
lSTANBUI.i - Ankara Caddeel 
Posta kutusu: 46 (lsta.nbul) .. • ca ,. .. 

Hatay Anayasası Komitesi dün 
Cenevrede tekrar çalışmağa başladı 

Davamızın kati şekilde hal
ledileceği bekleniyor 

fvıes 
eıeıerin tetkiki için Türk - Fransız mütehassıslannın 

A iştirkile iki tali komite teşkil edildi 

c nayasa müzakereleri bugün başlayacak 
ııa tnc.,re 2 2 
trı'hs~:sının' (Hususi} - Hatay, A • Bu sabah mütehassıslar komitesinde-

lar konı· tanzimine memur mütehas· ki Türk murahhası B. Numan Mene - llıııılffllllııı1111ıııııııı1111ınıı111 11 uıııııı111111ııuıııuı11ııı"""'1t4! 
~tn ıonıtcai, beş haftalık tatil devre· mencioğlu ile Milletler Cemiyeti nez - ! B k • ı ~ 

başıall'lta, bugün çalışmalarına tek- dindeki daimi delegemiz B. Necmettin -=E_=_:= a şve 1--=_:_:=:: 

11tır. (Sonu: Sa. 4 Sü. 4) a a 1 k A h • • • d ! Ankaraya döndükten ~ 

'lı = Mu/ assal . 
t,.o,, gazetesinin dili altında 1 maruzatta ( 

saklanan bakla nedir? i bulundu ( 
(Ba.şmaka1cmiz f inci sayıfamızdıı) * * 

1( ö mü· a··~dcn s·e r g i s i 
-4 bugün açıllyor 
I çıf1tıa 
~its t merasimini 
ıı,~~ka~. 2Y ekili de bir 

Başvekil yapacak, 
nutuk söyliyecektir 

Ankara 22 (Telefonla) - Dost 
Yugoslavya Ba§vekili ve Hariciye 
nazırı Doktor Stoyadinoviç'in mem· 
leketimize yaptığı ziyareti iade et· 
mek üzere 9 nisan cuma günü, Ba· 
yan lnönü ile birlikte Ankaradan 
ayrılan Başvekilimiz bu sabah (dün 
sabah), bu seyahate i§tİrak eden 
1 ı ... ~:r;,,,.. Vekilimiz DoktoT Araııla 
beraber fehr'imize dönMü,lerdir. 

Ba§vekilimizi Ankaraya getiren 
tren saat 11,26 da istasyona girdi. 
Bir asker ve polis müfrezeai kendi· 
lerini selamladı. Baıta Meclis reisi 
Abdülhalik Renda olduğu halde ve
killerimiz, mebuslar, generaller, 
hükumet erkanı ve halk istasyo~ 
idiler. 

ismet İnönü, her zaman olduğu . 
gibi nCJeli ve mütebessim, vagon
larından indiler ve karşılayıcıların 
birer birer ellerini sıkarak hatırlan
nı sordular. Bundan sonra otoma· 
billerine binerek doğruca köşklerine 
gittiler. 

ismet lnönünün avdetlerinden 
sonra Çankayadaki köşklerinde, 
Meclis Ba,kanı B. Abdülhalik Ren
danm da iştirak ettiği bir Vekiller 
Heyeti toplantısı yapılmışhr. 

Telgraf adreel: Kurun • tsb.n15ul 
Telef. 21413 (Yazı), 243i0 (idare) 

Dil<kat 
Bugünkü ilavemizi 
müvezzilerinizden 

arayınız 

Bugün, milletin hakimiyetini 
ele aldığı m~kaaaes günaür 
Bugün 23 Nisan Milli Hakimiyet -Dün öğleden sonra tatil edilen dev .. 

Bayramıdır. Birinci Büyük Millet let daireleri bugün de kapalı bu)u .. 
Meclisi tam on yedi sene ev,·el bu- nacak, yurdun her köşesinde mek· 
gün toplanmış, Atatürk ilk defa teblerde, Halkevlerinde zengin kut• 
bu tarihi günde Türk milletine kur-' lama merasimleri yapılacaktır. ~ 
tuluş ve mücadele yolunu işaret et· 
mişti. 

Bugiin ayni zamanda çocuk 
bayramı haftasının da ilk gi.inüdür. 

. KURUN da milletin hakimiye· 
, tini ele aldığı bu ulusal gü~ü bütün 
okuyucularına candan ° l<utl~r. . 

~İaj ;lel köll'\·· (Telefonla) - Bey· 
~eqt arın (bur .~akan vasıtalar ser-
\> ~tır ugun) 
~kil · Arı} saat 1 7 de açı-

l'fıuhi~\;.acaktll'\a merasimini Baş
\.: ır nut~k -~u münasebetle 
f' El soylemesi de Il\uh-

temeldir. lktisad vekilimiz de ay
rıca bir nutuk söyliyecektir. 

(Kömür sergisi hakkında bugün 
6 mcı sayıfamızda bir yazı okuya
caksınız). 

Bu toplantıyı müteakib Çanka
ya kö§künde Atatürk tarafından ka- 1 
bul edilmiş olan Başvekil ismet İn· 
önü, Cumhurreisine mufassal maru· 
zatta bulunmuştur. 

1" l t\ iki büyük romana başlı~oruz 

~ 1 2 
ııııctil Cehennem : Zehirli Sarmaşık 
~ ~tık lJ ( 1 ~~~~~)7an darbJn f çerisinde · BUtUo Avrupada elden ele 1 

.. 1i k e en unutulmaya- dolaşan bu roman 1200 za-
ltdar u;ilzel bir aşk bıta romanı içerisinde bl-

kl"Ayesi rloclllğl kazamıştır 
C~ Yazan: Çeviren: 

~ ~n~e Osman · vnır GlOID 
Vtıca . . ı 
Q Q bır ıki güne kadar büyük hik3yecimiz Sadri Ertemin 

agDIJIJ 

Katillerin firar ettikleri pencere 

Firariler 
ı 

Firarilerden Antakyalı Tevfik 

şiddetle 
aranıyor 

Müddeiumumi gazele· 
ınize izahat verdi 

Kaçakları gizli
yenler ve haber 
vermiyenlerde 
şiddetle ceza 
görecekler 

(Y'.ClZl..!l 5 inci SGytfada)' 
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Bal .. hengi içinde 
bir falso! 

"Utro,, gazetesinin 
saklanan bakla 

dili altında 
nedir? 

l ımet lnönU bir haftadan fazla 
Belgraddn ve Yugoılnvyndn 
miınf ir kaldr ve dost memle· 

kette gUzel bir tetkik seyahati ytıptr. 
Bu ıeyahat eanasmda her tnrnfta 
kendisini en hnmrelll sevgi duy. 
gularile kucakloynn bir millet gör
dü. Yugoılnvya krnl naibi Prens 
Pol ile Boıvckil Stoyodinovlçten 
baılnyarak memleketin her ıırnıf ta
bakası Balkan Antantı içinde Türk • 
Yugoslav doııtluğunu bUtUn kalblc
rile benimıcınlı olduklarım gösterdi. 
Yugoslav doatlarımıı:dnn hiç bir 
klmııe ne Bnlknnlardn, ne de Bnl
knnlnr hnrlcinde herhangi blr mace. 
rayı hatırlnrmdnn bile geçirmiyordu. 
Her yerde eulhtnn bahıediliyordu; 
her a ıtdnn bUtUn Bnlknn devletleri 
arasında el birliği sözü duyuluyor
du. O kadnr ki Bul[{nriıtan da dn. 
hll olduğu halde be Bnlkan devleti 
arftltnda bir fcdernsyon kurmak ha. 
yelini kendilerine ideal yapanlar, 
Balkan milletleri nraımda mügterek 
bir dtl vUcudc gtıtlrerck Avrupa mil. 
letlerine ebcdt bir eulh nümuncsi 
göetermek lıtlyenlcr bile vnrdt. 

Yugoıılavyııdnn dönerken JnönU 
Bulgar hUkOmetindcn evvelce nldı
ğı bir davet U~erine Sofyaya uğra
dı ı burodn dn bilyUk miııafirperver· 
Jfk tezııhUrn\ı oldu. Tiirk hUkOmct 
:reiılnln cliılnde ve gidi inde aıke· 
ri merasim yapıldı. Gerek Kral Bo· 
ris, gerek Bulgar Başvekili Köse· 
ivanof tarafından büyük nezaket ve 
sempati gösterildi. Bu güzel dost
luk ve iyi komşuluk tezahüratı ta
bii olarak ismet lnönü kadar Türk 
milletini de memnun edecek bir ha· 
dise idi. Yalnız Bulgar hükumetin
ce bir taraftan böyle güzel dostluk 
ve iyi komşuluk eserleri gösterilir
ken Türk gazetecileri Sofya muhi-· 
tinde manası kolayca anlaşılamaz 
bir garib hava estiğini farkettiler. 
Türk gazetecilerile temas eden bir 
Bulgar gazetecisi, ismet lnönünün 
Sofyaya resmi bir davet üzerine gel· 
miş olmasından habersiz göründii. 
'.Ayni giinde Sofyada çıkan "Utro,, 
gazetesinin başmakalesi de Türk -
Bulgar dostluğuna büyük bir kıy
met vermekle beraber Türk Baş· 
vekilinin Sofya seyahatini Belgrad 
seyahatinin bir devamı ve neticesi 
gibi gösteriyor, fazla olarak bu zi. 
yaretin "Üç Balkan devleti arasm
aa sıkı bir anlaşma,, vücude getire
ceği fikrini ileri sürüyordu. 

Türkiye yalnız Balkanlarda ve 
~kdeniz muhitinde değil, dünya-

nın her kU eeinde devamlı bir ıul
hun en hararetlt bir taraftarıdır. Q. 
nun için dört Balkanlı devlet ara-
mdaki Balkan Antantı içcriıine 
Bulgnriııtanm da girerek bc§inci bir 
uzuv olınnııını candan ieter. Nitekim 
Jamet lnönii, böyle bir maksnd İçin 
icnbeclincc ynlnız bir gelip geçiş su
retinde değil, doğrudan doğruya 
bir Sofya ziyareti yapnbilece~ini 
bundan birkaç yıl evvel fiilen iabat 
da etml tir. Hal böyle iken Sofya
lı meslekdaıımızın bu defski Sofya 
ziyaretini doğrudan doğruya Tiirki
ye Baıvekillnl;r ahıi bir teıcbbüsü 
eseri gibi göııtcrmcıl acnba neden
dir) Hüklımet mnhafililc sıkı mü
ncısebeti mallım olan "Utro., baş
muharriri Tanef, bu ziyaretin nasıl 
hazırlandığını öğrenememlı midir?. 
Ôğrenemcmiıse Köaeivanof hUkfı. 
metinin, ismet ln6nUne yapılan da
veti bir gizli ur gibi Bulgar efk&rıu
mumiycsinden ıaklamıı olduğuna 
mı hUkmetmek lAı:ım gelecektir?. 
Sonra Utro gflzctcıi yeni Tiirkiye 
hakkında bUyUk tcveccUhl.er göste· 
rirken Sofya ziyaretinin "Oç devlet 
araııındn sıkı bir anlaımıı.. vücude 
getireceğinden bahııetmeıi nasıl bir 
manaya hamledilebilir) Dört Bal· 
kan devletinden teıekkUl eden Bal
kan Antantı her vakit Bulgariatamn 
da buraya girmesi içln kapıları açık 
bırakmış ve bu suretle Balkan An· 
tantmı beş uzuvlu bir birlik haline 
gctirrneği gaye bilmiş iken Utro 
gazetesinin sadece "üçlii bir antant., 
tan bahsetmesi Balkan ideali aley· 
hinde bir hareket değil midir i Bize 
öyle geliyor ki bu vaziyet Kral Bo
risin ve Küseivanol hukümctının 
Türkiye Başvekilini Sofyaya çağıra
rak sundukları tatlı dostluk şarabı
na Utro gazetesinin Balkan Antan
tını öldürmek için gene Türk -
Bulgar dostluğu namına bir zehir 
katmağa çalışması gibi birşeydir. 
Ve dikkate değer bir noktadır ki bir 
taraftan BulO'aristanda bu tarzda 

"' neşriyat yapılırken İtalya hariciye 

nazırı Kont Cianonun mayıs içinde 
Sofyayı ziyarete geleceği de haber 
verilerek Romanın Balkanlar siya
seti hakkında da şüpheler uyandı~ıl
maktadır. Fakat Yugoslavya ıle 
son anlaşmayı yapan Romanın ge
rek Balkan Antantı ve gerek Küçük 
Antant içinde Belgrad hükumetine 
aid vecibeleri resmen tanımı§ oldu
ğunu unutmamak lazımdır. 

ASIM US 

Hamidin kabrinde 
= .. n-=r=-==--== ·---ı~ H (Kadın şairlerimiz içinde iki manasıyla büyük olan Bayan I~ 

:ıi Abdülhak Mihrünnisa, Abdiilhak Hamidin karde§idir; d 
11
11 meşhur "Benimle ishak,, manzumesinin mübdiası, evvelki U 
! gün ağabeğisinin kabrini ziyaret etti: o intiba ve teessürle fi 

Ei bu şiir ynzıldı; Abdülhak Hamidin ruh ve edasını yaşatan ii 
e! bu nefiseyi saygı ile neşrediyoruz.) . fi .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
ii Binlerle şükUfeler saçılmı!, g 
:: • Gülzarı cennn mıdır a("ılmıoı ! 5: •• = ~ •• 
:: Takib ediyor eşkrizan :: 
E~ Pir ü bema zükfır ü nisvan. İf 
is Bilmem ki ne semtedir şitibın ·~, ii 
ii Bir nksi beka mıdır hitabın? . 
ij Ruhun onu dinlemekte hala, : 
i: Ben faniye bir nevidi mevla. li 
~~ Eyvah ki yamandır irtihalin.... ıı 
!i Güldükçe senin güzel cemalin i 
ii Maderle peder büyük birader, :! il Hemşire dahi olup beraber !i 
:: Şahsında senin ayan olurdu, 
i.'l.· Hüzn ü kederim nihan olurdu! 
•• Ey makberi asümanbernber, 
ii Kılchn mı o yan canı ezber? 
:: Geld:m sana, yok mu bir teselli? 
ii Ebnez mi biraderim tecelli? .. 
ii ~ "Tat yok gecesinde, gündüzünde; 
is Ben neyliyeyim bu yer yüzünde?,. (:;. )' 

Ü 
is C~) Abdülhak Hamidin mısraları. . es.__ =· 
•• :ı:a=::=:::=::.-:::::::::::::::::::::::::::::.ır:::::::::::::-.:::::::::::::.~.::::::::::::::.-:=::~ 

• • 1 
t '1• . • ,., t 1 .. "f 1 i ,, , , ,,,, ,. il ll(ft .... ı{fı• •ıı ,, . . 

G-l:JNC'JN AKLrLER./l 
----- ---------·- ----- -- -

Kaptan patatesin cesareti •• 
İspanyanın BUbao limanı asiler ta -

rafından ablokaya alındı. Bu, İspanyol 
harbinin nazik bir safhaya girmeıine 
yardım edecek bir meseledir: Oraya mal 
götürmüş olan İngiliz gemileri limana 
giremiyorlar. Tehlikeye girecek İngi -
liz vapurlarına yardım etmek için İl -
panyol sularında bulunan İngiliz harp 
gemileri işe mlidahale edecek mi? 

Fakat, bu nazik manzaranın arkasın
da biraz da komediyaya benziyen bir 
sahne dönüyor: 

ingiltereden Bilbao limanına erzak 
götürmüş olan ve asilerin ablokası kar
şısında limana giremiyen üç İr.giliz va
puru var. Garip bir tesadüf eseri ola • 
rak bu vapurların kaptanlarının üçü de 
Jones ismini taşıyor. Onlardan bahse -
dilirken, bu cihetten, müşkülat çıkı -
yor. 

Fakat, çok ıeçmeden, asiler tarafında: r 
geri çevrildi. 

Lakin, kaptan ''Patates., patatesin 
sucuktan ve buğdaydan daha cesur ol • 
duğunu göstermiş oluyor! 

Aktör Hazım 
Cemal Nadirin foto~raf tahlillerin -

de aktör Hazim i~in şunlar yazılıydı: 
Yeğane olmak için yaratılmış bir şah 

ıiyet. Meslekda~ları bir yandan motör -
leıirken o arabayı tercih eder! .. Maama
fih onun bu hasleti, otomobilli meslek • 
daglarının yanında yaya kalmak endişe· 
sinden doğan bir çare olarak da telakki 
edil c bilir !., 

Musıkiye kabiliyeti fevkala::Iedir. Ti
yatro aanatının hangi arabasına binse 
onun şarkısını söylemekte mahirdir! .. 

Muvaffakıyetinin büyüklüğüne mu· 
kabil kazancının küçüklüğü, komedi -
den ziyade fakirizme istidadı olduğunu 
gösterir! .. 

H3mlt gUnUnden f 
Cumhuriyet'te 'Peyami sJa ~ 
.. .. .. bdiil~· Olumunden sonra A ,,., •••• -di anlamıya doğru güzel bır )ıJ 

dr. Gazetelerimizin çoğu orı~·ııı: 
. ecıı 

nıtmayı, eserlerinin tefsır . r-
üniversitede onun adına bır ,~ 

"rı , rulmasını teklif ettiler. DU ~ 
kevlerimiz de içine tebcil nı• ıı 
şan müşterek bir hareketle 

0
if 

rinin her göz için görmek 113~ 
bir irtifadaki nurunu lcala~jl!t 
kışları hizasına indiren ka~ 
yukarıdan aşağı sarkıttılar· ııf 

Temenni edilecek §~~ ~a~er.ı 
ketin burada bitmemesidır' ı t' 
ni edilecek §ey, Hamit içlıt ~ti') 
reketin Türk edebiyat tarihi a 0 
. d .. k' • tkarlar ısın e yatan ote ı sana 
uzanmasıdır. . ~e 

Yalnız tebcil değil, tahtıl 
Onun için, bu Jones'lere lakap takıl· 

dı: Birine "Patates Jones,. diğerine 
"Buğday Jones", üçüncüsüne de "Do -
muz sucuğu Jones,, deniyor. Bu lakap· 
lar onlara, gemilerinin, ,sırasile, patates, 
buğday ve domuz sucuğu gibi ~eyler 
yüklemiş olmalarından geliyor. 

Sanat, daima ~n~~ .~ükmü altı~~a - Jngi/fere hraftfllfl 
dır. O derecede kı butun operet muel - • ·1111 
lifleri onun şahsını düşünerek e~er ya - gıyme merası 
zarları... Hiçbir eserin teknik kayıtları- ıe 

na bağlanmıyan, gelişi güzel. bir ruhıı e al kan devlet 
maliktir. Bu hürriyet aşkı onda bir haı· ~I Geçen gün, kaptan "Patates,. Buğ -

day'dan ve Sucuk'tan daha cesaretli çık
tı: Bir gece, asi gemilerinin ablokaaını 
yararak limana girmeğe teşebbüs etti. 

talık halindedir. bilhassa Vasfi Rıza ile ki ffi ı er t e rııSJ' 
sahnede karşı karşıya geldiği zaman 

nükseder!... edecek? 
Günlerin peşinden: 

Niçin hayret etmeli? 
İstanbul tevkifhanesinde iki katil, ameliyathane penceresının 

parmaklıklarını keserek kaçmı§ lar; kaçan katillerden Abdullah mey· 
dancılık yapıyormuş. Hapishanelerde meydancı olanlar, bir dere· 
ceye kadar imtiyazlı bir mevkie sahih olurlar; diğer mevkuflara 
nisbetlc daha serbest ya§arlar; içeriye girer çıkarken üstlerini ha§· 
larmı sıkı fıkı aramazlar. Anlaşılıyor ki katil Abdu11ah meydancı· 
Irk vazifesilc kendisine yapılan itimadı suiiatimal etmİ§tİr. Dıtarıya 
kolayc.a çıkmak, ve yahud hapishane içeriıinde ıerbest dolaımak 
fırsatından istifade ederek içeril-'" ,.~e sıetirmi,tir. Bu türlü aletlerle 
ameııyallJauc .. :., .ı ... uıır parmaklrUIAr•n• ı, .. •mİ• h;.;,,1.r. 1.-:ıır....,.;;. 

muvaffak olmuştur. 
Acaba tevkifhanede bu katil Abdul1ahtan batka emniyetle mu· 

amele edilebilecek kimse yok muydu ki bu adam diğer bütün mcv• 
kuflara tercih edilerek meydancı yapılmıı} Yoksa hapiahane nizamna· 
mesinde hafif suçlu mahkumlara meydancılık vazifeıi verilemiyeceği
nc dair bir madde olduğu için mi ağır suçlu bir mahkuma meydancılık 
verilmiş? Eğer meydancı olmak için tevkifhanede kıdem. ııahibi 
olmak lazım geliyorsa tabii olarak bu vazife daima en kıdemlı mah· 
bus sıfatile katiller eline verilecektir ve bu katiller ilk fırsatta ken· 
dilerine gösterilen emniyeti sui istimalle kaçmak çaresini bulacaktir. 
Daha doğrusu hapishaneden kaçmak hadiıesinin hiç bir vakit ar· 
kası almamıyacaktır. 

Bir katil hapishanede meydancı yapıldıktan ve bu meydancıya 
diğer mevkuflara nisbetle daha fazla serbesti verildikten sonra hay· 
ret edilecek şey 'bu adamın hapishaneden kacması değil, rahatça 
yerinde oturmasıdır! Hasan Kumçayı 

Taç merasiminin 
pruvası yapıldı 

Pruvada 200,000 kişi bulunmuştur 
l 

İngiltere kralının mayısın 12 nci g ünii yapılacak olan taç giyme merasimi
nin bundan üç gün evvel Londrada provası yapılmış olduğunu ajans haberi ola
,.ak vermiştik. 

Kral ve kraliçenin bineceği araba. bo!! olarak rr:m17y~ :~llartt, .. g~~=!; !-..? 
ırovayı seyretmek için 200,000 kişi sokakları doldurmuştur. 

Ahalinin mühim bir kısmı, daha geceden gelerek yerlerini almış bulunuyor· 
1u. Diğer seyirciJer şafakla beraber cad :etere dolmuştur. Hakiki merasim gü · 
ünde halkın yol kenarlarında merasimi seyir i)in tahsis edilen yerlerin en ucu
~u bizim paramızla 25 liradır. 

Taç ıiyme meraıiminde ~ 
temıil edecek olan Romen u,J 

ve veliahdi prenı M 
1 babaıile beraber 

J 
İngiltere Kralı Alurıcl'\I~ 

mayıs ayının on ikisin~e i~ı!t 
lacak taç giyme merasıfl'l ~e~ 
kiye devletini temsilen Ba§ ~t~ 
General ismet İnönü gid:~ ~ 
kanlardaki diğer mütte 1 '~ 
ve civar memleketler~e~ gl 
i~imleri yazılı şahsiyctlerıJ1 
leri öğrenilmiştir: jbİ 

Yugoslavyadan kral 118 ~ 
Pol ile, İngiltere KralıntJ1 
Kent Dükünün refikası .. 

d . pre•· 
Marinanın kız kar eşı 
ga gidecektir. . ht 

Yummistandan velı3 1ı1ı 
J(r~:ı 

Pol ve Romanyadan. .1 ıi 
genç veliaht Prens l\1ıh31 
• 1J 

tır. ,.ııo 

Bulgaristan ve Arl18 tif', 
kimlerin gideceği henüı itil r9E 
k • .. · l sıt18 .ti arrur etmemış o ma k'JIP: 
bu iki devletin de Başve ~eılt 
fmdan temsil edileceği kll 
min edilmektedir. / 
-~(6 

Trahzon - 1a/ı 
~·Yolun ırandaki 

açddı ~~ 

. Tahran, 22 (A.A.) ~i 1 
kilometre uzunluğund t f 
zon - Tahran - Her8 
küşad resmi yapılmı~tır· tıı" 1'11 

dl "' Ru yol, Heratta? 8~ tatl ' 
ile Ti.irkistan ve Hındıs 
Çine doğru gide~ektir. ~I( 

lngiltere zarar• 
./ 

Londra, 22 (A . .AJ.lli ıı1fi 
projede derpiş edil.eıı fl'l~ıı.lı' ~ 
vergilerinin malıye otld~ 
yaptığı fe~a ~esirler L ı-ı'. 
!~~- .-ndustn ~~ bilhl. 
kendisini göstermış "dli~ 
lah endiistriııi eshanıı o1'tl~ 

Daily Herald, bu 
9 ·"i ~,J 

sinde hasıl olan ziya0•
1 1 e,-. 

