
PAZAR 

2 
MAYIS 
1 9 3 7 

BAŞMUHARRiRi: AH MET EMiN YALMAN 

Almanya DzşbakanzRomada 
...ı.. ~ .. 

•••••••••••••• 
DEN 1 Z 

LiSESiNDE 

DON 

eOYOK 

MERASiM 

YAPILDI 

lngiltere ve Fransa 
1 Bilbaooun tahliyesine 

Berlin, tahminleri hatalı 
aJdeJiyor 

Bertin, 1 (TAN) - Birkaç gtinden
beri yabancı guetelerin Almanya ile 
ltalya arasında bir ittifak yapılmak 
llzere verdiği heyecanlı haberlere kar 
ıı Berlinin iyi malumat alan mahfeL 
leri Baron Fon Nöyratm Kont Cia · 
noyu ziyaretinden bu mahiyette netL 
celer beklemenin hatalı olduğunu 
kaydediyorlar. Bu mahfellere göre 
seyahat, iki memleketin dostluk mü· 
nuebetleri çerçevesine dahildir. Za. 
ten bu dostluk sayesinde iki mem · 
teketi alakadar meseleler tam bir su. 
rettte aydınlanmış bulunuyor. 

Bu mahfellere göre Fon Nöyratın 
ttalyan devlet adamlariyle yapacağı 
görliımeler, pek tabil olarak mevcut 
bUtUn meeelelere taall~k edecekse dP 
slyaretın ud hedefi Berlin - Roma 
rrıihvPrlnl t.ıwit •tm•lrtft' . 

~ Roma "- Qni JiifiihiHll• 
nya Harldye Naın Roma, 1 (TAN) - 8allhlyettar 

........___ lon N öpat mahafil Fon Nöyratm Romaya gel . 
..... ~ meei mUnuebetlyle hariçte yapılan 

B ------, neerlyatı yanhg görmekte mWlkattan 
•I H f 1 k heyecan verici bir neticenin çıkaını • r a ta 1 yacağmı söylemektedirler . 

'1-~rih Bitlerle Mu .. olini artl6f.nda 
1 Q ıörüf birlifi 

Roma, 1 (A.A.) - "Giornale d'Ita

A a lan.et Emin YALMAN 
\l haf ta . . d b. . le ıçın e ızı en ya-

le, do.t indan nıe,ıul eden badi
"-~ rakın Hariciye Nazır• 
~~ &rayı ziyaretidir. 
~ ıa:uz lrakıa mUnasebetleri
tiye l.• çok aa.nıimidir Irak Han' -b' 4,lıl11rıQ:ı . 

lıfıı:ı bı . Anka.raya gelmesi ve 
~lıır18.dı!11}1er Bakanınuzın Ba.ğdada 
e!'tie hı gı seyahat, bu münasebet
(ltılık uç şUphesiz bir kat daha ya.-

b 'l'urki;:n~aktır. 
1 

ır. •uUı 
8
.run sarsılmaz ve değişmez 

ı,~llliı, eı;eu vardır. BütUn emel
-ııar gen 1~da mUmkün olduğu 
~ Ve do 1' bır sahada huzur, emni-
ltri~ede stıuıc hUkUm sürmesidir. 

~e ~ğırnilfri~erin devam ettirmi-1 
.. ~~enın d 2Iddiyet havasına rağmen 
'tlt;th . e Y&km bir zamanda bu 
'llJ'ı. girece.;.ı- .. h . 
tııı. ~ dostı ~-~uıe fUP e etmıyoruz. 

lia,, gazeteıi, Alman propaganda ha. 
kanı Göbelsin bir mWlkatuu neşret _ 
mektedir. 

Göbels, iki nıillet arasında rnUte • 
madiyen artan ııkı teması kaydeyle _ 
m.iş ve Berlin - Roma mihverinin e. 
hemmiyetini ve Hitler ile MU8Solini 
arasındaki görllt birliğini tebarüz et
tirmiştir • 

Tribuna gazetesi de, ~rlin - Ro. 
ma mihverinin Avrupa ııyasetindeki 
bUyUk ehemmiyetini kaydetmektedir. 

Firariler 
Yüzünden 
Başımıza 

Gelenler 
~""llele!'Q U5 uııun kıymetini fiili tec-

en leçirm. 1 -
Oh...~e Ue f .lf o an Irakın bu 27 N" S 
~~ı. 1'le ~ ~ir surette me,gul ısan ayımızın 
~ hiınıetrın bir an evveı uer1eme- Toplanmasına Sebep 
~ ki~e _ L!necektir. Bu takdirde 
~ d08tluk - Irak - Afganis- Tevkifhaneden kaçanlar yüzünden 
~U "Ve~ .su~h saham, da.ha tU. gazetemizin ba.fma da iş1.er açıımı.-
t 11'. h bır hale~ ola- tır: 
•4i ölrüler · 1stanbul mUddeiumumniği kaçan. 
LA lrici si lar hakkında guetelerln havadis neş 
bı~ rn· Yaaetimizin açık ve .. retmeeinin takipleri güçleştirdiğine 
,~ ~ıını hede1llerini hariçte anlL kanaat ge~ vP. buna a.it havadis 
hı~llt(J1 llıiyenıer var. Çünkü gizli yutlmamumı matbuat kanununda
~(Ja:::-:1 olnuyan bir siyuet ki bir madde mucib~ce gazetelerde.o 
eltt' 

8 
t havsalasına l!lığmıyor. iatemiye karar vermll}tir. Buna daır 

Ilı euer a hın altında mutlaka gizli zabıta. vurtasile gazetelere umumi 
taıe~ket71~orl~r. ~onra muhtelil b~ tebliğ gönderilmiştir. Bu tebliğin 
bı •. ~ ıı.... ez:ın sıyasetini, filan ve bir 'sureti gazetelerde bırakılmamış· 
-~rl~_"'\;nebı tes· ltaı -n Öl rn ır .ve menfaat bakı- tır. Yalnız matbaada bulunan a.rka-
ı ..... ltıııaıı:ı ç ek ftıyadı da ortadan daşlardan birinden bir imza alınmif-

l ... lQ ~en .. •ftır. Tam mlnasile istikl&l .. .,. et ve h . ~ . 'et, oırna.ıt usust ecnebi e · e Bizde imza veren arkadq, böyle 
~ lıu eski ~~en:iyen bir · ya- biı4'k•ğıt tebliğ edildiğini gece ça-

. ols:Ulere uygun·. ü. .~ arkadMJara söylemeyi u?ut-
mu,ıv. Bu arkad&fl&r da firarilere 

tel - (Arkuı Sa 9 SU 6 da) 

yardım ediyorlar 
L_i_sp_a_ny_a..-ı-ya. 15 Bin Almanın 

Çıktığı Haberi 
Teeyyüt Etmedi 
Londra, 1 (TAN) - ispanya asilerinin elin

de bulunan Espana'nın batırılmasına ,alıit o

lanların ·verdikleri malumata göre, zırhlıya 
hücum eden üç tayyareden batka birkaç avcı 

tayyaresi de harekata ittirak etmif ve sahil ba· 

taryalan da bunlara yardımda bulunmuftur. 

Alazaran valisi, hadiseye dair malumat vererek 
Espana zırhlısı ile Vela.ako torpidosunun tayyarele
re karşı hava topçu ateşi açtıklapııı, fakat tayyare
lerin bir mesafeye kadar alçalarak 7 bomba attık1aı
nnı, bunlardan ikisinin, zırhlının arka güvertesine 
isabet ettiğini, zırhlıdan muazzam duman sütunu 
yükseldiğini ve infilak tarraka.sının sahillerdeki ba· 

lıkçılan sarstlğmı, Velasko torpitosunun zırhlıya yak 
laşma.sı ilzerine yüzlerce askerin kendilerini denize 

attıklarını ve zırhlının battığını söy'lemektedir. 

Deniz Li•uini bu .ene muvallalnyetle bitiren 52 gence dün diplomalan büyük 
meruimle dağıtıldı. Meroime ait talnlat onuncu MJ.y/amıulaJır. 

Batan zırhlının lngiliz ticaret gemisine ka~ı taar
ruzuna ait malumat, lngiltere tarafından tahkik o
lunmaktadır. Hadise tahakkuk ederse Ingiltere hfl. 
kfimeti hldi8eyi protesto edecek, veya tazminat is

tiyecektir. 

Firarilerın imden 
Yardım Gördükleri 

Tesbit Ediliyor 

Asyada Milletler 

Cemiyeti mi 1 

ı Cümhuriyetfiler mevzilerini 
tahkim ediyorlar 

Katillerin Pazartesiye Yola Çıkarılma

ları Muhtemel, Sorgu Devam Ediyor 

Adanada yakalandıklannı dünkü sayımızda tafsilatla yazdığı
mız Galata poıtaneıi veznedan Hüseyin Hüsnünün katili Abdul
lahla Hataylı Tevfiğin sorplan, dün de devam etmittir. Bn hu
ıuıta Adana muhabirimizden aldığımız tafsilat ~.ıdur: 

Sorgu devam ediyor 
Adana, 1 (TAN muhabirinden) -

Katil Abdullah ve Tevfiğin istiçvap
l~n b~~ g~ç v~kte kadar stlrmüş • 
tür. Fırarılerı bızzat müddeiumumi 
sorguya çekmektedir . 

Katiller, ilk ifadelerini israrla tek
rar etmişler, lstanbuldan ayrılırken 
hiçbir kimseden yardım ve müzaheret 
görmediklerini söylemişlerdir . 

Firariler Kimden yardım 
gördüler? 

Ankara, 1 (TAN mu
habirinden) - BUTaya 
gelen haberlere göre, Ja
ponya hükumeti, bir As
ya Milletler Cemiyeti kur
mak fikrindedir. Japon. 
yanın bütün Şark ve ı •. 
lam devletlerini Haziran 
ayınla Tokyoda toplana
cak bir konleraıua davet 
etmui ihtimalinden de 
bahsediliyor. 
•••••••••••••••••••••••• 

Jıfadrldin ıwmt tebliğine göre, dUa 
Bask cephesinde cümhuriyetçiler meY 
zileri tahkim etmişlerdir. Asi tayı. 
ya.releri Guernica mıntaka.smda baza 
kasa.balan bombardıman etmişse de 
bir zarar verememiştir. Basklara im· 
dat kuvvetlerinin muvasalat ettiği ha 
ber verilmektedir. Bugün asilerin tay. 
ya.releri, Ispanyanm şimal sulann
daki bir İngiliz destroyerinin yakınla 
rına beş bomba düşürmüşler, fakat 
bunların biri de lngiliz deströyerine 
isabet etmemiştir. 

Asiler, harbt bir mukavemete uğ
ramadan Bilbaodan 17 kilometreye 
kadar yaklaştıklarını ve müstahkem 
mevzilerden beş kilometre mesafede 
bulunduklarını bildiriyorlar. 

(Arkası Sa 9 Sü 2 de) 

DARBIMESEL 
Müsabakamızda 

KAZA~A~LAR 
Katillerin kat'i inkarlarına rağmen (TAN) ın okuyucuları arasında tertip ettiği 750 lira müki.f atb 

üadelerinin bazı kısımlarındaki aykı-rılık, kendilerinin tevkifaneden ka- Darbımesel müıabakasmın neticelerini bugünden itibaren netre 

çarken içerideki mahkumlardan biri- bathyoruz. 
sinden _Yardım gördüklerini göster Müsabakamızı doğru olarak halle-
mektedır. den ve hal mektubunu muayyen müd-
I~t~~~ tevkifanesinden ceza müd- det içerisinde otuz adet müsabaka 

detını bıtırerek ,.ıkmasma k bir · · ' · 
Ada--Ja tutulan ıı·raril•rd•n ~ pe az kuponu ıle bırlıkte yolhyan okuyucu-

m.Ki .. ... zama.n kalmış olan bu yardımcı mev. . · 
T evlik kufun ismi gizlenmekt di larımızdan hedıye ve mUki.f at kaza-

Milli Kume 
MAÇLARI 

N. • . e r • nanlar, hediyelerini 10 mayıs pazar-
ıçın Adana utikametine tesi gününden itibaren matbaamızdan 

kaçmıflar? alabilirler. 
Tevfik, niçin Adana istikametinde Müsabakanın bqında illn ettiğimiz 

bir kaçma plim ha~rladığı hakkın - şart mucibince ikramiye veya hediye 
daki suallere kaçamak cevap vermiş kazananların resimleri (TAN) da neş. 
ve en büyUk fenalığı yaparak kendi 
sini bu perişan hale sokan adamı öl • redilecektir. 
dürmek kastiyle Hataya gideceğini 200 lira kazanan 

Milli küme seçme müsabakalanna tekrar etmiştir • 1 - Maltepe piyade atış mektebi 
dUn de Istanbul ve Izmirde devam e- Umumi kanaate göre, katiller A- tabur 3, bölük teğmeni Mustafa Gü-
dilmiştir. Istanbulda Be .. iktaa An- dana.ya iltica etmiye ve gizjlenmiye ter. D b el ----b r.. .J • "' "'' .. 't h. di 1 · 1 . ar ımeı ~ a.ramır:a• 
kara Gen lerbirliği ile lzmirde de en musaı şe ır ye ge mış erdır. 100 lira kazanan · · . ·~· 

ç ' Çünkü memlekette mevcut geniş pa K ,, T 
1 

h 11 . d bırıncilıgı kazanan B. Mmtaltı 
Ankaragücü, Uçok takmıiyle 2 • 2 ye muk ~.rlalannda çapalama faaliyeti 2 -:- onJa, ar a ma a esın e Güler 
berabere kaldılar. ilerlemiş yörUkler de hayvanlarını ibra.hım Uygu~. 1 nunda Mevhibe Samir. 

Maçlara ait ta.fl!lilatı spor sayfamız- otl&tmak Uzere yaylilara göç etmi- 50 lıra kazanan Hediye kazanan diğer okuyuculan-
da bulacaksınız. (Arkası Sa 9 Sü 3 de) 3 - Beşiktaşta tramvay istasyo- mızın listesi (6) ncı sayfamızdadır. 
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J İspanyada Kanlı Boğuşma 

A~İlEP. DURAHGO VE &Y8ERt 

,~~~"'i:.'~irand~i~ fTTİKllRİN·ı • BİLIAO 
'S,YA 16 MİL ME\AFEDE Ol .. 

OUklA~IHl İDDEA fDİYOI 

Harp ıahaıını gösteren harita 

ASiLER BASK 
ŞEHRiNi NASIL 
iMHA ETTiLER 

o ünkü posta. il_e gelen Ta;ıniı ~azetesi,. lsp~nyol asilerinin 
Bask 9ehrını nasıl tahrıp ve ımha ettıklerıne ait dikkate 

değer tafsilat veriyor. Taymiı muhabirinin bu yazıtını atağıda 
okuyacaksınız: 

B uklarm en eski fehri ve 
Bask kültür an'anelerinin 

merkezi olan Guermica kasabası 
asi tayyareleri taraf mdan tama· 
mile imha edilmit bulunuyor. 

Bombahdrman üç buçuk saat ka
dar devam etmiş ve bu müddet zar
fında Junkers ve Heinkel fehre bin 
libre ağırlığında bombalar attıktan 
başka 3000 kadar yangın bombasr 
atmış, daha sonra şehrin ortasında 
alçalarak tarlalara doğru kaçan 
halkı mitralyöz ateşlerile imhaya. 
koyulmuştur. 

Ç ok g~meden bu Guemi ... a 
şehri alevler içinde idi. Yal

nız Bask milletinin zengin a.risto
larını ihtiva eden tarihi Casa de 
Juntas yangından kurtulmUf bulu
nuyor. Eskiden Bask parlamento
su burada. toplanırdı. Baskın yine 
tarihi mahiyeti haiz tayyareleri de 
tarih! mahiyeti haiz çınarlan da 
ateşten kurtulmuo bulunuyor. ı~ 

panya kralları bu çınarın altında 
durur, Baskların demokratik hak
lanna hünnet göstereceklerine ye. 
min eder ve bunun mukabilinde i
taatle karşılanacaklarma dair söz 
alırlardı. Baskların Santa Maria 
kilisesinin bir köşesine bir yangın 
bombası isabet etmiş ise de kilise 
yangından kurtulmuş bulunuyor. 

Bugün öğleden sonra §ehri ziya
ret ettim. Karşılaştığım manzara 
tUyler ürpertici idi. Şehir ba.ştan
başa yanıyordu. Duman bulutlan 
içinden alevler fıekrnyor ve bunlar 
on mil mesa!eden görünUyordu. 
Biltün gece evler yıkılmış ve bütün 
yollar kızıl enkaz yüzünden geçil-
mez bir hale gelmiştir. 

G uemicanm ibombardımanr, 

bombardımanın yaptığı tah
ribat, askerl tarihte eşsiz sayılacak 
mahiyettedir. Kasaba, askerl bir 
hedef değildi. Şehrin dışında aske
ri malzeme imal eden bir fabrika 
varsa da buna dokunulmamıştır. 

Yine şehir dışındaki iki kışla da 
bombardımandan kıurtulmu§ bulu -
nuyor. Şehir cephe gerisiydi. An -
laşılan bombardımanın hedefi sl • 
vil halkı tethlş etmek ve Bask mll -
letinin beşiğini imha etmekti. BU • 
tün delft.il bunu isbat etmektedir. 

