~ibi giyinip 
giyinmediğimi, yorgun ol11p olma· 
dığımr... . Ah, evet, bütün bunlım, 
sonu g~lmcz suallerle araştırıp tln
rurdun. Fakat, neye yarar geçmişi 
hatırlamak? Bugün artık bunlar 
seni alakalandırmıyor ! 

Eminim, ki eskiden eve döndü
ğiim zaman bana tatlı sözler söyle
diğini hıüırla miyorsun bile l Bu, 
senin adetindi eskiden. "Bugün ne 
kadar güzelsin., ve yaqud da "Bu 
elbise. sana ne kadar yakışıyor,, der
din. Beni böyle karşılayıp, bu söz
lerle selamladığını hatırlamiyor mu
sun sahiden? Evet, o zamandan
b~ri c:ıradan çok zaman geçti. Çok 
uzun, haylı uzun zaman 1 

Uzun mu? Yok, Ervin, yanılı
yorsun. Pek o kadar uzun zaman 
geçmedi aradan. Başka kocalar ev
leneli aradan çok daha uzun zaman 
geçmi§ olscı bile, karılarına k,uşı 
g~ne nazik ve kibar clnvrnnıyorlar .. 
SözlP.rimi kesme, Ervin! Ne s<.iy
lemek istediğini biliyorum. Kısk:ınç
Jaguula eenı tazıb enıgımaen bah· 
sile, beni muahazeye kalkışacak
sın. Benim alıngan olduğumdan, 
seni tarassud ettiğimden bahis aça
caksın, değil mi?. Bunları or'.aya 
atmak istiyorsun, herhalde? 

Ne diye öy1e yüzüme istihzala 
bakıyorsun} Öyle cehennemi bir 
istihzala?. Evet, cehenemi ! Ben, 
ne söylediğimin pekala farkındayım. 
Nafıle mazeret hf.yam ile vakit tii
ketmel Hiç biı faydası olmıynrak 
bu hareketinle artık beni kandıra
mazsın! 

Sovyetler Amerikada büyük bir 1 

zırhh yaptırıyorlar 
Yeni zırhlıya model olarak Amerikanın 

ve en seri zırhlısı alınmış 
en A 

asrı 

Nevyork, 7 (A. A.) - Hcarst'un 
Nevyork Amerikan gazetesine göre, 
Bethlehm Steel kumpanyası Sovyetlcr 
birliği hesabına Vest Virjinya tipinde 
35.000 tonluk bir zırhlı yapacaktır. 

Amerika hükümeti şimdi harb gemile
rinin 16 pusluk toplarla teçhizine mu
halefet etmemektedir. Zırhlıda 16 
pusluk 9 top ve tayyarelere karşı 
müdafaa için de bir batarya mevcut 
olacaktır. Sovyet zırhlısının benziye
ceği Vest Virjinya gemisi Amerika 
filosunun en modern, ve en Çabuk zırh. 
lundır. 

~ . . 
Sovyetlerin çok kuvvetli bir 

ağır zırhlı filosu yapmak istediği ri
vayet ediliyorsa da muhakkak olan ta 
raf bu devletin bugün ancak iki büyük 
harp gemisi yaptırmayı düşündüğü -
dür. Yukarki telgrafta bunlardan bi. 
rinin sipariş edildiği bildirildiğine 

göre ikincisinin de yakında bir diğer 
müesseseye sipariş etmesi beklenebi
lir. 

Sovyetler daha ziyade kendi bahri 
inşaat müesseselerini kuvvetlendirme. 
ğe çalışmaktadırlar. Bunu yaptıkları ı 
gün gür.el bir ağır sanayie de sahip 

Anıcri/,v..ııwı "Vcst V i rjmya,, i.cıimli gcmi.!i tipinde olacağı 
söylcııefC Sovı1ctlcrin yeni ztrhlısı 

bulundukları için çok geniş bir deniz J 
programına girişmelerine intizar edi. 
le bilir. 

Telgrafta yeni Sovyct g~mısının 

(Vest Virjinya) ya bcn~iycceği söyle
niyorsa da. gerek hacmi, gerek silah
ları etrafında verilen malümat Vest 
Virjinyaya uymamaktadır. 

Vest Virjinya 31,SOO tonluktur, Sov. 
yet gemisinin 35,000 tonluk olacağı 
bildiriliyor. Vcst Virjinyarun sekiz ta. 
ne 40,6 lık topu varclır. SOvyet gemi
sinde bu toplardan dokuz tane olaca. 
ğı söyleniyor. Bu ta kdirde yeni gemi. 
nin üc;er toplu üç taret kullanacağı 
ve bunlardan bir inin kıçta \'e ikisinin 
baş tarafla tabiye edileceği sanılabi. 

lir. Halbuki Amerikan zırhlısında baş· 
ta ve kıc;ta çifter toplu ikişer taret var 
dır. 

Sonra. Vest Virjinya 923 te yapıl. 
mış bir gemidir ki, sürati de ancak 
21 mildir. Sovyetlerin ellerindeki di
ğer hattı harp gemileri süratsizsc 
de yeni sipariş edecekleri bir geminin 
bu kadar az süratli olacağını isteme. 
lerine de imkan verilmez. Vest Virjin· 
ya 8 tane 40,6, 12 tane 12,7 ve 8 tane 
12,7 lik tayyareye karşı müdafaa to. 
puyla müselJahtrr. Gemide ayrıca 4 
tane 5,7 lik lop ve 11 tane 1 lik tay
yareye kar61 müdafaa topu iki tane 
tayyare fırlatan mancınık ve 3 tay. 
yare vardır. 

Yaza11 : 

~ 
vaıllt 
~ 

. die~ 
Ancak, sen tım bulu# 

mühim bir vcsika?ın )liYett' 
bilmiyorsun. Katı mdao ~ 
him bir vesika. Bun .1• ô.JI. 
cansağlığı olan bir deli ' rr.~ 
lil ki 1 Arzu edilen eJ\ 

delil 1. jı1' 
Öyle seninle başa ç: 5tP 

mış gibi vaziyet atma 1~t 
koltuk sandalyene Yda 
narak oturur, a~zın öre"' 
neşeli gülümseyişınle :c1eıı 
şahcdesile, senin sa 1 hÜ~ 
olduğuna, kendis~ne eırı)t' 
mek yersiz, suç ışle~ 

0 
oyyen bir hadisede ro.., 1" 
bitaraf bir seyirci old~i'1 
debi lir. Fakat, brnııtı ~ 
bunun bir tesiri olmadl . 

bet'• Ben zaten çokta;1 011 
bir ahenksizlik oldug~n ğıJ 
ydım. Bu uygunsuz ~otı>I" 
dum. Bugünse, bu 
kanaat edinelim! bafl" ~ 

Haddizatinde .bu, Jdir· 
üzüntü veren b:r ha 
mizle haşhaşa Xa~ark~niıt•,-' 
hiç de fena degıldı. . I". 
decek bazı hususiyetlerırıj, 
ziyetlerin vardı. Bunurı ııı 
dostlarımızdan bazıla~n ' 