>:on lngiliz lirası tahrn111 
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Yazan: ::::-1 
cçcn NURULLAH A~I 

hafta b· larınz11 h' ızde ~ebiyat adam-ı B u teşekküllerin ba~lıca!ı, bence 
ıııa lu butd~':1aye edilmesi lüzum- mecmualardır. Bizde mecmua 
f >'ine d'• gurnu anlatmış. buf çıkmıyor, çıksa bile eklektik ol-
eıı:,clj ki 01

11eceğirni söylemiştim. mak mecburiyetinde kalıyor, yani sayı-
sıa a elu 1 1 d ld ek . edebiyat ınurn sanatk~rlan ve falarını her çeşid yazı ara o uruyor. 

b h'.ç de koı a~a?11annı himaye Devlet bir değil, birçok mecmualar neş
-~ı:ilerini ay bir ış değildir· çün- retmeli ve bilhassa bunların ayrı ayrı 
~tni n deg· ı· . ' . · 1 1 
11 

' dernek . er ı hır eser verebı- cereyanları temsil etmesıne ça ışma ı • 
kegtitnıek . kı teşvike layık oldu- dır. O mecmuaların h_er ~irini çıkarmak 1 

~tnfü •ınk&nsızdır. ayrı bir grupun vazıfesı olmalıdır. O 
l!tidad~en hang·ııer· • .. .d . . grupun adamları da, o mecmuayı yaşat-

ı Old • ının umı verıcı c, ta Ugunu t . . makla kentlileri de geçinebilmelidir. 
lcrdcnınınış, liyakata.yı:1 ~tmek vaz_ı- Bittabi bu hususta bazı kayıtlar konabi- , 
. n ll'ı" ını ısbat etmış k a k Urekkeb b' lir: her sayısında biraz dah:ı ötüleşen 

uruıabı'ı· ır heyet, bir aka- . 1 
tarların d 1:· Fakat bunun verece- ve hiçbir terakki eseri göstermıyen mec-
llıil ogrulu'" . . . mua kapatılır. O mecmualar biribiri ile 
ı .... l3eııeri g. una ıtımad edıle- . d b Junur bı·rı'bı' . .1 
~o :r n müsabaka halın c u ' rını 1 

akad ..... · ıaa an unutarak o 
• .. ... ıa a 1 kontrol eder. Aralarında münaka§alar 
atnlın· za arının bitaraf o-
'r... ıyetlc kar 

1 
... . . aC".llır. Hasılı rekabetin ve_receği bütün 

... ı• ,,. ar ar vereccgını :s 
r • ,,ıne de t ateşten istifa etmeleri kabıl olur. 
\'linku" arnamilc emin ola-san De...-lctin edebiyatı himaye etmesi, 
lısu :y k at istidadının müsbct 

d. o tur· 'lk bence. bir "naşir .. olması ile kabildir. 
~etek Uın· • 1 eserlcrile fevka-ıdl Muharrirlere C:aima yazılar ısmarlama -
Ilı, toın er ~yandırmış genç e d an ı 51, kitaplar yazdırması ldZım ır. Fakat 
trj ı>" •• cı arın çabucak sönü - d f h 1 1 ~ .,orulın" .. muharrir bunun bir e aya ma sus o -

, 
0 

er ada U§tur. Sanata merak a· t b"' · k d' · · ~ ını ma:iıöını bilmeli ır; a ıının en ısını ı 
ı._bu haı1·1 b' n, pek parlak de&ilse "' · 1 1 d D ~ ır gerindireceğinden emın o ma ı ır. ev-

dir d eser meydana getirme- ıs ı · enebi!' let onlara ısmarladığı yazı arı kendı 
tşıiı: kal ır; fakat bu eser çoğu mecmualarında neşrettirir, kitab olarak 
'1tla'd ır. Bir kimsenin de büs- k't 1 d • t 1 

· e ı basar. gazetelere, ı apçı ara agı ır. 

k.. orıı.run::ıyan bir kitab yazabil- Herhalde muharrirliği de, naşirliği ıde 
. ~;re görın:o~~n~ kadar devlet - memlekette, cemiyet içinde bir nevi me

'ahasında s~n; ıst:mek, o~u e- muriyet haline getirebilir. Bizde edebi- : 

Okullarda 
23 Nisan nasıl 

kutlanacak? 
Bugün Çocuk Haftasının ilk gü

nüdür. Bu münasebetle bugün sa -
bah saat sekizden itibaren bütün o
kullarda talebeler toplanarak öğret
menleri tarafından kenıdilerine sc· 
viyelerine uygun konferasnlar veri
lecek ve günün ehemmiyeti anlatı
lacaktır. Okullar Çocuk Haftası do
layısilc talebe tarafından ba§tanba
şa süslenmiştir. Öğretmenlerin kon
feransından soma talebeler sınıf sı
nıf dola§arak biribirlerinin bayram
larını tebrik edeceklerdir. 

Hafta içinde her okul kendi ta
lebesine ve talebe velilerine birer 
müsamere verecektir. 

FATİH ALANINDA 
Bugün saat 15 d Fatihte Pa.rk 

önünde bir tören yapılacaktır. Tö
rene Fatih kazası içinde bulunan 
bütün mektepler iştirak edecek: o- 1 

rada bir topalntı yapacaşlardır. Top 
antıda çocuklara birer söylev ve -
ilccek, günün ehemmiyeti anlatı -
lacaktır. Bundan sonra çocuklar bir 
otomobile konarak Taksime götürü

lecek ve abideye çelenk konacak -

tır. 

HALKEVLERi NDE tte d ... a maga teşvık et- yatın bir meslek, adamını geçindirir bir 1 

kend·o~ru olmaz. Hatta bir ba- 1 · · bence en ·y·ı rare 1 Halkevlerı· .le 23 Nı'r.an bayramı ç "L ısınc k .. t .. 
1 
.. k . . 

1 
meslek oması ıçın ı :ı ıı _ 

''"li b 0 u u edılmış o u- budur. Böylelikle muharrir y~tiştikten ve Çocuk Haftası münasebet;ıe bü-
1\!tt g(i aşka bir sahada daha fay- sonra kari kitlesi kendiliğinden yetişir. vük birer program hazırlamışlar -
~al rınesi kab''d' ,, 
~t.. ı. ır. d r ı,_ o:yıc b' ı . 
"il değ·ı ~r akademianın asıl mah- B ) • ı } T• Eminönü Halkevi saat 20,30 d~ 

t t~fılle ı. d!r: layık olmıyanın hi - eyn e mı e JCa • Alay köşkü salonunda bir temsil ve-
m.., sını la k • "'lttı ' yı olanın o himaye- Od R • . recek ve Himmetın oğlu piyesi tem 
t, ~ll:tolınası kadar zararlı saya· ret 351 eJSl sil edilecektir. Beyoğlu lfalkevi de 
~ hu c asıl yaratıcıların ilk za· } I saat 11 de Beyoğlu, Kasımpaşa. 

ı:ı suınctıc lakaydi ile karşı- şehrimize ge iyor , ı Galata, Şişli, Maçka tarafından ilk-
• oıııı - .. 1 nlttıl talcbclerını l QM.lm mey-O:anıııa 

:ı tn •e ' e A Beynelmııcı rıcaret ooası reisile ı' to Çok an toplayacaktır. Meydnda fibidenin 
".a'i· rı.ıı"l'ı Yan, en zeki adam- İngiliz. Alman gurupları mümessilleri 
A.:r. Va?.,,

1 
~:!iği, hissedilmedig'" ı' hı' r etrafına toplanılacak ve tören ya -

~."'! .... d :ı \'C Oda umumi katibinden mürekkeb k 
.... layı t""-ak~ı an değildir. Demek ki pılaca tır. Saat 14 de de Halkevi 
'·• ':ı heyet beynelmilel ticaret odası Türki- ·1 k 1 f d ş h. T ?et• Ço\ k 1 edecek kimselerin ger- temsı o u tara ın an • e ır iyat- ı 

c~ b 1Yıneu· d ye Milli komitesi ile temas etmek Ü. rosunda çocuklara bir müsamere 
çıı._ İle 0 1 ı a amlar olacağını zere 27 nisan günü şehrimize gelecek. 
tı~tıtıak ~ arın da asıl iyiyi mey- verilecektir. 

(} llutllta~a~s~sunda yanılabilecek· le~~;et reisi, Garb bankacılığında ta- Yeni birçok kazalarda Çocuk E-
ba1d lazımdır sirgeme kurukları kendi muhitinde-

lt fal>. e hiınaye . . . • • nmmış simalardan n.ay. Fcntcner Von ki çocuklara hos vakit geçirtmek 
"lt da51 ~ k ışı ıçın akademianın Vlining'dir. Memlektımızde ticaret ve ' . in eğlenceler ;crtip etmişlerdir 
~ı ;eYİı:; h~lak~Udur? Bunu da ic1- maliye alemi mümessillerile görüşerek .ç . 
ı anıy0t ıs haylı hizmeti ola- beynelmilel tir.nrct odası faaliyeti ve .:;;;._ 
~}'Q Uın. :S. k ~Ya alıdır· ır ere kendi azalan cihan mübadelelerini alakadar eden 

~il, lla tığr~ş:lara, asıl vazifeleri meseleler hakkında hnsbıhallerdc bu

r i:eçinın ak olduğunu unuttur- lunacaktır. 
1ııa clerin · f 28 · >at Yetecek e, serbestçe çalış • Mısa irlcr nısan çarı;amba günü 

adamları Parayı temin eder. E- saat 15.30 da Ticaret odası müzakere 

Fransa ile 11 liri11g 
anlaşına.'Jı 

iki ay müddetle daha 
uzataldı 
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Musiki dersleri 
ıslah ediliyor 

Musiki öğretmen okulu teşkilatında 
yenilikler yapılacak 

Kültür Bakanlığı musıki tedrisatı ı -., -~ ~====== 
ile yakından me~gul olmağa başlamış- • 1 , 4l9P: 
tır. Orta ve lise1cre musıki öğretmeni ,, • & & & L il, & 
yetiştiren Ankara Musıki Öğretmen o· 
kulu te§kilatında bazı yenilikler yapı-ı 
ıacaktır. Bundan başka ilkokul müf
redatında musikiye ehemmiyetle yer 
verildiği için Bakanlık ilkokularda mu 
siki derslerini ıslah edecektir. Küçük 

1 cocuklara bu dcr~i verecek öğretmen-

i "İcr musikiye aşina olacaklar ve mu . 

1 

hakkak çocuklara bir musiki aleti ça. 
lar:ı.k ü~:.:cccl~lcrdir. 

·! Yeni musiki dersleri h::ıkkıncla Ba-
kanlık tetkikatını eylül nihayetine kc
dar bitirecc!< \'C clcrs yılı başından iti
baren tatbik ctmcğc başlıyacaktır. 

Tarsus talebe 
yurdundan bir 

şikayet 

Talebeler, ka1aysız kaplar
da yemek verildiği için 
zehlrlendlklerlnl iddia 

ediyorlar 

Tarsus talebe yurdunda oturan ta -
lebeler yurdun talebeye karşı gösterdi
ği intizamsızlık yüzünden alakadar ma

' kamlara şikayette bulunmağa haşlamış· 
)ardır. 

Talebeler yurdun yemek ve sair iş
lerinde kendilerine zorluk gösterildiğini. 
hatta üç defa kalaysız tencerelerde pi
şirilen yemekler yiizünden üç ze -
hirlcnme vak0

ası olduğunu da ilfıve et

mişlerdir. 
Talebelerin şikayeti üzerine alaka -

dar mnkamlar meseleyi tahkik etmeğe 

ba şlamışlarcl ır. 

Kıdem zammı alan 
öğretmenler 

• Merkez bankasının gcı;cn bır ı.cneılk 
kfı.rı safi 2,Z00,000 Jlracıır. Ayrıca husus1 lh 
tiyat akçesine 2,5 milyon lira ayrılmıştır. 

* Polislere dlindcn IUbarcn yeni elbise ve 
miğfer tc\'Zlntma ba§lnnmı§llr. Hazirandan 
!Ubaren komlserlı?ro elbise vcrllı?cektlr • 

* Bc!cdıyı?nln bir memuru son bir ay lı;ln. 
de 1800 köpek öldUrmUııtUr. 

• Bazı eski scmil<'rc işleme mUsaadesl ve. 
rilmiye::c~I umulmaktn<lır. 

• E:el,trlk s.'\:ı.tlcrl ynv:ış ya\'~ <le~lşt!rl. 
!erek nyarl:ın:ıc:ıktır . 

• Son gUnlı?rdc kôprkler toplanırken bazı 
Belediye mı?ıntırlarmın tasmalı köpekleri de 
öldUrdi!~ü şckllnde şlkQyetlcr ''akl olmuş. 
tur. Belediyeden ntır~'llış numaraları taşıyan 
köpeklerin öltlUrUlmcmcd için nlllkndarlara 
tcbli,ı:at yapılmıştır. 

• tş 1<anunun11n tatbikatı yaklaştı~mdan 

hazırlıklar hızıanclırılmtştır . 
* Hafta tatiline riayet ctmiycnler bundan 

sonra cUrmU meşhut mahkcmclerlnc verile • 
ccktlr. 

• Bozuk olan Bcbrk • 1slinyc yolu beton 
olarak yapılaacl;tır • 

• Tramvay şlrkrıU otomatik kapılı bir 
tr:ımvny nrnbnsı daha hazırlnmıştır. 

* ~ · t'nyon Fransezdc bir resim sergisi 
açılmıştır . 

1 Polis haberlerı j 

Havva yiizünden kavga 
Beyoğlunda Karadut cadclı.si Şefik 

apartımanında oturan kapıcı Karahisar
lı Yakup ve kömürcü Mehmet rakı içer~ 
lcrken kadın yüzünden aralarında bir 
kıskançlık çıkmış, biribirlerini yarala -
mışlardır. 

İKİ DARGIN KARŞILAŞINCA -
Dün Cağaloğlu yokuşundan geçen Ha
san isminde biri uzun zamandanberi ya
şadıkları karısına rastgclmiş, araların -
da geçen ufak bir muhaverede Pasan 
fevkalade hiddetlenerek karısının uze -
rine atılmış dövmüştür. Hasan yaka -
lanmıştır. 

ELİNİ KAPTIRDI - Çarşıkapıda 

ökçe fabrikasın:la çalışan Kirkor maki
nede çalışırken sol elini kaptırmış ve 

yaralanmıştır. 

~ 
11
•ka işler ını: ekseriya kendile • salonunda şehrimizin tanınmış sima-
ıyo Verıı.... k ] d · t• k d ... · cı- r; o j,.

1 
... e suretile hima- arının a. ış ıra e ecegı toplantıda 

ıtlc 'f erde . b 1 . .. O "ttı ilen Şe . ıse kendilerinden u unacaklar, aynı gun saat 12.3 da 

Fransa ile olan Modüs Vivendi ve 
kliring anlaşması 13 nisandan itibaren 

ilk okul öğretmenlerinden kıdem 

ıammı gören 760 öğretmenin kıdem 

'.Zamlarının verilmesi için kültür direk -
törlüğünden vilayete yazılmıştır. Öğret
menler yeni zamlarını 936 eyl\ıldcn iti
baren görmüşlerdir. Fakat bütçede ~im
dilik tahs;sat olmadığı için yalnız bu a
yın maaşlarını yeni zamla birlikte ala -
caklardır. 

AMPARA DUŞTU' - Galatada Doğ 
ruyolda 216 numarada oturan Mehmet, 
Amerikan apurun<la dolaşırken am -
bara düşmüş. başından yaralanmıştır. 

llıanu Çok J:~· Yeni eserler vermek şereflerine Parkotclindc öğle yemeği, 
l.j b·l.' kitab ya unutuyorlar, artık akşam saat 20,30da da Perapalas ote
ıa ır Cdeb· azınaz oluyorlar. Hal- ilndc Ticaret ve Sanayi odası tarafın. 
~ 0taya, 6ıy~t akademias t k'l dan akşam yemeği verilecektir. 
/ eser eçıletek . ı eş ı o
%ti "crtl'ıekt kımselerin çalış-

'·~dcclldc olduıtı e devam etmek mec- 93 7 de yapdacak işler için 
A.~ eklerini sa arını daha kuvvetle bir komisyon toplanacak 
ili adcınian1 nıyorum. Önümüzdeki hafta içinde belediye. 
l. telllin n bir r 

iki ay daha uzatılmıştır. 
Anlaşmanın esasları şunlardır: 

1 - Fransa Türkiyeye zirai ve sınai 
olmak üzere iki sınıf kontenjan vermiş
tir. 

2 - Fransaya kontenjan verilmemiş
tir. Fransa münhasıran umumi ithal re
jiminden istifade eder. 

Bari panayırı 
Bari Şark panayırı 4 eyliıl<le açıla -

rak 21 eyliıle kadar devam edecektir. 
Panayıra Türk tüccarları ,da davet e -
dilmişlerdir. 

lstanbul limanı 
Liman umum müdürlüğü İstanbul 

limanının tabii güzelliklerini bozmadan 
yeni bazı tesisat yapmağa karar vermiş. 
bunun için üç senelik bir faaliyet pro • 
jesi hazırla-:•ştır. üç yıl içinde yapıla
cc:k tesisat için bir milyon liril sarfe -

dilecektir. 
·ıa.rrİtl ctıniş aydası da şöhret- de reis muavininin başkanlığında bir 
a tri • az r k 37 . 'alilr - iyi :r0 yaşlanmış heyet toplanarak 9 senesınde yapı-
llıt!gu1 da - k tc anlasalar da an- lacak işler etrafında göriişülecektir. 

3 - Fransada kontenjana tabi tutul
mıyan Türk menşeli mallarla Fransız 
menşeli mallar arasında hususi takas--------------------------

muameleleri yapılabilir. Se.v·nclirilen yavrular oı endilc · ' ~ Cl!cb· ltıağa ın rınden gençler- Beş senelik programın başında ge-
~ lar, ,, 'Yat aleın· C~bur etmesidir. Bi- len işlerin hazirandan itibaren yapıl-
it ııd "aı:ııa ıınıza . tığu rın b'· .. e gençler, yaz - ması için icabcden tedbirler ahnacak-

•ııı11 "da uyuk1 · en n cın· erı tarafından tır. 
r 'l errıind· ın d ~ 'ld 
1 

en •rlcr li cgı ir: hatta Kaza yardım teşkllAtl 
~cllıe1ı:;:k sinirl~nd~!~uki her sanat- yapıhyor 
ıOk r>' n, tcn1t· gı, hatta beğe -

tirıcı .. ucu ıd cd'J 
en hi 117 giden 1 ınckten de ıda-

~dc Sbır •• §ey eserine b.. ·· k 
c hti . tcvab uyu -
ı dcğiıcı~l'llış edibi '' alamamaktır. 
~c ır· er 

l?ı•gi b: 0 nlar1 h'l gençlere hasım 

1.ı\kaderrı· ır l'lleziyc: ınczıer, hatta bu 
llıt " . ıa tl'ıiik· sayarlar. 
tt• crııl'll afatı 

·e bu .. tsc bit arının da, daima 
~ rı tn J.'Uk tesir·e, teşvik hususunda 
~tt "ll}"' k ı " ell ll'ıltı bir u İ:Yiliğ' ardır. O mükafat-

:talllanıa faaljYtt ı, sanatın cemiyete 
~r~ltad,l?ı.rda halkasayıldığını muay -

<:> .. l}'idir. ıa l~ııınd hatırlatrraktır. 
·•ı.ırı , fak ır b' 

ıltıa }'anınd at tltah. .r dereceye ka· 

.s, b~;a tahn:· bu rna~~rları d~ vardır. 
ltnlllalr tdecek b Urları ızale, hiç 

dır. aşka teşekküller 

Himaye heyetinin kaza yardım teş
kilatı da yapılmnğa başlanmış ve teş. 
kilat bakında alakadarlara lzım gelen 
malumat verilmiştir. Kazalardaki Ço. 
cuk Esirgeme Kurumu yerine bu teş
kilfıt ta~"oik edilecek ve .Çocuk Esir
geme Kurumu yerine kaim olacaktrı. 

Kocamustafa paşa semt 
ocağında HAmlt gecesi 

Evvelki gece Halk Partisi Kocamus
tafapaşa Semt <>cağında da Hamid ge
cesi tertib edilmiş Ocak başkanı B. Re
fik Oral tarafından açılan bu saygı ve 
anma gecesinde, öğretmen B. J\.rif ÜI. 
kii bir söylev vermiş. Nusret ve arka. 
daşları Hamidin şiirlerini inşad etmiş
lerdir. 

4 - ihracatımızın % 35 ine muadil 
lehimize bir serbest döviz marjı var -

dır. 

Fransanın pek esk:ıdenberi Türkiye
nin en mühim alıcı ve satıcılarından bi
ri olduğu halde bilhassa 1931 <len iti -
baren mevkiini kay~etmeğe baş1amı!ii . 
tır. Bu memleketle olan ticaretimizin 
daralması seılepleri arasında umurr.i 
b~hrandan başka Fransanın Türk:ye 1 
mcıhsulerinin bir çoğunu yetiştiren müs ' 
terrlekelerile birlikte mümkün olduğu 
kadar ''kendi kendine yeter., bir impa -
ratorluk. teşkil etmek hususundaki gay
retlerini ehemmiyetle zikretmek icap 

eder. 

Beynelmilel kok kömürü 
karteJi 

Bir mayıstan itibaren faaliyete geç
mek üzere bir "beynelmilel kok kömürü 
karteli .. kurulmuştur. Kartele başlıca 
kok kömürü müstahsili bulunan Alman
ya, İngiltere, llolancla, Belçika Polonya 
ve Danzig iştirak etmektedir. 

Dün BeyoK"!u HR'kevinde 23 Nisan bayramına hazırlık o~mak üzere fakir 
çocuklara elbise, ayakkabı ve şapka verilmiııtir. Resimde sevindirilen yavrulan 

görüyorsunuz. 
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Asiler arasınds . 

karışıklık başladı 
Mussolini ile Avusturya Jktısad Vekilimiz Bir bCtükte isyan çıktı, bır böl' 

lnglllz mallyeclsl t•reflne / # 

SON HABERLER 
. . .. -· . •. . '·• . 

Başvekili görüştü 
General Göring de Roma da 

Müzakereler ne hakkında cereyan ediyor? 
Roma, 22 (Hususi) - General Gö. 

ringle refikası, bugün gelmiş ve Alman
yanın Roma bilyük elçisile görüımüş· 

tür. Sanıldığına göre, general Göring 
hükumet ricalile Capri'den dönüşün<ie 

görüşecektir. 

Diğer taraftan, Avusturya Ba~vcki
li B. Şuınig, Venedik'e gelmiş ve bu 
m:inasebetle büyük dostluk tezahürleri 
yapılmıştır. 

B. Şuşnig geldikten sonra, B. Mus. 
ıolini ile ilk mülakat saat 16 da başla. 
mış ve 19 a kadar devam etmiştir. B. 
Şuşnig ve Mussolini, yarın sabah da 
ikinci bir mülakatta bulunacaklardır. 

İyi haber alan mahafüde tebarüz et· 
tirildiğine göre üç saat süren bugünkü 

vusturya - Almanya münasebet· 
leri tetkik olunacaktır.,. 

Ancak biz de şunu ilave edelim 
ki Avusturyada Habsburglar salta
na tının yeniden kurulması Italya ile 
Almanya ve Yugoslavya arasında 
yapılan anlaşmaların bozulması de
mek olacağına göre uzunca bir za. 
man için mümkün değildir. 

Bükreş 22 (HususH - Polonya ha
riciye nazırı B. Beck ile refikası, bura
ya gelmişler ve istasyonda hariciye na· 
zm B. Antonesko ile refikası tarafın -
dan karşılanmı§lardır. B. Beck, der -
hal B. Antoneskoyu ziyaret etmiştir. B. 
Antonesko bir müddet sonra bu ziyare· 
ti iade eylemiştir. 

mülakat, çok samimi cereyan etmi~tir. ---------·-----
İki devlet adamının her mesele üzerinde 
uyuştukları sanılmaktadır. 

DONKO MOLAKA T 
Venedik, 22 (A.A.) - Royter bil

diriyor: 
B. Mussolini ile belediye dairesinde 

üç saat süren konuşma esnasında B. 
Şuşnig herşeyi açıkça izah etmiştir. 

Öğrenildiğine göre, B. Şuşnig, İtalya 
harici siyaseti deği1Jnedikçe Roma pro
tokolları mucibince Avusturyanın da 
değişmeden iş birliğine devam eyliye
ceğini bildirmiştir. Avusturya, hiçbir 
ittifaka veya hloka, ne Alman - İtalyan 

blokuna. ne de herhangi bir Alman aleyh 
tan bloka girmek arzusunda değildir. 

Avusturya siyasetinin esası, bUti.in kom 
şularma kar§ı müsavi .dostluktur. 

SanıJdrğına göre, B. Şuşnig, Habı. 
burglann yeniden ta.'lta avdeti mesele· 
sinin halen nabemehal olduğunu kabul 
eylemekte, B. M ussolini ise mukabele
ten bu meselenin yalnız Avusturyayı 

alakadar eden dahili mesele olduğunu. 

hillbuki Almanya ile birleımenin ise bey 
nelmilcl bir mesele olduğunu kabul et
mektedir. 

1TALYAN SiYASETtNDEKt 
TAHAVVUL 

Paris. 22 (A.A.) - Jour gazetesinin 
Bertin muhabiri, eiyasi Alman mahafi • 
linin İtalyan siyasetinde vukuagelmiş 
olan tabavvülden memnun olduğunu 

ancak bu tahavvülün Avusturya, Ma -
cariıtan4an ve Çelı:oılovakyanın tekrar 
bir araya gelmesi gibi bir netice ver -
mesinden korkmakta olduklarını bildir· 
mekteiir. 

Figaro gazetesinin Roma muhabiri, 
B. Mussolinin 1talyanın Avuıturya is -
tiklalini müdafaa edeceği hakkında B. 
Schuscbnigg'c yeniden teminat vere • 
ceğini yazmaktadır. 

Duc.e, Avusturyayı kollektif emniyet 
aiı;temi haricinde küçük itilaf dcvlefü~. 
rj ile iki taraflı misaklar akdine teşvik 
edecek, Avusturyanın Habsburgları tek 
rar saltanat mevkiine getirmek hakkını 
tanıyacak. ancak bu meselenin, günUn 
meselesi olmadığını tasrih edecektir. 

GöRtNG lTALYAYA NtÇtN GiTTi? 

Bayramınız 
kutlu olsun, 
çocuklar! 

Ankara, 22 (A.A.) - Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel merke
zi 23 Nisan Çocuk Bayramiyle 
Çocuk Haftasını memleket ya\·ru
lanna acutlular, hepsine sağlık, dir
lik ve canlılık diler. 

Atatürk çocuklarının Ulusal 
Egemenlik bayramiyle birlikte ken 
ôi bayramlarını çok neşe}i ve ı;e

vinçler içinde geçirmeleri Kuru· 
mumuzun en kutlu dileğidir. Cüm 
huriyet çocuğunun neşesi v.c S?ğ. 
lığı yurdun tükenmez kuvvet ve 
ltıvancıdır. 

lr.anla yaptığımız 
anlaşmalar 

Tahrarı, 22 (Hususi)- T•:lrk-İran 
müzakerelerinin sona ermesi münase· 
betile ne§redilcn bir tebiicde şöyle de
nilmektedir: 

Müzakereler esnasında. samimilik 
ve as;ık teşriki mesai havası hakim bulun 
muştur. 1ki tarşf ve iki hUl:(ım-:t mü. 
mcssilleri arasındaki noktainazar teatisi 
daima, İran ve Türk milletlerini bağlı. 
yan kardeşlik bağlarım takviye lüzumu 
kanaatine .dayanmıştır ve iki kardeş mil 
lctin iki büy:ik §dinin basiretli fikirle
rinden ve kudretli arzularından doğmuı 
olan dostluk miinasebctleri, bu muka· 
~c1elerfo akdi sayesinde .sarsılmaz te· 
meller üzerine istinad edc.cck ve lran -
Türk tctrild mcsailinin bütün uhala.. 
n. .. da inlci;af eckc~k~ir. 