Bir kere bu bombardıman için 
seçilen iUn olan ~artesi, çarşı ku
rulduğu gUndUr. Köylüler her ta
raftan gelmişler ve mallarını getir
mişlerdi. Saat dört buçukta çarşı 
insanlar taşıyordu. Birdenbire ki
lisenin çam çalarak halka tayyare
lerin ya.lda§makta olduğunu bildir
di. 

Herkes kaçmtya ba1'1adı. Kaçma 
ve sığınma hareketi intizam için
de vukubuldu. Beş dakika sonra 
bir bombardnnan tayyaresi belirdi 
ve şehrin Uzerinde bir daire çizdik
ten sonra, istasyonu istihdaf etti
ği anla§ılan altı ağır bomba attı. 

Bcuk Cümhurreisi 
De Aguirre 

F akat bombalar el bombaları 
snğanağUe birlikte eski bir 

müessese ile evlere ve yollara dü!}
tli. Beş dakika sonra bir bombardı
man tayyaresi daha geldi ve şehrin 
ortasına altı bomba daha yağdırdı. 
Bir çeyrek saat sonra Uç Junkers 
tayyaresi gelerek tahribata devam 
etmiş ve bombardıman ateşini kes
meden ortalığı kasıp ka~uştur. 
Ancak saat 7,45 te orta.11-
ğm kararması üzerine tevakkuf et-

miştir. 7000 nüfusu ve 3000 mu
haciri barındıran şehir, yavaş ya
vaş mahvoluyordu. Tayyareler beş 
millik bir kutur üzerinde dönüp 
dolaşmış ve şehrin etrafındaki çift
lik evlerini de esirgememiştir. Bun
lar geceleyin tepeler üzerinde birer 
mum gibi yanıyordu. Etraftaki 

· bUtün köyler ayni şiddetle bombar

dıman edildi ve Mugica'da halk on 
beş dakika mitraly6z ateşi ile im

ha edilmiştir. 

F acianrn kurbanları henüz sa
yılmamıı;ıtır. Yalnız bir tek 

sokakta, ekserisi kadın ve çocuk o
lan 50 kişi ankaz altında. kalmış
lardır. Bir çoklan tarlalarda öl
mü.şler ve çocukları kurtarmıya ça.
lışanlar, lş başında felakete uğra
mışlardır. Vaka, askerlik bakımın
dan ,u şekilde cereyan etmiştir: 

Evvelft. tayyareler en ağır bom· 
balar ve el bombalan atmışlar ve 
bir sahadan bir sahaya geçerek talı 
ribata devam etmişlerdir. 

Daha sonra hUcum tayyareleri al· 
çaktan uçarak kaçanları mitral
yözle biçmiş, çarşıya getirilen bir 
sUril koyun o:-tadan kaldırılmıştı. 

Gece yansından sonra Guernicaya 
girdiğim zaman evler yanıyor ve 
yıkılıyor, itfaıye yangına yaklaşa

mıyordu. 
Hastaneler, kilieeler yantyordu. 

Yangından kurtulan biricik kilise 
Santa Maria'dır. 

Basklar, mukaddes şehirlerinin 
bu şekilde yanmasından son dere
ce mUteessir olmuşlardır. 

1 
iki Belediye 
Memuruna 
işten El 

Çektirildi 

1 Dün gelen 1 
Yugoslav 

Talebesi 

bir arada 

Bir Bahçıvan Bıçakla 

Kendi Bileğini Kopardı 

öğrendiğimize göre, belediye mü
fettişleri Maltepe belediyesinde bir 
suiistimal tahkikatJie meşgul olmak· 
tadır. Yapılan ihbara göre, bazı mak
buzlann mükelleflere verilen kısım
larında tahsil edilen paranın tama
mı yazıldığı ha~de dip koçanlarında 
noksan gösterilmiştir. Belediye mü • 
fettişl Sabri, yapt1ğı tahkikat sonun
da tahsildar Kazımla zabitai beledi
ye memuru HüseyinP. işten el çektir
miştir. Tahkikatın derinleştirilmesi
ne lüzum gösterilmiştir. 

Okullar 
Müzesi 

Kuruluyor 
Maarif Vekft.leti, yeni bir (Okullar 

müzesi) kurmıya baş1amıştır. Bu 
müzede şimdiye kadar eski ve yeni 
harflerle mekteplerde okunan ve °" 
kutulan biltiln kitaplar, haritalar, 
mecmualar ve atlaslar toplanmakta· 
dır. Bundan başka Vek8.let bir de 
Müteferrikadanberi basılan bütün ki
tapların da bir müzesini kurmak ta
savvurunda.dır. Bunun için eski ki • 
tapçılardan fihristler istenmiştir. 
Şimdiye kadar Vekaleti; ~ataloğuna 
geçrniyen eserler de kitapçılardan 

toplattırtacaktır. 

Yugoslavyanın Ankara 

Elçisi Değişti 
Yugoslavyanın Ankara orta elçisi 

Bay La.zareviç, hükftmeti tarafın
dan Viyana elçiliğine tayin edilmiş
tir. 

Bay Lazareviçin yerine Yugoslav
yanın İstanbul başkonsolosu Bay 
Vutkoviç terfian Anka.nı; elçiliğine 
t.•yi.n. ..ol""~mıı.~-. , 

Üniversite 
Talebesinin 
Seyahati 

Bu tatilde Üniversite talebeleri 
muhtelif gruplara aynlarak seyaha
te çıkacaklardır. Bunlardan iki grup 
Ana.doluya gidecek, biri Akdeniz, di
ğeri Karadeniz havzalannda etütler 
yaptıktan sonra her iki grup ta şar
ka gidecekler, oradan Ankara yolu 
ile buraya döneceklerdir. 
Diğer gruplardan biri Almanya.ya, 

diğeri Fransaya, Uçüncüsü de lsviç
reye gideceklerdir. Bu yıl Avrupa. se
yahatine çıkacaklar, gelecek sene ta
tilde Anadoluya gidecekler ve bu sene 
Anadolu turnesine çıkacaklar da ge-
lecek yaza A vrupaya gideceklerdir. 

r··a~-~~·R··a~ YRAMi"I 
f Bahar Bayramı, dün 
ı güzel bir hava iç inci e geç-

mif tir. Ru mi daireler ve 
mektepler tatil yapmıf· 
larclır. Halk, kırlara ve di
ğer gezinti yerlerine akın 

etmi,lerdir. Bu resimde 
çiçeklerle oynıyan yav
ruları görüyor•unuz. 

Yugoslav 
Talebeleri 
Şehrimizde 
Yugoslavyanrn Belgrat ve Nis ti

caret mektepleri talebesinden 35 ki
şilik bir kafile dün sabahki konvan
siyonel ile fehrimize gelmişlerdir. 

Talebe istaayonda Yüksek tktısat 
ve 'l'icaret mektebi ve Üniversite ta
lebesl tarafından samimiyet ve hara
retle karştlanmı~ardır. Misafir tale
be doğruca İstanbul Kız lisesine gö
tUrillmüş, orada bir müddet istira
hat etmi~er, sonra. öğle yemeğini Ga 
lata&aray lisesinde yemişlerdir. Ta
lebe, yemekten sonra Taksim, Gül -
hane parkı, Kapalıçarşı ve Bayazıt 

taraflarında bir gezinti yapmışlar ve 
akşam yemeğini yine Galatasaray li
sesinde yemişlerdir. 

Bu sabah konvansiyonel ile altmış 
,caaar talebeden mürekkep iKincı bır 
kafile gelecek ve Sirkecide merasim
le karşılanacaktır. 

Talebe yine hep bir arada Galata
sarayda yemek yedikten sonra va -
purla :Moda, Kadıköy ve bütün ada

lara. uğrayarak Büyükadaya gidecek
ler, orada gezecekler ve akşam ye • 
mek için Galata.an.raya döneceklerdir. 
Yarın sabah Çapa Kız Muallim, 

Selçuk Kız Sanat mekteplerini, Üni
versiteyi, Yüksek tktısat ve Ticaret 
mektebini gezeceklerdir. Öğleden son 
ra bütün müzeler gezilecek, sah gü
nU de Boğazda bir tenezzüh yapıla
caktır. Misafir talebeler şerefine o 
akşam Ticaret ve t~ ·.ısat mektebi ta
rafından Tokatliyanda bir ziyafet ve
rilecektir. 

Halkevinde 
Müsahipzade 
Gecesi 

DUn akşam Şehremini halkevinde 
bir (Milsahipzade gecesi) yapılmış • 
tır. Evvelft., gece hakkında bir açrş 
söylevi verilmiş, sonra (Folklor ve 
etnografya bakımından MUsahipza. 
de) mevzulu bir konferans verilmlt
tir. Bu konferanetan sonra Milsahip
zadenin umuml hayatından bahsedil
miş, on dakikalık bir istirahatten son 
ra. müzikle MUsahipzadenin muhte
lif operetlerinden bazı parçalar ça • 
tmmış, daha sonra Aynaroz Kadısı 
temsil , ~lm~tir. 

Bu İşi Suçunu 
Kapatmak İçin 

Yapmış! 
Evvelki gün Maltepede feci bir cinayet ol· 

muf, bir bahçıvanla çırağı ağır surette yaralan· 
mıflardır. Öğrendiğimize göre hadise töyle oJ. 
mut tur: 

Maltepede bahçıvanlık eden Halilin Mustafa i.S
min~e genç bir ~ırağı vardır. Halil, son günlerde btl 
çrraga yol vermış, fakat alacağını tamamen ödeırıe. 
miştir. Mus_tafanm Halilden iki lira alacağı kalınlŞ"' 
tır. Evvelkı . gece Halil Maltepe istasyon gazino • 
sunda rakı ıçerken yanma eski çırağı Mustafa &<>' 
kulmuş 

İtfaiye 
Ta kviye 
Ediliyor 

1 ~- Bay Halilı çok ihtiyacım vat· 
Lutf en benim iki liramı ver deıniş-

' tir. Bu teklif bir.kaç ellilik şişe yu· 

Muhtemel bir zehirli gaz tehlikesi
ne karşı belediye yeni tedbirler almı
ya devam etmektedir. 

Bu arada itfaiyenin bir zehirli gaz 
harbinde yapacağı muhtelif vazifeler 
gözönüne alınarak techizatın takvi • 
yesi lüzumlu görülmüştür. Bu iş 
için 75 bin lira harcanacaktır. Ayn
ca itfaiyeye bu gibi işlerde yardım i
çin Kızılay vesair teşkilata düşen va. 
zifeler de tesbit edilmektedir. 

Aynca mahallelere tekerlekli tu • 
lumbalar alınacak, bunlar muhtemel 
ve mevzii yangınlara kal'fl kullanı· 
lacaktır. 

Diğer taraftan binalara sığmak ya 
prlması mecburiyeti konulmadan ön· 
ce yapılmış apartman ve han gibi bü
v.iik binı:ılsırm Alt lrAfhı.nnda Slfmak• 
lar yaptırılması düşUnUimekteclir. 

Tetk1k1er mtlsbet netice verirse bina.
tarda yapılacak tadilat için bina sa· 
hiplerine muayyen bir mühlet verile· 
cektir. 

Sokak Ortasında 
Y arall Buldular 
Evvelki gün Balatta Çinillçeşme 

yokuşunda on dört yaşlarında bir 
kızın yaralı olarak yerde yattr~ gö
rülmüş ve Balat Musevi hastanesine 

kaldırılm~ır. 

Hilviyeti tesbit edilen kızın Balat· 
ta Köprüba.şında oturan Poliksina ol 
duğu anlaşılmıştır. Nasıl yaralandığı 

henüz belli değildir. 

Ondül6syon 
Makinelerinin 

Kontrolü 
Berberlerin kullandığı ondülasyon 

filetlerinin yarın sabahtan itibaren 
muayene ve damgalanmalarına baş· 
lanacaktır. Bu iş hazirana kadar ik
mal edilecektir. 

Ayni zamanda ondillA.ayon için sü
lilsyon kullanılması ve buhar veya 
ha vagazile i.şliyen makinelerin isti -
mali yasaktır. 
ÖLÇÜLERİN KONTROLU DA 

BAŞLIYOR 

Biltün ölçü ve tartı aletJ.erinin ya
nndan itibaren yıllık muayenelerine 
başlanacak ve sağlam olanları dam-

varlıyan Halllin hoşuna gitmemiş, be. 
men sustalısını çıkararak yava.ŞÇ& 
Mustafanın bO§böğrUne dürtmüştilt· 
Fazlaca saplanan bıçak Musftayı det• 
hal yere sermiştir. 

Yaptığı münasebetsizliğin feci aki· 
betini sezen Halil bu işe müdf ani neti 
halinde yaprlmış rengini vermek itin 
bıçağını kendi bileğine sUrmUştür. 

Fakat, sarhoşlukla ve · heyecanl• 
çektiği bıçak kendi kolunu bileğin • 

den ayırmıştır. Hadiseye jandarııı• 

ve polis derhal el koymuş, yaraiılarJJI 
ikisini de Haydarpaşa hastanesine k'3l 
drrmı§tır. UskUdar müddeiumuıniJiği 
hadise hakkında tahkikat yapma.Jd&o 
dır. 

Dost Irak 
Nazırı Yarın 

\!Jlaıyor 

İki gündenberi şehnmizde bulun• 
makta olan dost lrakm kıymetli aa· 
riciye Nazırı Bay Naci Elasil, dilO 

öğleden evvel müzeleri ve öğlede11 
sonra da 9ehrin diğer görünmeğe ~ 
ğer yerlerini ziyaret etmiştir. 

Aziz misafirimiz yarm sabahki 'fO 

ros ekspresile Bagdadıı gitmek nzer
şehrimizden ayrılacaktır. 

Bay Naci Elasil ile birlikte şehri" 
mize gelmiş olan lrakm Ankara fleı' 
firi Bay Naci Şevket ayni trenle ~f!Jl
karaya dönecektir. 

Devlet Demiryollarılt" 

da Talebe Karneleri 
Devlet demiryollarınm Avrupa bıı.t 

tı banliyösü için kabul ettiği ucuz fi• 
yatlı talebe karneleri dün sabaht&Ji 
itibaren kullanılmıya ba.şlanı1nuştıl''. 

ltalya Elçisi Geleli 
Mezunen memleketinde bulunmslC" 

ta olan İtalyanın Ankara. elçisi J3B.1 
Karlo Galli dün sabahki ekspresi" 
Avrupa.dan pehrimize gelmiştit· 

Bıçakla yaralamıtlar ! 
ıÜI" Paşa.bahçede oturan Milan, nil'8 

. i -;• 
sı ile birlikte dolaşırken, Bek r ..,u .. 
Tayyip isminde iki amelenin teca 
zUne uğramıolardır. Bu yüzden S.: 
larmda kavga olmuş, Bekir Milanl ki" 
çakla yaralıyarak kaçmıştır. ger i 

1 
si de yakalanarak adliyeye ,·erilm it' 
terdir. 

==============~====================~~ 

IIAkVi~ll~HAVAl 
galanacaktır. · 

ı i MAYİS 1 
PAZAR Bugünkü hava: BULUTLU ---

Yeıilköy Meteoroloji iıtuyonundan alı
nan malumata ,;öre. buı;Un memleketimiz-
de havanın mütehavvil bulutlu olmaır. rüz 
rtrm Şark iıtikametinden orta kuvvette 
esmesi muhtemeldir. 

DÜNKÜ HAVA 

t>Un hava tazyiki 758 milimetre. ıJC.ak
lık en çok 21, en az 10 1antiırat olarak 
kaydedilmiıı, hava ekseriyetle bulutlu ı;eç
mbtir. 

-
5 inci ay Gün:Sl Kasıın=176 
1356 Hicıi 1353 RUill' 
Safer: 20 Nisan: 

19 

Güneş: 4,58 - Öğle: 1!·~ 
ikindi: 16,03 - Akşanı: 1

3
109 

Yatsı: 20,49 - lmsAk: ' _ 
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Suriyede vaziyet· karışıyor 
Kabine, Ostüste 

Uç Toplantı Yaptı 
Cenevre Komitesi, lngiliz Murahhasmm 

Hazırladığı Raporu Tetkik Ediyor 
Ankara 1 (TA liata, . ' . N Muhabirinden) - Suriyeden ge]en haberler, 

Ynı ıatlk)al · · ik I h llilerıi h . ıne aıt ves · a arın azırlandığı fU günlerde Vata-
1( bn' edbın olduğunu gö.oteriyor. 

· a. ıne üç .. d b · dahili" . gun en en arka arkaya içtima etmektedir. Suriyede 
azıyet, ,ok kar111ktır. 

Huduttaki kabile reisleri ve Trab
lus eşrafı tevkif edilmiştir. Bu müna
sebetle kont dö Marnel Şama gelıniş
tir. 
Şam mahpusları, affın gecikmesi 

yüzünden açlık grevi yapmışlardır. 

Bütçe açığını kapatmak için yeni ver
giler konulması düşünülüyor. 

Halktan, gelecek senelerin vergile
ri istenmekte, vermiyenlerin malları
satılmaktadır. 

Hatayda. türkçe konuşanlardan pa
ra cezası alınmak istenmiş, bu yüz.
den hadiseler çıkmıştır. Antakyada 
bir ilk mektepte okutturulan bir Türk 
kitabı, bir Arap müfettiş ta.rafından 
alınmak istenmiş, talebe ve muallim
ler mektebi terketmişlerdir. 