· t..· • 1 .. t-" ' ~· .,, . .. , ........ - ---·- • y ~ 
öyle gıpta edilecek bırkti· ~ 
dı. Sayılmamak gere ·rı V.. 
kamaştıran bir erkeksı · J..f 
maştmş sırrına vakıf sın:. 9ı,et 
b. k" .. . d ınll ıJ ır ımse uzerın e, BIJf' 
sir ne suretle yapılır? tB~ 
bir kimsesin. Hal ~el&ll~ 
lıkh idare ederek, baş yort; 
tış vaziyeti ortaya k0 Y11 ye 
de önce aldandım buna·~~ 
daha benim ~ibi Ö~~l: ,etıı 
ka bazı kadınlar, boY ıııo-ı' 
bir kocaya malik oluşu ı,eııi"' 
Ripta ederek, mutlaka se"' 
me gecmek istiyorlar· }tsf'~ 
kazların· seninle birkflC: uıı' j, 
birlikte yaşamaları f!r~ı,er 
derdim; eğer elimden ~ 
esirg,.meyiş ! il P"'I 

Muhakkaktır, ki. saı:eı· 
çirkin bir adam denık;ot"',ı 
söz söyliyebilirsin, ~1' 
Evet, bütün lehine \lJ•" 
kabul ediyorum. Bı.ı ltıı~ 
dı söylemene hcı.cet k.i\ ~~t 
§inen kabul 1 Ben, ha 'fı'1' 
kadınını. Bu, benir:l ~ 
meknuzdur. &-nra,.· bİ' ~ 
kazo.nı~nsmı iyi bileıı ~iı· 
ayni zaman:a : şüph b~~ 
kıymet verilmesi gerek ~ 

Ve şimdi de, ben. -- fJ:U, 
senin bu meziyetindel1 1 CI!'~ 
cağım. Hayır, kork~8etJi 
zünü korkutacak kütlı~~ 
lerde bulundum da, ~ 
ödeteceğim sanma 1 0ıJ ~)J 
li ödcnmemis bir takıt11 Ytaı 
sulaları yolla~ıyacağ~~ 
ra kazanmak mczi)'e~Q 
lanmak, diye işaret~ . 
ğim nokta, bu sefer · .~ 
şey, sevgili Ervin! .t f'/ 

- soııll' 

--~ 
ESERL~~ . . .,o 
Y AKU T Y İI " 

. ·oi' 
Ucuz romanlar scrı~,,JJ. 

nU teşkil eden 300 sll ~ 
mud Yesnrinin YaJwt "i 
okuvucular·mız:ı. ta,·siY~ 
tı 25 kuruştur. Satış :ret' 
bevi. 



7 - KURUN 8 MA YJS 1937 

ki Bombay Valisi ve 
.~~fikası şehrimizde 

Küçük yavrularımızın çok güzel bir eseri : 

Çocuk- Orkestrası 
911ııı,..~dınlarını, TUrk kadınlarının darecesln• 

· ""8 k l•tlyoruz. Kadınların peçell gezmesi 
litııı dinin icaplarından deill~lr • " 

.,,;9!•"4tıı :il~edditlertnin gazeteınize beyanatı 
l lıoo.,,_. ı aene evvel dün a kadın· dilıııit olan her geklinden k?'1uluyo. 
'lııd. to 

1 
fehrirni7.d Y r.oıı .. ltil bakınız çocuk izdıvacı na-

ı= f!ün~a . i Orkestrada 45 çocuk 
ı kar~katu~lerı - , inanılmıyacak kadar 

·güzel parçalar çahyor ~ Plaı:ıd ~ e, Yıldız sara· ruz. 1yw-~· ' .. •• d doıı "1ıııy.u ıgı zaman Hindistan ka· sı!dı. Kız çoeukları. ben•• ruş e var-

diy 
Ba""- erini 'Mu'""lil dan da erkeklere nikihlanırdı, ama, 

"""" ~- . " man kadınlar. ma · d k ı 01-du. ~rife lii.mid Al" . usulen buntarın ailelerı yanın a a . 
b_ ı temsıl e.. • K kocasının evine 

b QölYan ınası ıaznndı. ız, . . . • .~ Şerife 11· . . b""yü"Unceye kadar gıtmezdı. Gıtse 
l'i~ et ırı amıd Alı o 7.alllan u J • d "d d" "'lll!ı A. erkeürn'zd .. '.. . b"l annesinin refakatın e gı er ı. 
llte!c latUrk ı e Buyuk ünde. 

1 
e, 4ııı letefine t.:ırafından kabul edil· • • • ,'."liıne'81ı~~ılholan .Beynelmilel k~· Bayan Hinıid ,Alinin sözli burada 

~Y>ıı 
11

• . eyetı arasındaydı. bitmişti. zevci. sab~k Bombay ~alisi • 
liı 01ıt. o ::•d Ali, memleketimizi Bay Himid Ali aynı nıcvzua daır hır 
tel '1ıda . .,, ar zevk almıştı ki kısa misal getirdi. ~h -~· kd 1~-lttı . nt '!'ürk' nı de l'lt!raber getire· _ Bundan yüı sene a ar evve Ut;· 

~ ısiııde b" ıyeyi en modern devre- nim büyük babam beş yaşında iken, 
dzs· ır dah bil ··k ı lı '"• •öz ver • mUtalea etıneği iki yaşında bulunan yu. ~.nncm c ~ ..CŞhUr bi mı5 bulunuyordu. evlendirilnıiş... Fakat o cskı gunlerdc, 

'~ eoa.Iı ~n~·:~b, sosyal bir müca. büyük babanı , •• büyük annem ancak 
dut., l!aınid Al~ •blar taraftarı olan büyüdUkten , .• rüı;d• erdikten sonra 't3~~~~ 
lııır Vldı in! 1 kendisine yapmış ol- beraber yaşaınağa b~şlamışlar. Bunun 
~ ~ati•i oıa:z •imiş ve .sabık Bonı. la beraber. çocuk 17.divacı esas itiba. 

ber .. ı... kocası Bay H. "d Al' rile cemiyetin hayat ve sıhhati için şa.. 
'h "'U\:t • amı ı- ~ d ı. ••cun Kelırmıştir. yanı tavsiye olnıadıgın an, hiç yapıl. - Hir otomobil gr:inti.~; )''1/Hllım 

mı? Otomolıili IHm Jwl/arnıcnğmı. 
- Sılılıi İmdad otomobilinde 

lr._alan ıkt:napaıas otelinde oturmak- mamasını elbette ki tercih ediyoruz. ~~a ınrnış 
11

. tr _ Ankarada iken ne gibi temas-
·"'lla.n , 8onra 1 . ın ı, evvela An· !arda bulundunuz.? 

l) .. §ehrirniıe zrnıre gitmişler ve o-l ••bir gelmişlerdir. - Evvel& şunu söyliyeyim ki, bizim gc:mek hiç /wıum<1 giımc= ..• 
~ u~tü a.rkad seyahatimiz af.lla siyasi mahiyetle ol-
a, kact · ~Yan :a· ag.ırnız, kendilerile madığından. bu neviden hiçbir temas

•! aı.. 111Iarrn u arnıd Ali, Hindistan. ta bulunmadık. Biz, Türkiye cümhuri
l!ı .... ·cYhlaz.111,__rnacılar gibi örtünme.~ le - uun b yetinin bilhassa köycülük, maarif, zi. 'On adınıllrd ~ında gelen Müs.. raat ve umumiyetle sıhhat vadisinde 
~ lı{ıı. Ce oldu- an olduğu cihetle, iki · safh il. ~"'1ilıııan :"gibi, modern bir Hint vardığı tekamül alannı tetkik eL 
liııJ ~il ıPeın:;1ı~ kıyafetini giymiş· tik. Ankarada iken Eti Mesud köyüne 
~ 'ınen .. 