HEVETIMIZ DöNOYOR 

Berlin, 22 (A.A.) - Siyasi mahafil, Tahran, 22 (Hususi) - Yakında An 
dün Romayı hareket eıp:ü fOlaıı .B. Gö- :karıyı dö~k olan Tüı'.k heyeti 211u
riııı'in yakında :rapdauk olan M11t1o.. rühuaıı reiai B. Cemal Hüsnü ter.cfi
lini - Hitlu müllkatınııı tarih re tc - ıu Haridye ırı.uırı unundan yarın (bu
fertQ.atuu uamte memur oıdupnu be • gün) bir alqam ıiyaftt v~r'lec.ektir. 
yan dmektedir. 

HUSBURGLAll MESf'.I FSI 
Avu.twya S.,Vekili ŞuıniKin 

ltalya ziyaretinden ba"8edea fn,n.. 
saca L'lntramiıeant a•zeteei iki 
devlet Be,vekili arumda Avuetur
yada kn1lıim tekrar ~ ~ 
.min aörüfüleujini yuıyor ve iı. 
ve ediyor; 

~·Kont Ciano da bu ıöri.itmder 
anMIDda Belpad ziy..eti ve ftaı. 
yan - Yuı<Mlav anl,epnelan hak· 
kmcla u..bat verecektir. Avutur· 
ya Bepekili Ummu..nide Viyan. 
da B. Hodı.a ile yap~ı ıörÜ!ıneyi 
ve Macaristan seyahatini de anlata
caktır. 

Bu arada Avrupadaki bütün mü-
him si .. · 

Edh-Mde buglln 1'.GrkkUfU ... ,....... ., ... 
Edirne* ""22 (Hu.1usi) - Yarın 

(busün) Türkkutu bayramı yapı
lac.Utır~ T.ayyared Vecihi, para
tütçii Yddrz: ve iki planör selmiı ' 'e 
tayyueci Vecihi bu abalı edjme ii · i 
z.eriadıe uçılflar yapmıftır. 

Aynca Türkkuıunun Almanya· 
d.n utnı aldıiı 10 motörlü mekteb 
tayyareti buıün l 2,4S de Balkan
lar üzerinden Edirneye gelmittir. 
Bu t.yyarder de yannki törene iş· 
tirak edecektir. 

~ HARTUM be"ediye reisliği -.-ar: '.fc. 1 
si, görülen idari lüzuma binaen, kayma. 

dUn bir ziyafet verdi zabitlerini öldürüp hükumet taraııtl 
Ankara, 22 (Telefonla) - Bir 

kaç gün evvel §ehrimize gelen ln
giliz maliye adamlarından B. Kar
Jinski §erefine lktrsad Vekili B. Ce· 
lal Bayar tarafından bugün (dün) 
Anadolu klübünde bir öğle ziyafeti 
verilmiştir. • 

Ziyafette Maliye Vekili, lktısad, 
Maliye Vekaletleri müsteşarları, 
Cumhuriyet Merkez Bankası umum 
müdürü ile ~ehrimizdcki bankalar 
umum müdür ve muavinleri, Bras
serd şirketi umum müdürü B. Mak· 
kenzi. şehrimizdeki lngiliz sanayi ve 
maliye grupları mümessilleri, Kara· 
biik fabrikasına zeylen bir de loko
motif fabrikası tesisatı teklif etmek
te olan lngiliz grupu müdürleri ha· 
zır bulunmuşlardır. 

B. Karlinski Karabük demir ve 
çelik fabrikaları iÇinde lngiliz hazi
nesile Eks1'9rt Kredi ve Siti arasın
da irtibat v~zifcsi görmü~ ve mali 
anlaşmanın ihzarında esaslı rol al· 
mı§tı. 

Evleneceklerin , 

yaşları 
Nastl tesb"t olunacak? 

Ankara, 22 (Telefonla) - Me. 
deni kanuna göre evleneceklerin 
reşid olup olmadıklarının tesbit su
reti hakkında Dahiliye V ckaleti ye
ni bir karar vermiştir. 

Bu karara göre, evleneceklerin 
re§id o1up olmadıkları: 

1) 1341 - 1926 nufus tahrir
lcrindc ay ve gün yazılı ise ona 
göre; 

2) yazılı değil!e, doğdukları Be• 
neyi he!aba katmıyarak, yaıları he· 
eao oıunaı<ü.:, 

.3) Doğdukları senenin herhan
gi muayyen bir ay.ında doğdukiannı 
iddia edenler de bu iddialarını mah
keme kararı ile tev.sik etmeleri su· 
retile tcshit olunacaktır. 

Italyaile Almanya yardımı kesece~ 
Madrit, 22 (A.A.) - Neşredilen bir 

tebliğde hükumet milislerinin mevzile -
rini tahkim eylemi§ ve Teruel mıntaka· 
sında Caladis·.in garbinde yeni tir takım 
mevziler elde etmiş oldukları bildiri! -
mektedir. 

Milisler, birçok harp malzemesi 12 
kamyon ve 100 esir almışlardır. 

Madrit, Toledo ve Asturyalar cep · 
helcrinde topçu düellosu olmuştur. 

Corı.foue cephesinde: Milisler, vaziyet
lerini ıslah etmişlerdir. 
FRANKOCULAR ARASINDA 1SY AN 

Grenada cephesinde Frankocuların 

bir bölüğü isyan etmiştir. İsyanı tenkil 
için süra'tle takviye kıtaatı sevkedil -
miştir. 

BAZI ASiLER ZABİTLERİNİ 
ÖLDÜRD'ULER 

Andiyar, 22 (A.A.) - Bu sabah Po
zoblanco mm takasında 17 S ki§ilik bir 
asi piyade bölüğü zabitlerini öldürdük· 
ten sonra, cümhuriyetçiler tarafına geç· 
miştir. 

50000 iTALYAN DAHA GiTMiŞ 

Anıdujar, 22 (A.A.) - Kadis üssü -
bahrisine mensup üç bahriye silahen • 
dazı kaçmışlar ve Guadalquivir'i yüze -
rek geçmi§lerdir. Silahcndazlar, Kadikse 
50,000 İtalyan askerinin çıkmış oldu . 
ğunu teyit etmiılerdir. Bunlar, ayni za. 
manda birçok İtalyan yaralılarının t -
talyaya &itmek üzere hastane gemileri· 
ne bineceklerini de görmüılerdir. 

ASİLERE Y ~ 
KESECEKLEft. 

Hitler ve Mussolin1
• 
1 

panyol aısileri kumand{"r 
F rankonun kat! bir Z8 e 
mesinin mevzuubahso~ 
karar vermiş bulun~.~ 

Onun için bugu 
Almanya ve ltalyan:ı,,; 
dair eiyaısetleri şu rıok 
edecektir. ·d 

Asiler için en m~ 
rmı e1de etmeğe ve harP 
yası i~in bir .. uzlaşma,, 
eylemeğe çalışacaklar. .. 

Almanya ve İtalya . 
itibarı kesrctmiyecek bif 
panyadan çekmek '/' 
caklar. . ......., 

Madrid üzerine ~ .... 
taarruzununun muvaf 
ni gören Alman askeri 
ları, her iki tarafın ~ 'fi 
doğruya kazımanuyacal' 
anın hücuma mey~-~~ 
derecede kuvvetli olCJ'9-
clcclirie.r. ~ 

Yakında Romada .. 
Munolini - Göriııg ııı 
sonra Almanya ve h-1 ~ 
çu rolünü almaları ve~ 
hükıirneti arasında ta , ";I, 
vazifesini takib ctmdet1~ 
büyük devletleri de ela . 
muhtemeldir. 

ispanyadaki kont 
11e ııetice vcı-cc;o 

Kontrolun Jspangaga glJnüllli: 
silah girmesine ne dereceye 
mani olabileceğini tayin etmek 10 

Başvekilin Sofga re"' 
h hh Nisanın :yirminci günü ;akşamından ya sahillerine 18 kiJ0111et 

seyahati a ında itibaren İıpanya sularında beynelmilel laşmıyacaklardır. . . 
Yunan gazetelerinin kontrol i§i nihayet aylarca sür~n hazır. Bcynelmi1e1 :kontrol ifl"' 

ne,rlyatl Jrklardan '$OJ1Ta filen tatbike ba~Janmış. :için büyiik bir lCfkilit 1 
'tır. Fransız, İngiliz, İtalyan, Alman, 1 teıkilat içinde on altı i~ Atina, 22 (Hususi) - Başvekil İs- J 1"' 

ınct İnönü'nün Sofy:a seyahatinden bah Rus filoları için ayn ayrı kontrol mm- yüz elli bahriye kontro JI 
takaları a11nlmıştır. Bu filolar kontrol iki kara kontrol zabiti ~a~ &eden Katimerini diyor ki: ~ ıJ 
vazifesini şu suretle yapacaklardır • F.akat unu~~k . 

''Balkanlıların Bulgar - Yugoslav · ·~ 
hpanya 10ularına gitkcek olan her beynelmilel kontrol İ.fl paktım ne derece sempati ile kartıladık. ~ 

ları nazarı dikkate aluursa İnönü'nün gemi geçeceği ımıntakayı kontrola me· hariçten göniill:i veyab ~ 
Balkan idealine ve Balkanlılar arası mü- mur olan f® lkumandanlığından bir me ıirmesinc ıne dereccleıPt ~ 
nascbetlerin:n salahına olan imanına is· mur alacaktır. Bu memur gemi ii~erinde cciini tayin etmek ' .,P 

taharriyat yaprmk, gemiye aid her to:ir- Zira Alman veyabud ttal~>_ · 
tikrar kasbetmiş sulhun~ umumun re- ı ~ 

lü evrakr ıt.ctkik etmek, ica~derıc. !)'.Ol· losu Fransız: veyah~d rı fahr icin yarım adanın bütı:fo devletleri- ~• 
' cula!'il isticvab etmek salahiyetini haiz: rine, yahud kaçakc-...ılaru,.. ni ihata etmesini görmek istiyen bütün ;s- JJJ 

bulunacaktır. f;ğer b,eynelmilcl kontrol- &e de Alman veya ltaly müttefiklerin de iştjrak eylemekte oldu. e 
dan kaçan hif' gemi .r;öriilürıse l>unun milere karşı ınU!amaha 

ğu anlaşılır.,, k · · d' J • l b·ı· ., üzerinde tefti§ yapma ıçm ısrar e ıl. sı temın o una J ır. tJJ 
Proya diyor ki: ı tal1~ 

b ıniyeuk, fakat Londrada bulunan bey- Eğerbu'kadar müşkil 0. • ~ "İsmet İnönü, bu eyanatında ayni ı ... 
ınelmileJ kontrol bevc.ti rne.r.Uz.ine m.alu- bitarafanc ı;urette tat~• . imana sahib olan ve Bulıaristanın da ' jl<I 

A mat verilecektir. Herhangi bir geminin ten beynelmilel bir tc~r pek yakın:Ja Balkan ntantma iştiraki. 
i.izerindc kontrol memuru bulunduğu za- 1 hiç beklenmiyen bir rııu ni görmek ijrpjdinde bulunan Balkan 1 

· man hususi bir bayrak çekilecektir. Ka-. terilm;<ı olacaktır. devletlerinin harici sıyasetlerindc esas ~ 
raya ya:lasmiyacal~ olan gemiler İ&pan.1 

Il"ihvcri teşkil eden prc.."1.Sipleri bildirmit --------------------------~ 
tiı: ... 
Belgratrda Türk Bergl•I 

Aldığımız malumata göre İstanbul 

&aylavı Salah Cimcoz: ile Selim Nüzhe
tin Belgradda hazırladıkları kitap_çılık 
ve resim sergisi hakkında <1Mt meml" 
ket muhjtfotie ıö11terilen alaka devam 
etmektedir. Bu al51ca .bilhassa tatil cUn
leri &örülmektedir. Sergide en ziyade 
eserleri takdir edilen sanatkarlarımız 

şunlardır: Bursa1ı Şefik, Bedr.i Rahmi, 
Hale Au.f, Mcllbat Ali Avni, Sabiha. 
~efi)c'jn 'Boğaziçi. Hale Asafın portresi, 
Bedri Rahminin İstanbul manazırından 
üç eseri ~n ziyade beğenilenlerdendir. 

Çallı'nm, Fahiman'sn eserleri de takdir 
görmektedir. 

Ktsa Ankara haberleri 

• SANAYİ erbabına verilecek prim· 
lcrden doğan davaların mahkemelere de· 
-ğH. idari merciler.e aid olduğu Temyiz 
mahkem:si umumi h.eyetince kararlıttı· 

Davamızın 
(Vstyam 1 incide) t 

Sadak, Milletler Cemiyeti katibi umumi11 
si B. A venol'ü dyaret ederek komitenin 
meıaj ıekli hakkmda :rnüdavelei efkar
da bulunmuılardır . 

Komite -öı:lede.n ıonra bu devrenin 
mı :içtimaını aktetmi§tir. Me•ainin :sür' -
atle ikrlemcaj .Ye bir :rıetkeye varması 
için ın.ay:asa hakkında umumi ıe.kilde 
fikir teatiJinden sonra bazı esaslı ımse
lelerin tetkikj için Türk ve fransız ınü
tchassıslarırun iştiraki ile iki tali komi· 
te te§kiline karar verilmiştir. 

Komitelerden birisi ingiliz: murahha. 
sının riyueti altında anayasanın tan • 
zimi ve diğeri de Holanda murahhası - ı 

mn riyaseti altında iktı5adi ve mali me· 
selelerin teknik kısımlan hakkında ra
por haz:ırbyacaklardır. 

Komite yann sabah ve öğleden ıon· 
ra toplanarak anayasa hakkındı müz:a • 

kat'i lıalli 



Firariler şiddetle ıı SPOR 
tsoo metre Ollmplyad 

birincisi 

LOVELOCK ~ aranıyor 
~ IJddeiumumi gazetemize izahat verdi 

açanları gizliyenler ve haber 
Vermiyenlerde şiddetle 

Yeni bir rekor yaptı 

1 ceza görecekler 
'llıı'Qu1 1 

"'ıtye lllah~t\rkifhanesinden yirmi dört lahın yedi metreden duvar üstüne atla· ı 
~~iiıı kuu· ~ın veznedar Hüseyin Hüs- dıkları ve buradan da ip sarkıt<:rak Ad
..,7Y~h l'e.,;ilc ~kü~lü Abdullah ile An • liye yangın yerine indikleri anlaşdmı§· 
d lkı gece ııınınde bir mevkufun ev- tır. Sabaha karşı bu iki mevkufun da -
UııJcu aa &abaha karşı firar ettiklerini hildeki gardiyanlar ve dışarıdaki jan - ~~,. i 

b't!.u. huau:lllızda yazmıştık. darına tarafından görülmeyişleri dikka- • 
Ug~n Yaza aldığımız yeni malıimatı da ti calip görülmüş, bu noktadan da tah . 

l'e\rf'lt 1,Y0 ruz: ı kikata başlanmıştır. Bundan başka Ab-
tııı~dı/ A;•nıindeki mevkuf yirmi ya _ du1lahın meydancı yapılması noktası da 

~~ Safftti ~~ •y .evvel Antakyada am - tahkik eı:iilmektedir. ill<>~Tıur Loı•,.focl• 
"IQ~u?ıtliia ır nuras meselesi yüzünden Müddeiumumi muavini, dün akşa -

ı· ıon d b" k k" 1 936 Berlin olimpiyadının meş · telrn· . ra hududu geçer~k tstan- ma kadar tevkifhane e ırço ımse e-

"-lı'l't.,fı"kıı!ır. rin ifadelerini almıştır. Testerenin tev- hur 1500 metre şampiyonu Yeni 
~ 1 - ··- ·ı · · D" Zelandh Lovelock Pariste yapılacak "' İte .. b' ~atta annesinin yanında kifhane malı olmadıgı ogrenı mı§tır. ı-

-c Ilı ·• ır ıhb l · olan beynelmilel üniversiteler şam· bt lll ar üzerine emniyet ikin· ğer taraftan zabıta memur arı ve Jan - b' h 
'~ ldlh. tınurlırı tarafından yakalan _ darmalar Akbıyık tarafındaki bütün ko- piyonluğu miisabakalarına ır a • 

ıtyc v ·1 • ı · · 1 d zırhk yarışında 1500 metreyi ,45,8 
t\ır, crı ıniı, tevkifhaneye kon vukları surların ıç erını aramı~ ar ır. 

'l'e.,f'ı. Bunda~ başka Tcvfiğin Balatta oturan de koşarak yeni bir rekor yapmı~tır. 
4'ıı ı_., tc\rı-·fh H ' k" f Eski rekor 3,45,5,8 ile gene ken-

'

lrlt•da a;ı aneye girince Kuleli - annesinin evi de aranmıştır. er ı ı ı-
ıı ld kl · ı d disine aidti. )l Plılt tdi 0 • uğu Abdullahı görmüş. rarinin gizlcnebilece en yer er e a -

ba,ı.ll\ı t bır koğuşta yatıp kalkma- raştırılmıştır. Zabıta memurları, ıukı bir B 1 M• ııA t L 
•ıı:ı hl'dır. surette takibat yapmaktadırlar. Kaçan: U gar l 1 a.HIMl 
~ ~-~~nlarda içtikleri su ayrı git- larm, kısa bir zamanda ele ge~eceklerı 
~«ıı1tu1 b 1 •rlcadaı. evvelki gece sa_ muhakkak addedilmektedir. Jandarma Ankarada iki maç 
~:ı 10rı~Ç~bk kadar oturup konuş - ~arafından da. ara§~ırma. yap~l~aktadır. yapmak isliyor 
~ l.rıı d" Y uya yatmışlardır. Sa - Firarilerin resımlerı teksır edılıp her ta-
.... ~, }' 0 rt buçukta uyanan bu iki rafa gönderildiği gibi bütün vilayetlere Bulgar milli takımı mayıs son-
1...~•r ~~ltlarından kalkıp dıprıya de telgraflar çekilmiştir. )arma doğru yapılacak olan Balkan 
""'it. ' ır daha koğuşa dönmemiş • Firar sabahından evvelki gece, ha - kupasına hazırlık olmak üzere An-
faı_,lıl\lar pisaneler umum müdür vekili M utah - karada iki maç yapmağı teklif et-
" tlltjı~~bahları cümle kapısına çöp har, tevkifhaneyi dolaşmıştır. Bu sırada miştir. 
~ llttı JU arından çıkı§larından ar - göze çarpacak gayritabii bir vaziyet gö- Futbol federasyonu, Milli Küme 
~>'oltıarn Phtlennıemişlerdir. Sabahle- rülmemiştir . maçları dolayısile hala boı hafta bu-
t\ıi dtrıd, 1 Yapılırken iki arkadaşın MtlDDEtuMUMtNtN BEYANATI lunınadığmı nazarı dikkate alarak 
....._ •ııhşl 01rnadıkları görülmü~. bü . İstanbul müddeiumumisi Hikmet O- bu kar§ılaımaların ancak temmuz 
~' ~bdu~ır mutfak ve sair yeı ler aran· nat, dün sabah tevkifhaneye giderek, ayında yapılabileceğini Bulgar fede-

. •hl• Tevfik bulunamamış · vaziyeti gözden geçirmiştir. Makamına rasyonuna bildirmiştir. 
~' .. döndükten sonra kendisile görüşen mu· Bu tarih kabul edilirse birinci 

ldtıı bi. lı1flJJ}fi~r~yfiyetten .müddei - l.. ir.iraiu .. ;nvla..demistir: maç 1 urk - D ... lgar milli takımları 
tt it rı, b "anrnl§ı-muavınıer • - Kaçanların, biran evvel ele ges • arasında, diğeri de muhtelit takını· 
ıtıut t,.,.ki~~en tahkikata memur eıdi - meleri için, bütün tedbirlere başvurul • lar arasında olacaktır. 
~l ltıı.ıl . aneye gitmiştir. Müddeiu- muştur. Hatta izleri de bulunmuş gibi- I 
tat littı t,:~~i ile emniyet ikinci şube dir. tz takibi, milsbet neticeye doğru de- Vlnerspor k UbU ••hrlmlze 
it t~~ıı teçir~~anede her tarafı iyice vam ediyor. Neredeyse ele geçecekleri gelmek latlyor 
'-ıt 11trı ., ııler. arka tarafta yeni in· muhakkaktır. Viyananın Viner spor klübü ha-
tfıı; "'~ d•ha tealim edilmiyen has- Bu arada §Unu da bahse katayım, ki ziranm ilk haftasında üç maç yap· 
'ı; 'il birin~: ameliyathane pencerele - mevkuf ve mahpusların kaçması, ayrı • mak için Güne§ klübüne müracaat 
bıı 0~1dııtunu d~_rnlr parmaklığının kop ca suç olduğu kadar, kaçan suçluları etmİ§tir. 
'ıltr,~ ttıtere ~ı:r~üı.lerıdir. Parmaklı - saklamak, alakadar yerlere haber ver - Viner spor klübile yapılacak bu 

' bund gır kıaımdan çıka - memek de ayrıca suçtur. Ve aaklıyan - maçların milli kümenin boş bir haf-
•n •0 nra Tevfikle Abdul- larla haber vermiyenlere de, kanunda 

S 
tasına t~'iadüf etmesi imkan dahi-

!.ı." J §i·ddetli ceza yazılıdır. Bu itibarla da, on- linde görülmektedir. qg ık ları saklıyanlar veya saklandıkları yeri 
... ~llt\ıaı servisimiz bilenler varsa, derhal haber vermek va- lngllterenln Şarlton takı-
.~ oıı ~kto ziyetindedirler. Bu, gerek şahsi menfa- mı da Fenerbahçeye 
ı.ı.111,_ be, bu l'\lınuz Pazarteal günlen a · f · · b t ~ ' .... lde.l'th ÇUktazı yirmiye kad&r ga• atleri, gerek mmenın men aatı ıca ı - muracaa attı 
~· t,ıı~~de, Cumarte!l günlen dır. Geçenlerde Pariste Fransa milli 
'ılll\ llle.rı lkJzı a kadar LA.leli Tayyare Tevkifhane mensupları, esaslı suret-
ı.ıı;ıı. ~ltul'Ucuıe.rı: daire Uç numarada te sorguya çekilmektedirler. Neticede takımile yaptığı ilk maçta berabere 
~ "buı ed taı Yedi kupon mukao bu firar işine doğrudan doğruya veya kalan Ye ikinci maçta 5 - 3 galib 
~u111t haaıa~~ı gözyummak ve yahut da vazif"de ihmal gelen İngilterenin Şarlton takımı iki 
0tllrur l''dt ı.ıı an doktorumuz da bu ı · · maç yapmak için F enerbah;eye bir 
~erı ~ cu eaını blrikUrlp kendisine göstermek suretilc stıyerek, istemıye· 
_-.ııı11, • ıa e.r.:arıeaı, utı, pe.roemt>e rek sebebiyet verenler bulunup bulun - teklif yapmıştır. 
'l'~11~uratııa,. 4kaarayda, wııet cad- madığı, tesbit edilecektir: Bu yolda suç · GUreşçUerlmlz Parlste 
4.İ'lU "11ldt Caınu kar§ısındakl mu• }arı görülecek olanlar, §tddele Cezalan- beynelmilel serginin açıllŞI 

)\ıcııı,ıı"kud, d.i Ç()cukıarmıza bakacaktır. 
~· l'tı.Jıın 'in~ <lOktorJıırıı:ıız da oku- dmla~~klardırf tan tevkifhanede böyle dolay1Si18 yapl!aCak Olan 
l:ııı,~ doktoru lerlzıe hazır bulunmak- Dıger tara ' U b kalara 1 ti k 

l't11e. ~!' lıttkıtı~uz FahrctUn Dl§men bir hadisenin tekrarlanmaması için, la- m Sa 3 ' ra 
' buı~I lÜJ:ı Ct.ddesinde 127 numa• zımgelen bütün tedbirler, gayet sıkı ve edecekler 
!1 

de 1( lnıdutı.ı :erı aaat 14 ne 20 ara• tam olarak alınmış bulunmakta1ır. Do - 18 mayısta beynelmilel Paris 
,,~rlköy ~::: doktor Necati Pak· layısile de, bundan sonra böyle bir h. a· sergisinin açılışı dolayısile mütead-
ı~t~ o!( "'1ı "' lllUdiye caddeli ı-~ k ö ·· 1 ~ " lll'Uc CUnıa gtını dise olmasının kesen es nune geçı • did S"'or organizasyonları arasında • lıı uıarnn eri ayni saat.. • r 

4hı.ı l'ıc t.ct.\1
1 
'Zın dl§lerlne bakacak· miş, demektir! Fransa güreş federasyonunun tertib 

~"1 ~ "'~et. 'rhı.ı Yapacıı.klardrr. ettiği beynelmilel gÜrC§ müsabaka· 
~ .: 'ı>&rtııtı..8!fiktaı tramvay cad- Dün sabah gelen ekspres ları da vardır. 

~le.ç Oku~nıda •Unnetçl Eml'l 1 bUyUk btr kaza atlattı İsveçliler. Finlandiyalılar, Ma-
4),.,_ •t 'de CUlıı.rıınızın çocuk • -

~C1e.-~~ ~ ... Ctkur. Dün sabah Avrupadan gelen Ekspres carlar ve ltalyanlar gibi dünyanın 
' voz ııu l'e.y P · d k' d'k · k ) ·· t k 1 b "• ul"\ı ~u rtıe.rl.de. •rtev Eczanesi ya. 1 1sparta ile Sinekh arasın a ı ı enı§- en uvvet i gureş a ım arının u· 
~""'tı '?t~ '111.ı. I{ •Unnetı;ı ve ııhhat ı te büyük b"r tehlike atlatmıştır. Burada lunacağı bu müsabakalara giireşçi-
"''ıl lt\lllte.btıı!''YoıııanU~u::o-: doktorunun trenin önüne çıkan on bir manda, kımıl- )erimiz de iştirak edeceklerdir. 
)eı hr~tı de .., herin! yedi ku· T b · d 
~ı )1.' Çacuk~ &bon,ıertmıze en eh· damadan durmuJlar. ren .:r man ayı Gayrıfedere çahşan bir 
~ ""'1 :e.cattıxr.t.rnııu •Uıuıet ameıı- altına alarak parçalamış, dıger manda- klUb federe oldu 
lıı~·~ it\~ lar dev:ilerek yaralanmışlardır. Bu es-
~•t ı-- 111'11~- dt>ktor dl l'k · · · · ~'"'lllloıı --....ı ed ' §çl ve sün· nada tren devrilme teh ı esını geırçmı~, 

. llııdl.Q 'rken KURUN'un fakat bir tesadüf eseri olarak kurtul. 
l'ecıı tane götürmek 

muştur. 

Son zamanlarda çok muntazam 
bir şekilde çalışan Feriköy idman 
yurdu federe olmuştur. 