Hindistanda kanlı çarpışmalar 
İtalya 

Arnavutluk 
Münasebatı 

1 Londra, 1 ( A.A.) -
SirnlaJan bildirildiğine 
göre V azirİ•tinda a8iler
le ikinci /ngiliz - Hind 
piyade alayı arannda 
,iJdetli müuıdemeler ol
ma, ve 4 yerli asker öl
rnü,tür. 14 yaralı vardır. 
Kcmeru ova.aında bir ln
giliz tayyaren tahrip edil
rni,tir. 

Tiran, 1 (A.A.) - İtalya - A.rna
navutlıuk görüşmelerinden sonra neş
redilen bir tebliğ, Kont Cianonun kral 
Zogu ve Arnavutluğun ileri gelenleri 
ile iki memleketin siyasi ve iktisadi 
münasebetleri hakkında birkaç kere 
pek siyasi samimi müzakerelerde bu
lunduğunu kaydettikten sonra şunla
rı ilave eylemektedir: 

"Her iki taraftan da 27 • 11 - 22 
tarihli muahede ile 36 - 3 - 19 tarihli 
itilaflara istinat eden iki müttefik 
devlet arasındaki derin dostluk his
leri teyit edilmiştir. 

Umumi sulhün menfaatine olarak 
arada mevcut münasebetleri 37 • 3 • 
15 tarihli son ltalyan - Yugoslavya 

H ·ıtl er itilafları ile bamahenk olarak inkişaf 
ettirmek arzusu da ayni zamanda te
yit edilmiştir., , 

B • N Ut U k Arnavutluk Kralının beyanah 1 r Tiran 1 (A.A.) - Matbuat mümes
sillerini kabul eden Kral Zogu, İtalya 

S •• 1 d• ile Arnavutluk arasındaki dostluğun 
0 y e 1 sa~l~ğııu teba~ ettirer:k M~s-

Be 1
. (TAN) _ Her Hitı b solımye karşı şahsı hayranlıgıru ifa-

r ın, er u- d . . Kr 1 d . t• ki .. e etmıştir. a emış ır : 
gün bir mayıs baıyramı munasebetiy- "K t c· · f ik' mille 
le bir nutuk söylemiş ve bu nutukta . on. ıan~n~ zı~ar~ ı, 1 

. ~ 
birçok noktalara temas etmiştir. tın samımt hıslenne ıstınat eden ıki 

~!!!!!!"'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ memleket arasındaki samimi münase-- Her Hitler, iptidai maddeler mese-

s 

fi.EK. 
Şırınga 

İş aldı yürüdü. İngiliz futbolctlle • 
rine tatbik edildiğini Eşref Şefiğilı 
ortaya attığı gençlik şmngası, Vo • 
ronofun mahut aşısma. nazaran çok 
daha kolay bir ~re olduğuna göre 
buna sade futbolciller değil halk için· 
de de erken doğmuş olanlar şüphesiz 
talip oUwa.kla.rdl!'. Hatta geçende fufi 
bolcü Zekinin: 

- Bana. lüzumu yok! Demesine 
rağmen bu işi ciddi telikki etse bir 
fırsat bulup hem ~ giyme merasL 
mini görmek, hem de şırınga müt.e .. 
hassısı olan İngiliz doktorunu ziyaret 
etmek üzere İngiltereye bir seyahat 
yapmayı özliyeceği bence şüphsizdi:r. 

Zaten sözlerinde: 
- Bu bir alaydl!', ciddi oldnjmıa 

kani değilim I Demesi de bu fikrimi 
telit eder. 

Bana sorarsanız eğer hakikaten bu 
şırınga mevcut ise bizden evvel buna 
hakketmiş nice gençler varken ken. 
dimizi ileri sürmeyi haddini bilme ., 
mezlik sayanın. 

Lfildıı bu şırınga gerçekten adamı 
gençleştirirse onun verdiği gençlik 
dünkü gençlik olacağına. göre bugö. 
nün icaplarına. pek te uygun gelmiye· 
cektir. Demek istiyorum ki: 

Bugünkü yaşlılan şmnga De genç. 
!eştirmek modası geçmiş bir elbiseyi 
temizleyip ütillemiye benzer. Ne ka. 
dar terü taze, ne kadar yepyeni g6). 
riinürse görünsün o esvap eski mo
dadır. J 

Bunun gibi, arasıra tazelenen eski 
fikirler, çoktandır hareket sahasın .. 
dan uzaklaşmış eski kalemler, eski 
istidatlar ve eski heyecanlar ne kadar 
gençleşirse gençleşsin bugünkü dev
rin kadrosuna girememektedirler. O. 
oun ic;indir ki; ta.biat ihtiyarlama ve 
eskime kanununu koymuştur. Ona 
ka.rşı gelenler, ya gülünç olurlar, ya 
zıpır. 

ltfdep h 

CENEVREDE,ASKERL1KTEN 
TECRlT !ŞI GÖRÜŞÜLDÜ 

Cenevre, 1 (A.A.) - Anadolu A
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

QpiaaneainJe mevkuf Eksperler komitesi bugün mutat iç
timaını yaparak Sancağın askerlikten 

----------tecridi hakkındaki İngiliz murahha-

Simpsonun 

Boşanmasına 

Ait Karar 

lesinden bahsederek Almanyanın bun- betleri takviye etmiştir.,, 
Gazeteler, Kont Cianonun Arnavut- B FELEK !ardan mahrum edilmesi istendiğini, • 

luktaki ikameti hakkında sayfa do- =============-
lutr.dan Türkler 

8 i r M sının u.u komisyonda hazırladığı ra-ay 15 porun teferrüatı üzerinde tetkikatta 

~Gsd Gel!!.+·ı '· ~ı~~~~,~lYtikl{e"d';~~ıdi~~ liAA.n me-
3 T e1kilatı E•cuiye projesi hazır 

1',.cı,. Cenevre, 1 (A.A.) - Anadolu A. 
l>a ~cı: jansmm _hususi .ı:x1~~abiri b~~riyor: Londra, 1 (A.A.) - "Simpsonun 

krtn ~· .1 (TAN) _ .. Sancagm statusu ile teşkilatı esasL Simpsondan boşanması,, dün !psvich 
dı et ıçınde e . Iş bayramı su- ye kanununu hazırlamıya memur eks boşanma mahkemesinin duvarlarına 
\1~ Ite.r Yerde gi~~· <:azetel.er çıkma- perler komitesi bu hafta Numan Me- talik edilmiştir. 
kt ~erkes b eı çıçeklen satılıyor nemencioğlu tarafından verilen pro • 
t aUYetçi oJunıan ~yordu. Yalnız j je ile Fransız eksperi B. De Caix ta. Hakim Sir Deyd Merryman, bu iş· 
etesi bugü a~ ~ksıyon Fransez ga- rafından verilen tahrir projelerini tet le pazartesi günü meşgul olacakve 
~?r. 'Vilayet~ ın~ar etmiş bul~u - kik etn;ıLştir. . .. . boşanma kararının tasdikine kimse-

la
llde tesit erde ış bayramı aynı şe- Komıtenin talebı uz~rıne lngiliz nin itirB.2 edip etmiyeceğini soracak• 
Ylar le . olunrnuş ve her yerde a,. eksperi Sir ounnet ve Türk hu.kukçu-

4ı'>l rtıp eclilrniştir. : lan ile danıştıktan sonra ~~cağı teş. tır. Bir cevap alamadığı takdirde bo-
~ ctrtYcıdcı: kilatı esasiye kanunu pro3esıni hazır- şanma kat"arnamesi katiyet kesbede-

l ha tlin, ı (T . . lamıştır. Bu proje, bu sabah, komite. cektir. 

fakat Almanyanm buna galebe çala- lusu yazılar yazmaktadırlar. 
cağını anlatmış ve milli ittihadı tak-
viye lüzumundan bahsederken, başka K. Ciyano Jöndü 
milletlerin Almanyaya iyi muamele Roma, 1 (A.A. )- Hariciye Nazı-

rı Kont Ciano, bu sabah hava yoluyla 
phvıori.:.l.lo .. ~..,.; ,..., °'"""' O'!l.h'!I. V<>:t'T'O.ı:>\r ;ı;ı. 

1.'lraııaaıı llareket etmiş ve Run.ıaya 
ternediklerini söylemi§tir. Her Hitler varmıştır. 
daha sonra millt otoriteden bahsede-

KÜÇÜK 
SAN' ATLAR 

KANUNU 
Ankara, 1 (TAN) - Küçük sanat

lar kanunu projesi Devlet Şiırasının 
tetkikinden geçmiş ve Iktisat Vekale
tine iade edilmiştir. Proje bugünler
de Başvekalete takdim edilecektir. 
Iktisat Vekaleti, projenin hazirandan 
evvel kanunlaşmasına çalışacaktır. oı ' b ~) - Bir mayıs mıl- ye verilmiştir · Vindsor dükünün avukatı tarafın

" %r. Q~be Uyu~ bir nümayiş yapıl· Komite, önümU?.deki hafta içinde dan, "taç giyme hakkında tefsirler,, 
"ne Yeni d Is .bır nutuk söylemiş Sancağın statüsü ve ~eşkilatı esasi- Fransız Profesörünün Ankara-
a,y~ etr~~v~etin bütün sınıfları hi- ye kanunu metinlerinın tam suretle isimli kitabın muharriri GeoffreY 

9tadyollı ıgını anlatmıştır. Gençlik. tesbiti işine devarn eyleyecektir . Dennis ile naşiri Heinemann aley - daki konferansı 

rek bu otoritenin bir kimse tarafın

dan tehlikeye düşürülmesine müsaa
de etmiyeceklerini anlatmış ve kllise 
lerin yalnız dini meselelerle uğraş

maları lazım geldiğini, fakat kiliseler 
beyannameler, tamimler ve bunlara 
benzer şeylerle devlete ait olan hakla 
rı gasbetmiye kalkışırlarsa devletin 
harekete geçerek bunların dini vazi. 
felerini yapmağa davet ve bu işe ia
de edeceğini anlatmış ve nihayet ge
lecek nesli yetiştirmekle meşgul ol
duklarını söyliyerek "Biz yeni bir 
devrin, milletimiz için daha iyi bir is. 
tikbalin piştarlarıyız" demiştir. 

~al\ı-.. a akın et . s ı· . •_ı .. .• h. d .n.... d Lo d un İrlanda Kanunu Esasisı· Ankara, 1 (TAN) - Lion Univer. 
dıı t'"'lştır. . . mış ve şenJikler B. Delbos, e ırımı~e g~ruftii ın e aç ..... n ava, n ranın büt 
. n b"ı.s<>..3 Bütün matbuat bayram~ Paris, 1 (A.A.) - Havas aJansı bil mahfellerinde ııiddetle münak•u:ta e- Londra, 1 (TAN) - Yeni trl d sitesi profesörlerinden Lam~rt bu -di -..q """ Y -r k . . an a gün ilk konferansım Halkevınde ve 
· en Yazılar ne!'lretmekte i- diriyor : Hariciye Nazın B. Delbos bu dilmektedir. Kitap, piyasadan top- anunuesasısı neşrolunmuştur K . • · J 7 yük ı · · B . · . a - Adliye Vekilirnizın de bulundugu bır 
lltilt sabah Türkiye bil · e çısı · Suat !attırılmış olduğu içm bu davanın se· nun İngilte:e kralından bahsetme- kalabalık önünde vermiştir. Adliye ve 
Lo erede: Da vazı kabul ederek kendisiyle çol~ bebi ne olabileceği merak edilmek- ~e~te ve. cU~hur.~eisinin reyiam ta- kili, ,profesör şerefine akşam üzeri 

lh~. -n<lra, 1 (1' samimi bir görüşmede bulunmuştur. tedir. nkı1e seçılebılecegıni bildirmektedir. bir yemek vermiştir . t'"'Yl'atn
1 

•. A.N) - Bir mayıs ______________________ .:_ _ _:_:~~=~~~~~~~~=_::::=_:_ ____ _ 
e?tip ett~unasebetile işçiler alaylar 
1t1ı•:vcıcl er Ve şenlikler yaptılar. 
ıt Q: 

ba OS.itova l 
~ Yraın1 :. (1' .AN} - Bir mayıs 
t ?tip ecı:tnasebetile büyük alaylar 
tkı~n-ti ~aPı!tdı ve .~.uazzam bir geçit 

h Ydand · ButUn tezahürler kızı] 
arh a kesar tl ~ -.,;·etıi e eşmiş ve burada 
la11llı~~:tuklar söylenmiş ve aJ -

• 0 

~ \ri:va... AvuaturyaJa 
atn ·•a, l (TA l!o 1 doıa 

1 
. N) - Bir mayıs bay 

~e~1etni§ ~ 81Yle Başvekil bir nutuk 
ı\~''gafu a 81°8Yalistıere işaret ede-
1\tılaş turyadav a.nm.ıyacağız., demiş ve 
~tın· ~atnaıı kdın ile devlet arasında 
tıllt lfilır. v· l bulunmadığını ilave 
<le~lt ile nıYana belediye reisi de bir 

lıucıu:Yonaı sosyalistlere şid • 
arda bulunmuştur I - - . 

ki genç 
kız öldt "- ~lta U 

«<l e ra, l (TAN 
"-rı~de birer > - Yenişehlrde 
~Tl\r~. ~ıı lia k8:Za ol~u_ş kazalar. 
itad· oıu-· 1 esınden ıki genç kızı • 

ltıe •uıy e t • 
~:>'atı ' §ehli . ne ıcelenmiştir. Bu 
~% d.ıl'?nışt1;r112de bUyük bir teessür 
barıı' bll ltaza.İ Geç vakit duyduğu _ 

arınllı ·
18

• arın mahiyetiyle kur • 
ını.ıen ·· ~ ogreru1ememiştir. 

lspanya 
• spanyaıun şimalinde Cüın • 
1 huriyetçiler lehine muha -

rebe eden Basklarla asiler arasın • 
da vukubulan muharebeler bütün 
dünyanın na.zarı dikkatini celbet
mektedlr. Bilhassa Baskların eski 
hükun~et merkezi olan Guernika 
kasabasının yeryüzünden sllinirce. 
sine bombardıman edilmesi bütün 
medeniyet ve insanlık dünyasında 
derin tesirler uyandır.mıştır • 

Basklar 1876 yılına kadar aşağı 
yukarı müstakil yaşamış bir millet
tirler. Baskların milli mümessilleri 
Guernikada toplanırlar, daha son. 
raları ispanya. hükümdarları bura.
ya gelir, şehrin çmarları altında 
durur ve Baskların imtiyazlarını ta 
Dil'lardı. 

1876 da ispanyada dahill harp. 
vukubulmuş ve Basklar, Kar -
listlerle birlikte hareket etmlşler. 
di. Bu hareketler akamete uğradık
tan sonra kral 12 inci Alfonso 

Baskların iıntiya.zlonnı kaldırmış ve 
Bask vilayetleri 60 yıl kadar lspa.n. 
ya. idaresi altında. yaşamıştır. Geçen 
birinciteşrinde Basklar, cUınlıori. 
yetlerini yeniden ilan ettikleri za... 
man, Cümhurreisliğine sec;ilen 
Don Agiurre, cümhuriyete sadakat 
yeınlnini Guemikada tarihi çınar 

Şimalindeki Muharebeler 

ağacının altında yapmış ve ondan 
sonra vazifesine ba.şlamı~~rr. 

Basklar nazarında bu derece ına 
nevi ve tarihi değeri olan kasaba. -
nm imha edilmesi, bunlara, gene
ral Franko Ue arkada.şiarının, Bask 
milletini imha etmek fikrinde ol • 
dukla.rmı telkin etmiş ve bütün 
Basklan korkutup sulhe talip ol -
malannı temin edeceği yerde ınllli 
asabiyetlerini körüklemiş bulunu -
yor • 

Hallhazırda. Basklar; gerilemiş 
ve üçüncü müdafaa hatlarına çe. 
kilmiş bir vaziyettedirler. Fakat 
hid.iseJer Baskları, sonuna kadar 
metanet göst.ermeğe ve mücadele
ye devama. teşvik etmiş, bunlar 
da bu yolda yürümeğe azmetmiş 
görünüyorlar. 

Gnernikanm müthiş bir şekil • 
de bombardıman edilmesinden do
ğan bu vaziyetin ne netice verece.. 
ğl henüz belli değildir. Fakat mu
hakkak olan bir nokta. asilerin Hl. 
zumsuz yere bu şehri imha etme -

leri, insanlık 8.leminde aleyhlerin. 
de derin Dır nefret hissi uyandl!' -
mıştır. 

Ha.kika~ bu müdafaasız şehri 
yakıp yıkinak için hiç bir istrate 
jik zaruret yoktu. Sonra müdafaa: 
sız h~ tarlalar8: kadar takip edip 
mitralyoz ateşlerıyle tırpanlamak, 
hastanelerde yatan zavallılan ce.. 
hennem ate~i içinde kavurmak için 
hiç bir sebep yoktu. • 

Fakat ispanya asileri, Baskların 
gözünü yıldırmak için bütün bun
lan yapmış ve Basklarm milli be. 
şik saydıklan şehri yeryüzünden 
kaldırmış bulunuyorlar. 