1 

gıyınmiş harmaniye- gittik ,.. oradaki teşkilôta hayran ol. 
'!~ eseri oçl arı üzerine sadece bir duk. Böyle köyler vücuda getirmek 
ih.. <ttnd k arak ili t" idealimizdir. Türkiycde, çok kısa z.a-
~e 

1 
. adını 3 ırmişti. Nite- d -...ı ~'Y•dı u:~ arası~daki sıkı ör· man içinde her saha a meydana ko· 

, ~0Yle anı t asıl ınucadele ettik. nulmuş eserler, cidden insanı şaşırt:ı-
l{ad a tı: cak derecede mükemmeldir. Hükfıme-
1 ınıarı bı~ e ört rnızın yUzUnü .. .. .. tin halkla elele vererek katettiği adım. 

"'""il tnesi . gozunu "llUıeıı~vaınirTna 'e ellerini sakl ası lar harikuladedir~·--=---'-~ )i.ı "'ler· en dcg-i,ldı" B Ca Bizım memleketimizde hükümet, 
~ ~· ın en b . r. unu . llıtl'ıp 'Yoı-. Bizd lıyijk uleması da tc. teşebbüsü halktan bekliyor. Ve icabc. 
~ llUrka dC:,·ialnız peçe ile k•I· den ycrlenle kendisi yardım gösteri. 

~attı- bir k 1 en ve çadırı andı- yor. hı_ ar v ılıf ito • • B 1 d f d kl ber be ·")>~ il' ki b ~erısınde gezen ka- u usu c ay a. verme e a r, 
hıı, h ıııı ve kunlann taın•.men kaldı· başlangıcında daima güç!Uğe tesadüf 

ht11. ayata k adınlarımızın sıhhi ve ediliyor. 
·.roru avuş 1 ~Ut ı. ~r . rna arını temine ça. Bayan ve Bay Hamid Ali örnek e-
~ lha}i h çı, tahsil . tt dinmeğe layık buldukları yeni Türk 
Jr...~k ki hunu idrak v: terbıye gor~ hayatından intibalar edinmic: olarak 
:llllııı.. alkımı edıyor. Fakat ne :i re h "'9 Yaını zın yUzd şehrimizin şayanı dikkat yerlerini do-
ıw .. llkikr r I§ dcğild" e sekseni o. ıac:maktadırlar. 
"'ll Oltn ikirlere ır: Onları modern :i ak•-_,, sevınnek b' .. Bilhassa. Bayan Hamid Ali, mcm-

...... h. '"<lQI?', ıraz muş 

j 

ADEMİ MÜDAHALE KOM1TES1 
MEMURU GAZETEClLERE 

BEYANATTA BULµNUYOR 
- İspanya i§lcrinc miidalıafo ı•alri 

olımıdığr gibi l.~parırnrla dalıili Tım·b 
dP. yoktur. Jfottii lsprın)'a <lİ)'I! bir 
mem/l'kctin mrrcud olduğundan dalıi 
§iiphe ediyoruz! .• 

'btı .Qlr erk lekctine döndüğü zaman iki seneden· 
~~ a.r ll\ eğin bi k beri Türkiye ve Türk kadınları hak. 

~Uı;aeıesiıe der ~ tane kadın kında verdiği konferanslara devam e. ı 
'l! · nıucadele ediyor ' uıı . decektir. :Kendisi, iki sene evvel şeb. 

tuh.-.. ıçin bı"r k · K d l k .. ~ ı... - lliz kad anun çıkartmak riınizdeld "J)İllIY" a ın ar ongresi,, 
d:!" ııııl:'"'ları de" uıı~, yalnız Müs· ne iştirak edip Hindistan& döndükten .. 
,.'.,, ~ <vvtr h.;'!• Hındistaniıa bil- sonra her yerden davet edilmiş ve kcn 
~ ""l k"<atın •le ~•!erimiz taaddü- disinden yeni Tilrkiye hakk'lnda kon· 
' ~laı-ıa :;!ndeyiz. Lkin bu- feranslar vermesi rica edilmişti. Ayni 
~ 'tr 'lrlek nıecburgı~. erkeklerle mü. konferansları şimdi daha esaslı tet
~ta kekıer;. birl)'Ctinde bulunu. kiklere dayanarak vermekte devam .. 

~.- hlri larartard kısını taaddüd"' decektir. ~"."dıııo::uılde i~~ _Türkiyede yap~ Hintli ziyare!A;iler, birkaç gün son-~~ da b ılabın b" . . ra buradan ViyanııY~· sonra da ~~il: 
b~ . \rıi "'ı' 8.§arabil ~ ır nevını ınne merasım l~ıı 

01 
..r\.11.(ie Yilz . rnege çalışıyo- tere kralının taç gıJ:d·· kl rd" ını 

~llb an, a'- ınkılab mu'"teakı"b Londraya gı ece e ır. 
~ ... . ,,.,i 28.rn · Herkese ~~llrı leıa'rlirk_iYede a::d~ yapılan bir ------------
'- •ti~ rn dıninde anunlar, nasıl 

)lt aıtlara olanlara d ~. 
~ıı lıt he ' nıusev·ı egıl de; 
~"atta){ rb~eııe flarn~ıere, hülasa Türk 

da ır · 1 se b 'eıt b· tatbik· 8.isternin ' u Şekilde 
~ ı~e b tni istiy ayııen Hindis-
~l r11a ~lll~r erkefino~z. Çünkü me
-ı~ hlitUrı ~~. >.tuaıu~a~rkaç kadın al-
littıı ta1'br Utıevver kadınlan de 
ll\~ bi!'Qen. liiçbir erk Hind kadınla~ 
tu 'l'a...... aYlıi .. ek üç be 

l'l l{ı -.o.QdiidU rnusavau . ş ka
~ tıd k 7.evccat a ıdare ede. 
ı~:e "a~ınıarı ?nütt al?yhinde bil. 
~ti~ bi!'ka adan llind~hıttir. Be§ on 

aclinı; :adın alrnıstanda erkek
Ce~ ...... İfind· rnuyorurn ası usulünün 
~ l'~ ıstand . 

tıl'lıı ta e\'}e a kızları 
~il tn~n i . ndirdikl . ~ocuk dene-

tatbik ı:ın Çıkarıı e.rını işitirdik 
,. ' "'- edil· rnış ol · ~e.cıe ~CUk! •Yor? an kanun 1100 
~-~ ~un <U-ın evlend' . IC r. 
d2°1Ut ı ... .ı sa , . ırılrne · . " -...rabt ..... h·ac1 ~esınde . sını me-

lll'o"'•- nı ledr' llındistand -~ \': ıcen a e bun ortadan kal 
un suiist· · unaı e.. 