Radyo Müsabaka Kuponu 
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ısım: 
Adree: 

Tütün satışları 
Diğer senelere nlsbetle 

fayanı dikkat b~r 
derecede arttı 

Marmara havzasının 
bu seneki istihsali 

14 milyon kilo 
İnhisarlar idaresinin tUtUn alım, 

işleme ve sınai sahasında faaliyetinin 
bu sene şayanı dikkat bir tlerecede art 
mış oldu~ göze çarpmaktadır. 

Bilhnssa .Marmara ve Karadeniz 
mıntakaları tüttinlerinden çok iyi ne
ticeler alınmıştır. 

Marmara havzasının bu seneki is
tihsali 14.000,000 kilodur. Buun 5 m'l· 
yon 600,000 ki!oı:u Bursaya, S,300 000 
kilosu Kocaeline, 1.720,000 k'losu Edir. 
n:ye, 1,400,000 k'l-osu Balıkesirin bu 
kısma dahil mıntakalarına aittir. 

Bursa t(.itünlerinin aatışına şubatın 

onun:la başlanmış ve on gün iiçnde 
650 000 kilo satılmı•tır. 

Martın 16 ıncı gününe kadar satılan 
tütün miktarı 1,000,000 k:toyu bulmuş· 
tur. 

E-lirnede satışlar inhisar idares•le 
ve ~ubatın 20 sinden son .. a b.,ı:l.,n!T'•ı; 
ve b"r hafta içinde burada 50,000 kilo 
tütün satılmıştır. 

Parlata muhtelif mlllt futbol 
maçları yapllacak 

Mayıs ortalarında açılacak olan 
beynelmilel Paris sergisi münasebe
tile spor kısmı organizasyonunda 
futbol maçları da mühim bir yer al
maktadır. 

Fransız futbol federasyonunda 
halen İtalya, Fransa, Romanya, 
Holanda ve Almanya takımlarının 
igtirakleri temin edilmi§tİr. 

DonJorJ ile Plyera tekrar 
kar,ı1a,acaklar 

Bu hafta bu iki rakib ikinci bir 
karşılaıma daha yapacaklardır. 

Pazar günktl maçlar 
lıtanbul Futbol Ajanlığından: 
Milli Küme maçlarından BC§ik

ta§ - Güne§ kar§ıla§ması 25 nisan 
1937 pazar günü BC§ikta§ Şeref 
stadında olacaktır. 

1 - Maça saat 16 da baılana
caktır. 

2 - Maç hakemi B. Said Sala· 
haddin, yan hakemleri Samim Talu 
ve Süleymaniye klübünden B. Ta
rıkttr. 

3 - Fiatlar: Tribün 50, dü· 
huliye 25 kuru§tur. 

işaretler: -- ~~,_,~ -

5 - JruRUN 23 NiSAN 19~7 

Nakil vasıtalatı 
Haziranda Slkı bir 
kontroldan geçecek 

Bu seferki kontrol 
esaslı bir şek ilde 

yapılacak 
Haber aldığımıza göre, bu r.ene ha -

ziranda yapılacak olan nakil vasıtala • 
rının kontrolü ı:mdiye kadar yap:lan 
kontrollerden çok daha esaslı bir şekil
de olacaktır. 

Halkı taşıyan nakil vasıtalarının mo
törleri, karoserilcri dikkatle gözden ge
çirile:ek, i1lemeleri tehlikeli olan v:.:ı

talara plaka verilmiyerek seyrüseferle • 
rine müsaade edilmiyecektir. 

Diğer taraftan şoförlerin plaka bcr~
lcırından Uçtc ikisini hazirana kadar ö
deyenlere muayene cüzdanları verile -
bilecektir. Borçların üçte biri taksite 
bağlanabilecektir. 

Şoförlerin plaka ücretlerini toplı -
yan tahsildarların da yeni bir nizam al
tında daha sıkı çalııarak plaka ücretle· 
rini zamanında toplamaları temin edile
cektir. 

iki manitacı, beş 
tavcı yakalandı 
Meşhur manitacılardan Sarı ihsan ile 

Altındiş Adil suç İ§lerlerken yakalan • 
mı~lardır. Sarı İhsan Mercan yokuşun· 
dan inerken Erzurumlu Feramuşun ya
nına yaklaşıp hemşeri olduklarını söy • 
lemi§. FeramU§Un otuz lirasını dolandır· 
mıştır. 

Sarı ihsan kaçmak üzere iken me • 
murlar tarafından yakalanmıştır. 

Altındiş Adil de henüz hapisaneden 
çıkmış bulunmasına rağmen yeni bir 
suç işlemiş, zabıta tarafından aranma • 
ya başlanmıştır. A:iil dün yakalanmış, 
emniyet ikinci §Ube müdürlüğüne geti
rilmiştir. Bunlardan ba~ka Sofya F;;t
ma, Hasan, Kadri ve Şerif isminde beş 
tavcı da U§aktan yeni gelmiş ve Sirke
cide Şeref oteline inmij olan Şabanın 
Marpuççularda yolunu keserek iki lira -
lık bir saati on sekiz liraya satmışlar -
dır. Şaban parayı saydıktan sonra saati 
Sirkecide bir saatçıya göstermi~, tavlan
dığını anlayınca zabıtaya başvurup beJ 
suçluyu da yakalattırmıştır. 

. 
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1 Mayıs Bahar B'aüramı günü 
göğüslerinizi Türk Maarif Ce
miyeti rozetlerile sösleyiniz. 

ııı111111ıııııı11111ııııııı1111111ıııı111nııııııı111111ıııııı1ııı11ı1ll 

Bağdada giderken 
Tevfik Rüştü Aras Ankara. 

Bağdad, Tahran, Moskova dost
luk sınırını yeniden örmeğe Bağ
dadtan başhyacaktır. 

Tevfik Rü~tü Arns Bağdadta 
hürriyetin, istiklalin ve taze bir 
millet olmanın zevkini tatmiş bah
tiyar lrakm muhabbeti ile karşıla§a· 
caktır. Bunu anlamak, bunu ifade 
etmek için uzun uzun düşünmeğe 
hacet yoktur. Bu dostluk tezahü
rüni.i bir büyiik muamma gibi hal· 
letmek iktiza etmez. 

Bu dostluğu, bu sıcak kalbliliği 
izah edecek olan eski bir tarih, ye· 
ni münasebetler ve Şark milletleri· 
nin psikolojisidir. 

Irakla aramızda tarihin çok eski 
zamanmdanberi sürüp giden bir 
kültür münasebeti vardıı:. Bu mü
nasebet, Dicle ve Fırat arasında U· 

zanıp giden toprakların bizim kafa
mızda efsanevi hatıralar halini al
masile başlar. 

Dicle ve F ratın karakterize etti
ği Irak, bizim irin hiç bir zaman 
yabancı ülke hissini vermedi. Kül
türümüzün en büyük yapıcılarından 
biri olan Fuzuliyi anıp da Bağdadı, 
lrakı hatırlamamak mümkün mÜ· 
dur? 

Sumer, Arkad tarihinin ve beşeri 
zekanın ilk üstün eserlerini hala 

Sadri Ertem 

topraklara kar§ı duyduğumuz sem• 
pati, insanlarını da bize daima se
vimli ve cana yakın göstermiştir. 

"' IJ(. • 

Uzun zaman bir tarihin çatısı 
altında mesud günler, kötü günler 
gördük, saadetle sevindik, fela
ketle muztarib olduk. 

Bugün iki ayrı millet, ayrı si
yasi teşekkül halinde dostluğa ve 
iş birliğine doğru gidiyoruz. Bü
yük Harbin tasfiyesi gerçi siyasi te
şekkülleri ayırdı. Fakat bu ayrılış, 
medeni hizmetlerin ifasında, yenı 
insani davalarda birleşmeği zaruri 
kıldı. 

Irakla ihtilaflı olabilecek blitün 
meseleler halledilmiştir. Fakat her 
iki memleket, el birliğile tarihin ge
ri bıraktığı kültür hamlelerini tam 
bir hızla vücude getirmek tarihi 
vazifesini müştereken üstlerine cl
mışlardır. T abiati yenmek ve tabi
ati üzerinde yaşıyan insanlara 2c.ha 
çok refah verecek bir unsur haline 
koymak misyonu da Irak ve Türki· 
ye icin müsterek davalardandır. 

Arasın Bağdad seyahatinde On 
Asya için mesud ve insanlık 'için 
nimet olan sulh bekçiliğini kuv\•et
lendirmck gibi ehemmiyetli gayeler 
de vardır. Cünkii Ön Asya tA.bir•e 
lıalcbe calmak icin insanlar arasm-
rla aıılJ..~ ...... ı....~.,• ... -----



B Uyük Millet Meclisinin 23 Ni
san 1920 de Ankarada açılışı 

Türk tarihinde bir dönüm nok-
tası olmuştu. On yedi yıl sonra, bugü
nün yıldönümünü kutlarken, bugün ik. 
t11adi ve içtimai hayatımızda bir inkı
laba başlangıç sayabileceğimiz bir açıl
ma töreni yapılacak... "Enternasyonal 
Kömür Yakan Vasıtalar Sergisi,, açıla
cak ... 

"Siyah elmastır,, dediğimiz köm:i
rün istihsalini çoğaltmak, satışını artır
mak, yakışını tamim etmek ve kömür 
yakan vasıtaları halka tanıtmak gaye
lerile açılan bu serginin 23 nisana rast
layışı çok mutlu bir tesadüf olmuştur. 
Bu milli bayramda milli iktısad için bir 
savaşa başlamak, hadisenin ehemmiye
tini kavrıyanlar için değer verilemiye· 
eek kadar büyüktür. 

TOAJC KÖMÜRLERi 

Çok çeşitli madenlere malik olan A
nadQlu tarihin maden memleketleri ola
rak kaydettiği ülkelerden biridir. Tür
kiyede madenler, hemen her tarafta gö
rülmekle beraber bilhassa Ege mınta
kasında, Karadenize hak:m olan dağ

larda ve Toros dağlarının eteklerinde 
daha bariz bir surette mütekasiftir. 

Bugı:in Türkiycde işletilmekte olan 
madenlerin en başında, kömür madenle
ri gelir. Çanak, Erzurum, Trakya ve 
Zonguldak - Ereğli gibi mühim dört 
maden havzasından şimdilik yalnız so
nuncusu fenni usullerle işletilmektedir. 
Bu havza takriben 170 kilometre uzun
luğunda ve 50 kilometre genişliğinde
dir. Kilometre başına 40 milyon ton kö
mür bulunduğu tahmin edilmektedir. 

Zonguldak - Ereğli havzasından çı
karılan kömürlerin vasıfları dikkati ca
liptir. Bunlar, "Uzun alevli kuru taş 
kömürü, uzun alevli yağlı taş kömürü 
ve tamamile yağlı taş kömürü,, olarak 
üç kısımdır. Gazce zengindirler. Onun 
için havagazına elverişli ve iyi bir mah 
rukattır. Sanayi için kurulacak büyük 
fırınlara çok yarar. 

Havzanın istihsalatı 1935 de 2 mil
yon tonu geçmi11tir. İstihlak artarsa bu 
miktann üç misline çıkacağı muhakkak 
sayılmaktadır. İhracat memnuniyete 
şayan derecede yıldan yıla artmaktadır. 
Müşteri memleketler arasında İtalya. 

Yunanistcın ve Mısır birinci sırada gel
mektedirler. 

MEBZOL LiNYiT MADENLERi 

Anadolu topraklarının altında pek 
mebzül olarak bulunan linyit, memle
ketin nüfus kesafeti olan bütün mühim 
mıntakalarının yakınındadır. Kütahya -
Değirmisaz havzası, Eskişehir, Anka
ra, Afyon ve Konyanın ihtiyaçlarını te
min etmektedir. 

Vasıf itibarile TıJrk linyitleri Türk 
kömürleri kadar değerlidir. İyi bir mah 

. 

Türk iktısat tarihinde milli 
bir hidise: 

' 

Ankara kömür ya an 
• • vasıtalar sergı 1 

Milli bakımdan ve milli ekonomi davalarımızın 
en mühim meselelerinden biri olan sergide 

ne r göreceksir1iz? 
sitinin yüZ<ie 96 sı, tam bir terkiptedir. 
Yani tamamile yanar ve rüsub bırak

maz. Diğer köm:.irlerde kaydedilen ziya 
nisbeti yüzde 12 olduğundan, Türk an
trasitinin yağ haline getirilmesi imkanı 
pek büyük bir ehemmiyeti haizdir. Ka
lori miktarı 7100 ile 7200 arasında mü
tehavvildir. Kül muhteviyatı takriben 
yüzdel2 dir. 

Türk antrasiti diğer kömürJerden 
şekil ve tanelerinin inceliği. parlak ve 
düz ıathı ve yeknesak rengi ile ayrıl
maktadır. 

İşte "Enternasyonal Kömür Yakan 

gun nümunelerini işler bir halde halkı • 
mıza te~hir edecek ve kömürün her ba
kımdan ekonomik bir yakacak olduğunu, 
bu nisbette ucuz ve sıhhi bir madde bu
lunduğunu gösterecektir. 

Sergi, kömürün teshin ve ev hizmet. 
leri için ev mahrukatı olarak kullanma
sına yarıyan vasıtalarla doludur. Bu ba
kımdan halkımızın son derecede istifa. 
de ile tetkik ve müşahede edebilecekleri 
zengin ve çeşitli nüuneleri ihtiva etmek
tedir. 

Körn:irün ev mahrukatı olarak kul -
lanması, her Türk ailesi için ne kadar is. 

taze boyalara üstümü sürmemek için çe. 
kinerek yürümek j prova edilen aletler 
arasında gezmek bana büyük bir zevk 
verdi. Sergi hakikaten iyi düıünülmÜJ 
ve iyi hazırlanmıştır. Sergi, her şey
den evvel, milli ekonomi davalarımız
dan birinin b:itün milletçe nasıl ba§arıla
bileceğini gösterecektir. 

MET HALIN GOZELLIGI 
Şimdiden Çankayaya giden büyük as. 

falt bulvarın sağına düşen sahada gü -
zel bir mimari eseri olan sergi evine bu 
enternasyonal hareket dolayısiyle bir 
zafer abidesi gibi iki taraflı sütunlar yük. 
selmektedir. Bu sütunların üstünde ser
giye İ!tirak eden milletlerin bayrakları 
dalgalanacaktır. 

Binanın sağ tarafında yol üzerinde 
"danışma,. \:ı1rosu kurulmu~tur. Çok na. 
zik ve bilgili memurlar buradan müraca· 
atçılara diledikleri malumatı veriyorlar. 
!şicri için yol gösteriyorlar. 

Eti mangalr. 
Kanıdan P'İriıırl' ırr.n1~ salonrl;ı ilk 

önce dıvarı süsliyen Atatürklin .güzel bir 
heykeli na:::ara çarpmaktadır. Yüksekte 
dlıpan heykelin iki tarafında genç bir 
Türk kızı ve erkeği büyük öndere Türk 
millet"nin ;;-'ikran ve minnetlerini bildi
ren birer çelenk uzatmaktadırlar • 

Bundan sonra ortada dört güçlü kuv. 
vetli adamın omuzunda yükselen bir 
mangal görülmektedir. Adaleleri Türk 
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Sergiye on iki millete mensup 
seksen firma iştirak etti 
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Vasıtalar Sergisi,, vasıflannı yazdığımız 
ve milli servetin bütün milletçe kulla -
nılır bir hale getirilmesi gayesiyle açıl. 
maktadır. 

Esasen memleketimizde maden sana· 
yii genİJ bir inkişafa namzet bulunmak
tadır. Ağır sanayiin kurulmasr için 
ilk adım Karabükte atılmıştır. Demir. 
yolu ağı tedricen fakat büyük mikyas
ta artmaktadır. Buna göre, kömür is
tihlakinin de pek kısa bir zamanda bü. 
yük mikyasta artması bir emri tabiidir. 
Kömür başlıbaşına bir milli inkişaf va
sıtası, bir milli hayat st:ıncic::-<lıciır. Kö
m:ir istihlakinin yurd içinde artması mil. 
li refahın yükseldiğine bir işaret olacak
tır. İşte cümhuriyet hükumeti, bir ta
raftan geniı ve bakir kömür havzaları • 
mızdan büyük miktarda kömür istihsal 
etmek; diğer taraftan bu kömürleri 
yurdun her tarafında ucuz fiyatla sana
yiimizin ve halkımızın istifadesine arz 
edebilmek yollarını açmak için sergiyi 
tertip etmiştir. 

Sergi, milli bakımdan, milli ekono
mi davamızın en mühimler'.nden biri o • 

tifadeli ise, 16 milyon Türk ailesinden 
mürekkep Türk vatanı için de bu isti
fade hiç şüphesiz kat kat daha büyük. 
tür. 
SERGiYE iŞTiRAK EDEN MİLLET. 

LER VE FiRMALAR 
Sergiye 12 millete mensup 80 kadar 

firma iştirak etmektedir. Bunların ser
giye getirdikleri makine ve sair kömür 
yakan vasıtaların ağırlığı 150 tonu geçi. 
yor.. Yerli firmaların teşhir ettikleri 
alet ve saire bunun haricindedir. Eı:itün 
dünyaca tanm:nış , şöhret sahibi fab· 
rikcıların sergiye iş-.iraklcri Cumhuriye • 
tin mo<lc~n ve güzel mer~czinde çok 
zevkle temaşaya değer bir hadisedir. 
Daima yeniliğe ve iyiliğe doğru... İşte 
(ı"imhuriyet hükümetinin hedefi... 

B ir kaç aydan beri sergi evinde ek -
silmiyen faaliyet Ankara mt•hitin. 

de derin bir alaka uyandırmıştır. Birçok 
kimseler henüz inş::ı halinde olan sergi 
evine girmek meraklarını tatmin etmek 

gücünü gösteren bu adamların elinde bi
rer kazma ve k•:irek vardır. Bu mangal. 
dan gece ve gündüz bir ay müddetle alev 
fışkıracaktır. Eti mangalı ilk maden kö
mürü yakan büyük babalarımız Etiler i. 
çin bir takdir nişanesi olduğu kadar ya
rınki nesle Cumhuriyetin, Atatürk dev. 
rinin ruhundaki ateşi götürecek bir sem
bol olmuştur. 

B u salonun dekoruna bayılırsınız. 

Bakır stilize sütunların üst taraf. 
ları Eti usulubiyle süslenmiştir. Onun 
altında alçı ile yapılmış ve boyanmış 

sergiye iştirak eden 12 milletin armaları 
yapılmıştır. 

Bütün bunların üzerinde gözleriniz, 
bir müddet zevk ve heyecanla takıldık-

ic;in çalı§ıyorlar. Kulaktan kulağa ya- 1~, , yılıyor: ,,.r./.~, 'I\:.~; 
:~· . l\·'· ''İçerde maden ocağr varmış!.. Eti li"' , 

- ıı 
tan sonra ,tam karşınıza ge~~ 
ancak resimlerde gördüğ'.il1uı 
mür ocağının methali ile ka~ 

e nuz. Ufak maden arabaları, 
1 d . ba• e hır asılmış madenci Jaın 

le istinad ettirilmiş tahta oı~ 
diğer manzaralarile tam bir le 
ğı içindesiniz ... Bu ocağa bir t 

. • d'~ k nıar gırıp ıger tarafından sı a r 
hesiz enameli şekiJ.de bir ıcötıl~ 
tanımı§, bilmiş öğrenmiş olS 

1 
saııen sergi kitaptan, ınekteP 
sok öğretici bir mahiyet ta 
"K 1 ~uıııl ara e mas,, ın ne oldug •. 
!arımız bu sergide öğrenecegil 

SERGİYE DEGER VERE~ 
Serginin ilmi esaslara gör~ıı 

dığı her adımda belli olmakta ~ 
tarı dolaşırken gördüğünUı ıe" 

1 . •tal3 
fıkler, kabartma ve düz har· .. ~i 
kön:ı'..irün mes'ud ve ileri tur 

11
, 

ratacak yegane vasıta otdue'\ 
yetle inandırıyor. Ser~ide fi1:1 

drrtlmı§tır. c 
Maden ocağının koridorlar\ 

düş~n ufak ve orijinal bir 51 

bu fikri ver<li. Burada başlı~ıı 
havzalarımız olan Ereğli, t:01Jc3 
1i kasabalarının güzel birer ti 

sı yapılmıştır. Kömürden '11.ıcae' 
ler yüzde nisbetlerile Y.05'.

51
· 

İç ve dış piyasalarda körnUr 
1 

ihracını canlandıran grafl<l~.r a~ 
şayanı dikkattir. Bilhassa ~ut 
yeti dahilinde Seyid Ömer.ele,.~ 
ve 100 milyon ton olduğu ta el 

len kömür ocakları etrafında jlt 
rılan yeni ve modern kasabll e 
sonra ne hal alaca~ ı tasavvur c:t<' 
tahya §aheserd:r. Türkiye ~ı! 
naklarını ve jeolojik istikŞll t"itl 

'kl' ı-:a· ııahaları gösteren elektrı ı 

güzeldir. rA' 
Etibank il: M. T . A. ( t ı 

kik ve Arama Enstitüsü) r t 
mü•tereken hazırlanan bu ese 
başlıca hususiyetlerindendir· 

BÜYÜK SALON ·ıe 
Büyük salonda İş Banl<•~,e 1 

" eSS 
birçok yerli ve yabancı rnıı r.ıı'' 
rikaların malları techir 0111 

JC ı - ov 
Burada maclen hava hattı ~.111ur 
maktadır. Bununla .diğer l<,

0 
r ı:ıı' 

• 'c: c 
den vasıtaların modellerı ı, 
gelenlere gösterilecektir. toı 

Buraya ba::ı levho;lı:ır "~rı;bıı' 
sılmış ... Büyük bri tablo, "et' 
deniyetin hız kaynağıdır··: f. 

d "vıı canlandırmaktadır. Bir ~ d 
(Sonu: 8" 

rukattır. Gazce zengindir. Yapılan bir lan, "kömür meselesi,, ile doğrudan 
tahlilde linyitlerimizde yüzde 14 kül. doğruya alakalıdır ve enternasyonal bir 
yüzde 31 uçucu maddeler, yüzde 55 , sergi olmasına rağmen, birinci derece· 

mangalı bir ay sönmiyecekmiş !.. Hav;ı 

hatlan durmadan işliyecckm'ş! .• 

Daha birçok rivayetler var. Bütün 
bunları görmek ve meraklı okuyucuları. 
mıza sergiden evvel bildirmek hevesi i

sabit kömUr bulunmuştur. de milli bir tezahür, ve hadisedir. 
SERGiDE NE LER BULUNACAK? 

TORK ANTRASITt 

Türk antrasiti. muntazam topaklı, 

son derece ince zeratlı ve çok koyu, 
yeknasak siyah renklidir. Türk antra-

Sergi. köm'..ir yakan her türlü vası· 
tatarla aletlerin. teshin aletler:yıe tesisa. 
tının büyük fedakarlıklarla en miihim 
sanayi memleketlerinden g r irilmiş çe · 
şitli ve fennin en son terakkilerine uy-

çimde uyandı. 

Sergi komiserliğinden gezmek için 
izin istedim. l\'lühend!s Sadrettin En. 
verin kıymetli delaletiyle her yeri dola~
tım henüz çakılmamış dekorlar arasında, 

_ _________ _..:....... ___________________ ~~~----



... ------~- __ .. __ .., ,_ ., ............. ......... .. ........ ., .. , , , - KURUN 23 NiSAN 1937 

Arnerikanın sulh 
politikası 

'-'Z7ıelt umumi bir sulhun teminini 
<llıeak iktısadi birlikte görüyor 

1 K~dın- çalan koferanscı 
Amerikada ikinci bir Seddum 

ve Gamure: Korvalis 
Bunun için de Almanya ile ltal-

1 Yanın tatmin edilmesi Ulzımmış! 
bıı '°lldra, . 
. tuıııtrd Nısa.n - Amerikalılar, 

tırı..:_ c bü "k 
·«mci YU harbe girdiklerinin 

~ ·Su ıııratldönüınünü kutluladı
ı:ı~ hatıral a Aınerika ahalisine kor 
l le1tttıiir ar bırakan dUnya harbi 
ti~asile de et~eınesi çarelerinin 
Ilı :ıa aıak alakadar, fakat çok ih 
~ IŞ.tır. Yeni~ar olduklarını da göster 
1ıııı !'i Anıerik unıurreisi seçiminden 
~ ~ Silk ada sulhu temin edecek, 
~1~ı llıUıı:un elde edilmesi için ha 
~ ktadır. Faşalar, mubahaseler ya 

raa, bir k akat halihazırda Millet 
Vaşitılri onferansın toplanması 

b· "'onun .. 
ır delil ~nayak olacağına 

ıların k de goste:-mektedir. Ame 
e A anaaune göre en önce ta 

"rupay 
lıı."" \'e bunı a taalluk eden mesele 
... '""1 lnUat arın en ehemmiyetlisi bu 

,_~nı g:tıleke :meselesinin tanzi 
bı ~elt ntektedir. 

Rooset•clt ~ndı:~en birinciteşrinde intiha 
"'-"'I: ıtilletı n sonra bu kazancını ken k b 
ı~t oJın era.ra.sı bir sükun tesisine mesele ile karşı arşıya ulunmakta-

ta._ "'i eder:~ ~~zifesi verilmiş gibi dır: 
~ topl nıuşavirlerile bir konfe 1 - Bu vaziyetler içinde zuhur e-

lıtııcazıı annıaaı teşebbüsüne geç dccek bir muharebede Amerikanın bi. 
~11 için :;1 aradı. Bu maksadın taraf kalmasının temini fasıl halinde 
~ tek hlan tcrketme konfe mümkün olacak mıdır?. 
~-q1l'~ ~ar toplanmasının kif i 
.. ~ """fil nı b 2 - Hükiimet milli ekonomi saha.. S .,.eııın; . undan başka bazı te 
~141: \te he ~sı icap ettiği kanaatine sında normal vaziyetini nasıl muha-

-~~~ angi bir devletin hudut faza edebilecektir? 
~ -..~ led . edecek mütecavize kar- Bu iki mesele bütün dünya eulhun-
h;ı~ı·,,ı bırlerin tatb.k' l'" ·· I)~ "' bir . ı ı usu unun da bozulmaması için Amerikahlarm 
~ edilnı kaıde, ~ir kanun olarak 

~biri ek planını düşündü. 
~ir "'~de Amerikanın düşün
•ııı tı.... ~l'iJt1· ~'-leln tc.;rldi için ıııU 

... o· nıes · h ~i id' aı akkındaki Dayvi-
Q"_ ı. 