Hadise hala bütün dünyada bü
tün tafsili.tiyle yazılmakta ve ta.f. 
silatı yazıldıkça tüyler ürpermek • 
tedk • 

Verilen malfunata göre hid:ise, 
Fninkonun lehinde bulunan ve o • 
nun safında harp eden Baskların 
da, Bask Cümhuriyetini müdafaa. 
edenlere iltihak etmelerine ve 
Franko saffmm bu yüzden zaafa 

uğramasına da saik ola<ıaktıl' • 
Fakat Guernika bu 8.kibete uğ

nyan ilk lspanyol şehri değildir. 

Eibar, Durango ve lrun şehirleri 
de ayni akibete uğramış bulunu • 
yor. 

ispanya asileri ise hala bombar
dımandan haberleri olmadığını ve 
Baskların kendi mukaddes şehirle • 
rini kendi elleriyle harap ettikleri -
ni iddia edip durmaktadırlar • 

• 
Asilerin bu Bask şehrini bombar. 

dıman etmelerinden sonra ispanya. 
hadiseleri içinde en fazla göze çar· 
pan biri Cümhnriyetçi tayya -
rele~inin asiler elinde bulunan Es
pana zırhlısını batırmalarıdır. Is. 
panyanm en büyük zırhWanndan 
birini bu şeklide batırmalan, ştip. 
he yok ki, mühim bir hadisedir • 

Bu hadise cilmhnriyet tayyare.. 
lerlnin icabında Asilere çok şiddetli 
mukabelelerde bulunmağa. mnkte • 
dir olduğunu göstermiştir. 

Asiler bu zırhlryı kaybetmekle 
mühim bir ku\'Vetten mahrum ediL 
miş olmakla beraber, zararın bütün 
ispanya milletini de müteessir ede
cek mahiyette olduğu ı;üphe götür. 
mez. 

İngiliz İşçi 
Partisi Kazandı 

Londra, 1 (A.A.) -Amele partisi 
Wandsworth - Londradaki kısmi in. 
tihabat neticesinde bir zafer elde et.. 
miştir. Binbaşı Mathan, muhafazakar 
olan rakibine 500 rey ile galebe çal • 
mıştır. 

Muhafazakarlar Birm.inghamda 
Austen Chamberlainin yerini muha... 
faza etmektedirler . 

Londra Otobüsçüleri 

Grev Yaptdar 
Londra, 1 (TAN) - Londra oto

b~sleri grevi dün gece başlamış, bu 
~~en 25 bin kişi işlerine gideme • 
mıştır. Bir beyanname neşreclihniş, 
otobüs işçilerinden 120 bin kişi daha 
grev ilanına davet edilmiştir. HadiSl 
çıkmamıştır. 

KOÇUK HARICt 
HABERLER 

S ofyada bir kilisenin \'a _ 
rldatmdan 2,5 mill on 

leva aşıran papaz Velinof ya -
kalanmıştır. 

• 
R um.en ordusunun sililı . 

landınlması için Fran
sız fabrikalarına mülıim slpa. 
rlşler yapılacaktır • 

* 
H itler, Alınan kartalı a -

dıyla yeni blr nijan ih. 
das etmiştir • 1 

• 
J aponyada meb'us seçi -

minin umumi neticesi 
yann (bugün) ilan edileceh-tir. 

• 
H olivutta, ressam, ma

kiyajçı ve diğer sinema 
müstahdemleri grev ilan et -
mişlerdir. Bunlar 2500 kişidir. 

• 
Ş a3ialara göre, Çember • 

layn bugünlerde kat'i 
bir beyanatta bulunmazsa per
şembe günü bir kaç iflas daha 
il&.n edilecektir • 

* 
R oman:rada bulunan bti.. 

tün ~cnebller sıllr bir 
nüfus kontrolüne t!bi tutula -
caklardır. 
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M.ahkern.elerde lstanbul Harici Askeri 

Kıtaatı ilanları 
8 u gün 
Melek 

Sinemasında 

Zevkine ve güzelliğine doyamıyac ağınız bir aşk ve musiki filmi 

Bir Sabıkahnın 
Sürülmesi istendi 

................... 
Beher metresine biçilen ederi ~6 

HIRÇIN KADIN Elissa Landi 
Cary Grant Fransızca sözlU Paramount filmi. Baş rollerde 

Buglin saat 11 de tenzilatlı matine 
kuruş olan 30.000 ill 100.000 metre 

çamaşırlık bez kapalı zarfla alınacak. ~---• 
tır. Şartnamesini 130 ku~a almak 'f TEBLiGi GAYRi RESMi ____ .., 
ve örneklerini görmek istiyenlerin 

her gün komisyona gelmeleri. İlk te. 
minat miktan 1950 liradır. İhalesi 4 

Mayıs 937 salı gUnU saat 15 tedir. 
Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı 

Bütün lstanbuf halkı s nemamızın muhterem müdavimleri 

'.Asliye Dördüncü Ceza mahkemesi, dün Hüseyin adlı bir suç
lunun muhakemesine batladı: Hüseyin dört gün evvel Şehzadeba
fında Milli sinemanın önünde yük arabalarının arkasından yürü
yerek fırsat kollarken bir poli.s tarafından görülmüttür. 

Şaheserler şaheseri 

BUGÜN 

R O M E O ve J U L i E T T E 
.Mll11 Siı:-I~J:"I~E:t.d.8 

kanunun 2 ve 3 Uncu maddelerinde A · p S S · ı 

25 Kişinin 

yazııı vesikaları ilk teminat ile bir· yrıca ısmet aşanm on Belgrad eyahati Bütün Teferrüatı e 
tikte teklif mektupıanru ihale saatin. N. Dikkate: izdihama mahal kalmamak için matine'er 1-3-5-7 Suvar:; 
den en az blr saat evvel Ankarada M. ~--••••• 9 da başlar. __ 

M. Vek8.Ieti Satınalma komisyonuna 6 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••_. \ 

Hüseyin, kendisinin polis tara • l 
fmdan takip edildiğini anlayınca kö.. 
§e başlarında saklanmıya başlamış 1 
ve bu sırada yakalanarak meşhut suç 
lar müddeiumumiliğine verilmiştir. 
Hüseyin, bir ay evvel hırsızlıktan 
giydiği üç aylık mahkümiyeti bitire
rek hapisaneden çıkmış ve Küçük 
Pazar karakoluna her akşam uğrıya. 
rak deftere imza koymak suretiyle 
Uç aylık emniyet nezareti cezası çeki
yormuş. 

Giriştiği Kavga 
DUn sabah Topkapıda Beyazıt ma. • • • 

vermeleri. (674) (2157) BUGUN 

ipek 
2 Büyük Filim Birden 

hallesinde kalburculuk yapan iki ak- Her bir çiftine biçilen ederi 4601 
raba aile arasında karmakarışık ha. 
karetli ve tecavüzlU bir kavga olmuş- kuruş olan 10.000 çift erat kundurası Sinemasında 1-yeni Rin-Tin-Tin GANGSTERLERE 

KARŞI 

Suçlu kendisini r,ıöyle mUdafaa e • 
diyordu : 

tur . kapalı zarfla alınacaktır. Şartnamesi Fransızca sözlü DOST LUK - ARKADAŞLIK - KAHRA MA.NLIK Filmi 
Kavgaya irili ufaklı 25 kişi iştirak 230 kuruşa almak ve örneklerini gör. 100.000 llra.lık me.shur köpeğin şayanı hayret ve mütııJş maceraJan 

etmiştir. Bunlar biribirlerinin saçla. mek istiyenlerin her gUn komisyona 2 o • 1 y ı 
en nefis dans ve musiki ne 
süslenmiş btiylik komedi 

nnı çekmişler, pencerelerinin camla- gelmeleri. İlk teminat miktarı 3410 an s 1 ç 1 n arat 1 m 1 ş 
nnı indirıniş1er, tencere kapağı çal- liradır. İhalesi 4 • 5 • 937 salı günti 
mışlar, sövmüşler ve dövüşmü§ler. saat 11 dedir. Eksiltmeye girecekle. Baş rolde Dünya dans kraliçesi ELE AN O R PO W EL L 

Polis, bunlardan on beşini müddei- rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü BugUn seanslar: DANS İÇİN: 1, 4,30 ve 8 de, R.tN. TİN. T tN 11 .15 - 3. 6.20 ve 9.30 • 
umumiliğe verdi. Mcshut suçlar milel. maddelerinde yazılı vesikaları ilk te- BugUn saat 11,15 te tenzilatlı matine -•••••••••••..,... 
deiumumisi Hikmet Sonel, bti arap • minatlariyle birlikte teklif mektupla. ____.,/ 
saçı gibi kanşık davanın bütün pil • nnı ihale saatinden en n.z bir saat ev. ---------------------------------------
rüzlerini ayıkladı ve nihayet mahke- vel Ankarada M. M. Vek!leti Satınal- Konya Asliye Hukuk H!klmliğin- , -• BUGON HOŞ BiR GON GEÇiRMEK iÇiN ... .-' 
meye 4 suçlu verdi. den: Hazinei maliyeye izafetle Kon-

Polis, müddeiumumiliğe verdiği ma komisyonuna vermeleri. ya hazine vekili avukat Mümtaz Ata- SAKARYA sı·N EMASINA 

- Ben karde~ıimle sinemanm önün
de resimlere bakıyordum. Polisi gö. 
rünce kardeşim kaçmak istedi. Ben 
kaçmadım. Ben hapisaneden yeni çık 
tım. Amcamla beraber araba ile sey -
yar satıcılık yaparım. Her akşam dö.. 
nUşte arabayı karakolun önüne yanaş 
tınr ve yukarıya çıkarak deftere 
parmağımı basarım. Ben serseri ve 
mazannaisu kimselerden değilim. Po· 
lis Uç gündenberi beni nezaret altın • 
da tutuyor ve dövüyor. Ben ıslahı 
nefssettim, beni bırakınız. 

dosyada Topkapıda Beyazıtağa ma - (673) (2156> man tarafından Konyada jandarma l 
hallesinde 14 numaralı evde oturan • • • kumandanı binbaşı Niyazi ve Yozgat-
Bayap Beyhanı davacı idi. Suçlular 1 - Eksiltmede olan ı'c:Jer.· Demir- ta "teka't · d k k 

gidiniz ve 2 bUylik filmden mti rekkep gUzel programı görUnUz: 

Bundan sonra mUddeiumumI Hik. 
met, Hüseyinin mazannaisu ve şUp • 
heli adamlardan olduğu anlaşıldığı 
için hakkında sürgün cezası verilme. 
sini istedi. .Mahkeme, müzakereden 
sonra Hüseyinin KüçUkpazar kara • 
kolunda Emniyeti umumiye nezare -
tine devam edip etmiyeceğini sorm.L 
ya karar verdl 

da Beyhanın halası Nesibe ile yine ~ mu ı Jan arma ayma amı 
yakın akrabasından Mediha, Muh • köyün 150 kilo südü ve 1000 kilo yo- 241 sicil numaralı Ali Rıza ve Kır. 
terem idi. Müddeiumı.ımJliğe gelen di- ğurdu, Vizenin 12500 kilo ıspanağı. §ehrinde jandarma Hesap Memuru 
ğer kalabalık ta hadisenin şahitleri 2 - !halesi açık eksiltme ile Vizede 1891 sicil numaralı Emin ve Lice ka
idiler • . yapılacaktır. zasmda jandarma binbaşısı 2598 sicil 

Denizde isyan 
JAK LONDON'un meşhur ro
manı ve JEAN MURAT -

Umumt talep üzerine, ilaveten: 
rn.ED ASTAlRE ve 

G1NGER ROGERS'iD 
emsalsiz muvaffakıyetleri 

Muhteremin oğlu ile Beyhanm oğlu 3 - SUt ve yoğurdun tutarı 400, numaralı Salih ve Burdurda jandar •

1 

ANDRE BERLEY ve WlNNtE 
WİENFRE!D tarafından em- Filo}'u takip edelim 

bir futbol meselesinden kavga etmiş. ıspanağın 688 liradır. ına birinci mülazimi 3191 sicil numa
ler. Biraz sonra bu kavgrıı efradı elli- 4 - Süt, yoğurdun ilk teminatı 31, ralı Ahmet Hamdi ve Savurda 8 inci 
yi geçen bu aileyi ikiye ayırmış. Hep. ıspanağın 52 liradır. jandarma alayında 2657 sicil numa
si saçsaça başbaşa gelmişler. Beyhan 5 - UçUncü ihalesi de 7 Mayıs 937 ralı yüzbaşı Cevat aleyhlerine ikame 

salsiz bir surette oynanan fev- (Follow The Fleet) 
kala.de heyecanlı film. şarkılı ve musikili filın, 

Bugün matineler saat 11 den itibaren başlar. 
Reis HUseyine: 
- Böyle muhakemeler mevktıflu 

olur, ayın dördUne kadar tevkifanede 
kal da, o gün cevap gelirse muhake -
meni bitiririz ,dedi • 

eline bir tencere ile kapak alarak cuma günü saat 14,15 de yapılacak- olunan 2271 lira 70 kuruş alacak da- ·---• Suvarede saat 8 1/2 da her iki film birden 

vurmıya ve §&mata çıkararak bütün tır. vası Uzerine müddeaaleyhlerden mu- /#••••••••••••••••••-
tecavüzleri kapamıya ve ayni zaman 6 - Şartnameler her gUn arzu e- maileyhim jandarma hesap memuru • 
da halasına sövmiye başlamış . denler Vize satmalma komisyonun- ~ . . d hl b s l'h z A R A H L E A N D E R ' ı· n Şahitler mUddeiun ı miden rica edi- :.ımın ve Jan arma n aşısı a ı ve 
yorlardı : da gösterilmektedir. (686) (2458) jandarma birinci mülazimi Ahmet 

Kızın Canını 

'Alacakmış! 

- Aman Bayım, siz bunları banş. Hamdi ve jandarma yüzbaşısı Cevada 
tırmız. Bunlar hısım, kavim bir aile- YENi NEŞRJY AT tebliğ olunmak üzere gön.derilen dava 
dir. Sonra barışacaklar. Arada biz YAVRUTVRK _ HEU" cumartesi arzuhali suretileri mumaileyhimanın 
komşular kötü olacaklar. Fakat, her çıkarılan bu güzel çocuk gazetesi ikametgahları meçhul olduğu meşru
iki tJlrl'f ta. o.to91i:,rdilo•. ~uıha. V0""1 ll\lllCl yaşına OaStJ, 5;j UnC\i SayJbi ı.-.. 'J ıç <;'C'UU!)ı:llZ. vıa .. Uın ~U ~H n•~•ı.r 
mıyorlardı • ayni zamanda üçüncU cildin ilk nu _ olduğundan mumalleyhlere dava ar-

3Uzelliği emsalsiz sesi ve ender bulunur orijinialitcsi ... 

SARAY Sinemasının. 
...... . . . . . . . . . :,..• ~ -· .,,, ,,,,, ~··- -· ,,...'-'!ı ...... _,, __ ·_·_ ,,,,,, __ 

DANS DEVAM EDiYOR MUddeiumumi, davacı olan Beyha:. marasıdır. zuhali suretleri lstanbulda çıkan Tan 
Rifat isminde bir genç, dün meş • nı da suçlu gördü. Ve bunların vasıf- te · · ıı Nisan 937 tarihli ve filminin kıyınetini artırıyor. Bu filmin zenginliği ... LUks ve ihtişallll 

hut suçlar müddeiumumlligın·· e veril- tı hakaretlerini asliye ceza mahkeme. Yazılarını ilkokullarm ders proğ- gaze sının . . . A •• 

b 710 sayılı nlishsıyle ılanen tebhg e- ve mevzuunun güzelliği cidden şayanı temaşadır. miştir, hadise şudur: si işi saydı ve hepsini de nöbetçi asli. ramlarma uyduran YavrutilrkUn u 
Yedikulede oturan 15 yaşında· IS:- ye mahkemesine gönderdi. sayısında çocukları ilgilendirecek bir dildiği .hal~e on gün içinde ~sas. d~- Hamiş: Biletlerini.zin kuponlarını saklayınız. 

tatia isminde bir kız, Rüat adlı bir Mahkeme ,kararını verecektir. çok hikayeler, resimler bilmeceler vaya bır gona cevap vermedıklen c · BugUn saat 11 de tenzilatlı matine I 
delikanlı tarafından takip ediliyor - vardır. hetle bittalep davetiye varakalarınm '••••••••••••••••••-•ı•••• .. ., 
muş.Rüat. tstatia.ya sokaklarda llf önüne çıkmış ve: ilanen tebliğine ve muhakeme günü-
atar ve sarkıntılık yaparmış. DUn sa - Ya benimle evlenirsin, yahut Üsküdar !kinci Sulh Hukuk Mahke- nUn 26 - 5 - 937 çarşamba günü saat 
bah Istatia, Yedikule kilisesine gidi • senin canını alırım, demiştir. Biraz mesinden: Uskildarda Toygar tepede 9 a tayinine mahkemece karar veril
yormuş. Rifat yanında bulunan Ishak sonra zabıtanın el koyduğu bu hadL Hatmi sokağında 17 No, lu evde Talip miş olmasına mebni mumaileyhlerin 
ve Ahmet adlı iki arkadaşiyle bera- se meşhut suçlar mtiddeiumumili~e nezdinde mukim ana ve babadan mah zikri geçen gUn ve saatte Konya asli
ber kızı yine takip etmiş ve kızın ar- geldi. Rifatm yaşı 21 i geçme?li§ti· rum bulunan Küçük Necmiye ile Me- ye hukuk mahkemesine bizzat gelme
kasmdan da kiliseye girmişlerdir. Ri- NUfus kağıdı da çalıştığı f~brıd~ada dibaya bu"yu"k kardeşleri Talibin va- leri veya tarnflarmdan tasdikli senet-

. · l t kl kald • · · h k"ki t sbıt e ıle fat, kilisede hıristıyan ar!n yap ı arı ~gı ıçın a ı yaşı e - si tayinine 17 • 3 - 937 tarihinde ka- le birer vekil göndermeleri lüzumu da. 