MARSEL ouESSANT 

.__ HAYDA1l RlfAT 

K erıtgUlll J e 1' 111 er 
tbtlUlli 

f aıiıtlik nedir? 
•• .. ol'..; --· crıUI ı... . , ., 

N l -ırrut tır •.• ••• ·- ... • ? •• _.-ı, ııtJyor • 
Nereye JIDP'"'.. 1 

- Şu giden adam hükumeı adam 
/arın.o göre alimdir! 

-Alimlere göre? 
- Hükıimct adamr! 

• ı . · / / _ Eıel ama 1.>cnını"' ca11 ı. 

----- -----

Küçük .an'atkirlzr ıarkı ıöy)üyor 

Yeni ilkokul programının müzik ti, kendisi de piyanoda çocuklarla 
tedrisatına aid olan kısmını açalım. beraber hem çalıyor, hem de onlar 
Burada ilkokul talebesine öğretile- gibi söylüyor: 
cek m:.izik dersinin hedeflerinde şu Zilcik haydi çal da 
satırlar göze çarpar: Çocuklara sevinç getir 

··- Çocukların samiasmı, sesi- Oynıyalnn zıpbyalım 
ni, ritm duygusunu inkişaf ettirmek Bin bav 
onlarda müzik sevgi ve zevkini u: Bin bav , yandırmak ve beslemek surctile ne· Şatkı biter bitmez, minimini bir 

şeli, enerjik, yurduna ''e milletine küçük yavru atıldı: bağlı bir Türk vatandaşı yetiştirmek - Öğretmen. öğretmeıı Kızıl-
maksadma yardımcı olmaktır. ayı da söyliyelim. 

ilk devrede müzik diğer dersler Bir diğeri: 
gibi bir ifade d<rsidir ve beden ter· - Öğretmen öğrctmer. An· 
biyesi dersinde muzik de vazife ala- karayı da söyliyelim. caktır. Bir minimininin vanma :•a1·1aş· 

Müzik, milleti bir bi.itiın halin· tım. Elinde tuttuğu kemanı g::lstc· 

de tutan sosyal b:ığlardan biridir; rerek sordum: 
deniyor. -T"" Senin adın ne ~akayı n) 

Onun için yeni müfredat prog· - Güzin efendi~. 
rammda müziğe verilen ehemmiyc· Sen keman çalmasını biliyor n~u· 
ti görmek, müzik dersinin okulları· sun? mızda nasıl öğrenildiğini ve talebe- Kf"mnnı bana nz.atarak h"!ıf \e 
nin müzik dersine gösterdiği alaka· güldü. "Çalmasam eli~ , !ene.ye IJ!l!Z· 

yı tetkik etmeği faydalı bulduk. O- dirirm,, demek istiyorcıu. kuyuculanmıza bir ilkokulda gör· - Söyle bakalım Güzir.. ['\,•ye 

düğümüz ve minimini yavruların durdun~ ya§larından umulmıyacak derecede· - (;nlmnya çahşıyc. um eferc'"!n. 
ki çalıımalarını burada birer birer - Çok giizel.. Sen kemana rıe 
anlatacağız. 1aınan başladın?. 

- Okul açıldığı 1. 'nan 1 

Fındıklıda açılan ismet lnönü 0 • Sonra ilôve etti: 
kulu!.. - Öğretmenin öğrettiğ· hi.i' ün 

Okulun müzik öğretmeni beni şarkılıırı calıyorum. 
güler yüzle karşıladı. Ricalarımı Kiiçük yavrunun ~-<:lRrını ol şa· 
söylediğim zaman memnuniyetle dım. yerine gönderdim. Öğretmene 
kabul etti. Beraberce yürüdük. Yu- c:fönerek sordum: karıya çıktığımıZı zaman konferans - Bu orkestrayı ne kadar uı· 
salonu önünde büyük bir piyano· manda hazırladınız) 
nun etrafına toplanmış minimini - Ders yılı ba. m-lanberi geçen 
yavrularla kar§ılaştım. Gözlerime yedi aylık zaman içinde. 
inanamiyacağım geldi. Bir ilkokul- - Kaç çocuğunuz \•nr? 
da çocuk orkestrası olabilir miydi) - Orkr.strada çalan çocukların 
Burada çocuklar kendi aralarında bir J sayısı kırk be kişidir. Bunun 25 i 
orkestra kurmuşlardı . Ellerinde ke- k~man. diğerleri de armonik. mu
man. a~monik ve fülüt göze çar- zika ve fi.ilüt çalıyorlar. 
pıyordu . 1 - Dersleri ne zaman veriyorsu· 

Piyanonu~ başında duran mini· ı nuz~ 
mini bir yavru arkadaşlarına dön - - Okulumuzda bir müzik evi 
dü. Bizi görünce elinde küçiik bir var. Bu müzik evine bütün sınıf
davula vurdu. Arkadaşlarına bizim larda calgı öğrenmeği arzu eden ço· 
geldiğimizi haber vermek istiyordu. cuklarımız icliyorlar. Burada çalı-

Öğretmen kısa bir hazırlıktan şıyorlar. Ben onları gruplara tnksim 
sonra talebelerine dönerek derse ettim. Birinci, ikinci, iıçünciı ees
başladı. Şimdi dikkat ediyorum.. lcre ayırdım. Onlarda birinciden 
Minimini yavrulann çalacakları par· ikinci sese geçmek için gösterdikleri 
çaları dinlemeğe hazırlandım. Öğ- alaka ve çalışma göriilccck şeydir .. 
retmenin bir iş::ırcti üzerine cırkestra Derslerimizi her gün öğle pnydosla
hazırlandı. . Kendilerine, musiki rında ve RkııRm okulun paydosundan 
dersi olan okulun iiçüncü sınıf tRle· sonra dört buçuğa kadar devam ct
besi de İ§tirak ederek müzik baş- mek üzere yapıyoruz. Diğer musiki 
ladı. çalışmalarımıza gelince: okulumuz. 

Bahar bahar gel bize da 530 çocuk ders görüvor. Bu c:;o· 
Nete ver içimize cukların musiki kabiliyetlerini teker 
Ye!il dağların bize teker yokladım ve kendilerinde mu-
Cennettir hepimize siki zevkim uyandırmak icin icab 

Q,kestranın çaldığı bu tınrkıyı eden büti.in cahşmaları vapmaktan 
hep bir ağızdan söyliyen kücük yav- geri durmadım. çoc~klarımızda 
ruların yi.izlerinc baktım. Miiziğin musiki kabiliyeti iimid cdildi~inden 
Üzerlerinde uyandırması istenilen pek fozl dır. Bilhn sa çocuklar bir 
bütün duygular okunuy.>r. musiki aletinin yardımile öğrenilen 

Öğretmen diğer bir prkıya geç- (Lütfen :Jayıfayt ~iriniz) 
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Kadlrcan KAFLI Tefrika: sa 

Umur Beg zaten gıemi sandallarının zinciri aşabi
leceğine güvenemiyordu. Bunun için 

son sözlerini merakla karşıladı ..• 
Doğan 'ın 

Zaharyanrn gemideki erzakı hemen cevabını beklemeden atını sürdli ve git
a,u gece karaya çıkarmasına imkan yok- ti. 
tu. Bu iş ertesi güne kalacaktı. Eğer 

h<ıstalar varsa askerler de gemiden çı -
kanlmıyacakla~:lı. Hastalık olmasa bile 
karada hazırlanmış yer olmadığından 

büyük bir kısmı gemide bırakılacaktı. 