~~"eltin .. 
f~~te Unıbu dü~Uncelerini Boye-
llı~ ı ~ u:ın Amerikalılar kon.. 

~lerırıd ına ~adar, salahiyettar s; ı, ra:rı hıç birisi takdir etme
~t)tltin at ~ne bu konferansa 
ıı.· ~ arzusu 
'ltl>ro·eeek ol "~ ve maksatlannı 
~ ~lt\l Je ile ge~ .duny~. sulh una aid 
~ ~ rı. defild' nııyecegınden de kim-
\ ~lrı.ı~ orta'' til~~kika böyle yap
tı! ... ı enı bu Y nıuesseseyi koydu 
>ıı~ bu1 nya cUnııı "'~ ,_ tınan f 

1
• uriyetleri başu-

~\ .:ı ıı:~u1... e akctlerden Eski Dün 
' \(ed. '"llırı 
l'e 1• O va . a yardım edebili. 

~tçl!erın a·kıt bizi muhtelif cüm. 
~ ~leşik Amerikanın yar. 
tı ıtı.U:~. li~ daha. ziyade göze 
~ te~ların be tarzın milletlerara-
4~~ ediği rtarat olması için 
lt~l ~lkirı ~Uhakaktır. Boynos 

~lb.. ~ erırı ın .. 
01 ''{llda ıtır C:alan usademcsi,, teh-
tı lıl'o?'ıSu kendisi de R~sevelt bu çar
~~ · ltatta hır mevki almış 
~llttlfrtı bttarafiıf:n Vakittenberi Ame. 
tı~ 1 8öyJiy rn artık ortadan 
~tlc aı defi.ldienıer ve buna inan. 

~lıtı.ı • at bit . 
~ '?'ıSa tö at'atıık h k 
J'4 oıul>or .Yle bir a kındaki ka-
~ ~ ~y tarafgirliğe mUn-
1\t da Petbı arını da hemen an. 
ti~~ bir :: vermek siste
~i~:~ e ~i 1• a.flık en büyük 
~1~1t ~hine çı:ır devlet olan tn. 
~- erfJca e rn.aktadrr. Bu de

~laıt ~ bıdeıı il fkarr umumiyesi
'1i!' ley ~ auı:1 gelmektedir. 
~~hat, bir ,,.Perverliğine sebeb 
~I ~it lftaıll'd:~ık hissi değil
~ ldı. ~.Pek ı~tarafhk kanun
~ h'1-b lrletilt c\ın uz görünmeğe 
ttbı1'tı"1t, ll'a.baarn erika hUkUmetle-

deıı gu~ldı.ıfu k a ekono:ıni bağı ile 
>aı,~~ tıu e YaYJ.:aau :memlekette 

S t.... ddet aktadır. 
-vpla .. - evveı c .. 

bu rhıı-1.llıt ı>araı Uınhurreisi pi. 
~~ ~l ~hlikey arın A:ınerikanın 
L-"°'"--- lrla S t koyduğun .. 

o~-..q f~ atın al u, çun 
\_ - i hır h •nan malların 
~ t..:_--_•1 • ltb .. g'' . 

.~t .. _'ö.Yleırı.i . h:ıncsıne ve
lltb.~taıı .\ Şlı. Fakat şim-
'-11~~ ltı.erik . ti.: ... bUna d a pıyasasına 

· :""111r. a kirnse ses çı-

~ Aznerika 1U lki 

alakasını kuvvetlendirmektedir. Böyle 
olduğu halde artık siyasi teminatlarile 
sulhun temini icm' Amı>rilcanm tc§riki 

mesaide bulunacağı hakkında sözler 
işitilmez olmuştur. Böyle bir teşebbü
sUn başka devlet taraf mdan yapılaca. 
ğı ümid edilmektedir. 

Amerika şimdilik umumt sulhun 
teminini bütün dünyanın iştirak ede. 
ceği ikbsadi bir birlik husule getiril
mesinde mUm.kUn görmektedir. Eğer 

Avrupa devleleri Almanya ile İtalya 

yı tatmin edebilirlerse bu teşriki me
sai sulhun temelini teşkil etmi§ ola
caktır. Dünya siyasetinde bUyük rolü 
olduğu inkar edilmesine imkan olmı
ya.n Birleşik Amerika hükumetlerinin 
bugünkü sulh politikası bu merkezde. 
dir. 

Prenses 
Son ayların en büyük hadisele

rinden birisi de Holanda veliahdi 
Prenses Jülyananın evlenmesi oldu. 
Prenses bir Alman prensi olan 
Prens Bernhard ile sevişmi§ ve ev• 
lenmişti. Düğün, Kraliçenin muva· 
fakatile emsali görülmemi§ bir de
recede parlak bir ıekilde yapıldı. 
Düğün filmini seyredenler bu par· 
lak düğünün yapılı§ §eklini orada 
çok vazih olarak gÖrmÜ§ olacaklar· 
dır. 

Şimdi yeni evliler bir balayı se
yahatine çıkmı§ bulunuyorlar. Pa
risten sonra Londraya geldiler, ve 
burada uzun bir müddet kalmaları 
ihtimali var. 
Pren~s Jülyana, gerek kraliçesi 

tarafından, gerekse Holandalılar 
tarafından çok büyük bir sevgi ile 
sevilmektedir. Bununla beraber 
Prens de Holandada iyi karşılanmıı 
bulunuyor. 

Yeni evlilerin bu Avrupa seya
hatinden sonra yeni bir diinya se
yahatine çıkmaları da çok muhte· 
meldir. 

Prenses ve Prens Londrada bir 
lngiliz muhibbesinin yanında kal
maktadırlar. Resimde Prensesi İn· 
giliz muhibbesile beraber göriiyor· 
sunuz. Yukanda da sö,lediğimiz 
gibi Prenses J ülyana Londrada < ok 
tanındığı için daima gazeteciler ta• 
rafından takib edilmektedir. 

En demokrat bir memleketin bu şehrinde konfe
rans vermek niçin yasak edilmiştir? 

Amerika bütün demokrat mem· 
leketlerde olduğu gibi söz serbest· 
liği olan bir yerdir. Fakat bir şehri 
var ki, umum içinde bir nutuk aöy· 
lemek katiyen memnudur. Kor· 
valis isimli bu şehirde, hatta pa · 
pazlar bile bu kaidenin hilafına ha· 
reket edemezler. Beynelmilel töh· 
reti haiz bir konf eranaçıyı daha ge· 
çcnlerde terı yüzü döndürdüler. 
Kendisinin Korvaliı şehrinde kon
fe:-nns vermesine müsaade edilmi. 
yordu. 

Korvalis şehri bu tedbiri almıtk· 
ta kendini haklı buluyor. Çünkü 
otuz sene evvel böyle umum içinde 
söz söyle:ne~:te olan bia·i o ıehrin 
bütün kad..rııJannı çaldı. 

• • • 
Edmond Krefild, bir gün Kor

valis şehrinin sokaklarında belirdi. 
Saçları omuzlarına kadar uzanıyor
du. Sakalı göbeğine kadardı. Ken
dini "ermiş., bir adam gibi gösteri
yordu. Şehrin bütün kadınlan on
da ipnotizme edici bir kuvvet oldu
ğunu söylüyorlardı. Bu uzun saç
lı sakallı adam, ıehrin bazı evle
rinde boş odalarda toplantılar ya
pıyordu. Kadınlar yemeklerini a
te§ üzerinde yanmağa terkederek, 
uzun sakallı Krefildin toplantıları
na koşuyordu. 

Çok sürmeden Krefild isimli 
serserinin toplantıları haya derece· 
sini a~mağa ha1ladı. Cemaati so
yuyor ve: ··v uvarlanınız günah
karlar!,. diye en hürmete layık 
kimselere vanncaya kadar döşeme 
üzerinde tekerlek gibi yuvarlanma· 
lannı emrediyordu. 

Nihayet bu toplantıları evlerden 
çıkararak açıkta yapmağa baıladı.· 
Kendi pefine taktıklarını ayni suret
te dere kenarında, ça}'tr üzerinde 
oynatıyordu. 

Günün birinde, bu manzaranın 
bir fotoğrafını alan bulundu. F o
toğraf derhal yüzlerce basıldı ve 
dağıtıldı. Bunu gören erkekler ka· 
rılarının kollarından yakaladıkları 
gibi evlere tıktılal". Ve sakallı Kre
fild ıerserisini, katrana bulayıp üze
rine tüyler ya~trraıak şehirden 

Jülyana 

koğdular. Gölgesi ufukta silinince· 
ye kadar bekledikten sonra nalbur
lara gidip, kendileri işte bulundu
ğu zaman karılarını kilid altına al· 
mak için en iyi kilidin hangisi ol
duğunu araştırmağa başladılar. . . "' 

Çok sürmeden polis, Krefildi 

Hiddet köpüren kocalar, ıakallı ıerae. 
riyi katranladılar 

mahkum edecek muhtelif suçlar 
meydana çıkardı. Fakat tam üç ay 
için Krefild ortada yoktu. Sonra 
bir çocuk, bir gün evinin tahta 
temelleri arasında bakınırken Kre
fildin qıl ıııl ıııldıyan melun gözle
rini gördü. 

Kkrefild haftalardanberi orada sak· 
lı bulunuyor ve bir zamanlar onun 
ayinlerine iıtiralıc edip kendisine ha
la sadı'k olan l<:adınlar tarafından 
getirilen yemeklerle besleniyordu. 

Krefildi, iki sene için hapse attı
lar. Ve Korvalisin erkekleri rahat 
uyumağa ba§ladılar. Tedricen §e· 
hir tekrar eski sükun haline avdet 
etti. Krefildin nihayet serbest bı
rakılması hakkında hiç endi§e bile 
etmiyorlardı. 

Fakat bu garib oyunun ilk tem· 
silleri daha yeni başlıyordu. Kre· 
fild hapishaneden çıkar çıkmaz es
kiden tanıdığı kadınlarla muhabere
ye başladı. 

On yedi yaşındaki sarı saclı Es. 
ter isimli bir kıza, yakında büyiik 
bir sürpriz yapacağını, bazı plan-

Londrada 
ZAHiRE BORSASI 
İTHALAT: Buğday 277 çavdar 30, arpa 

120. bulgur 111. B. peynir 4, un 1:!3 kaşar 
2,~ tiftik 3,11 fasulye 9 mısır 411 pamuk 10,5 
Z. yağı 7, pamuk yag-ı 2,11 ton. Çakal 1234 
kedi 63 kunduz 18 Bansar 150 ta\'§&D H703 
tilki 1623 zerdeva 26 adet. 

lHRACAT: Razmol 269 l / 4 yapak 123 
3 / 4 afyon 28 1/ 4 iç fındık il li!Uk 19 1 / 4 
tavıan 44025 tilki 22113 \':tr§ak 90 sansar 2!)j 

::rdeva 124 kokarca 17S kedi 3 porsuk 430 
kurt 4 6adeL 

2 - SATIŞLAR: 

Bufday yumuıak kilosu 6 kunı11 211 pa • 
radan, buğday ııcrt klloau 6 kuruş 5 para -
dan, arpa kllo!!u 4 kuru§ Hi paradan 4 ku 
ru§ 20 paraya kadar, çavdar kilosu ll kuru;,. 
tan 11 kuru;s 4 pnraay kadar. mıınr sa., kilo 
ııu l'l kuruıtan ıs kuruş 5 paraya kadar, W. 
ti!< deri kilosu 109 kuru§tan 110 kuru§& ka.. 
d:ır. 

3 - TELGRAFLAR: 

Londra mııır Laplata nisan tahmUI kor 

lar hazırlamış olduğunu bildiriyor
du. 

Hazırlamış olduğu plan, Oregon 
sahillerinde bir koloni vücude geti· 
rip, ayinlerini orada istediği şekilde 
yapabilmekti. Yapacağı sürpriz 
ise, evvela San F ransiskoyu, sofı· 
ra Korvalis şehrini tahrib etmekti. 
Yalnız kendisini takib edenler bu 
tahribten kurtulacaktı. 

Ester, bu mektubu diğer tanı
dık kaclınlaragösterdi. Ve onların 
hepsi, günün birinde bir zelzele o· 
lacağını urvarak bekleımeğe baıla
dılar. 

Sonra, San Fransiskonun alev
ler içinde olduğu haberi geldi. 

Krefild etrafına daha şimdiden 
toplanmış olan küçük kalabalığa 

dönerek: 
- Ben size demedim mi~ De· 

di. Bu felaketler daha başlangıç
tır. Korvalis şehrindeki müminle
rime herkesten evvel haber verdnn. 
Onlar yanıma geliyorlar. 

Çok sürmeden Korvalisin kadın· 
ları filhakika onun yanına geldiler. 
Erkekler karılarını aramağa çıktılar • 
Kadınlar çocuklarile birlikte ortadan 
yok olmuşlardı. Genç kızlar, sa
bahleyin babalarını işlerine gider 
ken uğurluyorlar ve ikinci trenle 
Krefild serserisinin bulunduğu sahi· 
le kaçıyorlardı. 

Trenler o kadar kalabalık olu
yordu ki, kadınların bazıları l 00 
kilometreyi mütecaviz yolu yaya O" 

!arak katetmeğe çıktılar. • 

• • • 
Ortadan kaybolanlar arasında 

Ester de bulunuyordu. Erkek kar· 
deşi Corç, hemen takibe çıktı. Kre
fildin yerini buldu. Büyük Okya· 
nus sahilllerinde güne§li bir kum
sal... Esterin erkek kardeşi Corç, 
Krefildin kendisini bularak gırtla
ğına bir kurşun sukıp onu öldürdü. 
Sakallı serseri cezasını bulmu§tU. 

Corç'un adam öldürmesi dola
yısile yapılan muhakemesi esnasın· 
da Krefilde aid o kadar kepazelikler 
meydana çıktı ki, muhakemeyi ya
panlar, kendi karılarından ve r o· 
cul:,larından endişe etrneğe ba§ldı
lar. Corç sonunda mahkum edil
medi. Ve herkesin ellerini sıkar::ık 
mahkemeden ayrıldı. istasyona 
doğru yürüdii. Hiç bir§ey istemi· 
yordu. Bütün gayesi Konralis şeh
rine dönüp sakin ve mesud hayata 
avdet etmekti. 

Fakat daha trene binmek krsn:et 
olmadan ,tatil yapan birçok: halk a
rasından Ester sıçrayarak, manto
sunun altından bir revolver çıkarıp 
ağabcyisini vurdu. 

Sonra muhakemesi e.snasınc!a 
dedi ki: 

- Onu vurdum. Çünkü masum 
bir adamı öldürdü. 

Ester, jüri heyetinin tensibi ile 
tımarhaneye kaldırıldı. 

Korvalis şehrinde bugün nutuk· 
lara, vaazlara müsaade edilmemesi 
işte o sakallı serseri hadisesinden
beri bir anane halinde kalmış bu
lunmaktadır. 

teri 26 §ilin 9 peni kiloııu 3 kuru~ 65 santim. --------------
Londra keten tohumu Laplata nlaan tahmil! 
tonu 13 ııter 6 şilin klloııu 8 kuru!' 12 untım . 
Anvrrıı arpa Lehistan nisan mayıs tahmlll 
100 kilosu 152 B. frank kllo.!11 5 kunı~ 63 
sanUm. Lh·erpul buğday mayııı tahmlli 100 
libre~ı 9 ,mn 9 peni kl'osu 6 kuruş iO san 
tim, Ş•ka"'? bultrlRY Hartvlntcr mayıs tahml 
li buocll l3i 3/ 4 ııcnt kilosu 6 k•ıru, l i san 
Um, Vlnlpek buğday }'anltoha may111 tahmill 
bu,ell 136 7 / P. ııent klloını 6 kuruş 37 !lan 
tim. Hamburg le !rndık C:lrl""Un derhal tah 
mil 100 kilosu l i2 R. mnrl< Si kuruş G1 san 

• tim. Hambur;:- ir. fındık Levan derha !tahmil! 
100 kilosu 172 R. mark Si kuruı 51 aantim. 

KUltUrde yeni taylnler 

Cümhuriyet kız fü:esi riyaziye öf. 
retmenliğinc Yuvakimyan lisesi öğret. 
menlerinden Mehmed Halid, edebiyat 
fakültesi arkeoloji §efliğine MUnire, 
Cümhuriyet kız lisesi fen bilgisi öğ
relmenJ" ğin"" Mürşide, Efganistandan 
f'"hrimiz" dönmfü; olan Emin AH Hay
da.rpaşa lisesi t~rıh öğretmenliğine ta. 
yin edilmişlerdir, 
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K:adircan KAFLI Tefrika: 25 

Türkler... Türkler ... Arkamızı sarı
yorlar •. Arkamızdan vuracaklar •• 

Soluk soluğa ilave etti: 
- Hepimizi sardılar. Ben nasılsa 

kaçtım. Bizimkileri kılıçtan geçirdiler. 
Zabarya inanamıyordu. 
Nal seslerinin bir harp gürültüsüne 

dönmesi de onu şüphelendirmemiş de· 
ğildi. Fakat henüz ümitleri kaybolma. 

mıştı. 1 
Yüksek rütbeli zabitlerden Brentino 

da bunlıırr dinlemişti. Sinyor Zaharyaya ı 
bcıktı ve: 

- Bu asker aptallıkla tanınmıştır. 
Hatta Oryanonun onu emir neferi ola· 
rak seçmesi metresini zeki ve kurnaz bir 
neferden kıskanması yüzündendir. Pek 
o kadar kulak asmaya gelmez. 

Zaharya oraya bir asker gönder • 
mek ve anlamak istedi. Atla gidilemez
di ama yaya gidilse gene gidiş geliş 
yirmi dakikadan çok sürmezdi. Fakat 
o aralık tepenin ardından gelen harp 
gürültüleri yatıştı ve bir yangın kızıllı
ğı göründü. 

Zaharya hükmünü verdi: 
- Kasabadaki halktan birkaçı Orya

noya karşı koymak istemiş, o da onla· 
n savmak için biraz gecikmiştir. İşte 
yangın başladı. Bu aptal nefer korku -
dan kaçmış olacak. Ve Rinaldoyu göste
rerek Brentinoya emretti: 

- Bunu hemen kaleye göndertin ve 
hapse attırın. Yarın herkesin önünde ce
zasını görecektir. 

Rinaldo bağırdı: 
- Ben ... ben doğru ... 

Brentino onun §akağına bir yum
ruk ::alladı ve iki nefer hemen ağzını tı
kadılar. 

Zaharyanın gözleri şimdi İzmir kale
sine ve-büyük kapıya çevrilmişti. Bren· 

ğınık bir halde olan yüz Türkü kolayca 1 
öldürebilirlerdi. Kaldı ki onların ıdövüş
meleri sırasında bin kadar piyade aske· 
ri de kale kapılarına dayanmış olacak -
tı. 

O kanar çabuk görülen bu tatlı rü -
ya pek kısa sürmüş; Sinyor Zaharya ile 
yanındakilerin gözleri büyük bir hayret 
ve korku ile açılmıştı. Çünkü kale ka • 
pısına ancak kırk elli kulaç kaldığı sı

rada ansızın Cineviz atlılarından en Ön· 
de gidenler kapaklandılar, homurdan • 
malar, çığlıklar ve karmakarışık gürül
tüler duyuldu. 

Atlar ve atlılar üstüste yuvarlanı • 
yorlardı. 

Brentinonun düdüğü bir çığlık gi -
bi öttü: Yardım istiyordu. 

Atlardan bazdan sağa sola rastgele 
kaçıyorlardı. 

Zaharya ne olduğunu anlamamış, pi
yadeye: 

- Daha hızlı f 
Kumandasını vermiş, kendisi de a -

tını sürmüştü. 

Atının üstünden düşmemiş olan bir 
asker geri dönmüş ona bildiriyordu: 

- Tuzak ... Tuzağa düştük 1 
- Ne tuzağı? 
- Orada gizli hendek varmış. 

Ne Sinyor Zaharya, ne de general 
.Kornaro He diğerleri, içinde bulunduk
ları hali anhyamıyorlardı. 

Belki anlıyacaklardı; fakat vakit kal
mıyordu. 

Nitekim §imdi de kale kapısından 

sekizer kişilik saflar halinde Türk at

lıları dışarı fırlamııılarıdı. 
Kornar hemen h"tıtnnttnn vr'rdi: 

- İşler düzeliyor. Hesabımıza göre 
kale bomboş kalıyor. Bunları piyade -
miz pek kolay haklıyacaktır. 

Zaharyaya bunları söyledikten 6on
ra atını sağ cenaha doğru sürdü. Ayni 
zamanda kumanda veriyordu: 

- Mızraklar ileri! safları sıkıştır 1 
Yürüyüş yavaşladı ve ay ışığında 

yüzlerce mızrağın çelik uçları, ölüm pa
rıltıları saçmağa başladı. 

Zaharya Türk atlılarını sayıyordu. 
Sayılar yüz elli olunca irkildi. İki yü· 

zil geçip de üç yüze yaklaşınca şaşırdı. 
Hesaplar hep yanlış çıkıyordu. 
Lakin henüz zaferine güveniyordu. 
Kornaronun hakkı vardı. 
Türk atlıları biribirinin üstüne dil • 

§Üp ıde kalkmağa çalışan Cinevizlileri 
kılıçtan geçiriyorlar, kaçakları okla vu
ı uyorlar; mızraklannı uzatarak saf tu -
tan piyadeye doğru saldıracakları yer • 
de birdenbire durup ok yağdırıyorlar -
dr. 

Kornaro daha çok dayanamadı. 
- Mademki onlar gelmiyorlar, biz 

gideriz! 
Diyerek: 

- ileri! Hücum! .• 
Kumandasını verdi. 
Saflan kımıldamıştı ki sağ cenahın 

gerisinden nal sesleri duyuldu. Dönüp 
bakanlar üç yüz kadar atlının biraz ka
rışık fakat kasırga gibi geldiğini &ör -
diller. Ayni zamanda: 

- Türkler! •.. 
- Türkler arkamızı çeviriyorlar! .. 
- Arkadan vuracaklar f. 
Diye sesler duyutdu. 

( Arka8ı var) 

tinonunclindebkvardiyandüdüğüva~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~-

Edirnede 
Bugün 1 ürkkuşu 
törenle açılıyor 

dı. Bu düdük denizlerde nöbet başları· 
nı haber vermek ve hazan da forsaların 
kürek çekişlerine kumanda etmek için 
kullanılırdı. O gece hücum kumandasını 
verecekti. Karada ve hücum için hiç 
kullamlmryan bu sesden, başkaları bir 
şey anlamıyacaklar; anlamak için bir ıda- Edirne, 22 (Hususi) - BugUn, T•:lrk 
ha ötmesini bekliyeceklerdi. O, bir da- kuşu komitesi umumi müfettiş Gene. 
ha ötmiyccekti ve Türklerin şaşkınlık - ral Kaum Diriğin başkanlığı altında 
]arı sırasında hemen baskını yapmış o- toplandı. 23 Nisanda Edirnede açılacak 
lacaklardı. olan T•:.irkkuşunun açılma törenine a-

kt 11 k id hazırlıklann son safhası da crözden 
Kayalık tepenin ardındaki zı ı " 

b. , t n ld b"" '"dil geçirildikten sonra hazırlanan progra. 
ırt•a~ a c o u ve uyu . 
Zaharyanın yüzü gUIUyordu. mm fazla miktarda bastırılmasına ve 

_ Oryano iyi çalışıyor ı binlerce vecizenin tayyarelerden atıla. 
Diye mırıldandı. cak şekil ve surette hazırlanıp bastrrıl-
Halbuki bunlar, Cinevizlerin bir kıs- masm~ karar verildi. Umumi merkezden 

mınr yere seren ve birçoğunu da esir e- bildirildiğine göre tayyareler, parı::c:Ut
den Ebat Bey tarafından tutuşturulan ler ve planörler, muallimlerinin idarcle
bi • . ., ... ot ve ç"lı yığınıydı. ri altında 23 nisanda Edirnede bulun. 

Türk kalesinin kule ve mazgalların- durulmuş olacaklardır. Trakya baştan, 
d '• ş·.ısmalar oldu. başa neş'e içindedir. 

B:·yük kapı gıcırdadı ve açıldı. Edirne, (Hususi) - İzmir fuarına 
s·'1yor Zaharya sevincinden güçlük- hazırlanan Trakya Pavyonu için bölge-

le k~r 'ini tutabiliyordu. nin dör vilayetinde hummalı faaliyetler 1 
- 1 .. te, çıkıyorlar... devam ednmektedir. Kadınlar kolu. ! 
Kornaro ve Brentinoya: Bayan M.:tlc.\e Diriğin başkanlığı altında 

- iyi bakın! Kaç atlı okluğunu anla· toplandı. El ve ince işleri i~in komitel::-

Sıvas'ta 
Samsun muallim

leri bekleniyor 
Sivas, (Hususi) - Haber aldığımı -

za göre bayram tatilini geçirmek üzere 
Samsuna giden Sivas muallimlerine i
adei ziyaret etmek üzere 23 nisan bay
ramında da Samsun muallimlerinden 
toplu bir kafile şehrimize geleceklerdir. 
Samsun muallimlerinin Sivasa geldik -
leri zaman karşılanmaları işi hakkında 

kültür direktörlüğünce bir program ha
zırlanmaktadır. 

HALKEViNDE KONFERANSLAR 

Halkevi dil, tarih, edebiyat kolu ta
rafından Halkevi salonunda haftalık 
konferanslar başlamıştır. ilk konferans 
kültür .direktörü Cemal Gültekin tara
fından "Güneş • Dil teorisi,, hakkında, 
ikinci konferansı da orta okul öğret • 
menlerinden Süleyman Özsever tarafın
dan kooperatif ve kooperatifçiliğin e _ 

hemiyeti ve faydası hakkında verilmiı· 

Ankara ıro·mür yak 
vasıtalar • 

sergısı 
• 

(6 ıncıd<ın cleoom) \ 
nan şu levha insanı eser karşısında dü
şündürüyor: 

şimendiferlerde, yataklı 
da, otellerde birçok kolaY 
terilmiş ve tenzilat yapılrıııf 

"Kömürün yeraltı bolluğu ıervet ölçü. 
ıüdür. 

Aııl refah ölçüıü kullaruı çokluğudur.,, 

M erdivenlerden apğı kata inerken 
üç resim görüyorsunuz. Bunlar 
(Dün, bugün, ve yarın) dır. Bi

rincisi, yan müstemleke olan impara· 
torluktur. Memleketin ıerveti yabancı 

ıermayenin ve tekniğin elindedir. Mem
leketin ormanları harab edilmektedir. 
Bu devirde Türk kömürü yabancı ıer
mayeye kazanç temin eden bir vasıtadır. 