.... Bugün lURK sinemasında 2 film birden 4 

1 - HAYAT MUCAIJELESI 9 2 - AŞK ŞARKiSi 
Fransızca ~ Milano operası tenoru. 

BUtün dünyayı meşgul eden "' Zamanımızın KaruzOIU 
meraklı mevzulu . ve .Milletler ~ AL~SSAN~n.o ZILl.A~~o 
Cemiyetince takdir edilen, her ~ Verdi - Puççını ve Gıord 

ayinleri taklit ederken yıne kıza sar. meBduıgli .. n nu"'fus kıı.gı· dı buldurularak rar verilmiQ oldugun· dan on gün için- vetiye. varakalannm te .• b liği makamı-kmtıhkta devam etmiş. lbadetten 11 ~ 
sonra kız dışarı çıkmış. Rifat ta ken- tahkikata < • vam edilmek üzere Rifat de itirazı olanların mahkemeye müra- na kaım olmak Uzere ılan olunur. 

tarafta alkışlanan büylik film ~ operaları 
KAREN MORLEY • ~ KAROLA HÖHN • ~ 

BARBARA PEPPER ~ PAUL HORBİ~' 
disini takip ederek tenha bir sokakta polise iade edildi . caaUarı ilan olunur. (32305) 28.4.937. '••••••Bugün saat ıl de tenzilatlı matine Od-

- Bekçiye haber verdik. Belediyeye gidecek. Fa. 
kir kağıdı çıkarılınca göml,ler. 

Gazeteci Bayan akşam UstU gazeteye geldi. Ya
zısını yazdı. 

Yazıyı önce tahrir mlidlirü gözden geçirili. Beledi. 
yeye hayır cemiyetlerine dokunan cümlelerden bir 
kaçını çıkardı, bir kaçını hafifletti. 

Sonra mürettiphaneye yolladı. Yazı dizildikten 
sonra hukuk milşavirine takdim olundu. O da mah -
kemelik olacak tarafları rötuş etti. Koyu sefaletten 
bahseden cihetleri çizdi. 

Ertesi günU bu yazı 8 inci sayfada bir Hollivut 
yıldızının aşk maceralarile omuz omuza basıldı. 

Arifin yazıamdaki resimler, pek bulanık, pek ka
rışıktı. 

Oteki yazının çrplak baldırlı, smtkan kahramanı da 
ha göze batıyordu. Zaten ahali karanlık yazılardan 
bıkmıştı. 

Herkes sekizinci sayfada 11ade Hollivutlu aşiftenin 
erkekleri kandırmak için sa.yıp d6ktUğil on yedi ça. 
reyi okudu, güldü, çıplak baldıra bakara~ tatlı tatlı 
gerindi. ~ ,. 

O akşam Arif, toprağın ild metre aşağısında çü
rUmiye hazırlanırken, evdeki gazeteler paket yapıl. 
mak için, idarehaneye gelmiş iadeler de kese kağıdı 
olmak üzere okkaya gittiler. 

Işsiz kalan on beş ameleden bir çoğu, if buluncıya 
kadar topal Arifin hayalinde kin tuttular. Namığm 
küfrettiler. 

Patron ayni akşam pokerde 125 lira kaybeden met 
resine gUlerek: 

- Daha vereyim mi? Dedi, istersen bir seans da
ha yap! 

-12-
Nazlı, mahalleden çıktıktan sonra bir daha g~rlln. 

.aıedi. 

Pazar günü Salibin randevuauna gitti. 
Hemen anlaştılar. 
Kol kola ~rdiler. Salibin anası huvauz bir kadındı. 

No. 50 

- Ben evimde sokak şırfıntısını gelin diye kulla.. 
namam! 

Diyeceği muhakkaktı. Şeh.zadebaşında bir oda tut. 
tular. Salih anasına: 

- Mürettiphanede yatmak lazım geliyor. 

Diyerek evden yatağını yorganını denkledi. ('()da
ya getirdi. Dk gece böyle geçti. 

Bir haftada Salih evden aşırdığı 8teberiyi, Bitpa. 
zarından aldığı kullanılmış ef}yayı taşıdı. 

Biribirlerinden hiç ayrılmadılar. 
Salih tam bir hafta işe gitmedi. Nazlıya ijieiil 

emprimeden bir esvap, üstü kırmızı çizgili beyaz bir 
şapka aldı. 

Nazlı artık işe gitmiyecek. 

Gündüzleri uzun uzun geziyorlar. Geceleri sine • 
maya gidiyorlar. Akşam yemeklerini karşıdaki lo • 
kantada.n getirtip odalarında yiyorlar. Yüz dirhem
lik rakı şişesi sofradan hiç eksik olmuyor. 

Nazlı, anasını, babasını, hasta kızı, mahalleyi, 
Mahmudu hele fabrikayı hiç dUşUnmek istemiyor. 

Hayatı birdenbire değişti. Bu değişmeden çok 
memnun. 

Fakat yeni hayatında Salihln yeri de yok. Salih 
sade ona elbise alan, onu gezdiren, ona yemek geti. 
ren adam. 

Yattıkları zaman da bir zevk alınıyor. Mahmut, 
onu teneşirliğe doğru ihtirasla sürüklerken içini gı
cıklıya.n bayıltıcı duyguyu hal! bulamadı . 

Fakat hayatını değiştirmiş olmasından o kadar 
bahtiyar ki bunu bile aramıyor. 

Mazisinden tamamiyle koptu. 

Yazan: SUAT DERViŞ 
Onu çok tesirinde kalman bir rüya gibi sUratle 

fakat kat'i olarak unutmaktadır. 
Seyrettiği filmlerin ne aşkları, ne maceraları onu 

alakadar etmiyor. 
Değişen sahneler karşısında arada bir Salibe fısıl. 

dıyor : 

- Bak, ne g Uzel entari! Bak bak kızın çantası ne 
şık! Hele şapkasına hiç diyecek yok! 

lhtlraslan da arttı. Teneşirlikte kalan kırmızı ta
rağı ilk günlerde onu btitün eski hayatından daha 
çok alakadar ediyordu. 

Halbuki şimdi entarisi ipek, iskarpini yeni, şapka. 
sı şık. Fakat daha iyilerini daha çoklarını istiyor. 

Salih onu bir akşam bir acayip gördü. Yüzü biraz 
değişmiş. Dikkat etti. Nazlı saçlarını kıvırmış. Otu
rup uzun uzun anlattı: 

- Mangal maşasile yaptım. Iyi ettim mi? 
Diye sordu. 
Bu Salih te sade içmek, sade yatmak, sade kıskan

mak biliyor. 

Bütün erkekler öyle değil mi? 
Parası olunca hangisi içmez? Hangisinin aklı fikri 

yatmakta değildir? Hangisi aptalca kıskanmaz? 
Işte babası, işte Mahmut, işte Salih. 
Hele Salihle olan mUnasebellerine hiçbir mana ve. 

remiyor. Vermiye de şimdilik !Uzum görmUyor. Ba· 
bası babasıydı, bıraktı yürüdü. Mahmudu galiba se. 
viyordu. Artık onu da. dUşUnmüyor! Fakat Salihle 
ne olacak? 

Salihin kazancı fena değil. Şu halde işi oluruna bı
rakmalı. Ilerisini Allah bilir! Daha zengin bir l?~ka. 
sını bulursa yürür gider. Salih istediği kadar: 

- Ben evde yokken sakın sokağa çıkma! 
Desin, dursun! tJ• 
Odada yalnız kaldıkça giyinip sUsleniyor. Uzun 

zun aynaya bakıyor. Güzel buluyor kendini. Çok P~ 
ra edecek kadar güzel buluyor. Kendini parayla ~°ar 
dan buna, bundan şuna devretmekten zerre k ~ 
korkmuyor, utanmıyor. Elverir ki daha iyi, daha 
hat, daha şık yaşasın! Elverir ki yaşasın! i5tB" 

Çok ta tenbel oldu. Yataktan kalkmayı canı 
miyor. Kendi kendine: . .. le ya 

- Zahir yorgunluk çıkarıyorum! Dıyor, oy.. • 
o fabrika denilen cehennem beni az kalsın öldUte 

cekti... k.raf 
Soldan sağa dönUyor. Geriniyor. Esniyor te 

hülyaya dalıyor. nrt 
Salihin tam iki gUn başının etini yedikten 80 

ona kırmız rtırnak boyası aldırdı. "rii • 
Hem ellerinin hem de yeşil sandallarından go 

nen ayaklarının tırnaklarını boyadı. ağın• 
Ne kadar çok boyanırsa o kadar güzel olac 

kani! kU • 
Alabildiğine boyanıyor. Artık küçük tuvalet nası. 

'.usunda cımbız, jilet, rimel, sürme, ruj, tırnak c 

ner şey var. . .. . or. :Bit 
Bir akşam sol yanagma bır ben konduruY 

başka akşam kaşlarını daha inceltiyor. bCC&o 

Henüz çok acemi amma insiyakla bir şeyler 
riyor, aşın güfünç olmuyor. 1 giyl• 

Sokakta gezerken gözü hep kadmlarda. ~;~t edi. 
niyorla, nasıl boyanıyorlar? Hep buna dı 
yo~. , Ne sine-

Erkek hakkında fazla bir düşüncesi yok· peblivaD 
ma artislerini taklit eden züppeler, ne de 
yapılı delikanlılar onu alakadar etmiyo.r. 

Kalbi gibi, eti de daha kör, sağır, dilsiz· If11(lıY&ll 
Sade kalantur adamların parmaklarında. 

yüzüklere huaust otomobillere göz atıyor. 
Artık Salih te ona vız gelmiye batladJ. va.rl' 

(.Arka8X 
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T'AN 
'l A N 

BiR BULGAR MUHARRiRiNE GÖRE: 
Gündelk Gazete 

YE Ni TURKIYENIN 

(YAZAN: HiLMi MALiK EVRENOL) 

A mlardanberi oocuk, ilk • • 
titmini ana babaya, bDhu. 

a anuına bocludur. Biraz lıkli 
seııme- ve analii sevk! · tal>üsıne 

lan yorgun dll.fen anneler ki sa • 
ba.btan akfama kadar çallfmalan 
neticesi çocuklıarma bakacak ta • 
katı kalmaz. 

,.Q . 
;:adığıınız Ankara 

'-~ beraber beni Ankarada 

~::-. en ~k ümit ve .a;--- .._ 1ll'Uı hldise, zarftan 
• 4ift&Clrdlittm7mlllk. 

::.... ~: ...... ,.,.., J'L 
~ ~ ._. cabltıtı bir 7er 
la.b.~ • Bk, Aabra barlclncle 

malik anne, çocupnu ;tJytıımek • 
te ve terbiye etmekte gdçlük çek· 
mez. Ancak t&biatm bu vuıfla.. 
rile doğm&llllf 1&yial pek çok ana. 
lar vardır ki çocuklannm l&&det
lerinden f ula fellketlerine aebep 
olurlar. Şimdi, betbaht kimleleriıı 
hayatlannı incelerken içinde büyü. 
dükleri aoayal çevreleri teabit et • 
mek zaruridir. Ev ve aile bu IOa
yal çevre liate8inin en bafmda ge. 
lir. Çocuğun tahslyeti bunların t. 
çinde inkişaf eder. Anne ba.ba gö. 
rUşleri, hareketleri, kalkl.f Ye otu. 
ruşlan, ldaaaı züıniyeti çocufun U. 
zerinde ~ büyük v~ en derin iz • 
lerini bırakır. 

2 - Ev iflnl 1evmlyen, ıevkinl 
rahatmı ve gezmeeiııi seven ve 
çocuğun doğmasile annelik ödevi. 
nin sona erdiğini sanan ve evin bG 
JwnI ile çocuğun yedirilmesi ve 
giydirilmesi ve hatta eğitim işini, 
hali ve vakti yerinde ise mllrebbi
yey~; değilse evin cahil ve zavallı 
dadısına veya hizmetçiatne bıra • 
kan anııe zümreBi vardır. 

3 - HUsnU niyet sahibi olan 
ve fakat çocuğun en kUçilk ve çok 
kereler lüzumauz isteklerini yerine 
getiren iradeleri zaif annelerdir. 
Çocugun her i8tediğinl iradeden ve 
bilgiden ziyade hissiyata ve heye. 
cana dayanarak ve kapılarak ya • 
pan bu tip anneler çocuklannm 
kurbanı olurlar ve dolayıaile ço • 
cuklanm moralce bou.rlar. Anne. 
lerinin bu ıaaflanm sezen çocuk· 
lar, anneleri gRJt karanm ve he • 
yecanll olurlar ve kendilerini al&. 
kadar eden eğitim lflerinde dU... 
nin ve dialp11nin ltlzumauzluğuna ve 
ehemıniyetsizlltine karar verirler. 
Sırt hlulyatla ve heyecanla hare. 
ket eden annelerin kararlan ve 
dU,tınceleri biribirini tutmu. Bu 
günün kararlan yarmm kararla • 
ruıa uymaciJimı gören çocutun 
her,eycte adapte k&billyetini kaybe 
debilir. 

Çocuğun üzerindeki ana baba et
kisi o kadar ani kuvvetlidir ki, hiç 
bir suretle önüne geçilemez. ~~ ~T kuvvet ve ra

~ ~ ~ ..... mttneklddl 
• lllr 181 ,.,....Q"O • Ç ocuklarm gayri tabit geliş. 

~ ~~btttüa lllllnlek....._ --n melerlne ve eğitimlerine 
S~ he,-. ve ı--~ saik anneler birkaç zümreye ayn. 

~----- · -J labilir: 
"1l ~..._ 8bre ,..,.ıaa 1 - Kocasmm mali ~azi~eti mu 
"3~ ~' ku • sait olmıyan ve eve ait ışlen kendi 