Büylik ateşlerin aydınlığında devam 
eden çalışmalar sonunda, tek elle kal -
t:lırılacak kadar hafif ve küçük tekne -
lerin, ziftleri bile sürlilmüştü. Bunlar 
kırk taneydi. Yirmi tanesine zift 
neft, kükürt güherçile gibi şeyler kon -
du ve birer ateş kayığı oldu. Bunları di
ğer yirmi tanesine binecek olan fedai -
ler yedekte gtüreceklerdi. 

Bir §ey yapabilirse ancak bu gece o
labilirdi. 

Bunun için Mehmet Reis hemen işe 
başladı. Sandalları toplattı, düzeltti ve 
fedailer seçti: 

Güneş batarken Umur Bey kaleye 
dCSnüyordu. Karşıdan dörtnal bir atlı gö
rün:lü. 

Bu atlı Umur Beye sekiz on adım ka
lınca b:rdenbire durdu. 

Umur Bey merakla sordu: 
- Ne var :Ôoğan? Bir §ey mi ol<lu? 
- Bir şey tasarlıyorum da .•• 

- Nedir? 

Mehmet Reis de Doğan da akşam -
dan beri hem çalı~ılorlar, hem de: 

- Şu bulutlar çoğalsa da ay ışığın -
dan kurtulsakl 

Diye dua ediyorlardı. 

Mart ayında bulutsuz zamanların 

sürekli olmadığını bildikleri i!;iin ümitle
ri de vardı. 

Umdukları gibi bulut yığınları git
tikçe büyüdü, sıklaştı ve ge;;e yarısın -- Bu gece limana :baskın verip gcmi-

1 • k k b" y .. ka"ybetmic olma aan sonra artık gökte bir tek yıldız gö-
erı ya arsa ır şe :ıı - .. • • • • • 
.. 1 • runmez o}du. Her taraf zıfır gıbı bır 

yız .. k 1 "' .. ''ld" - Bunu Mehmet Reis de söyledi. aran ıga gomu u. 
_ Yapacak mı? Doğuda Kadife Kalesile Türk ça • 
_ Evet ... Hayl:li sen yerine dön f.. dırlarının bulundukları yerde, onların 
_ izin verin, ben 'de Mehmet Reisle biraz solunda da aşağı izmirde bazı ışık-

beraber olayım. Zinciri aşmak veya alt- lar yanıyordu. 
tan geçebilmek için ide bir çare buldum. Düşman kalesinde yanan ışıklar sön-

U mur Bey zaten gemi sandallarının mcdikçe etraf ne kadar karanlık olursa 
zinciri aşabileceğine güvenemiyordu. onlar için o kadar elverişliydi. 
Bunun için Doğanın son sözlerini mc - Mehmet Reis yavaş sesle: 
rakla l;arşıladı: - Haydi, gidiyoruz 1 

- Nedir? Dedi. 
- Bu iş için pek küçük ve birer kişi- Sandalları sırtladılar. Kıyıya götür-

lik k:-.yıklar kullanmalı l Öyle ki zincire düler ve denize koydular. On sekiz gö· 
varıldığı zaman kayıktan denize atlama- nüllü ile birlikte her biri bir sandala 
lı ve onu kaldırıp zincirin öte tarafına bindiler ve ateş kayıklarından da birer 
attıktan sonra tekrar içine girebilmeli. tanesini bindikleri sanldallann arkaları -
Ateş kayıklarını da limandaki düşman na bağladılar. 

gemilerinin dümenlerine kancalamalı. Mehmet Reisle Doğan en önde gi-
U mur Beyin yüzü ayldınlandı. diyorlardı. Diğerleri de iki sıra olmuş • 

Doğanın sözlerini beğenmişti. lardı. Herkes kendisinin önünde gide • 
- Sağ ol, bir deniz kurdu gibi bili - nin dümen suyundaki belli belirsiz kö-

yorsun 1 pük parıltılarına bakıyordu. 
Doğana takdirle bakan Mehmet Re· Bunlarn hepsi de ' üzerlerine alrlıkla -

is söze karıştı: n büyük vazifeyi gururla benimsemiş -
- Ayasloğda bizimle bulundu ya.. Jerdi. Çünkü bütün bir ordu, bir yurt ve 
Fakat bu fikirlerin kaynağı, Doğa - milletin en büyük sevinci onların iyi iş 

nın görgülerincten ziyade Ayşcye kar- görmelerine bağlıydı. 

Pe rev Bey de Yusuf Bey de bu söz
leri kabul etmiyorlardı. 

Fakat Umur Bey ar;aya ~irmişti: 
...,, Bunu kabul edelim: benim hatmm 

için ••. 
Herkes hakl<ında bir baba gibi dav· 

ranan, kendisini bir baba gibi sevdiren 
bu yirmi yaşındaki !delikanlıyı kim kı • 
rabilirdi? 

Doğan iyi olur olmaz ''Yılmazlar,. 
denilen ve en acar delikanlılardan yapt· 
lan ön safa geçmişti. 

Kendisi yatakta iken Ayşe haltkında 
neler olduğunu da ancak o zaman öğre
nebilmişti: 

Ayşcnin esir düştüğü gecenin saba • 
hında Siny9r Zaharya Umur Beye bir 
elçi göndermiş ve şunları söyletmiş: 

- Sakız ve izmirin büyük prensi 
Messir Zaharya, yukarı İzmir prensi 
Umur Beye. nişanlısının ona layık şe • 
kilde misafir edildiğini, eğer aşağı İz· 
mirin muhasarasını kaldırarak kendisi • 
le anlaşırsa genç kızı selametle geri 
göndereceğini bildirir. Bunu kabul et • 
mezse genç kıza herhangibir esir gibi 
cb.vranılacaktır. 

Ayşe hakkfnda "Umur Beyin nişan. 
lısı,, denilmesi Umur Beye tuhaf görün
müş ve Pe~rev Beyle Yusuf Beye: 

- Bu ne demek? .. 
Diye sorar gibi bakrruş .. 
Peşrev Bey utanmış, fakat Salahat

tin Bey imdada yetişmiş: 
- Kendisine iyi bakı1sın:idiye uydur· 

muş olmalı; iyi bir kurnazlık 1 .. 
Demiş. 

Bu sözler akla uygun görülmüş ve 
Umur Bey de Sinyor Zaharyaya §U ce-
vahı vermiş: 

- Ben esir olsam ve öldürüleceğimi 
bilsem gene askerlerime kalenin önün
den çekilmelerini emretmem. Zaten ya· 
kında kaleyi alacağım. Eğer Sinyor Za
harya bu sırada kendisinin ve teslim o
lanların hayatta kalmalarını istiyorsa 
nişanlıma gerçekten bir konuk gibi iyi 
bakar. Ne yapaca~ını en kısa zamanda 
öğrenmeliyim ki hücum sırasında as -
kerlerime ona göre emir vereyim. 