İkinci devir, cümhuriyetle beraber 
baıhyan plln ve kalkınma devridir. Ya. 
bancı sermaye ve teknik yerini milli ser 
maye ve tekniğe terketmİ§tir. Memleke. 
tin yeraltı ve yeı•JıtU iJletme planları 

hazırlanmaktadır. 1nıa heyecanı bütün 
memleketi sarmıştır. Ağaçlar baltalan
maktan kurtulmuştur. Kömürlerimizin 
istihsaline başlanmııtır. Fabrikalar ku
rulmaktadır. 

Üçüncü tablo da, cümhuriyetin bü
yük ideali mes'ud Türkiye görünmekte
dir. Fabrikaların bacaları tı:ltmektedir. 

Memleket demiryollarla bir örümcek 
ağı gibi örülmüştür. Kömür ocakları, 
bütün madenler işlemekte, traktörler, 
nakıl vasıtaları kömür ve milli mahru. 
katla hareket etmektedir. Stepten eser 
kalmamıştır. Yeşil ve bol ağa~h Türkiye 
gö.,:iküyor ... Her yer ekilmiş ... Mamur 
şehir ve kasabalar ... Buralarda yaşıyan 
şen ve dinç, güler yüzlü cümhuriyet 
vatandaşları ... Bir tek kelime ile, mes
ud Türkiye canlandırılmıştır. 

GÜZEL BiR MÜZE. 

Alt katta en modern maden ocağı 
lambalarının teşhir edildiği köşeye ya
kın bir müze kurulmuştur. Burada ilk 
devirlerdenberi kuUanılan lambalar ta
rih 11raıile meraklrların önünde güzel 
bir kolleksiyon teşkil etmektedir. 

Bundan ıonra, birçok mutfak ocak
la?, dikkate tayan kalorifer teıiıatı ve 
daha birçok kt:içük büyük teıhin ve ta1ı
ma aletleri insanı hayrete düşürmekte. 
dir. 

Bu katın duvarlarında da vecizeler 
var: "Maden kömürü kulanmak hem 
kendine hem yurduna faydalı<iır.,, 

Sonra, dünya linyit istihsalatını gös
teren grafikler, mukayeseli birçok lev
halar var. 

E abrikaların aletlerin kömür yak
ma kabiliyetleri hakkındaki id
dialarını tecı•:.ibe etmek üzere 

bir pavyon ayrılmııtır. Mümtaz bir jü 
ri heyeti, en idareli ve memleketin ihti. 
yaçlarına en uygun aduettikleri aletleri 
ve tesisat? intihab edecektir. Bu suretle 
intibah olunan eıyaya miikafatlar ve 
diplomalar vr'rllecektir. Miikafat kaza
nanların isimleri ilan edilecek ve müka· 
fat tevzii merasimi bilhassa parlak ola
caktır. 

GÖSTERİLEN KOLAYLIKLAR 

Sergiye i§tirak edecek firmalar ve 
mal teşhir edenlerden ser gıyı 

gezmeye geleceklere, vapurlarda. 

Sergi içinde kullanılacıkd 
··z c 

havagazı sarfiyatından yu 
lat yapılmaktadır. Broşür, 0 

rı ve diğer sergi muhitinde 
Jamlar resimden muaf tutul 

Serginin devam ettiği bir 
için bir eğlence ayı oJacatctıf• 
mumi katipliği güzel ve ıenı" 
ram hazırlamıı1tır. Konser, 
den parti ve daha birçok d 
pılacaktır. Bilhassa könıür 
müteallik filmler öğretici 
bari!e sergiye gelenleri çok 
rakacaktır. 

SEYYAR SERGi 

M:.ikafat kazanan eşya 

seçilecek alet ve cihazlar, ;:,_ 
halinde Devlet Demiryolla 
aksamı üzerinde gezdirilece 
:ıergi idaresi, bu münasebetle.! 
tin her tarafında kuvvetli bl 
yapacaktır. 

lŞ BANKASI VE St~ 
Türkiye İş Bankası, etY' \~ 

lerin banl;a ve sigorta mua~t e'° 
laylaştırmak maksadile segı 

şube açacaktır. . 
Hülasa, T•Jrkiyer.in ikin'~ 

planla giriştiği büyük sana} t 

reketi içinde bir cüz olaralc . 
kömür davasının bu canlı est~ 
ğe değer bir güzelliktedir. 
Ankarayı ve sergiyi görrrıeğe 
bir milli vazife olmuştur. 
vazifeyi yapıyorum ... 

Saffet G 

DON ~e v~ 
TERCUME KUL fl'~ 

Bu irfan hazll''ıfl 
abone olmak I~ 

kolayhklar 

tı 
Memlekette okum~ ·ııi 

yaymak ve kitap tedarıl<1 ~ 
}aştırmak maksadile ouıı '~ 
nn kitapları için her 1<esC)ııı 
ri§li ve pratik bir abone ti~ ı1 
nulmuştur. 1 inci kil'lP~ıc l 
kitaba kadar olan on ci1t11tııf 
serinin abonesi 636 kurtlş·r 
nun 236 kuruşu peşin •;eri~ 
da.n sonra her ay bir lira 1 • 

11 inci kitaptan 20 iıtC ,ı 
kadar olan on ciltlik 2 incı 
abonesi 504 kuruştur. 2<>4 ~ 
peşl;ı verilir ve ondan sorıt• 
bir lira ödenir. ~ 

21 inci kitaptan 30 IJ11~: ,ı 
kadar olan on ciltlik 3 unc

2 
•ıı 

abonesi 532 kuruştur; :?3 ~t 
peş:n verilir, onda!'l sorıt• 
bir lira verBlr. ci ~ 

31 inci kitaptan 41 .. idı 
kadar olan on ciltlik 4 un 
abonesi 520 kuruştur; 2~r 
\•erildikten sonra her aY b 
denir. 1 _, 

malryız ! rine direktifler ver:ldi. Hafta toplantı· 
Dedi. larına <füzenle devam edilecektir. Ayrı-

tir. -----------------

41 inci kitaptan 51 lI1~ 
kadar olan on ciltlik 5 flts8 
abonesi 488 kuruştur; 1 ıJt' 
pe~in ver!lir \'e her ay bir 'Oc yüz atlı kale kapısından çıkarak ca Halkevi salonlarından birinde acılan 

yan ,:na doğru dörnal uza~laştı. Edirne vilayeti Muhtarlar kursu tcdri-
Zaharya Brentinoya döndü: satma düzenle devam edilmektedir. 

- Çal! Behçet Perin 
Diıdük öttü ve Brentino başta oldu- ---------------

ğu halde en önde olan üç yüz Cineviz 
atlı ı k!lı~larını çekerek ileri atıldılar. 

Piyadeler de onların arkalarından 

koşaradımla gittiler. 
7.aharya ile Kornaro yanlarrnda bir

ka~ atlı ile orta bir yerde bulunuyor -
lar: hücumu idare ediyorlardı. 

Biraz sonra aydm1ığa çıktılar ve u
fukta yükselen ay ışığında Üx yüz atlı -
nın kalenin henüz açık duran kap:sınş 
do ru yıldırım gibi ilerlediğini gördü-
ler. 1 

işte kaleye ancak altmış kulaç kal-1 
dılar. 

Kapı haHi nçık ı 1 

Demek Türklerin hiç bir şeyden ha
herkri yok. Henüz farkına da varrnadı
kr. Zaten fa:-kma varmış ols:ı1ar bile 
artık i~ i~ten geçmişti. Bu üç yüz süva-1 
riden yüz tanesi içeriye girse orada da-1 

Günlük 

R DYO 
Programı __J 

öCLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 Pl~kla TUrk muslklııl. 12 50 

Havadis. 13,05 Muhtelif plf>..k neıınyııtı 14,00 
Son. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

Sant 18,30 PIA.ldn dans muıılkisi. lfl 00 
Çocuk Esirgeme Kurumu nıım·na konfrro.nn. 
Doktor Fethi tarafından: 19,30 Spor mUııa-ı 
habclcrf E,rcf Şefli< tarafından 10,00 TUrk 
mu !ki heyeti. 20,30 Ömer Rız:ı ta·afmdan 
r.rapça söyle\•. 20,45 Vedia Rıza \"e arkndnşl 
l'ırı t.nrn:ıudan Ttırl< musikisi \"C h:ılk şnr-

1.:lan: ~aat ayan. 21,1:1 Orkestra· 1 
Sııat 22,1:1 Ajanıı ve borsa haberleri ' ı 

ertem ı;Unlin programı. 22.~o Pl~kla ııololar, 
opera ve operet parçaları. 23,00 son. 

Bu konferanslar muhitçi alaka ile 
takip edilmektedir. Memleket hasta • 
nesi operatörü İbrahim tarafından ve • 
rilen "Keyif verici zehirler,, mevzulu 
konferans da büyük bir alaka uyandır
mıştır. Halkevi yakında halk geceleri 
de tertip etmek için hazırlıklara baş • 
ltmıştır. 

Halkevi neşriyat ve kütüphane kolu 
tarafından ayda bir defa çıkarılmaya 
başlandığı halde §imdiye kadar iki sa • 
yısı çıkan Orta Yayla dergisinin umu· 
mi neşriyatını kıymetli ve çalışkan kül
tür direktörilmüz Cemal Gültekin üze
rine al=nıştır. Dergi bugünlerde tekrar 
çıkmaya bJşlıyacak ve bundan böyle 
her ay muntcızaman çıkacaktır. 

23 NiSAN HAZIRLIKLARI 

23 nisan çocuk bayramı için Sivas ve 
çevreııln:ie hazırlıklar ba~lamıştır. Bu- j 
gün için yapıiacak işler iızerinde bir 
program hazırlamak üzere bu işle bir1 

komisyon meşgul olmaktadır. Bu 
yılki 23 N i s a n B a y r a • 
m ı n r n diğer yıllardan daha canlı 1 

bir surette geçmesi ve tezahürat yapıl· 
mc:ı;ı için uğraşılıyor. O gün lise ve ilk 
okullarda müsamereler verilecek, ayrı

ca çocuk balosu ve eğlenceler hazırla • 
tıla:aktır. 

YAGMURLAR BAŞLADI KÖYLÜ 
SEVİNÇ 1ÇiNDE 

Sivas köylüsünün beklediği bereket· 
li yağmurlar Sivas ve çevresinde yağ -
maya başlamıştır. Yeni yıl mahsulü i~in 
çok iyi tesir yapacak olan yağmurlar 
biltün çiftçiyi sevindirmiştir. 

MESLEKİ KONFERANSLAR 

ilkokul öiretmenleri gene, araların
da her çar§amba mesleki konferanslar 
ve nümune dersleri tertip etmektedir -
!er. 

öCRETMENLER!N EGLENCESt 

Sivas -öğretmenleri toplu halde her 
on beş gunde bır halkevi salonunda eğ
lenceler tertip etmektedirler.. Bu eğ -
lcrıC'eler çok samimi ve neşeli geçmel• -
tedir. 

N. N. Duman oğlu 

nır. ol 
50 kitaba bırden abOlle ~ 

tiyenler peşin 8 lira ,•e.rıı; 
taplarm tamamını alır "-_,,, 
her ay 3 lira ödi;verek 6 

saplarını kapatırlar. 1 
!il inci kitaptan 60 ~ytıC' 

ı ııı kadar olan 6 mcı ı:ıer n iti 
43'3 kuruştur. 1 ~rn ~ı peş 
\'e her ay bir lira ödenir···" 

Abone olmak için ııdll" 
)-.:;:dıma müracaat edilr1'e 

bili· 
Telefon: 24370 tstarı 

KVRllN doJtlO 
Necaettin Ata.

Her gün 16,30 datı ı: 
Lalelide Tayyare apartınıaf1 Jc' 

2 numara 3 de hastalarını O 
Cumartesi günleri ı 4 del1 ı 
muayene parasızdır. 



~darına Genel 
ta S 
~ou. a t ı n a I rn a 

Konıutnnlığı Anka
Konıisyonundan: 

l 

1. lllckteb· 'h 
' l::ı . 1 ı tiyacı için: 
~tta11 · dckı orneği bezlerinden vasıfları dairesinde mamul olarak 700 Nev
tt 'öo 'Ye kılıf, yatak çöı şah ve 350 yatak kılıfı, yatak yüzü 350 yastı~ 
,~t ı Peçete ve yüz havlusu kapalı zarf usulü ile 24-4-1937 Cumartesı 
' O lda 
t .' l'a. satın alınacaktır. 
'1, lllarnına 8309 kıymet biçilen ve eşyaya ait şartnameler parasız 
'ı.::~ndan alınabilir. örnekleri vardır. . . 
~ha Stltrrıesine girmek isteyen Iuin 62 3. ı 8 kuruşluk ılk temınat mak -
~r 2ka tnektubunu muhtevi teklif mektuplarını eksiltme günü saat do

ıtoz:n· 
ısyona teslim etmiş bulunmaları. (817) (1897) 

ı:;:l!:rıcn bedeli (10800) lira olan 400 ton döküm koku 21-5-1937 cu
<~r. lS,30 da kapaİı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alı: 
i 11 iıc • ~ ifŞ 
.,.tg'~aıttrnıck isteyenlerin 81 o liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 

o~~:ı t a:ı. Resmi Gazetenin 7-5-936 T. 3297 No. lu nüshasında intişar 

BORSA 
22 4 . 937 

BU&lamıu j'lldn lpreW olanlar, be 
rtade muanıde corenıer<llr. Kukaml&r 
'l&a\ U de kap&ru1 ub9 U.yııtlllrl ıa. 

PARALAR 
• Sterıtı:ı 
•Dolar 
• Frank 
•Liret 

G21 - Pczeta 
12J - •Mark 
ll3 - •Zloti 

28 • 
2".? 50 

12:; - • Pengo 24 -
• Belçika Fr. 
•Drahmi 

Si - • U!y 14-
22 - • Dinar 52 -

• tsvtçre Fr. 575 - Yen 
•Leva 23 - • l<"ron tsveç 32 -
• Fıortn 
·Kron Çek. 

GG - • Altıa ıroı 
jj _ • Banknot 2:;3 

Şllill Avuıı 23 

Ç=KLER 

• LOD<1n 623 • Viyana 4 2230 
• Nevyorlı O 7tı0S • td.ııdrtO 13 88-H 
• Pıuu 
• MJııtııo 

• Brtlkııeı 
• AUna 
• Ct'Dt''l'n 

17 80 
ı:ı tr2i0 
4 G:;ü~ 

Si 8812 
3 -rnt4 

• B<'rltıı 
• Varşova 4 ljij 

• Buda P"O'.. 3 \.l&:!j 

• Bllkree 107 f>HO 
• B<>Je:raô 34 43 

• &tya G4 ZO::>O • Yokoham1t 2 7:;7:; 
• Am~terd""' l U4:J • Moskova 23 ~3:; 
• Pr11ı ~.? GS2:> • l'tnkbolm 3 115 

ESHAM 

!ş Banknsı 9 00 rr.-mvaJ 
AnBdıllU 23 7j • Çlmt'D~O 14 2.:i 
Rejt ,- Uı..yoo Del 
Şlr. Hayrty Ş"'"k Ol-1 

• Merkt'z Bıtnk ~3 50 Balya -
U. SIS?nrta Şark m ecr• -

Bomooti 10 jj feft'fon 

.stlkrazlar Tahviller 
• 1938 T .HC'W ı 20 22.:i s:ıektrtk 

• • • D 1900 rram •• , 

• • • m 20 RlbUm 
C.tlk.Dl\blll ~·9 • An..&dolo J 3900 

• ErgeııJ bUk 9:1 - • Anadolu n 3!J 00 
1921' ,.. M - """"nıu m 
8. Ernırum 9j - Mümessil A 4400 

Ct.~t,\ Cumortt"!'I 

Takvim 22 Nisan 2,1 Nic;an 
! [ Sefer 12 Sefer 

uun 11ogı.lf'.ı !' 09 5 08 
Gün batı§J ~ 8.51 18 :>8 
Sabah aamAD 400 400 
ogıe oam&%l 12 12 12 1 :l 
[kJndl oa.uı aaı 16.01 1fi.Ü1 
Akşam ııamliZI 1857 18 58 
Yatın ııamazı 20 ,)6 2038 
lmaalı ~28 3.16 

Yılm geçen gtlnleı1 1 J;i J ı 4 
Yllın kıtl"n gtlnll'ı1 252 2.51 ~ ı._ a1ıınat 1·f1 · · • ·· t ~dar name dairesinde alınmış vesika ve tek ı erını aynı gun saa !------~---------..; 

! ş,ttııallı komisyon reisliğine verme leri Hizımdır. 
''<llı 'tc eler Parasız olarak Ankara da .Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 

Bcvk §eOiğinden dağıtılmak tadır. ( 2150) 

" . ' . 
J 

- ----=-------

UM BARA 
o l-

B I RE', 
1000\ 
VEREN i 

TARLADIR·' l 
1 

-. 
--

•, .1 "Ac.. . ·~ 
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Cok Mühimdir 
OKUYUNUZ 

KURUN ve HABER gazeteleri okuyucuhırınm faydaları için' 
yaptığnnız teklifi hüsnü kabul ederek: . 
1 Her türlü ihtisasa göre doktorlar 
2 - Di~iler, 
3 - Eczacılar, 
4 - Erkek ve kadın berberleri, 
5 - Terziler. 

ile okurlarını tanıştırmaya hizmet işini servisimize ~enniştir. 
Bu meşguliyeae bulunanlardan arzu edenler bu gazetelerın DOK
TORU, DİŞÇİSi, ECZACISI, BERBERİ ve TERZİSİ olarak semt 
scrnt okuyuculamnıza tavsiye edilecektir. 

Gelebilenlerin bizzat ve meşguliyetleri fazla olanların mektup· 
la en kısa zamandn müracaatlarm1 rica ederiz. Bu müracaatlarda ça-
lışına şekilleri kendilerile birlikte tesbit edilecektir. . . 

Vak1t Propaganda Servısı 
VAKiT Yurdu 

Ankara Caddesi - İstanbul 
Tele fon: 24370 

I • 

ı ! 
1 

/·rııı-

~/ 

--------~------~~----------------
Istanbul Bell'd~yesinden: 

Senelik muhammen kirası 300 lira olan Floryad'l Kalitarya mahallesinde 
Flor a sokağında Havuzlu bahçe ve gaz "no 938 senesi şub::t sonuna kadar kiraya 
veril:ek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Mlidiirlüğündc 
görülebilir. İstekli olanlar 22 lira 50 kuruşluk ilk teminat mel.tup veya makbu . .:
zu ile 3 - 5 - 937 Pazartesi günü saal 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (2172 > 

Belediye Sular idaresinden: 
Kaatanede yapılacak bazı ameliyat dokyısile 23-4-1937 Cuma günü ak

sam saat 21 den ertesi giinü sabah saat dörtle kadar İstanbul yakasının yüksek 
;emtlerinde terkos sularını l:esmek zarur eti hasıl olacağı muhterem halka bildi • 
rilir. (2289) 

Aylık 

s a~·lık 
6 nylıl< 
ı· ıllıli 

KURUN 
ABONE TARIFDSI 

l\lcmlrl•et Memleket 
l~·Jnde dı,ınd:ı 

ıı:o 2-· •J 

41'0 750 

750 1100 

1100 '.?'100 

Tarifesinden Balkanlar için ayda otuzar k•1o 

ru~ dUşUIUr. Poı;ta tılrll~lne girmlyeo Y!!<' 
tere ayda yetmı, beşer kuru, zammec.lillr. 

Türklycnın hl'r posla merkezinde 
IiURUNa abone yazılır. 

Adresini değlı;tlren aboneler 25 kuru~ 

öderll'r. Göndermlyenlerlo adreslcTl 
dc~lştirllmez. 

OSMANLI BANKASI 
!LAN 

Osmımlr Bankasının Galata, Yeni· a-I 
mi ve Beyoğlu daireleri. Bahar Bzyra -
mı münasebetile 1 Mayıs 1937 tarihinde 1 
kapalı bulunacaktır. 

KURUN 
lLAN tlC'HETJ.Jml 

Ticaret ll.1nlarının ııan sayıfıılannda 

santimi 30 kuruştan başlar. llk sayıfada 
250 kuru~ kadar çıkar . 

BUyUk. çok deva01lı kıl!şcll, renkli llfuı 

\'erenlere nyrı ayrı indirmeleri yapılır. 
f!"smı il:lnların bir satırı l O 1' ıır:ıştur. 
(\üçlıl< l!!lııl:ır: 

nır d<>fn zo, iki defrun 50, Uç defası 6:5, 
dört defam 71> \'e on defası lOO lmnıştur. 
üç ay:ık ıııın vcrm1er.n bir <lc!nsı beda• 
vadır. Dört snlırı geçen lltlnların fazlll 
satırları beş kuruştan hesap edilir. 

KURUN h~m doğruclıın doğruya, kcn• 
dl idare yerinde, hem Orhanbcy hanında 
VAKiT Propaganda Servisi eliyle 11An ka• 
bul eder. -- .. •• 

1Ş ARIYOR 

Lis~ son sınıf edebiyat şubesinden 
terki tahsil ctUm. lyi Almanca ve 
ingilizce bilirim. Katiplik arıyorum. 

Eyüp Bnb->...haydar nmhallC$i mektep 
sokak No. 11 Sırrı Kanıar 
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Nr. 270902 - Beateniair §Ula - ÇİÇEKTEN NAGMEDEN 
Hüzzam ıarkı - AŞKINLA SORONSEM 

Nr. 270900 - Upk p.rkı - DELlSIN DELi GÖNLÜM 
U§ak ıarkı - O BENiN SON EŞiMDi 

Nr. 270901 - Halk p.rkısı - ESMER BUGÜN ACLAMIŞ 
Halk ıarkııı - KARANFİL 

Satısa çlkarılmıstır 

Ç~kü .. ASPIRIN se~ler
denberi her türlü "soğukal~ 

... .v~ .... 

gınlıklarına ve a~rılara karşı 
""' -·· " .. ~ · tesiri şaşmaz 'bir ilaç olduğunu 

f~biı}: elmişlir. . · 

A ,S "F? 1-R' i N in .. tesirinden 

Mühim kolayhk ar 
Atağıdaki hizmetlerden birine ihtiyaçları olanlar 

Bir Telefon · 
Bir mektup 
Bir Kart 

Bir adam göndererel< ~ 
veya bizzat gelerek ıervisimizJe temas etmelidirler. 

VAKiT PROPAGANDA 
SERVİSİ 

Okuyuculanmıza hizmet olmak üzere aıağıdaki huswlarda 
l<endilerine lazım olacak kolaylrklan kendileri gibi düıünüp halle
decE:k, itlerini aörecektir: 
1 - Mobilya, eıya vesaire satmak veya almak isliyenler, 
2 - Katip, muhasip, hizmetçi, atçı, İ§çİ istiyenler ve bu hizmetlere 

talip olanlar. 
3 - Kiralık, satılık ev, apartıman, dükkan, mağaza arayanlar. Ki-

ralamak, kiraya vermek. Almak veya satmak istiyenler, 
4 - Dcra vermek veya almak iıtiyenler, 
5 - Otomobil almak satmak veya iıletmek iıtiyenler, 
6 - Radyo almak satmak veya tamir ettirmek istiyneler. 
7 - Tercüme ettirmek veya tercümeler yapmak istiyenler bu 

hizmetlerini kolaylıkla ve emniyetle çarçabuk görebilmeleri 
için (V AKIT PROPAGANDA SERVISl) nde bu itlerle 
meıeul olmak üzere aynca bir büro vücuda getinniştir. 

Müracaatlarda hiçbir kayıt ücreti alınmaz. 
Yakıt Propaganda Servisi 

Ya kit Yurdu Ankara Cad. latan bul 
Posla kutusu 46 Telefon 24370 

Telgraf - Propa{!anda Vakit 
. . "": . . - ,. . t "-'. t ~("ı.' •• .. ,, ~ 't. 

' • » ' ' · 1 ,... ' ' • '·•;.: •. ·,ı,;;,,·'>J.'fr.'1:'4".'·!. :.c.~· z~' 
• " ' • •. • • • , • ~ ~; ••• , •' '' .... L t •• \. ::.':.. '.r;_ ,.'- ~.:.. ~· , • .. '*''. 

LARIDIR. 

RADYO MAKlNALARI !CiNDE EN BÜYÜK 
MUV AFFAKlYETJ ELDE EDEN YALNIZ 

Kürreiarz üzerinde radyo birinciliği rekorunu kıran MINERV A radyolaı ını alan• 
lara sorun dinleyin tecrübe edin öyl-:: alın. Beş yaşında bir çocuğun dahi idare ede· 
bileceği kadar kullanılması kolay ve saniyede dünyanın her tarafını ayağınıza 
getirecek kuvvette bir radyo makimısıdır. 
UMUMi VEKiLi: 

ABDURRAHMAN IMRE 
Bahçekapı: Hasan Ecza deposu üz~rinde telefon: 23521 -------- ,,,.;;;;;;;;;;; 

KMP..ON_LU VADELiJ 

• 
1 ~ 

~()'~.8~~~;~1 ~~~·; ;H~ .landar~a Gern•l Komutanlığı ft~ 
i Umumi cerrahi ve sinir, dimağ !i ra Satı na 1 ma KomiS\'Orl urıd.'o 
:ı cerrahisi mütehassısı !: b .. h . J ıı !;, ii Paris Tıp Fakültesi S. Asistanı H Polis mek:e. ı ı tıyacı için eldeki vasıf ve örneğine uygıı ~ 
h Erkek kadın ameliyatları, dim:ığ ~~ kapalı zarf usulı ıle 24-4-193 7 Cumartesi günü saat on bir bıiÇ .J 

:! estetik - "Yüz, meme, karın bu- 5: nacal:tır. . 'P'~ 
ij ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum H Bir tanesine o~. iki lira ltıymet biçilen battaniye gartnamesı .~ 
1• h - komisvonclan a1ınab111r. -~k ı: müt.e assısı :: J ıııY 

i=~. Muayene: Sabahları M e c can en :_;:.: Eksiltmesine girmek isteyenlerin 31 s liralık ilk teminat . 
banka melttubunu ve şartnamccle yazılı belb,...eleri muhtevi teklif (t~ :: 8 den 10 a kadar !! ) > 

!; öğleden sonra Ucretlidir !i belli gün saat on buçuğa kadaı: ke>misyona vermiı olmaları. (S18 ~ 
i~ Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Hnn f~ Dr. Haf1z Cemal KURllN doJtl 
:: ...... :1 N o. 1 Telefon: 44086 ı:: ..... :: 

'

.. ....... ....... ı.oK:ılA:"ıl DEKtM Necaettin At• ,o 
!lllll:!lllllı:mr:m• D r. psu• Dahiliye Mütehaum Her gün 16,30 d'1' 

--------------------------~- NIŞANYAN h~~-~~~~~~m~n ~el~cTu"ana~~ 
•ı A F ) f SEZA R uat (2,5 t.nıı 6 ynl kadar 1stanbulds nıvaı:ı 2 numara 3 de hastalarııı' -~ 

r 1 mi e Se e 

l 
Hastalarını herrriin aka.ama kadar ı d (ın•ı · h .... k bl-.. .ı .... 