~-__,. lltUm. l'.llme b., le- yapmak zorunda kalan ve a.kfam.. 
...._- .... _ ..................... 
""t S .,._ ~ a&dierlr lsWı etmek, Ankara ve bmlrde tt • 
-...._ ...... -~. Bet Jd lolnde nivenlteler açmak için neler dtiflln • 
~~~ '- "nelAtmıa dükleri ve aeler bulltadddanm an
-,... ~ ........... ....,. ....... lattılar • 
~'!' -1111 llnl&ea nereye gfttlkle, kimi gör • 
~... .. P' ı .... fa1at • dtlbe bize hep ayni heyecan ve ayni 
~. ~ ~da 100 bini ita. &tefle istikbalden., proğram ve pl&n
~ \'~ Veldlet1ne gitthn. dan babaettl • 
o~ ~ alrai ka.Urmma prog- Bütüa ADkanda yapıcı ve kuruca 
... ~ lra...~ faallyetl içinde.. bir ıdluılyet hlJdm. Mukaddell bir atfıt 
~ 'letl..~ Jıaı1yr1aea1c si. bepıdnbı raJı1arou1a kuvvetli bir u1m 
~ ~ --rlllla .._.._ Japrh • ve heyecaa ,...eow. Oalarm bu 

'-.. ~ ytlklek .,.._. ve iMi ..... yapıcı 
... ~ ~ ......._ cltt8L .. OD yıl ruhlan .......... Jdbmet ft MVgl 

~ ~ Juııraıraın na duyuyonunus • htUmıtt 
~ .._-.. o llllDtüadald O vakit kencll kendime ID 
~,,,...... ..... ~. verdim: Bls Anllanyı tMllmYOl'UL.. 

IJ~~ Umanı ve ba D· Yabm bU detD, bllttbl memleket ta. 
~ ~ könıür lılıu.a ve nalı- nmuyor. Ankara memleketin haricin
'-~ Q.."'-7' ~ g&I • de kalnut bir l&borataar gibi .. 
~ ....... :8 ve bbaı1nia levııa.ıar. Orada TAN nunma pbpD arka • 
~ hruu, ve lbllr gtlntt gö • da.şiara rica ettim: Bize ve btttlln 

-~-. ldıak ~ heyecanUe memlekef.e Ankarayı Jel ile dJlı De 
~ 't: yeni Ankarayı tamtmm ,dedim. 
... -~ tla tbıettne gittim. En mfl • Onlar im vulfeyl __ _.,... 

.. ~·-Clllıiır gibi a&ıı- kabul-· - - - -... ~ ................. ta. dan mektllplu', ...,.,.,., ...... 
~ ......... bbe.,.. yazılar ~· Aabn,, 
" ~~ 1ild ........... tam,..., .................. 
~ ~ UyltL çallfl'Mlm. 

U.. • .._ mektepleıt M. ZEKERIY A 

o da annem ve babuı iti u.. 
l'B.l'lız olur ve hayatı ke,mek8f ve 
bor.gunluk içinde geçer. Bu gibi 
annelere ve ba.balara biraz anor • 
maldir demek doğru olur • 

Ç ocuk efitlminden bahaeder
ken; blru da babadan bü 

&etmek yerinde olur. Ak,amtan l· 
'inden evine dönen ve çocuklarm& 
kaVUıf&D bahanm çocuk elitimin • 
de roltı anneden afi.İl kalmu. Ba 
ba, kuvvetli lradeel, dirlmdeld fu
Ia tecrUbeai De aile ocatma ahenk 
verebilir, hayata hayat katlıbillr. 
Evin içine glrm.Ue evi korkuya 
veren çok h8fln ve .ert huylu ba. 
banm çocuklu bir eevrede fa,.S.
dan fazla saran olur. ı.ttkrarlar 
ve her fe)'den nem kapan alnlrlerl 
gergin ua babaya malik oocutmı cll 
riml pek acıkb peer. Bele h8118)'
den ainlrlenen ana babanın çocu • 
fu olmak, alnlr!erl bosulmut ft 
gerglnletnrlt bir hıl&n eft'N9f için· 
de bUyUmek kadar ldlçUk bir ço • 

ASKERi 
KUDRETi 

Öksüzlere Baıını 
Sokacak Çatı 

Yazan : 
A l. Gançev 

'(Sofyada çıkan Slcwo ıuete9i muharrirlerinden) 

ç.oeuk llaltumm devam ettiği 

g8nlerde hök6metln, memleketteki 

flııklr ve yoksul ~ himaye 
maksadlle bir kanun projesi hazırla· 
dıjmı, bu itle blzsat Başvekil İsmet 
lnöattnön meıtgul olduğtma gazetPler 

~1- yuddar. Bu havadise nazaran 7 Ya§I· 
na kadar olan klDM1Mb çocuklar, sılı.. 
biye bekulrjmm hlmayeslle kurula • 

, eaiı hususi möeewelerde yetlfUrlle. 
cek, soma Maarif Veküetbıe devre. 
dllecektlr. 

K om,umuz TUryiye Ctlmhu • 
riyetinin böyle muvafık 

neticeler elde etmesi ayni zaman. 
da TUrkiyenin devamlı bir ıuret • 
te mazhar olduğu iç ve dıt sllkillı 
sayesinde olmuttur, ki Cilmhuri • 
yet bUk<ımeti bunu da bütün TU.rk 
milleti tarafından bihakkın takdir 
edilen Kemal AtatUrk'Un uzağı gö
rilflerine borçludur. lmulanan 
muhtelif muahedeler bu neticeyi 
müsait ıurette hazırlamıttır. Fa. 
kat, Türklyenin iç inlri,.fmm ili • 
tikballnl ve dlf 18k6ınma temin. 
de başlıca i.mil muahede, 1921 
senesi Sovyetlerle tmulanan doet
luk muahedesidir. 

Bu muahede Ankarayı, Sultan. 
tar Türldyeelnl uırlarca tehdit e
den bir tehlikeden kurtal'llllıf oldu. 
ÇünkU; Moekova bük<ımetl bunun
la imparatorluk Ruayanm cenuba 
inmek temayüllerinden kesin ola. 
rak vugeçtiğini temin ediyordu. 
Bundan maada Türkiye hUk<ımeu, 
ordusunun aillhlanmasma lizım • 
gelen birçok maddeleri timal kom. 
fUSundan temin etmiye muvaffak 
olmUftur. 

Memleketini finıalde garanti e • 
den Kemal Atatürk, Türkiyeyi 
1934 yılmda kurulan Balkan Pak. 
tma aoırtu. TUrldyentn eon bUyUk 
muvafaldyeti 22 Temmuz 936 da 
imzalanan Montreux muahedeel • 
dir. Bu muahede mucibince bugtln 
Çuakale ve lstanbul Boğazlarm. 
da yalım Türk ordusu ve Çanak. 
kalede bir Erklnı Hubiye mevcut 
bulundurmakla kalmamıştır. Bu iki 
boğum her iki lalıllinde uzayıp 
giden genif bir mmtaka aakeıi aa.. 
ha haline retirilmittir. 

Böylelikle boğazlar, tekrar Ttır
ldyenin eline reçmlt bulunmakta. 
dır, ki bu, Şark kom,umuzun 
beynelmilel Alemdeki mevkiinl zi· 
yadesiyle btlytttmu,ıttr. Ankara • 
nm eon günlerde İskenderun için 
Franımlarla aralarmda zuhur e • 

cuk için kötU bir teY tasavvur e
dilemez. 

den lhtillftald marlarlan da buna 
bir delildir. 

Mevcut bııuna göre Türkiye 

hWdmıetlnln bant zamanlarında 

178 bin kifillk bir ordusu bulun • 
mak lcabeder. Fakat, ekonomik se 

bepler huebiyle bu yekillı 140 bin 
kifiye indirllm1ttir. Ancak aakeıi 
bir surette organize edilen 40 bin 
kiflllk jandarma efradı ile 17 ta • 
hurdan mürekkep 10 bin klfilik hu. 
dut efradı da bu yektllıa dahil de

ğildir. 

Harp zamanmda Türkiye CUm • 
huriyetinin bir milyon 300 bin aır 

ker çıkarması tahmin edilmekte • 
dir. Fakat tunu ut.ve edelim ki, bu 
kütlenin tamamen silihlı ve mual. 
lem olarak ortaya çıkabilmesi için 

Türkiye yUksek Erklnı Harbiyesi

nin daha birkaç aene c:ahtması ll
zmıdır. Türkiye fimdlllk 150. 200 
tanka (harp arabası) ve ekserisi 
Fransız fabrikalarından olmak Ü· 

zere 450 kadar tayyareye maliktir. 

B u yıl zarfmda ise hük<ımet 
eakerlik sahasında yeni 

bir adım daha atmak üzeredir ki, 

bu cesurane adım sayesinde hUkft
met 18 yqmdan 65 yqma kadar, 
kadın erkek, bütün nüfusunu ken. 
eti emrine amade tiw~. 

HuırJaoan bu ~M!ye &öre cep • 
hede bulunmak kudretinde bulunan 
kadın ve erkek cepheye gidecek; 
cephe gerisi hizmetlerine almac&k· 
lar ve oralarda vazife görecekler. 

dir. Cephe gerisi hizmetlerde bu • 
lunmak kudretini haiz bulunnu • 
yanlar ise orduda vazife alanlann 
çoluk, çocuklarına ve ailelerine 
bakmakla mükellef olacaklardır. 

Fazı.. olarak kiaml veya umumi 
aeferberlik anlarmda hükftmet dL 
ledlji ta.bal mUlkleri. bedelinl ver. 
mek suretiyle • almak hakkına 

malik bulunacaktır. 

İşte Türkiye CUmhuriyeti, kW 
halinde bir aakeri kuvvet ve kud • 
retin meydana plmeei için sarurl 
bulunan blltb tedbirleri alımt ve 
almakta bulunmQ.ftur.,, 

ı zmir itfaiye 

• 
1937 eenesl ~ battalı, ook mtls 

pet bir itle bqlamıı oluyor. Klrnsesb 

ooeuJdamı acıklı bayatlanm buaa 
guet.e sütwılarmda hazin bir dram 
gibi okur g~. Bu maceralar, kim. 
aesb çocukları ordusunun bizim gö

IÖIDlbe aksettlrllınlş bayat kırpmtı. 
landır. Gar.eteclnin fot-Oğraf adese. 
sine akseimlyenler, yangın harabe. 

lerlııde, esrarkeş tekkelerinde, hır • 
llZ tetJdl&tlarmda, dllencl ticaret& • 
nelerinde aerserl bir hayat sürenler, 
haplsuıelere sevkedllenler, e\·lerde 
besleme ismi altında Kunuıuvasta (,_ 
kenoelerlle btlyttyenler, daha ldlçtlk 
Yatta amumhanelere dUşenler, bir 

bayU ye1dbı doldururlar. 

• 
Bir amu•v ''DarW.ltamlar" ooll 

u dahi olsa, banlara üçte bir çeyrek 

kanat açarlardı. Bilmem hangi se • 
beple bunlan kapattılar. Yatı mek. 

tepleri buıılarm yerini doldurmacb. 

Muhaceretlerin. harp feliketlerinJD, 
!lefaletbı klllllMWlb bıraktığı bu ~av. 
nılar, taWn kör eline batı bot tea. 
Um edlldller. Bugün bu~ mtl 
eueselerde organize bir eekllde t-Op • 
lannuw, bttytttlUmesl, ~k ltlzamla, 
ihmal edllmlyecek bir işti. Bu lşla 

mutlak surette halline doğru yüriia. 
... •.. • ... 4iilil.JMa itla ..... 
da 8-tveldlba bahmmuldır. 

• 
Bu ~ bayırlı ve mlite§ebbls itin. 

ytiade yüz möspet olması için batıra 
gelen bul DOktaJar var. Sdılılye ba. 

kanbğınm açaeab bu milfJ8Se8eıer. 

butanelerbı ~ ankb lkıbet.e 
ob'amamahdır. Mttrebblyeler, hasta 
blılocdar gibi hademelerden seçUerek 
değil, bDhMSa bu 1!f için tedris edile. 

rek buırlumalıdır. Bir ~k müeue. 
Mlerl dla dlifünıa bir hastalık var .. 
ldanıl maelehat... "Öbibler bafJan. 
nı 8okacelı bir ~ buldular ya, ona 
da lilkntabıler . .,, Bu dlınlyet bi.ldm 
oluna, bu ~k mükemmel dütöntU • 
mfll it esaemda çürür, buradan y«L 
tecek çoeuklar Maarltin eline değD, 
fbıe besleme olarak evlere dönerler. 

ADSIZ YAZICI 

Merkezinde 

Bu tip ana babanm ve buna 
benzer bir çevrenin çocuğa tefkat, 
tatlı muamele ve gtllerytız göster. 
mesine ve onun 10rcularma cevap 
vermelerine hnkln yoktur. Çocu • 
tun bUyUmeei ve llyilayle genlfle. 
meal ile korkuamca, Mrbe8tçe ao
rabilceği eorgularma alacağı ce • 
vaplara mttmk11nd1lr. Anlayama -
dıfl teYlerln manaamı anlamak a
maclle anumdan, babeamdan, kar 
de,lerinden, Jmaw evin içinde bu· 
lunanlardan eoracatı IOrgulan çe. 
kinerek IODraD çocuğun btlttln ha
yatında her ff1Y9 k&rfl eeldnren 
hareket etmemne .ebep olur ld, 
bu çocuğun maddi Ye mane91 p. 
nı,lemeelae enp1 olunmut olur. 

1rmtr, (TAN) - Şehir KeoH•tn N1an içtima c!evremnt bttırmem mtl
nuebetle iUalye merkatnde a.ı.. f81'9fbıe bir çay slyafeti verilmlttlr. 
Bu mtınuebetle tUalye blDuı da saDmJttir. Bu Nlimde, itfaiye etıa 

dmı bJr anda ~-
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Milli Küme Maçlarmda Neticeler 

BeŞiktaşla Gençlerbirligi 
2 • 2 Berabere Kaid.tar, 

izrTiirdeki Maç ta 
Beraberlikle Bitti 

Yazan: EŞREF ŞEFiK 

Dünkü maçtan baflla t>ır goranüf·• "" 

Süleymaniye Klübü Kongresi 
SUleymaniye Terbiyei Bedeniye 

Yurdundan: Senelik kongre 15 mayıs 
cumartesi günü saat 14 te .Şehzade

ba§mda Letafet apartrmanındaki yurt 
merkezinde yapılacaktır. Bütün üye.
lerin iştiraki rica olunur . 

........ -... --......... - ........ - ........ 1 

Anketimiz 
ŞIRINGALAŞMIŞ 

iHTiYARLAR .. . 
Milli küme ma~lan dolayıslle 
mütekait futbolcülerin gen~ • 
leştiklerl takdirde bugünkü 
genc;-Jere karşı alabilecekleri 
neticelere dair ~tığımız anke
timize salı gününden itibaren 
denm edeceğiz • 

................................ ---··· .. ·· 

- _ _..,,,. 
Haşim Helvacı oğlu Mesrure Taşaoğlu Veliddağ Muzaffer Belda 

Mükifatlı Darbımesel 
Müsabakasını Kazananlat 

Fethi 

Neriman Terimer 

(Kazanan diğer okuyucıılll1'
1 

mızın ilimlerini yarıtl ttlf' 
deceğiz) 

"Darbımesel'' Miisel' 

bakasının Neticesi 

Hal mühleti 1 Mayısta bitntlt ~ 
1ı "Darbımesel, ,müsabakamızDl dOI' 

1 
şekli hallini gösteren listeyi # 
dercediyoruz : 

Selma Kop 

22 - Burdur orta okul mUdUrU Şe 
file Akbay, 23 - Zilede Altınyurt o
kulu 4 üncil sınıf talebesi . 

Dikif Kutıuu ·Kazananlar 

1 1 f'i'°' 
ResimNo. D~ 

1 45 
2 51 
3 51 
4 23 
5 32 
6 6 
7 13 
8 39 
9 54 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

lb 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

.24 - Ankara kız lisesinde 919 ~ 
zahet !nan, 25 :_ Izmir KarşıyR.ka 
Hengam sokağı 15 numarada Necla 
Çetintaş, 26 - Rize orta okulu sınıf 

1 

A. 11 den Müzehher Denizer. 

Renkli Sürahi Takımı 

1 
Kazananlar 

27 - Istanbul Samatya Şırlağan 
sokak 6 numarada A. Arman, 28 -
Izmit Yavuz zırhlısı Gedikli zabiti 
Turhan. 

M a..a Aynan Kazananlar 

29 - Balıkesir Halk oteli mUstecL 
ri Ismailin oğlu S. Baykal. 30 -
Bilecik askerlik şubesi başkanı Er 
gun Özkanlı. 

Abidin 

Fevzt 
.. 

.. Huri Akan 



Geçen Bilmecemizde 
................ Kazananlar 

{[Renkli Tablo J 
f~~ 

29 a1UDM'ÜI bitmeoemWCI "lıllld 1er km Meliha Genıen, BeJOIJU bil. 
fare ile iki arbdafi' bHmeces'nt ve yük Parmak:kapı telgraf dak 35 
munllllalı bilmeceyi doğru halledip num&rada t.met, Polatlı Topçu ala- 6 ma ilkokulda 187 Tuıpt, Kara 
lledi,. k•nnanlum liılteıli: ym4a ..,.._ Selimi ojl11 Uğu Kap gt1mrük 27 inci okulda 70 Mual• · .. 

Binr mOreldıepli kalem k•nnan- tanojlu. Kadıköy Acıbadem JOlu H Kurç, ı.tanbul 49 uncu ilkokulda 44 
m: numarada Awle Otkem, Anbra ft,. Sabahattin Seagin, Beyoğlu 52 inci 
ı.tubal erkek ltlle8inde '61 Rma falye me)'dam Kurtulu, aparbmuu ilkokulda 383 llellhat Ehiloğlu, Ko-
~ flltMINl Pertevniyal u.e.inde 1 nuanda Ş. Afaman. da 8 inci ilkokulda 2.o 1llıan. 
223 AJnnet ·N~ Çltak. BeybeUada Birer blyQk oyuııeak ka•nanlar: Birer aç tarağı kazananlar: 
ilkokulunda llualM"o Elen, Enmköy Gireeun o.maniye mabaDeel Kar. latanbul erkek 1iıle8inde 13-H Bur. 