şı duyduğu aşk ve onu kurtarmak için Fakat Doğan bundan başka kendi , 

duyduğu derin ihtiyaçtı. hayat ve saadetini de kazanacaktı. -------~--------
Umur Bey Yusuf Beye dön:lü ve ba- Kalhi heyecanla çarpıyor: fakat bu hal 

(Arkası ı>ar) 

kışlarile sanki: onun hiç bir tarafını titretmiyordu. 

- Ne dersin? Gözlerinin önünde Ayşenin güzel yü. 
Diye sordu. zUnü buluyor; sanki ona gülümsüyor • 
Yusuf Bey Doğana oargmdı. Buna 

ragwmen yüzünde dargınlığın hiç bir izi du. h l 
Yaptığı çılgınlığı bir defa da a acıy a 

Günlük ==-=, 

RADYO 
Programı ===' 

yok gibiydi: . . hatırladı: 
- Yapılabilirse çok ıyı!.. Doğan ölümü haketmişti ve Peşrev öCLE NEŞRlYATI: 
Dedi k D w Sıul.l 12,30 PlAkh Türk musikisi. 12,50 
He~en işe başladılar. Mevcut san - Bey t1e adalet istiyordu. Fa at ogan Havadis. 13,05 Muhtelif pltık ne§riyatı. H.OO 

dalları ve 0 gün batan, yanan, yahut kt· yalvarmıştı: Son. 
yıya düşen gemilerin p~rçalannı kul • - Ölümden korkmuyorum. Bu işi de AKŞA.ı.~ 1'"EŞRİYATI: 
}anıyorlar; güçlük çekmıyorlardı. elimde olmryarak yaptım. Fakat pi~a- Snat ıs.arı Pltıkla dans musikisi. 19,30 

Umur Bey kaleye !dönerken: nım çünkü böyle olacağını ummuyor - Kadıköy halkevJ nr.mına konferanıı ı Dl§ ba 
dum. Beni öldürtmekten ne ~tkar? Bir kımı) dl§ doktoru Bedri GUrııoy. 20,00 Faısıl - Dogaw n, buraya gel 1 öm R ta t 
alçak gibi ölmektense bırakın da harpte Saz heyet!. 20,30 er ıza. ra ından arap 

Diye seslendi. ve en ön safta t"arpışayım. orada öle • ça söylev. 20,45 Flil!ıl saz heyeti: Saat aye 
O gelince kulağına doğru eğildi ve :ı rı, 21.15 orkcstta. 

·· 1 d' yim. Belki böylelikle Ayşe:ıin ıde kur- Saat 22,ll'i Ajans \'C borsa haberleri ve yavaşça şunları soy e 1 : d 
_ Eğer bu işi 1faşanrsan Ayşeye ka- tuluşuna yardım ederim. Bunu ben en crteaı gUnUn programı. 22,so Pltıkıa sololar 1 

eBl'rgemeyin ! opera ve operet parratarı. 23.00 Son. 1 vuşmamak için hiçbir sebep kalmaz. Söz " 

• • .. ı. rolf' 
feı:oıın fn tiıp.n 

lııgilizced.e>ı ~: 

Vır G11ı 
-15-

Ör.flt;:ı"::{:e zclıirli bir 11elıir vardı, aı/l;t,
<la ., Zehirli sarmaşık,, ! ~ki te/ılilt 

birini tercih etmek lazımdı .. · ~ 
- A: Hiç görmemiştim! dedi. Hem Hakikaten, ne garip "'e 

burası ne deniz kıyısıdır, ne de bura. de kalnuşttkl 'ı'l;;,. 
d . D .. .. d gece _.., an nehır geçer. , uvarın ust~un e, ~· 

"Bu bir tuz.ak olacak! tünemiş duruyorduk .. ~·~ 
- Tuzak mı? bakıyordu. ben göı:lerıını 
- Evet. Buradan kaçmak ietiyen· dıyan ışıklara dikmiştitn· ~ '('I 

lcrin içine dü15üp boğulmaları için bir Fakat, böyle duramaz 

tuzak ... Hem bu. s~retle, h~riçten k":11· Nihayet Harvest'e.: eı.eııf1 
senin gelmemesını de temın etmek ıs. - Ne yapacağız, soY1 

tiyorlar... Harvest: . • 
Hakikaten, Harvest'in söyledikleri - Ne yapacağız, dedı ... tı' 

doğru idi. Biraz düşünceli dil§ünccli O kır:lar korkak oırnıyatııP· 
durdum, sonra: ki bu su bayağı sudur··· 

- Ama çirkef bir yer:e düşmüşüz - Ne bileyim ben 1 SeO 
ya! dedim. Eski zamanda.ki §atolar: kuttun beni.. .,.tfl 
g-ibi bir yer burası: Hani eski zaman- Kararı vermiştik: po 
daki 5atoların etrafı h~ndeklerle çcv. su zehirli de olsa içine~ 
rilirmiş .• Hariçten düşmanın girme· ze yüze karşıya geçece ~ 
sine bu suretle sed çekerlermiş ... Onun Kararı ilk veren Ha~ 
gibi bu da... ilk olarak da o atlama .~ 

Harvest sözümü kesti: ( AflflllW' 

- Orası öyle. dedi: Bu gölü bura. 
ya mahsus yapmışlar ... . Fakat, şimdi 
biz ne yapacağız? Buradan kaçamıya
cak mıyiz, dersin? 

- Vallahi bilmem .. Eğer kaçılacak 
yer yalnız burası ise ... 

- F,anct ki yalnız burası... Sen 
§imdi, bu şerait dahilinde, buradan 
karşıyn geçemez misin? 

- Geçemez olur muyum? Suya at
larım, yüze yiizc ' gcc;crim ... 

Harvcst gen!" alaylı alaylı güldü: 
- Suya atlarsın ama, karşı tarafa 

geçemezsin! 
- Niye? 
- Çünkii, bövl~ stı ile sed <:ekenler 

ıannedcr misip ki buraya halis menba 
suyu doldursunlar? Ya bu suyun ic;In. 
de _ eczalı birşeyler varsa, athyanları 
boi?mak\ yakmak veya. kör etmek için? 

H:ı.kikaten Harvest çok zeki bil' ;ı. 
dı:ımdı ve böyle inceden inccve cHi~iL 
nüşlcrile beni hayrette bırakıyordu. 

iV 

ZEHiRLi NEHiRDE ... 
Duvarın aşağmm kaplıyan su zehir

li olabilirdi. Fakat. biz burada ıiuramaz
dık: Duvarların arkası zehirli ise öbür 
tarafı da daha az zehirli de~ildi: Bir 
tarafta zehirli sn var:lı, öbür tarafta 
"Zehirli ~arma~ık" ... 