1 
"' - ~· yo un a uı1 numarruı uııuııı a ncsını.(! C • •• 1 • 14 P"'" 

Dün ve Yaran Kitaplamıdandır Dün ve Ya~n tercüme külliy~bndaııdır Beyoğlu, Tokathya.n oteli yanında bastal&rtnı kabul eder. salı, cumartesi gtlo umartesı gun erı 
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AFRİKA 
çöllerinde 

Bir Türk v çocugu 
IX 

Vahş~ler 
Mustafa Çavuş atını hız

landırdı. Türkber de onun 
arkasından gidiyor, etrafı 
gözlerile araştırıp duruyor
du. Çavuş birdenbire atını 
durdurarnk yere indi, otlar 
arasında bir.şeyler aradı. 

Ti.irkber at üzerinden ye
re bakıyor, onun gözden ge· 
çirdiği şeylerin ne olacağını 
anlamak istiyordu. Musta
fa çavuş baş!nı sallayarak 
dedi ki: 

- Burada vahşiler çar
pışmış olacaklar. Üç kişi 
ölmüş.. .. Bunlar galiba bir 
Av.rupahya rastlamışlar. Ö
lülerden birinin kafasında 
kurşun yarası var. Hele 
dur bakalım; işte bunun göğ 
sü. delinmiş, Öteki de alnın· 
dan vurulmuş. Artık şüphe 
edecek birşey kalmadı. Vah
şiler, rastladıkları Avrupalı
nın üzerine saldırmışlar, o 
da canını kurtarmak için si
laha sarılmış. Fakat Avru
palı neredef Sonunda ya-

2. - .KURUN'un çocuk sayfası 

vrasında 
kalamp götürülmüş olmasın. 
Vakit kaybetmiyelim, belki 
de zavallı adamı kurtarabi -
liriz. 

Büyük bir hula yola ko
yuldular. Vahşilerin ayak 
izleri üzerinden gidiyorlardı. 
Türkber birdenbire bağırdı: 

- Çavuş, çavuş şuraya 
baki Vahşiler bir küme ol
muş, ağır ağır gidiyorlar. 
Avrupalıyı aralarına almış 
olacaklar, çabuk yetişelim. 

Bir .iki dakika ir-inde v.-h
şilere yaklaştılar. Mustafa 
çavuş hiç durmadan taban· 
casını çekti. Arkalarından 
ayak sesleri işiten vahşiler 
clönlip bakmca at üstünde i
ki beyaz adam gördüler ve 
mızraklarile hemen hücu
ma başladılar. Çavuş ken
dilerine sanldıranlara ateş 
edivordu. Bir iki 'kişiyi ye
re diişürdij. Ötekiler kaç
maya başladılar. Fakat ara
lann..Ja Avnınalıyı göremi
yordu. Türkber de merak-

lanmıştı. Boyuna etrafı a· 
raştırıyordu. Ç.avuşa ses
lendi: 

- Şu kayanın arkasında 
bir adam var. Gidip görsek. 
Belki Avrupalıdır. 

Vahşiler kaçmışlardı. Yer
de yaralanmış üç kişi vardı. 
Çavuş bunları <;ldiirmek is
temiyerek yalnız zararları 
dokunamıyacak bir hale koy 
mak için bacaklarından ya
ralamıştı. Onların fenalık
larından bu yolda kurtulmak 
kabil iken adam öldiinnek 
hiç de iyi birşey olamazdı. 
Mustafa çavuşun Türk kal
bi boş yere insan canına kıy· 
mayı doğru bulmamıştı. 

Atlarından indiler; ka· 
yaya doğru gidiyorlardı. 
Türkber sordu: 

- Bı.ı adamlar ölecek
ler mi? 

- Hayır, sadece yara
landılar. Korkularından ken 
dilerini öli.i gibi göster.iyor
hır. Biz buralardan cekilio 

gittikten sonra ayağa kalka .. 
mailarsa sürüne sürüne ka .. 
hilelerinin olduğu yere va• 
racaklar. ~ 

- Ah, çavuş, sen çol(' 
iyi bir adamsın. 

- Neden yavrum?. 
- Ben, sana gösterdi .. : 

ğim mağarada iken gözden · 
geçirdiğim eski kağıdlarda 
hep ölüm, ateş, kan oku· 
dum. Gönlüm o kadar bu• 
landı ki sorma! insan ka- ı 
nına girenlere lanet ediyo-ı ' 

! rum. 
- Kimmiş bu öldüren .. 

ler? 
- Ne bileyim ben, Av· 

rupah korsanlar. Çok eski 
zamanlarda ... 

- Fakat unutuyorsun 
Türkber, ben bir Türkiim .. 
Mutlak bir lüzum olmadıkça 
kimsenin kanma girmem. · 
Bu vahşiler bize saldırma• 
mış olsalardı, birşey yapmt .. 
yacaktım. Kendimiz için 
tehlikeyi anlayınca yarala..' 
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Cemal l .nsel 

23 - Nisan 
Bugün ulusal bayramla

rın en büyüğünü yaşıyoruz. 
Çiinkü Kamutayın ilk a _ ılış 
yıldöniimüdür. 

Hain Vahdeddin tahtını 
kaybetmemek için ulusa tür
lü fenalıklar yapıyordu. 

Tapraklarımı7. parçalan. 
mış, istiklalimiz elden gidi
yordu. Fakat binlerce yıl
danberi erkinliğini kaybet
miyen Türk ulusu diişımm
la esir olamazdı. 

İşte Ttirkün büyük atası 
olan Kamın Atati.irk bunu 
herkesten önce sezdi. 1920 
yılının 23 Nisanında Türk 
erkinlik ve Cumhuriyetinin 
temeli olan Kamutayı açtı. 
Bu gündoe yeni Tiirk ulusu
nun ana temelleri kuruldu. 

Bu gi.in ulusumuzun ba
şına erkinlik giinetıi doğdu. 

Bu~i\n erkinliğin sesi 
esirliği boğdu. 

Ey Ti.irk çocuğu! Cum
huriyeti Atatürk sana iman
ladr. Sen de onu dünyanın 
sonuna kadar koru. 

lstanbul r ci ilkmektcb 
sınıf 5 . R d~n 1 89 

Cemal insel 
~-············································· 

'rnak yeter, dedim. 
Kayaya gelmişlerdi. Mus 

tafa çavuş hayretle bağır· 
'dı: 

- Abdullah, sen misin? 
Burada ne işin var? 

Tiirkber sordu: 
- Abdullah mı? Çiftli

ğe gitmedi mi o? 
Abdullah, sol kolundan 

akan kanlan sağ eliyle kapa
tarak cevAb verdi: 

- Allah sizden razı ol
sun! Dnha. beş dakikn yetiş
memiş olsaydınız, vahşiler 

Ağaç /,,Javn' 
Garbi Afrikadtt Go/a ka

bilesinin garib . davul/an 
vardır. Davul, bizim bildi
ğim iz gibi der.iden yapılmr~ 
dr~il, içi ovulmus knlm bir 
,...dundur. Cıkardığı sese re
linr-e zanncdebilecekleri gibi 
hafif h;r tnhta sesine benze· 
me'>'. . T3ilflkis otuz kilometre 
tı7.al! tan isitilece-k kadar müt
his bir s~si vardır. 

Ağaca tır.manmah 
Avusturalya ovasında 

r ')k yüksek ağaçlar vard•r. 
Bunların yerden başlıy~_rak 
yukarılarına kadar dalhrı 
yoktur. Bu aPadara c•k -
mak istiven yerliler, resim-

Hoş 
Ateş Ada.çı 

Gündüz, biiyi.ik tenefüs
te arkadaşlarını etraf ma top· 
lamış onlara, guya, yaptığı 
seyahatleri anlatıyordu: 

- Bir gün amcamla Bii
yük Okyanusta seyahat edi
yorduk. Bi.iyi.ik bir fırtrna· 
ya tutulduk. Vapurumuz 
parçalandı. Denİ7.e dökül
di.ik. Amcamla bir tahta 
yakalayarak yi.izmf'ğe b<1şla
dık. Vara vara bir adaya 
geldik ki etrafı kıpkırmızı 
istakozlarla dolu ... 

Bir arkadaşı söziinü kes-
ti: 

- f stakozl~r oiştiği za
man kırmızı olur! 

~?hinesiz ve 
Alsrz araba 

Bu arabayı idare eden adam 
üiçer.ide oturur, yürüten de 

dışarıda arkada durur. f çeri de 
ki elinde tuttuğu iplerle ön te-

kerlekleri sağa yahut sola 
çevirir. Arkad~ki ayaklariy
le hareket ettirdiği bir ma· 
kine vasıtasivle arka teker -
]l"kleri döndürerek _ arabayı 
yi.iriiti.ir. 

················································ 
de görülcföğü gibi etrafına 

bir ip dolıyarak ona tutunup 
tırmanır ve tırmandıkça bü
yük bir ustalıkla ipi daha yu
karıya gö türürler. 

sözl~; 
Günd üz sözi.inü düzeltti: 
- f yi ya, düştüğümüz 

ada baştan başa volkanlarla 
dolu idi, kıyılarında da 
kaynar su membaları vardı. 

sınttı nasd buluyor? 

Bir gün sınıfta a7. çok 
konuşanlar, gi.iri.iltü eden
ler olmuştu. Ö~retmen öf· 
kelendi. Bir daha konuşan
lara ağır ceza vereceğini bil
dirdi. Ertesi giinü sınıfta 

ses çıkmadı. Ön sırada ki.ir
sünün karşısında oturan bir 
öğrenci, öğretmene dedi ki: 

- Bugün sizi memnun 
etmek istedik. Sınıfı nasıl 
buluyorsunuz? 

lstanbııl birinci illro1:u1undan ba.şiii]rctrncn 'tJe öğretmcn1.erile 

heni parça parça edecekle.r
di. Kendimi iyi müdafaa 
ediyordum, fakat kurşun
larım tükenmişti. Artık el-

lerine düşeceğim sırada ye
tiştiniz. Size nasıl teşek
kür edeceğimi milıniyorum. 

(Dahası var) 

Aydın Nemli 
23 Nisan!. Bu kelimeyi 

işiten her Ti.irkiin kalbinin 
heyecanla çarpmamasına im 
kan yoktur. Çünkii Türk 
ınilleti ilk defa olarak 23 
Nisan ıl 920 de Ti.irkiye Bü
yük Millet Meclisi kuruHu· 
ğu vakit bütün hakimiyetini 
ele aldı. Bu zaman tesbit 
edile~. devlete heni.iz Cl•m· 
huriyet ad ıverilmemişti. Fa• 
kat idare tarzı Cumhurivct· 
ten başka birşey derildi: 

Bu devlete Cumhuriyet 
denmiyordu. Bunun b3zı se
bebleri vardı. Meseli\ eğer 
o zaman bu devlete Cum· 
huriyet denecek olsaydı bir 
çok geri dü~iinceli kimseler 
aksilikler çıkaracaktı. 

Onun için Gazi Mustafa 
Kemal bunun sırasını bekle· 
mesini düşündü ve hemen 
o zaman Cumhuriyeti ilan 
etmedi. Nihayet 23 Nisan 
1920 de Ti.irkiye Biiyük Mil· 
let Meclisi açılarak halcimİ· 
yetin millete ait olduğu ilan 
olundu. 

Asırlarca tam bir hüriye .. 
te kavu$mıyan ve son sene
lerde hüriyetini büsbütün 
kaybetmek tehlikesini gören 
Türk milleti hakimiyetini ka 
?.andığı tarihi ne kadar şeref. 
li görse gene azdır. işte bu
nun için her sene o tarihte 
şenlikler yapılır. 

23 nisan l 920 yalnız Türle 
milletine hakimiyetini kazan 
dıran bir tarih de~ildir. O, 
hakimiyetin canlı bir timsa
lidir. 

Türk milleti her 7.aman 
hakimiyetini kazandnan Ulu 
önderine minettar kalncnk
tır. Yaşasın Cumhuriyet, 
yasasın Ulu Önderimiz Ata· 
türk. 

Yuca Ülkii Lisesi orta 
kısım altmcr sınıfmdan 

233 Aydın Nemli 
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Arglln Nemli 
) 

23 Nisan bütün Türklü
ğün sevinçle kutladığı bir 
gündür. işte 1920 senesinin 

bu giiniinde Türk olusunu ve 
istiklalini korumak gayesile 
j)k meclisi mehusan açılmış 
:ve Cumhuriyetin ilanına doğ 
ru ilerilemeğe başlamıştır. 

· ;: Artık herkes her sene hu 

uğurlu günü heyecan içeri -
11inde geçiriyor. Daha ziya
de 23 Nisana Çocuk Bayra
mı deniliyor ve bu giinün 
biiyiik bir hissesi onlara ay· 
rılıyor. Daha geçende oku
dum, 4000 kndar çocuğa be
davadan sinema ve diğer ba
zı eğlenceler tertip edilm işti. 

( 
1 işte bu hep o günün 
kıymetini ve Cumhuri
yetin şerefli günlerini yeni 
yetişen çocuklara da duyur
mak ve onların da damarla-
rma aşılamaktır .. 

\, Onlar gibi hepimiz de 
bu zevklere dnhiliz. Daima 

·!Atatürkün yolunu takiben 
1 gençliğin şereflenmesine ve 
büyük muvaff akiyetler ka
.zanmasına çalışacağız. 

>. Bu büyük güniimüzün 
: §Crefine bütün Türklüğü ve 
• .arkadaşlarımı tebrik ederim. 

-·:; .Yuca Ülkü Lisesi orta 
kısım altıncı sınıftan 

Argun Nemli .:r-. .. . 
............ - ............................... . 

KURUN 
Çocuklar için 

-9-

4 - KURUN'un çocuk sayfası 

.. 

\. 

Üç kişiyiz: Biri camdan 
bir kutu, içi renkli su dolu. 
Öteki bir değnecik, ucu 
sivri incecik. Üçi.inciisü bir 
mendil, dört kenan bir de
ğil. Değnek kutuya girer, 
sonra mendilde yan çizer. 
Acemi hımz gibi, gezdiği 
yerlerde izi. Nedir o, bil! 

il 
Bu mevsimin bir çireği, 

renk renk şerbet bMdağmı 
andmr. Başından bak~an 
kızıl görünür, sonundan 
haksan göz ren!."'idir. Sonu-
nu kalın ve hı7.1ı okımmn 
lalan gelir. Nedir o? Bil! 

Bulmaca 

4 2 3 ~ s ' 1 1 ' 10 

ı t 1 1 1 1 1 
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g 
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Yukanclan aşağıya: 

1 - Bana doğru yürii, 
gözlerin iistünde, bir edat; 

2 - Bir kadın adı, kısa 
değil ; · 

3 - Bir nota, bir nota, 
bir sıfat eki; 

4 - içini çekerek hafif 
hafif ağla, bir harf, bir harf; 

5 - Bir nida edatı, bir 
harf, göstermek; 

6 - Yerlerden biten, 
bir harf, kabul etmemek, 
bir harf, 

7 - Bir harf, bir renk, 
bir harf; 

8 - Buğdayın tozu, bii -
yük anne, i.imit et; 

9 - Bir harf, azfımız -
dan biri, dış değil; 

1 O - Bir harf, tarlala
rın, bostanların etrafına yığı
lan dikenler, bir harf; 

Soldan sağa: 
1 - Marmaranm A vru

pa kıyılarmdn bir şehir : 

2 - Sonra almak için 
bırakılan, sual edatı; 

.... ~- ,-..;,. ... ,...,_,, .. ' ... w.. ... 

~~-.ne'\.'\\ Ün ,ebn·. 
':> - ~a<;sl'l., azd.m17.Üan 

biri~ 
6 - Bir harf, bir harf, 

şarkta komşu ve kardeş bir 
devlet, bir harf; 

7 - işaret sözü, ış ı, 
bir harf; 

8 - Bir harf, Tiirkiin 
asil havwmı, Tiirkün eski 
ve sadık hir hayvanı; 

q - B:r renk. havafan; 
1 O - Kurdun yrr;. A

dalar denizinrte mühim ve 
güzel bir şehir. 

Sekizinci sa111 -
dahi " Nedir o, 

bil ! ,, lerin 
cevabı 

l 

K<!nadım tiiys\izdi.ir, a
yaklarım yuvarlak yani te
kerlektir, pervaneınden çı
kan sesle biitün kuşları kor
kuturum, canım (benzin) 
dir ki suya benzer, aklım 
beni idare eden pilottur, 
sırtımda kend!~ine mahsus 
olan yerde oturur. 7iimrüt 
anka gibi (uç) uşumd::1 n, su 
gibi (ak) ısımdan (uçak) 
olduğum anl ı:ı ~ılır. 

il 

Denizde bir hayvanım, 
ota benzerim, sıkılmaya ge
lemem, sıkarsan gene açı
lırım. En ince deliklerime 

~adar suyu içerim. Seni gü-
zelce $abunlanm, temizlerim. 

Çünkli ben (sünger) im. 

c.e-uo.b'
'Bu\nıacan1n cevabı-:. 
Yukandan a~ğıya: 
1 -Hikaye; 
2 - Alem, R; 
3 - Mine, I; 
4 - imal. Ş; 
5 - T, Nereye; 
6-En: 
Soldan sağa: 
1 - Hamid; 
2 - ilim: 
3 - Kenan; 
4 - Amele; 
5 - A. Re; • ..... 
6 - Eri~en. 

Kimin burn11nu 
karıştırsın? 

Öğretmen ciddi halile ce
vab verdi: 

- Bugün mevcud olmı
yanlar da az. Fena değil, · 
sınıfı oldukça kalabalık bu
luyorum. 

Giindiiz, parmağile bur
nunu kanştırıyordu. Anne
si bunu görünce dedi ki: 

- Oğlum, sana kaç de
fa söyledim. insan parma• 
~iyle kendi burnunu karış
tırmaz. 

Giindiiz, elini indirerek 
sordu: 

- Ya kimin burnunu ka
rıştırayım, anne? 

Bu da doğru 

Küçiik Erten babasına 
dedi ki: 

- Öğretmen, denizin di
binde birçok sünger bulun
duğunu söyledi. Bu sünger .. 
ler suları içip de bitirmiyor
lar mı? 

M ·kenln resimlerini toplaymız 

1 .. 

-.,,-. . -
-J~),~'j~~~&§Jtit! 

• • 
ıçın 

23 Nisan Bayramınızı 

2·3 Nisan 
Kutlularız 

Yaı1rll larımızın 
yazıları 

Y avrulanmızm bilgileri -
ni, eğlendire eğlendire, art
tırmak İçin çıkardığımız bu 
savfaları onlar da benimse -
mi~ler , bugüni.in yüksek 
~erefine, "çocuklar için., in 
)laz.ıcısı olmak istemişlerdir. 
T ahii biz yavrularımızın te
m iz duygularını taşıyan se
Yinıli yazılarını almamazlık 
edemezdik. Çiinkü onlnr ve 
b iitün yavruları bu .sayfala
rın <ısıl sahibidirler. Bu kut-

•• 
ismet ulkiimen 

2:3 Nisan 
23 Nisan Tiirklerin en 

bliyiik bayramıdır. Bundan 
evvelki seneleri ve zaman
lan düşünecek olursak mem 
Jeketin nekadar istibdadla ve 
zalimane idare edildiğini an
larız. Son padişah olan Vah
deddin memleketi T\ir -
kiyeyi lngilizlerin ~::laresi
ne brrnkmak ve bunların 
keyflerine göre yaşamak is
t_hrordu. Bu hale ve bu ida
re.' 'P. tahammiil edemiyen 
l-ınlk, ciiTneniyor ve padişah
lı-ıra bela okuyordu 

1! Bir zanbnk kadar lemiz, bir l<uş kadar sevimli :: 

lf Çocuğluğun geçiyor zevkle, neşeyle dolu. ~i 
! Kim açtı b!ıir misin sana bu cennet eli? si 
li Kim yaptı bu dikensiz, çiçekli güzel yolu? ii 

: 4- ~ ~ :: 

U Daha dün, bu geçtiğin yollan ölüm sann1ş, ii 
ft Cennet yurdun üstünde katran bulutlar vardı; U 

1 
Bunalan hafalara dünya ne kadar dannış; :: 
O zaman çocukları kim arar, kim sorardı. ii 

Jf. Jf. Jf. ~ .. .. 
Fakat bir:;iin geldi ki ölüm yerde süründü, !! 

ı= Kara bulu~lar, temiz kökümüzden atıldı; i! 
d Yurdumu:ı: neşelerin tüllerine büründü; :: 
~ Parhyan her bir göze umud rengi katıldı • ~! 
li il- :fa ~ :: 
1• •• . .. fi Çünlcü 'o c iin Türklüğü sıkıp ezen kanlı el, g 
:i Omuzunchn kesilip topraklara tıkıldı; g 
ff Türke bir fı3k vermiyen zorba çalımlı heykel g 
ii Bir dokunma ile ogün temelinden yıkıldı. ii 
ı! Jf. :(. Jf. :: .. .. 
ı: . . :: 
!:Türk milleti bağırdı; "Heı hak bemm, yurt benım :: 
!i "Ülkede sahip olan beriden başkası değil! ii 
ii' "Dünyayı varlığmıla, şanımla titrelenim; ii 
ii "Ey hakka el uzatan zorba, yerlere eğil!,, ii .. .. 
:: 4- :f. :,. :: .. .. 
ii Bu ses döndü dolaştı, titretti dört bucağı. Ei 
ii Gücünü, bilgisini birleştiren yurdU-'lluz, g 
ii Yarattı yeni baştan hak ve sevgi kucağı; ~~ 
ii Öyle bir hak yanılmaz, öyle bir sevgi sonsuz. H 
:: "- ~ ~ :: .. .. 
H •Türk yavrusu, seni de cam kadar severek i! 
g Bugünü sana veren bu şefkatlı millettir; i! 
g Sana düşen, milleti carundan fazla sevmek, ii 
ii Bugünü unutma ki "yirmi üç nisan,, denir. SS 
ii A. iSMET ULUKURT ii .. 'i .. . . - . .. . 
::::::::::::::::::::::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::i i 
Ne yapsalar seslerini çı~ 

karamıyorlardı. Güzel va
tımımız gittikçe kararıyor, 
kararıyordu. Bu sırada ka
raran vatanda bir güneş par
lamaya başlamıştı. Bu gü
neş ( M'-'stafa Kemal) dı. 
Ulu Önder Atatürktii. lşık
lannı etrafa ilkin Geliboluqa 
saçtı. Samsun tarikile Ana
doluya ~eçip 1920 - 23 Ni
sanda Bi.iyük Millet Meclisi
ni kurdu. 

işte bunun için 23 Nisan 
giin\i biitiin Türkiyenin se
vinçle kutlarlığı bir gundi.ir. 

Yucn Ülkü Lisesi orta 
ikinci smıf ından 2 

lsmet Ülkümen 

23 Nisan 
Bugiin bütün 1~usun se

vinçle kutlryacağı 23 Nisan 
ulusal eğemenlik bayramının 
arifesinde bulunuyoruz. 

Bu büyük .ı:?iinün kıyme
tini takdir edebilmek icin 
Türk milletine ka7andırdı~ı 
neticeleri bilmek lilzımdır. 

Uzun bir istila devresin
den sonra içerisinde muhte
lif ırk ve muhtelif dinden 
olan unsurları toplıyan Üs· 
mflnlı impnratorluihınun pa
c!işahlnn hakimiyeti k11llnmr
ken bu h5kimiyetin nsıl ve 
tek sahibinin, tarihin her 
dcvrcsinrlr. mucizeler yara
tan, tarihin seyrini değ.işti-

I 
Edibe Acar 

ren asil bir milleti unutmuş
Jardı. Hatta o asil millete 
hiç de layık olnuyan birçok 
haksızlıklar yapmakta hiç 
mahzur gürmi.iyorlardı. fa
kat zavallı cahiller unutuyor. 
}ardı ki bi.itiin tarih boyunca 
böyle yolsuz hareketlere he
def olmıyan bu asil milletin 
sabrı son haddine gelmiştir. 
Ve bir an için istirahat eden 
bu volkan çok yakında artık 
ateş saçarak kendinden ol
mıyan ve kendini emmek is
tiyenleri yakncaktır. Bu criin 
de f,!ecikmedi. Hasta adnm 
dedikleri ve öldii zannettik
leri devletin mirasını taksi
me ydtenirken bu de"letin 
e!las unsurunu teşkil eden ve 
b iitiin tarihi nıferlerle dnlu 
olan Tiirk milleti o nvallı
lam biitün öm\irlerince u
nutmrvacaklan bir ders ver
di. Tiirkün takatı bu suret
le bütün bu parazit unsurla
rı öz yurdundıın kovduktan 
gonra asıl sahibi buhınduğu 
haki'ıniyeti de eline aldı. 

i şte yıldönümiinü kntla
rlıV.ımı.,. ~i.iniin krymeti hun· 
rlan w·liyor. Ri7.- veni nesil 
J-.i;tiin hu hakikatleri Öpren
dikten sonra (Atamızın) bi
:;re hediye ettipi bu armP~anı 
h,.r 7."mnn mııhafazn edece
p·İ7~ Bunun irin ll"Uht:v· ol
duNnnıuz bırlret '1amnr1Pn
JY!T?Claki asil lmnda mevcud-
tur. 