üncll otuıd& 1'10 Nur lltlfit 8enB, fi llObk 3 numarada Al11ddm G\1- ban Kalmu, İatanbul '8 inci ilkokul 
8eyoilu 16 mcı Ukoblda T' A)'ten neyA, ı.tuıbul Beyuıt llithatpqa da H3 Sedat Sezginer, Fatih 13 tın-
~ydm. caddeli. 13 nume.rada Turan, Ankara cil ilkokulda 918 Hayrilnniaa Aktq. / Ba ftllllll gt111e1 bop,......_ (1) 

Birer aç tanlı . kıııananlar: imaret mabaJ1ıe8l Aynalı çepıe 80 • Sultanahmet üçlerde 6 numarada 1ra..ı · 
BaJdarpqa ltMllnde ll62 Emlıı kağı 19 numarada Ayhan Tekin, Belızat Osman. , . .,...ye ocJir gösel hedJyeler ~ 

ÖZgen, ı.taabul erkek li8ealııde 1282 Konya Çifte merdivenler eeti Poli8 Birer albüm kU1.11anlar: Bo,.,., W. yollayoa. 

;\'ahdettin, latanbul ŞehremJni Saray mektebi sokağı 8 numarada Tank Giresun oıtaokulunda 48 Toni, Ell ------------
r;peydam 55 numantda Macide Çetin, Sabuncu, İstanbul Fatih Otlukçu yo. siıı 3 tlncll okulda 262 Tur!rut Demir ık• 
Gelenbevl oıtaokulwıda.239 BakkJ 1rufu Bay Fahri aokağı 13 numarada Pulat, lstanbul erkek liseain.de 1M 1 
Çoker, fstanbu1 6 meı ilkokulda 143 N. Ayberk. Adnan Kesikoğlu, Söğütte Hakkı 1-
Senet. . Birer Jdlçtlk oyuncak kuananlar: pek, Adana Devlet Demiryollan hi • ı 

Binr albüm kuaııanlar: . Tekirdağ ortaokulunda 908 ll\lllta mayeainde Hikmet oğlu Bülent, yoz , Bir 
Sultanahmet İ8bakpaf& caddeai 33 fa Gökçay İatanbul erkek liaeaiiıde gat Sakarya ilkokulunda 4 tıııcU BI. 

Kuruşla 

Oyun 
numarada Suna, ı.tanbul Kumıpqa 363 Nail, Laıeu caddesi 289 D~ lllfta B. Kurt Ergöz, Muğlada Mutaf . 
K1dılnns 79 n1111W'8da Htlaeyin oğlu da Semahat Hamdi, latanbul Aksa Ştlkril lmı Şükriye Antalya G. M. K. iki elinize iki tane para alum. 
Bayati <>:smy, latanbul erkek liaesin 1 ray Kırma Tulumba sokağı 2 nu~ okuhmda 17 ismet. Kesel& birer kuruş, yahut beter ku· 
de 1297 lluhllıl özen, Elbiz Vali Ta da Reyyan Göknel, Tekirdağ Post. Birer btıyük oyuncak kazananlar: ruı,, birer onluk. Ne olursa olaun 
bir Bey cadclem 31. numarada Koml- ne karp81Dda 4 numarada lleHha Elizhı Muhasebei hususiyede En • Sonra, kollannızı alabildiğine yan& 

8irg\1D. verin kirde,! Vedat, lstanbul erkek doğru açıp arkadafl"ızla: 

Merhamet\i 
KANARYA 

Birer kart kazananlar: liseeinde 1124 Su~ Kubili.y, Burdur - Ben kollarımı kaV\19turmadan 
Konya As. Or. mektebi hesap me- Alac&pazar aokagmda S numarada . 

muru Keeut oğlu Hikmet, Cebeli.be. kunduracı Halil oğlu Ali YUcel, Af.. bu Ud tane ku.rw,u bir avucuma ge-
reket CUmhuriyet Küdeiumumisinin yon Karalıisar lisesinde 722 tnvi çireceğim diye bahse gerifinlz. 
oğlu. ı.tanbul Fatih Sangtlzel cadde Türkmen, Çatalca. Ferhatpaf& cadde - DUnyada olamaz diyecek. Ya • 
si 20 numarada Bedia Kızılkanat, Be ili 15 numarada Fazilet • hat belld blru uğrqacaktır. Kork-

B • da, her hafta an:&.ttığmı yoğlu 52 inci ilkokul 4-2 den Stlheyli Birer kilçtlk oyuncak kaze~alar: mayma naml yapacağmm anlaya • 
olmut ,eylerdendir. Kaaal lmel, fatanbul Gedikp&f& Dağhan 80 .Ank-:.:am~lma Ergülm~all= :; maz. Ben Bize aöyleyince iliz anJadı. 

ClelMir. kak 7 numarada Osman Sıral, Be- 63 num er • ız 
Bir glbı bir eWı iki ÇC>CUjlı mut- yoğlu fatik1aJ caddesi 3 numarada met Pap ilkokulunda 529 Tekin, E- n mı ki onlar da anl88ID. 

bakta "dk, cik" bir kul öttflğtinfl du- Meliha, Nifantafı Teşvtkiye SöğtitJtı ~ o~kulunda 681 Kemal ÖSif, Şimdi bakma, bu oyun IUUlll olu· 
yar, hemen kop.rlar, llejer bu bir sokak 67 numarada Nedret Akdemir, lzmit Ziraat mtı~e!e memurunun yor: Arkada,mıza aorduktan BOnra 
pvnı aerçe imie. Annesi ona uçma- Yalvaç ortaokul 131 'Mustafa lllıaıı kızı Le~ •. Tekirdağ ortaokulunda paranm birini muaıım üzerine koyu 

11 
öğretlı*en aaçaktm pençereJ18 Dilmaç, Şifli Etempap apartmıaıım. 753 _Selim Dinçer. . nus. Sonra öbür eliniz tam paranın 

~Ol. uçma bilmediği için dıean da Göntll Sevil, Bakırköy Kartaltepe :ı!ıart .!8:°~ok lda 164 hizasım. gelinciye kadar yavq yavq 
_ ... __ ...._,. Parköntl IOkak 10 numarada &.at c u d"" UnU Eliniz biz 
~,," .. --r ı::ı..w ... Klh Nazilli Noterinin ·ıu Hikmet Demirel, Samatya Etyemez on z. paranın ~ma ge-

:Anne telie içinde bir bç kereler ;et Ua~ " tınctl umumi .: • ÇaVUfZlde 80kak 32 numarada Peri- lince parayı masanın üzerinden alı
~ öntlnde uçar, kanat çır- fettif1lk mbhı 'mU.-virinin ımı Nerl- han, Arnavutköy Birinci cadde 90 nu mz. Dediğinizi yapllllf, bahsi kazan· 
pr fakat lıGerlye girmeğe ~ e- man Barbaroll, Yalvaç malmildtlrtl- manda Şake, Pangaltı Dolapdere llWJ olursunuz. ÇUııldl: hem kollarmı 

otln oğlu N. ömer Beyazıt Kemeral caddeal 253 numarada Ara Papugil, zı kavutturmadmız. Hem de iki tane 
b caddesinde 35 YÜmnü, latanbul Ha Gala~y li8e8i ortaköy 9ubeainde kUl'Ufu ayni avucunuza aldımz. ~ liç Feneri Köroğlu 80tağı 5 numara- 69 Feridun Ozem, latanbul erkek 11· ----------
ela Alp Anlan fataııbul Gedikpqa aeaiııde 390 Hilıni, Elim Tqmağara 
lltl8eJUm aotak 19 numarada Hama- sokak "2 n~ 1'. Şengtll. m. 29 Num•ah 111mece
asb Papuyan Tavpn)ı lstikW 0 • sizde Tunceli viliyeti evrak memuru 

kulunda 1.0 Gti.m Tuğ, Maçka Pa • Salim kızı Sabih~ Elizls Tunceli tlf ' ...... Hal c. .... ri 
ı..ta kap 3, numarada u ele Semi· re kltibi Bedrettm kardefi Saıb&hat. . y 
rami8 Çap ı.tanbul erkek u.eainde tin, Gaziantep İsmet Pap ilkokulun

. Vedat Ba,:.aı, İstallbul 6 mcı ilkokul da 353 Hatice ~e,ilova, Eli~Me Na
demes. Çocuklar, J&V!'UJ& pill acır- da 97 Sel Elbis ortaokulunda u Bey mahaJlesmde ve sokagmda 30 :k=•= :1at":, ~,:: U90 Salih ~y, Hendek Kerkez o unmarada Nqide Sebahat. 
JCanarJa &1ce J&baııcı bir hl 16- kulunda 82 Nezihe. H .. ye Kazanan 
rtlnce ~. kanat çırpar fakat · Resimli Bulmacayı Doira Ü ftL 
u BODra ona ablıi'. Halleclenler Ç vaUJUCUmUZ 

.JIMt& badi yljecellnden ,...,.., 29 numaralı bulmacannwlald "Re. 28 Numaralı mecmuamızdakt 
D$ mtiaaadıe eder. Yavnı kendi an- ilimli Bulmaca" yı doğru halledip he "Renkli Tablo" yı en gUze1 boyayan. 
dipe yiyemiJw diye ylyeceil 18J1 diye kaııaııanlarm listesi: tıç kariimizin isimleri ve kuandılda-
keııdili ağPMa çiğneye çipeJe • n hediyeler: 
.er, gaguiyle. Jdlçilcllitııı aimia mam .... Bu llefer pencereye kadar 1 - Konya orta okulunda 729 K. 1 - 21 parçayı birle,ttriııce 
vei'lr w böylece onu glbılerce bMter. inmek. ceuretini g&tterlr. Yavrusu Hikmet bir hendeee takımı, 2 - An. Miki Farenin ve iki arkadatmm re
Bir kaç glbı IO~ ·yavnı biru daha DU kuwJmm aJtma alıp )'1IVUID& ta kara Cebeci caddeal 0anJar 80kak 1 aimleri meyd&Da çıJtar, 
8-beetJ8flı", Uçm.IJa· ballr bir Ule fit. · Dumanda J'erda Sek:isbıcl gtlzel bir . 
gelir. Çocuklar bfell aw onu ~ Jılerhametl1 kanarya bir pmlJU oyuncak Wmn•, 3 - lluğla oıtaoku 2 - Çapraat lrelimeleruı IWlı tu-

bellt lılralaitlr • ...,..,.oma •• il-- .kmtanmf oblr. luaıla • .- o.& bir kv.W baJa. · darı 

.. 
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2 • T ANın Çocuk llave9' 

Masa t 

PERiLER MEKTEBi 
1 1 KUGU NASIL 1 
11 YAVRULAR? 
1 Tabii, hpkı tavuk gibi. 

Ç ok eski zamanlarda büyük bir 
ormanın başında bir köy var

dı. Bu köyiin en ileri gelen adamının 
biricik kızı çok güzeldi. Bir gören bir 
daha görmek isterdi. Adı "Gül,, dü. 
Ormanı 'pek sever, boş vakitlerini hep 
orada geçirirdi. 

Bir gün Gül, ormanda bir kaynak 
başında otururken uzaktan güzel, çok 
güzel bir delikanlmm kendine doğ::-u 

geldiğini gördü. Bu genç adam çok 
güzel giyinmişti. Elinde uzun bir değ
neği, yanında da köpeği vardı. Gülü 
görünce: 

- Ne güzel kızsın sen böyle. Ben 
dünyada senin kadar güzel bir kız 
görmedim, dedi. 

Gül bu sözlerden hoşlandı. 
- Sen kimsin. Bi;im ormanda işin 

ne diye sordu. 
Delikanlı: 

- Ben de senin gibi genç bir in
sandım. Fakat bir periden peri olmak 
dersi aldım. Şimdi artık bir periyim. 
diye cevap verdi. 

Gül: 
- Öyle ise bana periliğini gösterir 

misin diye rica etti. 
Delikanlı hemen uzun değneğiyle 

yere bir daire çizdi. Sonra gelip Gü
lün yanma oturdu. Aradan bir daki
ka geçmeden bu dairenin içinde süs
lü püslü, kadınlar erkekler görümni
ye başladı.Hepsi küçücük küçücüktü 
ler. Hepsi de şarkı söylüyorlardı. Bir, 
iki, beş, on nihayet yüz tane oldular. 
Elele verip o dairenin etrafında dan
setmiye başladılar. 

Bu dua kabul olunmuştu. Birden 
Gülün önündeki çalılıklar sıra sıra 
gül fidanı oldu. Kayalar çakıl taşla
rına dönüp bu fidanların arasını dö
şedi. Nereden çıktığı belli olmıyan 

ortaya bir de beyaz, süslü bir at çık
tı. Atm başım tutan uşak Gülü bu a
ta bindirdi. Bir dakika geçmeden Gül 
kendini periler mektebinin önünde 
buldu. 
Burası bir pınar başıydı. Cennet gi

bi güzel bir yerdi. Sarışın, esmer her 
boyda güzel güzel bir yığın genç kız. 
çemenlerin üstüne serilmişti. Gfü i
çinden (Acaba "Güzel Peri" nerede? 
Beni bu güzel talebelerinin arasına 

kabul edecek mi?) diye düşündü. O 
sırada uzaktan bir eşeğe binmiş saçı 
sakalı biribirine karışmış bir ihtiyar 
geliyordu. 

O, yüksek sesle hepsine birden: 
- Bugün yeni iki talebe daha var. 

içinizde en tecrübeliniz onlara benim 
önümde bir iki Şey· gösterecek, dedi. 

Sonra eşeğinden inip su başındaki 
kocaman siyah bir kayanın üstüne çı
kıp oturdu. Burası onun kürsüsü i
di. O derslerini oradan verirdi. Bu ka
yaya hiç bir insan ayak basamazdı. 

Gül işittiği şarkıya, gördüğü dans
lara ve küçücük, güzel, süslü insanla
ra bayıldı. Bu küçük insanlar yavaş 
yavaş ormanın içine dağıldı1ar, o za
man ortaya güzel bir saray çıktı. Kü
çük adamlar ormanın içinde birden
bire gözden kayboldular. Sıra şatoya 
gelmişti. O da bir dumana döndü. 
Göğe doğru yükseldi. 

O vakit delikanlı Güle sordu: 
- Nasıl güzel kız, beğendin mi 

gördüklerini? Bu bir şey değil. Benim 
kudretimi bütün dünya bilir. Adıma 
"Güzel Peri,, derler. Genç kızlan pe
ri yaparım. 

Gül bu sözleri duyunca ellerini 
çırptı: "öyle ise ben de senin taleben 
olayım. Bana da periliği .öğret ne o
lur." diye yalvardı. 

Çünkü kim yaklaşırsa yaklaşsın o 
kücük pmar koca bir sel olur, gökte 
şimşekler çakar, dünya yıkılacakmış 
gibi bir fırtına çıkar, bu fırtınanın a
rasında baştan ayağa siyahlar giyin
miş genç bir süvari elindeki okuyla 
gelir, siyah kayanın başına geçerdi. 
Artık oraya a<lım atanın vay haline .. 

Bunu yakın, uzak her tarafta bilir-. 
lerdi. Bu siyah kayanın adı "Peri 
Kayası" idi. Kimse o yakınlardan geç
mezdi. 

bir şeyi eksik 
Genç kız dikkat etti. Sahiden sara

yın ne penceresi, ne de kapısı vardı. 
Okudu, üfledi. Yine çiçekler kopardı. 
Nafile .. Koca saray hep kapısız, pen
ceresizdi. O zaman "Güzel Peri" kız
lara: 

- Kim bu saraya kapı, pencere ko
yabilir , diye sordu. Hepsi susup baş
larını eğdiler. Yalnız en güzel, en 
genç bir peri namzedi ayağa kalktı: 

- Müsaade ederseniz, ben! dedi. 
"Güzel Peri" müsaade etti, Kız e

ğilip yerden bir mine ile bir yaprak 
kopardı. ü ~ kere: 

- Ben bu sarayda altmış atne pen
cere ile, altmış tane kapı istiyorum, 
<ledi. Sarayda altmış kapı birden açıl
dı. Altmış pencere birden göründü. 
O zaman "Güzel Peri" : 

- Artık sen tam bir peri kuvveti
ne sahipsin, sana gösterecek dersim 
kalmadı. Git, dünyanın her köşesine 
iyilik yay. Hastalara, öksüzlere, ihti
yarlara yardım et. Sen dünyarun, ben 
den sonra en kuvvetli perisisin, dedi 

Kuluçkaya yatarak. Fa-
kat yumurtaların Ü%eTin
de çok rızun zaman yat
ması lazundır. Tam bef 
halta. Ancak b~ haf talık 
uz un bir beklemeden son-
ra yavrulannın yumurta
dan çıktıklannı görebüir. 
A ksine bu kadar bekle-
nen yavru hiç te güzel de
ğildir. Ama kuğu kufll 
bembeyaz, uzun boyunlu 
çok güzel bir kuftur diye· 
ceksiniz değil mi? Evet 
fakat bu g-iizellik ona son-
radan gelir. Yumurtadan 
çıkınca pek çirkindir. 
Kuğu kuşunun kuluçka 

yatması pek uzun ded ik 
ama atmacayı düsününce 
yine kısa demek tir. Çün
kü atm aca yedi halta ku
lvcka yatar. 

Genç, yeni peri hemen öğretmeni- =-============== 
nin ayaklarına kapandı: j - Ben gitmiyeceğim, ben lana çok 

- Bana birkaç tane talebe ver de, şeyler bgrcneceğim. Hep semnle ya-
0yle gideyim, dedi. "Güzel Peri" bu- şamak İG;n bana izin ver, br.nim daha 
na da müsaade etti. } oilmecliğını büyük bir şey var. Baı;a 

Peri olan krz birçok kızları bera- onu öğret, u;ye yalvardL 
her aldı. öğretmene veda etmeden Güzel !'eri: 

ön~ kendilerine bir maharet daha ·- Söyle, öğreteyim, dedi 
göstermesini emretti. Ve yeni perinin Gül _ Hani vaktile bir koy pma.-
a.b:ı.ından bir baba gibi öptü. ~. rmm bM~nda bir genç kızla erk ;k k"· 

Genç peri bu emri de tuttu. Ayagı- nuşuyorıa1 dı. Işte ben 0 pmarm yo