Elektrik Şi 
davası 

Bu cevaptan sonra 
tintakta verdiği ifadesi 
ru olup olmadığı soruldlJ
denin doğru olduğunu 
ilk ifadesi ile bugiınkU 
noktalarıda biribirine t 

ni. istintaktaki :ifadesini• 
leti tahk!k heyeti geldiği 
F işareti olduğunu gör 
halde burada bu i§areti 
dia ettiğini hattrlattı. 

Gibilctti: 

veriyorum. • Rlltıııııııınıtııııı1111111111llllllll111111111t1lllllllll111111ıııtııııııııu11111ıtllnıll11111111ııın llllt1t1111111nııııı111ıuıııtPllllllltı111111ııını 1111tıım111"""'11nım11UlfllnttU1111ıııtllhn11111ttH1lllınn1tııınuııınnınıııunııt1Utl 

- 1stintakta Karakö1 
rasında kullanılan kabl 
gö:.-düğü"tlü söylemedi~ 
yazılı bulunduğu sahif 1 

partılarak tahkik heyeti 
türüldü. Onu görmeme 
Fakat defterde diger c 
ret ni gördı.im. 

Gözlerinin içinde hayatın en mes'ut VAR NE OK? 
pa,.!tdn<ile balrıp kolan delikanluun NE ' ' y e 

şarkıları daha çabuk ve istekle kav-
"''''"'''''"""'''"''''""''''"'''''''''"'•nıı111ııııı111111ııııı111111ıııııı11111ıııııı1111111ıııııı111ııııı11t111111ıı•ıın1111111ııııı1111111ıııııı111,111ıııı1111111ııııı111111,ıı11111,,111ı1111111111,,,,n,1111ıııııı11111111111 riyorlar. 

Öğretmene teşekkür ettim. Ye- Bernard Shav'ın - Üzerine parmağınızt basın 
ni müfredatta musiki dersini tam Fransada: biiyük -romancı- Ana- k . da, demi~, hatıra olarak bir iz kal-
manasilc çocuklara öğretmek için tole France'in hatırasına, resmini ta· parmB iZİ :sın. 
öğretmenlere birçok direktifler ve- şıyan bir posta pulu çıkarılıyor. Bu yokmuş! Bernard Shav parmağım basmış. 
rilmiştir. Fakat okullarımtzda öğ- pul yalnız, F ransadan harice gön· Fakat kilin üzerinde hemen hemen 
retmcnlcr toplu tedrisat sistemini ta- derilccek en fazla beş kelimelik Bu da lngilizlerin meıhur mi- hiç gÖrÜnJ'!"lİy.en bir iz kalmı§. 
kib ettiklerinden musiki dersleri de (yani 30 santim ücretindeki) kart- zahçısı hakkında anlatılan bir fık- .. Heykeltra~: 
kendi üzerlerindedir. Onlar bunu lam yapıştırılacaktır. Fakat, bu pul-

ra: - Hay.ret! Demi§. Sizin par-başarabilmek için çalışıyorlar. Fa- lan alırken i§siz fikir adamlarına 
k .. "k .. .., k b' "h · · · yardım 1·c;ı'n J O santı"mlı'k de bı"r 1·ane Yugoslav heykeltraşı Botzaim, mak .iziniz yok ... at rnuzı ogretme ır ı tısas ı§ı· · 
d Ç kl d .. 'k k b')' pulu alınacaktır. Bernard Shav·m bir heykelini yap- Buyük İngiliz muharriri de: ir. ocu anmız a muzı a ı ı-
yeti yaratmak için muhakkak suret· Bu suretle, Anatole F rance, pulu mış. Kilden yapılan bu heykel da- - Yaz;k 1 - Demiş. Bundan da-
te onlara bu dersleri, ihtisası olan ile kendi meslekdaşlarma yardım ha yaşken r.eykeltraş, Bernard ha "evvel haberim olsaydı kendime 
öğretmenlerin öğretmesi daha ye- etmiş olacak. Sh:ıva : başka bir meslek intihab ederdim ... , 

rinde o laca k tı r · ı ı ı ııııııı uıııı ı ı ıııııw wıuııı uıı lf lllııillllllll ltllllt!1lıllfl[H ı Mlllıl.ıiwııJııN. il l IUnıııJ u 11111111~ıu11111 UUıı ı.uıu ı il ıllllıww!l llll llllııı!!ııı.ıJlllll ı ı ı ııııwı uııı ı ıı ı ııııu uııııı ıı ı ı ı ıuıuıı uıın ı ıı ıııru uuııııu 
1 H. Bedrettin ÜLGEN 

Hakim, şirket miı4' 
- Siz bonolar yakıld! 

buki Gibiletfi kopyal 
söyledi. Sizdeki bonola 
yakıldı mı?. 

- Zannedersem ma 

ra da bunları araştı 

çen celsede 933 yılına 
kıldı demiştlniz?. 

- Bunu da tahkik 
Vakit geç olduğun 

isticvabına geçilemedi. 
mayıs saat 1-0,5 a bır

Ç:ırşamba güniı Se· 
memurla mühendis f1 
müdürü Sadi dinlence< 



llar hazırlıkları ilerl!yor 1~:!r!~ur~it~:1!lae!!r;~r 
"/gar -1 ürk ekipleri fuar munase- as/ alt gol/ar inşa edilecek 

ı· t 'l k l kl lzmir, (Hususi) - Ba§vekilimi· J oe l l · . J arşı aşaca ar zin son ızmir seyahatleri esnasında Lz~.t kıymetlerı· ~· e ZmlTU e lzmirin her noktadan istifadesi ka· J 
hcı~r~ Oiusu .) . r , Bulgar devletine olmak iizere bir tek bilet yapılmak bil bir şehir h~line getirilmesi için 

t k ~1Ycde b l --:- Fuar komi· ı Tunada 
1~ ı} e~ · tenzilatı tatbik ve bu biletlerin biitlin istasyonlarda turistik yollar yapılması muvafık 

~ ~~teai r .. e edıye reisi v~ aid vapurlar aBa~ nı ,·apur kum- tutarından daha ucuz fiatla satılma· gönilmüştü . Vilayetimiz dahilinde 
ta :'fkanı1~181dB. doktor Behçet edeceklerdir. f u gkar tabilecek ka- sı ,.e her spor se,·erin bu ma ların yedi buçuk milyon lira sarfile on 

qjd L eın a t ı masra ını apa · · ki · · · b d ·· d · ·ı k · Ctd uaıı i l 
0

P anmış ve panyası temin ederse fz. I hepsine ucuzca ıştıra • erının temın eş sene e vucu a getırı ece · turıs· Bıı c bulun~ c; etrafında görüş· dar yolcu ve :şya yı ve ,.e yüzde edilmesi diişiinülmektedir. tik yollar hakkında alakadar komİs· 
~ 1 tcrıc fua U§ ardır. mire \'a.p~r ugr~tma tbik etmeği ta· yonun haı.ırladığı proje muvafık gÖ· 0

kantadarda Yapılması düşü· 50 teımbtlı tarıfe tak 't · b'I k ru"' lmüştür. Projenin Kamu taya sev 
t h n ·-· . f ar ·omı esme ı. 'M•k ""'h •d ' Otına sarfınazar edil· ı:ı.hhüd ettıgını U l Q a gz er en kediJdiğini hususi surette Öğrendim. ı.ı,... llıukab ·ı k d" · tı. k il k 
• ~ı..ı~ Ve t . 