Yura Olk ii Liseı:;İ Nta 
k, .... ,.... J..;r; .. ,.; ı::rnıfmdan 

1 O No. Edibe Aaı.r 

l - KUTIUN'un çocuk sayfıt•ı 
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Çok Güz 1 Yenı 
4 e ri aya Başh o 
noave 

ennem 
eşil 

Cebe nem 

DO ı il< bft r deını nz lYı stl\'Jı ndeo en Oeırn ını ı 
küçük ıonır kıuış gnron avlUlçUaıroma 
boıraktoğo ~aknD<aDaıro lhla'lt:oırOo
yoırlUlm a ÇopDak cmuzllaıroıno 

güneşten lklUlırlUlmak DçDını şem
sftyesnının açtom. IEtırafomozda 
<dleırııDzdeını lb>aşlkaı ınnç lb>Dr şey 
yoktu; yahlUJt yaşamak nc;nın 

yaDınıoz DD<nmnz vaır<dlnk. IClUldBB<· 

, Büyijk harp içerisinde 
başı.yan güzel bir 

aşk hikayesi 
Yazan: Daıroınıa <dlcğırlUI eğDDdnm ; ve.aa 

Catnnde Osman o • o 
"\>c ~lill'ıİzde kil .. k b" . 
tııi iil Otel . çu ırer baga3la 
~- z tün '.' ın kapısından içeri girdiği-
"l1ı. • ıkim · d '<111\alt Ü ız de yeni bir hayata 
lılı:. zere olduğumuzu biliyor-

'· ~ir · ~ b nısan .. il 'd" K 1 ..,._· aııar &'J.n ı ı. r angıç-
P111a1r 2.l"~ll'lızın üzerinde, yuvalarını 

"ıJ ~ın 'd' diıı·cl'İıldtki hgı ıp geliyorlar ve kanad 
lııdt d ız, adeta kulaklarımızın 
~ttr ;Yuluyordu. 
..._ Ottl: 

~liıı İ<ırıan 
.ı lı:u b' gıçlara bayılmm dedi · 
":tı: • ır ' • 

'lıııu b' YU\ra inşasının ne demek ol-
llı:illl· ıze anlatırlar 

bı·ı. ız de d • 
~- <ttıll'ıı okt'Orla, henüz daha ba. 
"<ll! Zı tlJ ' · 
b· ' orad erımızden bile bırakma-
ltd a g" .. 
çc/llbire ozgoze geldik ; ve o, bizi 

1•iııd saran b b · c ilk k . U ya ancı dekorun ı-
\, ' t elıme olarak: 
'le "et d' 

tarip k' . ıye konuştu; bir yuva ... 
• \>.. • elıme ı 
ır ~ııı .. 

ıı1. Otel, henu"z b" "k " k . ti Ydi. G en uyu su ·unetı 
~Caiııe arsonların etrafımızda gelip 

lııa rağ"e kapıların açılıp kapan -

ı "''"• lidcta hiçbi< ıcyin ha-

'-., e . 

reket etmediğini görüyorduk. Belki ı 
de bu, ?':.iıgirsız yaprakl~ın bir yaz 
ortasında olduğu kadar sinik ve hare. 
ketsiz durmalarından ileri geliyordu. 
Fakat herhalde, bunun tabiat ve haya
tımızda daha sonraları hiçbir vakit unu
tamıyacağımız Yeşil Otel, bizim için, 
bir dıvara asılnuş bir resimden daha 
farksız değildi. 

bir hastalıkla kaybedecek olursam, san- ( loviçin sesini duyuyorum; O hiç kayol- l ıında ldeta çınl çıplak bir yı:lan pbl 

ki Miloviç'in ses!ni bulup çıkarmak muyor. gezdiğini görüyorum. Bir dakika, bil. 

için bana yardım edeceklermiş gibi . , • • • ı • • • tün siviller gözlerimin önünden silini· 
Hemen Kafe Almanın önünde ara- yor: 

dinliyorlar; ve kulaklarım, kendisine ğ' · k't k ı d b 
yapılan bütün bu hakarete karşı orada 

tahammül etmekten başka daha büyük 

badan indi ımız va 1 • 0 um a, ana BEN ASKERiMi ... 
bir yuva getirecek bir kırlangıç gibi 

Şarkısını söylüyorlar .. İçeride o ka: 

dar fazla alkış var ki. bu alkııları kulak· 
bir muvaffakıyet gösteremiyor. 

Hemen yanıba~ımdaki masada, bir 

fısıldıdan daha hafif konuşulduğunu işi-

onu hissediyorum: .Karlar ayakladımı. 
zın altında birdenbire ufalanmış bahar 

tarımın dibinde ve dizlerimin üzerine 
dl"ekleri gibi gözüküyordu. Eğilmek 
.x x oturan bir kadının ellerinde duyuyo • 

• • • • .i 1 • 

1916 Kanunuevvelinin bir zafer 
yıldönümünde, her şeyden evvel 
Yeşil otelin büyük bahçesini hatırlamak 
mecburiyetinde kalıyorum: Mavi fener
ler ağaç yaprakları arasında koyu birer 
meyve gibi ışıldıyor. İç tarafta Milovi
çin sesini işitiyorum; 

Ne kadar hafoıamda kaybolmryacak 
bir ses! .. Adeta bütün iliklerimi dolaşı. 
yor? onu dinlerken yalnız kulaklarımın 
işittiğini hissetmiyorum; dudaklarım, 

ellerim, göğsüm ve bütün V'Jcudumun 
bu sesi işitmek için yavaş yavaş hareke
te gelerek garip birer kulak gibi açıldık
larını duyuyorum: Birgün hatıralarımı 

rmaşı 

Büyük Ingiliz zabıta 
hl li Ayeclsi 

Peter Cheney'den 
Türkçeye çcviron: 

vır GUI 

manı olan, hem de bize macerasını 
anlatan Lim'iye brrakalmı: 

O bize Karlota'yı fÖyle anlatı-

diyorum: 

- Cemal Paşanın Miloviçi Şama da. 
vet ettiğini söy):.iyorlar. 

Ayni dakikada, başka bir fısıltı, Ta

lat paşanın Ye§il otele geldiğini haber 

veriyor j Fakat her şeyin üstünde Mi-

ve bunları birer birer toplamak istedi. 

Birer birer toplamak, biribirine ekle
mek, ve sonra, iki sene evvel bir bahar 
gününde yaptığı gibi yakasına iliştirme
ği düşünüyordu. 

İçeride, her şey, bu bahar günün
de bıraktığımız gibiydi: Burunlarımıza 
kızarmı!lo ve taze bir et kokusu geliyor. 
du. Zaten en müşteri olmadığı bir zaman 

da bile, bu kızarmış et kokusu taze bir 
şarap kokusuna karışıyor. Sonra bir
<ienbire ortalığı Kafe Almanın almasını 
saran yeşil bahar dallarının kokusu 

dolduruyor ve her şeyin üstünde kuş 
seslerini İ§İdiyorsunuz ... Kızarmış bir 
et, bir kadeh şarap ve Kafe Almanın ılık 

havası, uzun bir kar yolculuğundan 

sonra ikimize de bir banyo kadar hafif 
gelmişti. 

• • • • • ı • 1 • 

Viyananın küçük barında, bu miralay 
Cevadın hareketlerinden başka hiçbir şey 
hatırlamak istemiyorum: Mata Harinin 
benzeri bir kadın, yeşil bir ışık altında 
yavaı yavaş soyunuyor. Masaların ara-

bir renktir. dım. Çünkü son derece esrarengiz 
işte, Karlota'nın gözleri bu bir muhit içinde bulunuyorum ve 

renkte idi: Böyle bir çelik siyahlı- bu kadın son derece esrarengiz bir 
ğrnda. mahluktu .• 

Gene yay nasıl saatin en can ah· O zaman içimde çok tuhaf bir 
tı noktasını teşkil ediyorsa Karlota' his duydum: 
nın gözleri de onun en canlı tarafı Amerikanın hin bir esrarı içinde 
idi. Bu gözler karşısında insan, ca· bulunmuş olduğum için, böyle es· 
zibeye tutulmuş gibi, durur, bakar· rarengiz şeyleri ve kimseleri benim 
dı. Karşısında hayran mı olmak, kadar kimse tanımaz. Biliyordum 
yoksa korkmak mı lazım geldiği ki, bilhassa böyle birinci sınıf barlar. 
kestirilemezdi. da bir nevi kadınlar vardır. 

Ben onu ilk defa olarak bir bar- Bunlar, tıpkı bu kadın gibi, ne 
da tanıdım . Barda nasıl tanıdığımı oyuncudur, ne mal sahibi, ne gar· 
anlatmağa lüzum yok: Onun bu • son, ne de müşteri. Fakat onlan her 
lunduğu yere giren İnsan ondan haş. gün ayni barda, ayni yerde bn.!ur, 
kasını göremezdi ki 1 O akşam onu, onlarla ayni saatte karşıla,Şabilirsi· 
hardaki kadınların arasında gördü- nız .. 
ğümü söylemiyeceğim: Çünkü, bar- Bu esrarengiz kadınlar bir tuzak. 

yor: da başka kadın var mıydr, yok rnuy- tır. 
Bu esmer bir kadındı. Onda ilk du, bilmiyorum. Ya haydutların tuzağı, ya polis· 

bakışta göze c:.arpan şey gözleri idi. Gözlerim yalnız onu görmüştü. !erin tuzağı .. 
Gözleri siyahtı. Fakat bu siyahlıkta Ben yalnız onun yanına gitmiştim. Haydutların tuzağı olduğuna 
korkunç ışık parlıyordu. Saatlerin Karlota·nın barda büyük bir göre, ya avlanacak adam aramağa 
ic. inde yay vardır hani? Bu '-'ayı biz k'' d O d 1 b 1 h 

J rnev ıı var ı. ra a, yanız onu ve u mağa memurdurlar, ya ut 
her zaman görmeyiz. Ancak saa.t farketmemin de belki bunun da te· da polis hafiyelerinin elinden kur 
kırıldığı zaman görürüz. O zaman, siri varôır: tulmak için haydutlara yardım ede· 
saatin sarı sarı yuvarlak ve kii - O, barda, bir oyuncu kızı de- cek birer casustur. 
çi.ik tekerlekleri arasında saklanan ğildi. Barın sahibi de değildi. Müş· Polisin tuzağı olduğuna göre de 
bu yayı biraz yadırgarız. Bu celi- teri hiç değildi.. . bu kadınlar en korkunç mahluktur. 
ğin evvela siyah görünen, sonra Ona karşı alaka duyunca, evve- Onların casus olduğunu kestirirsi -
parlak ve yana r döner bir mavilik la onun kim ve ne olduğunu düşün- niz, fakat, yımlarına yaklaşmaktan 
gösteren rengi karşısında gözlerimiz mek pek tabii olarak, aklıma gel· kendinizi alamazsınız. Bu suretle 
uzun uzun dalar.. . Bu, teshirkar mı§tı. Düşündüm: Fakat bulama- de yakayı ele verirsiniz ... 

za iyes · ni de yar n r nda 

rum. Onu masamıza çağırıyor; sonra 
ikisi birden bir revü hareketine çıkıyor· 

lar. Fakat miralay bütün bu hareketler· 
den o kadar uzakta duruyor ki, kulak· 

!arının dibinde haykıracak bile olsam, 
ona hiç bir şey işittiremiyeceğim. 

Bir aralık: 

- Sigar ... diyor .. paketi uzatıyo. 

rum. Bir cigara, tek bir cigara alıy-or: 

fakat içmediğini görüyorum; ner.i sey· 

rediyor? .. Bunu kat'iyen itiraf edemi· 
yeceğim; Zaten ben de neyi seyrettiği-

mi bilmiyorum. Sadece, saat üçte otele 

döndüğümüz vakit, geceliğin kabuslu 
bir uyku arasında, miralayın bir gaı 

muharebesinde boğularak yaralandığı
nı görüyorum 1 

- Su!.. diyor ıu ! ... 

Mataramı çıkarıyorum; kapalı göz. 
!eri bir anda ölü hareketlerini kaybede· 

rek açılıyor ; yeşil bir suyun dudakların

dan dökülerek aktığını görüyorum; fa· 
kat uyanamıyorum ... 

Bu kadın casus muydu;> 
Karlota·yı ilk gördüğüm dakika· 

da aklımdan geçen bu düşünceler 
zihnimi altüst etmişti. 

Zihnim altüst olduğu gibi kal
bim de alt i~s t olmu~tu: Ben bu ka· 

dınla tanışmak ve görüşmek istiyor· 

dum: Dost olmak istiyordum ... 

Fakat, bunun nasıl bir kadın 
ı .H,, ;-., ...... , h:Jmed"n evvel yanına bir 

adım bile atamazdım ... 

Ona karşı duyduğum alaka be· 
ni yanına gitmeye sürükliyor .. 

Onun hakkında duyduğum şÜp· 
he beni ondan uzaklaştırıyor, ayak· 
lanmı geri geri çekiyordu. 

BU KADIN CASUS MUYDU? 

Gan'Jıler'in zihnini bu sual daha 
uzun müddet İ§gal ediyor, ve niha

yet birgün bu suale vereceği kat'I 
cevabı buluyor. 

Bu kadın casus muydu? Bunu 
timdi biz de merak ediyoruz. Fakat, 
bu sualin cevabını gene Lim 'iden 
öğren«;ceğiz. O bize, başından ge· 
çen macerayı ve Karlota'nm ne ol· 
duğunu nasıl öğrendiğini kendisi an. 
!atıyor. Bunu, romanda onun ağ
zından çok tatlı ve heyecanlı olarak 
dinliyecek&iniz. 

akip e • 
ınız 
• 
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En güzel roman ve en güzel hi· 
kayeler KURUN da çıkıyor 

23 Nisan 937 
KURUN Okuy unuz ! 

sayosına nıave 

• • 
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-=~~===-_==-- Birkaç so z 
KC~'t'K LORD Kt:RUN'un eakl adla \.'l'~ 

eskl h&rfltı cıknll zam:ınuıda türkç.eye k&z&n ~ 
dırılmıı eserlerden biridir. Bu ~Uz.el ro ~ 
manı koyduğundan dolL~ı YAKIT umumi~ 
bir :takdir kazanmıştı. (\'akıt N~rlyatı) E 
ııuaamda ona kltıı.p tekli "·erildiği zaman ğ 
da aJle lı;lnde okunll.('.ak kitapların hemen % 
de en başmda gPlen bir eser vürut buldutuE 
görfildU: llk baskı!ı çok geçmııden tüken. ~ 
dl. kitap her yerde aranır oldu. Hele yeni ye ~ 

-=~ tişenJere okunacak bir fCY "·ermek lstlyen. ~ 
lertn ilk hatınna gelıı.n ad KCÇV'K LORD ~ 

-=--=-=----= oluyordu. Bugtin e~rden kk niisha bulmak ~ 
kabil değildir. ~ 

l.'1>nl hllrnno gctlıılmlzln daha ilk gUn. § 
§ !erinde mUcsııescye yapılan mUr~aatıa.rıa E 
~== edilen tav lyerlcrdon de bunu anladık. KU : 

ÇtJK LORD'Un yonl harflerle bir tabı daha ~ 
~::= yapıl~m diyenler kWtUr işlerinde yüksek ~ 

ıı.alAhlyet sahibi olan :ınt.ıardır. g 
Şimdi K'üÇ{)J( LORD filme alm~ bu. % 

t== lnnuyor. DUnyanm her btıcağmda oldntu Ş 
gibi, btnnbulda ela gö!lterllmeye ba..,lan1DJ1 ~ 

~= "e &'enJı bir Bl!ka uyıındırmıştu. Bu da § 
eaer Uurlndc yapıle.n tavsll·elerfn aradan ~ 

~ geçen yıllara ra~rnen Mil hUkmUnU, kıy. ~ 
metini aaklamaktn oldufunu gösteriyor. § Çocuk Bayramı Arnıaganı 

Bunun için bu hafto.d.an ba!!lıyarak K't'. ~ 
Çt)K LORD'a KURU?ıl" okuyucularına o. ~ 
kutmak, o vasrta ile de aile romanlan ktl. i 
tUpha.nM!ne bir eser katmak l!'!Uyonız. ~ 

KtlÇt)K 
0

LORD kadar kahTBmalll insan ğ 
ta.bakalarmm her ır:Umrcsllil birden anıl haıı 'I 
eulyeUe, ayni ııe\·gl lle cedıcden eııe; na.d.lr ğ 

c: 
cttr. Fllmlnde bu kadar mUe5str olan bir ro~ - Sevgilim, '(babası valdesine hep 

;= __ -:: ma.nm daha geniş ve tcferrll&tlı sahnelerden l b" 1 oy e hitab ettiği için küçük Sedrik de 
heyecan alan 11511 ne kadar merak verlcldlr, I 

daima anne yerine ıevgilim derneğe alrş-
:._=== J:ıah IUzum!tlz olur. :: 

Perde ö!ltUnd~ aııcak bazı göze çarpan ğ mıştı.) Babam daha iyice mi? 
~- Jzleri göztı.kilp Ulnt'n (ete bu gttzt'l eıııer § Bu sözleri söylerken valdesinin, ken-

KlT.UN aahlfelorlnde t.eeblt.e baelanıyor n g disini kucaklıyan kolları titremeğe baş-
f krt:ıv<"a kitap .hP.li:ıo getirllec.-ek bir tekilde~ ladı. (Sedrik) kıvırcık saçlı başını 
a <il• llp veriliyor. g 
.: nt'ÇüK LORD'un btı tabıncıa lfade!lllne ~ çevirdi. V ald)ainin yüzüne oaRtı. Bu 

da:ıa olı,,'1ln bir taMfllk, ııadrllk verllaıl' oL § yUzde öyle bir hal vardı ki coşkun bir 
• dır~ ıı:ın, e9(ll' daha gilzelle~rnlıttr. E8erl ~ gözyaşının uzak olmadığını gösteriyor
- Kl'Rilllı.,da takip Merııenlz bu lsabetll we.. ~ du. 
: ~kn muhakluık ır.rnmun olaeaksmrz. § Çocuğun sevgi dolu yüreği sarsıl· 

ff.ı. ııııııı 11nııı11111ıııuuı ı111 ıııınıııu1ııı ııııııu 111ıııııı111111ıııııı111 ıııınııtı?-

f · dı. Kollarını annesının boynuna attı. 
Birinci bölüm Kendisini birçok defalar öperse, sonra 

.Beklenmiyen bir hadise da yumutak yanağını annesinin yana-
Sedrik, meseleyi hiç de bilmiyor. ğına değdirip beklerse ağlamanın belki 

du. Kimse kendisine bundan bahset. de önüne geçebileceğini gizli bir duygu 
memişti. Yaln:z babasının İngiliz oldu- ilham etti ve öylece yaptı; fakat ilacın 
ğurtu biliyordu. Annesi burasını söy. tesı'rı· 1 .J. A . ._ o mauı. nnesı !'aşını omuzuna 
lemic.ti. Babası öldüğü vakit kendisi dayad A ~ 1 d ç ~ ı· 

:$ r. cı acı ag a ı. ocugunu e ın-
pek küçüktü. Onu pek iyi hatırlıyamı- den alınacakmış gibi sımsrkı tutuyordu. 
yordu. Yalnız uzun boylu, mavi gözlü, - Evet, baban iyidir, diyordu. Ba-
uztJn bıyıklı bir adam ı;ılduğunu hatır. b an çok, çok iyidir; lakin biz? Bizim 
lryordu ve oda içinde onun omuzların. b iribirimizden başka kimsemiz yok. hiç 
da dolaştınlmaktan pek hoşlanıyordu. 

k 
kimsemiz! ... 

Babası öldükten sonra şurasını en-
di kendine keşfetmişti ki ölüm mesele
sinden valdesine hiç bahsetmemek da
ha münasipti. Hastalık sırasın<la kendi
sini uzaklara göndermişlerdi. 

Eve döndi•'ü zaman herşey olub bit
mişti. Kocasr~~n ölUm:i üzerine şiddet
li bir hastalık geçiren annesi de yatak
tan kalkmağa, pencere yanındaki İs· 
kemleye oturınağa yeni başlamıştı. Bi
çare kadın pek zayıflamıştı. Rengi u-! 
çuktu. Gözleri büyümüş, yaslı bir hal İ 
almı~tı. Üzerinde siyah bir elbise vardı. I 

(Sedrik) valdesine yaklaştı. Dedi 
ki: 

(Sedrik) ek küçük olmakla bera
ber anladı ki uzun boylu, güzel, genç 
babası artık bir daha geri gelmiyecekti: 
çünkü ölmü§tÜ. Ölmek ne demek oldu
ğunu, niçin bu kadar kederlendi~ini 

iyice bilemiyordu; fakat ba~ka adamla
rın da öldüğünü ~vvelee duymuştu. Ba
basından her bahsettikçe annesi ağla

mıya başlıyordu. Bunun için hiç bah
setmemek daha iyi olacağına karar 
verdi. Gene içine doğmuştu ki valdesi
nin yalnız başına oturması, gözlerini ya 
açrklara ya ocağa dikip dalması da iyi 

birşey değildi. 

(Sedrik) ile annesi pek az kimse 
tanıyorlardı. Annesi öktÜz bir kızdı. 
Evlenme zamanına kadar dünyada hiç 
kimsesi yoktu. Zengin huysuz bir ka
dının yanında nedime sıfatile bulunu
yordu. Bir gün bu kadını ziyarete gelen 
yüzbaşı (Erel)ı bu pek, pek çok güzel 

genç kızın, gözleri yajlı: merdivend'"en 
çıktığını gördü. Kızın hali o kadar tat
lı, o kadar masum ve dokunaklı idi ki 
yüzba§ı gördüğü manT.arayı bir daha 
-.uıa unutamadı. Sonraları bir kaç te
sadüf daha oldu. İki genç iyice tamşh
lar, biribirlerini hararetli bir aşkla 
sevmeğe başladılar. Nihayet günün bi
rinde evlendiler de ... Bu izdivaç birkaç 
kişiyi kızdırdı. 

Bunlardan birincisi yüzba,ı (Erel) 
in İngilterede yatıyan ihtiyar babas: 
idi. 

Sayılı bir asilzade ailesine mensub 
olan bu adam büyük bir zengindi. Fa
kat son derece huysuzdu. Hele Ameri
kadan, Amerikalrlardan pek iğreniyor

du. Kendisinin (Erel) den büyük iki 
oğlu vardı. f ngiliz kanununa göre ma
hna iki evladı mirasçı olacaktı. Birinci 
ölecek olursa yerine ikinci geçecekti. 
Babasının ne kadar çok zengin olursa 
olsun, bu zenginliğe sahib olması ümi
di pek azdı. 

Tabiat, iki büyük çocuğu mahrum 
bıraktığı bütün iyi huyları üçüncüye 
bol bol vermişti. (Erel) in güzel bir I 
çehresi, latif, zarif, kuvvetli bir vücu
du vardı. Dudaklarından tatlı bir tebes- , 
süm eksik olmazdı. Sesi tatlı ve şen bir 
surette aksederdi. Cesurdu. Alicenaptı. 

Pek yakında neşrine başlıyacağımız bir eser daha: 

Ateş ülkesinde 
Afrik çöllerinde vahşi ormanlarda 

ve Sabır yanardağ mıntakasın<la. 

Meraklı ve heyecanlı bir 
seyahatın hikayesi 

Yazan: Fritz Ohle 

• 

Pek merhametli, pek şefkatli bir kalbi 
vardr. Kendisine temas eden herkese 
mutlaka sevgi ve saygı duygusu verir
di. Büyük kardeşleri böyle değildi. İki. 
si de güzellikten, zarafetten ve akıldan 
mahrumdu. Bü~•}n İngiliz asilzade ço
cukları gibi (İten) mektebine devam 
ettikleri sırada kendilerini hiç kimse 
sevmezdi, çocuklar da okumaya yazma
ya kulak asmaz, vakitlerini, paralarını 

boşuboşuna öldürürlerdi. Babaları olan 
ihtiyar Lord, bu iki çocuk yüzünden 
daima yeis ve utanç içinde idi. Pekala 
görürdü ki mirasçısı, taşıdığı asilnama 

layık değildi. İleride kendısini beğenmiş, 

müsrif, ehemmiyetsiz bir adam olacak, 
merd ve asil hasletler<len mahrum ka
lacı ktı. İhtiyar Lord, bütün meziyet ve 
hasletleri, kuvveti, ı/?zelliği nefsinde 
toplıyan oğlunun, yaş bakımından ancak 
üçüncü olduğunu, bunun pek cüz'i bir 

servete mira~çı olacağını aklına getidik
çe çileden çıkardı. Bazı bu güzel gencin 
ailenin asil ünvanına ve geniş servetine 
uygun -olan bütün meziyetleri inh:sar 
altına aldığım düşünür. kendisinden he
me nhemen nefret ederdi. Bununla be
raber kibirli ve inatçı kalbinin derinlik
lerinde •:içüncü oğlu için gene bir sevgi 
başlıyordu. Bir kızgın dakikasında bu 
hem pek sevdiği, hem mirasç111 yerin
de olmadığından dolayı kendisine kız-I 
dığı oğlunu bir müddet için gözünden 
uzaklaştırmayı, Amerikaya gönderme-

1 

' 

yi düşündü. Bu ıayede mirasçı 
inde bulunan büyük oğlu ile ÜÇ 

lu arasında karnılaştınnalar Y1 

kısa bir zaman iiçn de kurtula 

Altı ay geçtikten sonra . 
1 duymağa başladı. Gizliden gil 

tunun hasretini çekiyordu. J3İC 
yazarak lngiltereye dönmc&ini 
ti. Bu mektub yolda (Erel) ·r 
karşılaşmı~tı. (Erel) de gt:iıel tııl 
'k 1 k d•v• • la tf rı a ı ız sev ıgını ve onun 

niyetinde oJ.duğunu bildiriyordıl•c' 
İhtiyar Lord bu mektubu ıJll1 

derecede hiddetlendi. Bir saıt dJ 
vahşi bir kaplan halile homurda!\ 
du. Sonra oturub çocuğa bir i' 
yazdı. Bir daha ıato civarına a~fı' 
mamasını: kendisine, karde~ıe~, 
bir şey yazmamasını emretti· e1' 

ta diyordu ki: ''Nere de ister! ) 
nerede istersen öl. Ailenle ~ıa~e~ 
lığın ebedi -olarak kesilmiştıt· 
şadıkça benden hiç bir yardıtıl ııe 

o 
Yüzbaşı (Erel) bu mektobll .,iı 

ca üzüldü. İngiltereyi çok ıt61 
İçinde doğduğu güzel şatoya , 41 

·ııtı) 
bir bağlılığı vardı. Huysuı: 1 

bası için bile sevgi besliyordıl· ~ 
çocukları yüzünden babasırıırı fı(t' 
üzünt•"Heri, iyice anl?mıştı· ti 
den gelecekte hiçbir şey bele 
ceğini pek iyi biliyordu. 

Devamını KUR O~ 
sa yıf alarında Okuytl 