1 
e spozisyon· ırmış r. Turisti · yo ar an unu Kamu • 1 1<'İn b ernız Yernek yiyebil- MAÇLAR Balıkesir, ( J fususi) - Bnlyanın tayca kabul edildikten sonra derhnl 

t. . ~ı tedbirler diişünül· illi takımı ile birlikte Orhanlar nahiyesinden Şakir oğlu yol faaliyetin? geçilecektir. Yollann 
llldı~j fuar . Bu~~~te~inin de fuar ~ünleri.o· Ali,. ayni ki-jyden Hamza kızı F~t~ asfalt olarak ınşası muvafık görül-

·ı hu ~azınosunun yan Sofya . 1 • temin edılecektır. ma ıle olan evlenme muamelesını nıüstür. Büyük bir firmanın bu i~i ~~t İçin at~ salonlar ekspo· de lzmıre g.c ı'~es~ofya muhteliti ile ikmal ettirmek için birlikte Balyaya üze~ine al<ıcağı anlaşılmaktadır. " 
.}'. Ve bu 

0

, anta haline ifrağ rura~a, CV\:~t\tinin kar§ıla~tırılma- gitmek üzere yola çıkmışlardır. I ilk olarak İzmir - Karşıyaka, 
Jdottnt ek 35 kn ardan birisinde üç stan udamu e ra Türk milli takımı Kadın ve erkek maden binaları- fz}llir - Burmıva • fzmir - Bu· 

tı 1 Uruııa 1 k .. lan on n son 1 d Al" . J . A 1 ~I 8
ll ii va l :.-

0 
ma uzere . 8· 1 "ili takımlarının karşı aş. na doğru yaklaştıkları sıra a ının ca ve zmır - gamemnon ı ıca orı :ı::o unacakt o·- ıle u gar mı . . b b" d b" .. k .. il 1 ktır G h A 

U da b ır. ıger ) I t ·n edilecektır. altındakı merke ır en ıre ur muş yo nrı yapınca · · ene ususı 
oL k unda b" dah tınma an emı 1· k - "f k .. w d· - ·n1 .. b 1 ~ ı.~a ve b n ıraz ~ . B l r milli ve muhte ıt ta ım· ve saga sola rastgele çı te atara surette ogren ıgı e gore, unu z. 

~fii~~buı cdı"I urkada tabldot 6' ] u gal ketlerine döndükten son· cılC'lınca koşmağa ba~lamıştır. A- ınir - Çeşme, Jzmir - Bergama 
h.. ""<t/;· ece t' arı rnem e . . ~ 0 

v •• • • S 1 k il ~k l§ırı bulu ~r. J b l muhteliti ıle lzmır muh- damcagız bu esnada muvazenesını , e lzmir - e çu · yo arı takib e· 
fıat al fiat v nacagı orta salon- rar ~tkn ul acaklardır. kaybederek hayvanın ayakları altı • decektir. Bu suretle Antikite şe· 

h lü f· 
0 

lllak ii~~ taraçada da ayrı te 
18tı adr§ı aba~ cka Balkan güreş §am· na düsmüş, kafası da bir ta~a çnrp· hirlerine kolayca gitmek miimkiin cılJ tat t -<.Ctc g • · . d.. un an :.- :t I lti.A ..... ateai kah tz;no ıçın urt . nası maçlarının da altı gün 3Ü· mı~tır. o ncaktır. 

~ ~!.ARIN u o unacaktır pıyo . d"I ektedir Ali bygm bir halde yere uzan· Vilayetin akdedeceği bir istikraz 
t t İt E: TENZ1LATİ receğı zanne 

1 
m · · . . kb 1 k 

1
·1,.. vnpılmasr kestirilen b.u yolların 

1>.J· lltcrnasyonal F . ltalyadan çağrılacak olan bırıncı mıştır. Fatma, müsta · ~- ·.ocasınm J d 
~t '"\llJl uarım zı· l 1 b 1 A k kanlar ı"rı"nde yattıgwını "orunce he· daha kısa bir zaman A ınşasr icin lb.ı CtçiJe l'rlcrnick tl . d'· sınıf tenisçiler e stan u • n ara .,.. e d 1 k . ,, 1 • 
ı~ 5 tc 13 1 e crıne onen . 'I . . k 1 ) men vakayı jandarmaya haber ver- gayret sarfe i ece tır. ı o ın~aatile ı . O teı..,~ı·gar dcıniryollarında ve tzmir teni.sçı crının ·arhşı a§ml a a- birlikte turi..;tik otelJer inşası da mu-
• tttır ;«.ı atlı dön·· b"J . rı ic:in de hır program azır ana· mi~tir. . . .. • il 

1 
k B 

"' · r ·u U§ ı etı ve· • · b k 1 B 1 "'dd · mısı \ ' C l1lıktı knı·r .. rdir. k o ara · umava ve ~ı''l.ıtn,, I arıınızda t h" d"I caktır Tasm-vura göre u ·arşı aş- a va mu eıumu • ' · 
~:ı "llc er d .. C§ ır e ı C• • •• d . d k · met .1oktoru vaka mnhallinc giderek Bucada bovle konforu haiı: oteller •ıec k e donu·· t .. . n1alar 6 rrun kadar e\ am e ece tır. q 1 1 kt 

e ti ~ e ucretsız < c .. I . h ilk tahkjkatı yapmışlardır. in ~;ısına en 10:1 ara · ır. r. Biitiin bu ~por gun cnne ma s_u_:_ - ........ -~ 

,. 
N 

1zmir, (Hususi) - Rakid ve 
kirli sularda ıslatılan kendirlerin lif 
kıymetlerinin dü§tiiğü görülmii tür. 
Memlekette kendir fenni ıslatma 
havuzları taammüm edinceye kadar 
mümkün olduğu derecede yüksek 
kaliteli lif istihsalinin temini için 
Ziraat Vekaletince hazırlanmış olan 
talimat şehrimizdeki alakadarlara 
gelmiştir. 

J - Havuzlann veya bu vazi
feyi görmek üzere açılan ıslatma 
cukurlarmın akar sudan bu havuz 
~·e ~ukurlara su isalesine yarıyacak 
bir girme ağzı ... 

2 - Bu havuz veya bu çukur
lardaki suyun dışarı akmasına yan· 
yacak bir çıkma ağzı olacaktır. 

3 - Havuz veya çukurlar birin
ci ve ikinci maddelerin tazammuu 
ettikleri mana dahilinde durgun de
ğil ağır cereyanlı olacaktır. 

4 - Bu havuz veya çukurlarda· 
ki sular çıkma ağızlarından dı arı 
aktıklarında etrafta hiç bir suretle 
durgun su birikintileri yapmıyacnk· 
trr. Bu itibarla çıkma ağızlarından 
erkan sular bir kanal vasıtasile akı· 
tılacaktır. 

5 - Cereyan eden sulann t bii 
mcrercılarında viiouda gctirılrn ı laf· 
mn malmlJ,.ri bundan cvw·lki 4 mrır:I 
d~ lıiil.ıimlcrind,.n mustcsnadrr. 
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