le üç kere yere vurdu. Vurulan y·~r- lunu bulmak, oradaki genç erkegı b1.
den yeşil bir alev yükseldi. Bu alev ban:a, anneme tanıtmak istiyorum. 
yeni periyle gidecek kızların omuzla- Bana bunu öğret, dedi. 
n.na kadar indi. Sonra hepsi birden 
havalanıp göklerin maviliği içinde gö
rünmez oldular. 

Güzel Peri: 

"Güzel Peri" gülümsedi. Artık gö
ziinde yaş yoktu. Tkisi de hyalığın 

haşır.da g(..rünmez oldular. 

- Çok kuvvetli bir talebe yetjştir
dim diye yüreğim seviniyor, fakat 
korkarım ki yüreği pek iyi değil.. Çok 
geçmeden kuvvetini kaybedecek, de

Sonra ince mavi bir dum:ı.!l gihl 
Gülün köyünün üstünde gôrimdiller. 
Elele yere indiler. Kızları içın yamp 
duran anne ile babanın evine gittiler. 

di Bu sözler tabu doğru idi. Çünkü 1 ''(;iızel Peri" Gülün pınar başında 
öğretmen peri insanın kafasmdan ge- ilk görtliiğü gün olduğu gibi 1-ıt..m gü
çen bütün düşünceleri okuyabilirdi. zel, hP.m çok gençti. Annesi hemen o-

0 sırada Gülün içinden de şı4 dil- nun boynuna sarılırken sordu: 
~ünce geçiyordu: - Bu da kim kızım. 

- Acaba ben de böyle kuvvetli bir '}ül cevap verdi: 
peri olabilecek miyim. - ~işanlım anneciğim. Burada d:i-

Bir gün yıne perileri azat etme gii- ğün yapıp, burada yaşryacağı.ı. 
n~ydü. "Güzel Peri" bütün taJcbeleri-1 
m subat:ında topladı. Onlardan birer Delikanlı: "Perilik ancak benim 

mcktebimde öğrenilir. Istiyorsan· ora
ya gelirsin. Yarın sabah gün doğar
ken seni orada beklerim. Yol şu yan
dan geçer.,, dedi 

Gül, ertesi sabah şafak sökerken 
ormana koştu. "Güzel Peri" nin gös
terdiği yolu tuttıu. Gide gide kaya
bklara, çayırlıklara vardı. Üstü başı 
yırWdı. Elleri yaralandı. Fakat o, yi
ne yürüdü. Peri olmıya o kadar he
vesliydi. 

"Güzel Peri" kayasına çıkınca kız
lar başlarını eğip onu dinlemiye baş
ladılar. O: 

- Periliğin ilk şartı, herkese tat
lı söz söylemek, iyilik etmektir. Bu
nu yapamazsanız, yaptığınız fenalık 
geriye, size döner. Sizi çarpar. Kud
retiniz gittikçe azalır. Şimdi içinizd~ 
en eski talebe ortaya çıksm, dedi. 

b1 rer bir §eyler yapmalarını ic:teJi. ı 
Kimi bir saray yaptı, kimi !liJ· auman 
oldu, kimisi bir kelebeğe döndü Ki
misi de kuş §ekline girdi. öğretmen 
hepsinden memnun oldu. Hepsini bi
rer peri yapıp dünyanın dört bucağı
na saldı. Hepsine de ayni şeyi len
bih etti: 

~TAN ;;;;;;. 

ÇOCUK KLüBO 
1S1M: 

MEKTEP ve No: 

Nihayet bir yere geldi ki hiç bir 
ayak izi görünmüyordu. Ne yana gi
deceğini ~aşırdı. Dünyada geri dön
mek istemiyordu. Ağlıya ağlıya: 

- Gürel Peri! Senin mektP.bine ko
fUyorum. Bana yardım etmez misin 
biraz? diıre )'alvarmıya başladı. 

Genç, güzel bir kız ayağa kalktı: 
- Emredin öğretmenim, dedi. 
- Şuraya bir saray kur. 
Genç kız hemen yerden iki çiçek 

kopardı. Onları bir şeyler mırıldana
rak üç kere yere vurdu. Ortalığı bir 
duman kapladı. Sonra bu dumanın 
arasından göklere yükselen koca bir 
saray belirdi. 

- Dikkat et genç peri, bu sarayın 

- Iyi olun. tatlı olun, merhametli 
nlun. 

En sona "Gül" kalmıştı. "Güzel Pe
ri'' ondan hepsinden daha çok mem
no·mdu: "Sen bütün talebelerimi g..ıç-

MEMLEKET: 

ADRES: 

tin. Hem de yüre.ğin billftr gibi tertc- ~ , Bu kuponu doldurup bize yolla-
miz. Git, yolun açık olsun.,, dedi Fa-' ymız. Mukabilinde göndereceğimiz 
kat bu s?zitWİ söylerken nerinnse a.. • aza kartım alır almaz Tan Çocuk 

. . - ..,oz klübünün i~a~ı olursunuz. 
lerınde b!r damla yaş parıldıyordu. '-s J 

"Gül" ona: 

T ANm Çocuk \\ave$\ ı 

Hem eğlence 
Hem bilmece 

Örümcek Ağı 
ve Salatalık 

YENı BULMACAM\Z 

--

No : 1 

Dünyada salataı11k kadar mukave
metli h iç bir şey yoktur. Alay ediyo
rum sanmayınız.. "Bu kadar kayalar 
taşlar dururken salataılık ta muka
vemetli diye nereden çıktı.0 diyecek
siniz. 

Evet amma, salatalıği:n içinde yüz
de ( 95) su var. Demek yalnız yüzde 
beşi katı madde. Dünyada yüz kısrm
da beş kısmı katı olup ta böyle dim 
dik ve sert durabilen başka ne var? 
Vakıa her sebzede ve meyvada su 

var. Fakat hepsinde patatesten daha 
az. Mesela patatesin yüzde (75)i su
dur. Elmanın yüzde (82)si, çileğin 
yüzde ( 90) ı... Rekoru kıran salata-

Bir adam geceleyin birdenbire uy- ' lı~tır. Hiç birinin içinde onun kadar 
kusundan uyanır. Saatin bir defa ' su yoktur. Hem de o kadar katıdır. 
vurduğunu duyar uykusu kaçar . . U- ı İnsan eM bu kadar suya bu kadarcık 
yuy~az .. Yarım saat geçince saat J katı madde koyupta salatalık kadar 
yenıden bır defa çalar, durur. Yarım sağ1am hiç bir şey yapamamıştır. 
saat sonra :bir daha bir kerre vurup/ Tabiat hep böyle umulmaz şeyler
durur Yuım saat sonra yeniden bir, ' 1e doludur. Mesela: bir örümcek ağı
vurur, dur~. O zaman ad.a.m "Hah ' na bakınız. Ne incecik şey. Fakat bi-

Körebe: "Aman gözleri kapalı iken etrafındakileri bulmak ne zor ?,, 
diyor. Öyle ise gözleri açıkken etrafta gizlenen şeyleri bulmak pek ko
lay. Haydi bakalım, şu r esmi araştı rınız. Bir kutu çikolata, bil' bardalt 
dondurma, bir kavanoz reçelle, cıgaralar nerelere gizlenmiş. BJunca. üst 
lerine işaret edip bu r esmi öt eki bilmecelerle beraber bize yollaynıız. 
Kazananlara güzel hediyeler verece ğiz. 

der uyandıgım zaman saatin kaç ol- 1. . . . b . ik - k d" -
d 

_ . . _.ı dı A b b ır mısınız, u ıncec ag en ı agır
ugun u şımdı anıa m. ca a u a- ıı- d ].· ~ 1 bi lik "'rül' 

da k t ışt ? ı gın 2~1 en sag am r çe ten o m aç a uyanın ı . _ 
No:2 müş agdan daha sağlamdır. Örüm-

Saman 
Çöpü ile 

Oyun 

ıou~-
• c~ ağı, çelik ağdan daha kuvvetli.. 

Lır bahçivan bir sıraya ( 4) gül fi- Ne garip şey değil mi? 
. NELER 

danı diker. Bunlardan birinci ile ikin 1 İşte tabiat hep Böyle fevkaladelik-
' ci, ikinci ile üçüncünün arasına. (3) l lerle doludur. 

met:. e aralık bırakır. Üçüncü ile dör- ---- - --
düncünün arasında ( 4) metre fasıla 
bira kır. 

Acaba bu şekilde hangi gül fidan
ları biribirinden en uzakta dikilmiş 
oluyor? 

No: 3 

ı 

Tutu~an Buz Dolabı 

A llo, allo! Buz dolabım tutuştu, 
yetişin!" Dolabın sahibi sesi 

heyecandan boğularak itfaiyeye böy 

~ · f\~ 
• 

le telefo~ ede: İtfaiyeciler çok tuhaf L im~~ata_ i?~~e ~:ınsus ~aman 
şeyler gbrmege alışıktır amma, böy- çoplenm bilırsınız, tabu. On
lesi büsbütün garip. Buz dolabında lardan bir tane alınız. İçipden ince 
yangın! Olur şey değil doğrusu. bir sicim geçiriniz. Sicimin iki ucunu 

. saman çöpünün iki başından dışarı 
Fakat, verilen adrese varır var- 1_ S .. .. .. ta 

. _ çıa~ı.rmız. onra saman çopunu m 
maz bunun hakıkat oldugu anlaşılır. rt d ·k· b .. 1.. ·· s · il · . . . o asın an ı ıye o unuz. eyırc e-
Buz dol.ahı alevler içındedir. Sebe"Jı 1 · izd b" · b" akı · · ç·· ·· 

rın en ırme ır ç vennız. ;opu 
araştırılır. Me~~r ~olapt~ .bir ,!>°ru bu katlı yerinden kessin. Tabü o za
bozulmuş. SahLbı ~ır tamır_cı çagırır. man içindeki sicimin de kesilmiş ol
Adam boruyu tamır edeyı.m derken ması lazım gelir. Halbuki siz bu iki 
elindeiri eritme Iambası buz dolabı- parçayı ba.şba.şa getirip kesik yeri i
m tutuşturur. ki baş parmaklarınızın arasında tu

Tam itfaiye işe el atacakken alev- tup birkaç kere parmaklarınıza lif
lerden dolaptaki buzlar erir, su olur. leyiniz. Sonra sicimi bir ucwıdan çe-

ımıtt'I rttttt11 ı ı EHffH wmı 1 Bu su, ateşi söndürür. İtfaiyeye de kip saman çöpünden çıkarınız. Hiç 
Yukarıdan aşağı: 

1 Bir sayı. 2 Uzağı gösteren bir 
söz. 3 Çok dik duran. 4 · tşkence. 5 
Göze ait bir şey. 6 En kısa bir zama
nın adı. Hem de bir kadın ismi. 7 
Pek iyi 8 Elimizde bulunur. 14 Yap
mak. 15 Yüksek bir yer. 19 Eskinin 
aksi. 

Soldan sağa: 

3 Yük. 6 Vakti gösteren filet ve 
günün bir kısmı. 9 Ayağın toprakta 

bıraktığı işaret. 10 Yükseltmek. 11 
Bir edat. 12 Bir şeyi menetmek için 

kullanılan edat. 13 Sanat. 14 lp. 16 
Kadınların boyunlarına taktığı güzel 
bir şey (bir hayvandan çıkarılır). 

18 Bir yolu yürüyerek giden. 20 Bir 
sayı. 21 Bir şeyi elemek için kullanı

lır. 22 Şaştığımız zaman söyleriz ve 
bir sesli harf. 23 Genişlik. 24 Dolu 
~eğil. 

iş kalmaz. kesilmemiş ol9uğunu görecekler. 

Uçan Bisiklet 

D iyorlar ki, Avusturyalı bir 
mühendis uçan bir bisiklet 

yapmiş. Kendisi pek iyi bir bisikletçi 
ve çoık kuvvetli bir adatnIDlŞ. İcat 

ettiği bisikletin (pedal)mı ayaklarile 

Saman çöpü kesildiği halde orta
sından geçen sicimin kesilmemesi 
nasıl oluyor ? 

Bu oyuna siz önceden şöyle hazır 
lanacaksmız: Jiletle saman çöpünün 
tam ortasında ve uzunluğuna doğru 
(4) santimetre boyunda. bir ya.nk a
çınız. Bunu seyirciler hiç farketmi -
yeceklerdir tabii. Çöpü ikiye böldü-

olanca kuvvetile döndii'rünce yanlara ı ğ~nüz zamaı_: içi~?eki ip beraber. bü
takılı iki kanat vasıta.sile makine ha- kulmez yangın ıçıne arasına gırer. 

valanıyormuş. Bu tecrübeyi Viyana 

sokaklarında dolaşıp birçok kereler 
tekrarlamış. Gören!ler mühendisin 
"uçak - bisiklet" ni pek iyi idare 

ettiğini söyliyorlarnuş. Birçoklan bu 
tuhaf bisikletin uçuşunu tıpkı ~r 

ejderhanın uçuşuna benzetiyorlar -
mış. Sanki ejderJıanm uçuşunu gör
mü§ler gibi!. 

Ve büküm yerinden biraz aşağıda 
kalır. Seyircilerin bunu görmemesi i
çin siz hemen ipin üzerinden tutar, 
çöpü öyle kestirirsiniz. Seyirci farkı
na varmadan yalnız çöpü keser. lp 
daha aşağıda kaldığı için olduğu gi
bi kalır. Kesilen iki parçayı el ça -
bukluğu yaparak hemen doğrultur, 
başbaşa getirirsiniz. O zaman sicim 
kendi kendine YQrlkU'.n çıkar, çöpün 

OLUYOR? 
~-~ ...... 

Çinde Küçük Bir 

- Şenlik 

G eçenlerde Çinin büyük adam .. 
larmdan birinin doğduğu 

günmüş. Bu günü kutlulamak için 

şöyle ufacık bir şemik yapılmış. 

Sekiz~ kişi davetli. Elli dört bin 
tane hediye. Ve tam üç gün, üç gece 

süren bir bayram. En uzak ve en ya~ 
kin şehirlerden akın eden davetli1eri 

taşımak için hususi trenler ve şehrin 

bütün otomobil ve otobüsleri sabahın 
en erken saatinden işlemiye başla .. 

mış. Yemek masalan hiç ortadan 
kaldırılmamış. Her seferinde en az 
bin kişi yemeğe otıurmakta imiş. Üç 

gün içinde dört bin tane çıgara içil .. 

miş. Davetliler yediklerini hazm ile 

meşgul iken bir yandan da canları sr .. 

kılmasın diye açık havada bir de ti .. 

yatro verilmiş. Ayni günde ayni salı .. 

neye Çinin bütün büyük aktörleri 

çıkmış. Aict.öI'lere verilen para saat .. 

te (500) lirayı bulmakta imiş: Bü: .. 

tün davetlilerin göğüslerinde kağıt .. 

tan yaptlmış san bir gül varmış. Bu. 

dostluğa işaretmiş. Her ~ göğsün .. 

de bir san gülle ayni yere almı eden 

binlerce süslü püslü insanı seyret .. 

mek ömürmüş. 

Nasıl, beğendiniz mi büyük Çinli .. 
nin ufacık şenliğini. i 

içinde bir baştan bir başa uzanır. Ve 

bir ucundan c:eker çekmez olduğu gi 

bi dışarı çıkar, 
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Yazan: Ziya $alrir 

Bir Haftalık 
Tarih 

(Başı 6 mcıda) 

kUfede· 
Gizli 

İbraııirn bu c ·1 

Emeviler Aleyhinde 
Bir Cereyan Vardı 

Balkan meml'eketlerini sıkı bir su
rette birleştiren gaye, böyle bir milli 
siyuete malik olmak ve başkaları. 
nm Aıleti mevkiine inmemek esasla
nnı beraberce müdafaa etmektir. 
Meseli Yugoslavyanm, komşusu t. 
taıya ile mevzii bir ta.kını münase
betlerini bir misakla halletmesi, hi.
diseleri eski ölçülere göre ölçenler 
tarafından, derhal Berlin - Roma 
mihverinin tesiri altına düşmek diye 
telakki edilmiştir. Çtinkil ayni sıra
larda Yugoslavya, eski Fransız vesa
yet sistemine karşı duyduğu hoşnut
suzluğu ortaya koymuştur. 

ltıiyord ' . . evap ı e iktifa et-
&abitı~ ~UtUn o :Urk ve lran~ı 
fi diğ 'Ve hatta, temas etti
lerini ~r ~Unewer kütlenin - dert 
t.nlattık~şıyor.. Onlann yana yana 
dikka ar.ı acı hisleri, büyük bir 
kayeıç~ dinliyor .. Ve bütUn bu şi
lelli \',,,,;re kl8a. bir cümle ile te • 

'"''Yor: -s b 
de gele~ redelinı .. Bizim gUnUmüz 

Di k ..• 

heın ~~u .. Onun bu kısa ve müp
Çok cid~ en, .nıuhatapları üzerinde 
du. tesırler husule getiriyor-

lbralıirn 
det z • C:Merv) de kaldığı müd 
?an zar;,~~· bir hayli Türk ve 1-
'8.hıiya ft~ın, ve oldukça mühim 
'be~tlerın .nazarı dikkatini cel
lçiııde ·. ~rın ve vakur sükuneti 
le.nı' gizlı volkanlar gjbi ateşler 
ll~an bu genç, hemen her ko
' &danım nazarında, e~ 
ti.. bir mahiyet iktisap eylemiş 

~~: aey~atten hiçbir maddi, 
~;iki a tenun edemem~ti. Çün
bellei dey <Merv) de kaldığı halde, 
içhıde b hUyUk zaruret ve sıkıntı 
bir 9e Ulunan borçlular, ona hiç 
~ ın:k ve~enıişlerdi. Fakat bu -
"lffaıu;bil, kazandığı mi.nevi mu 
~rnevı et, çok mühimdL.. Başta, 
'!'ürk z 

0:uın~na mensup İranlı ve 
bir h~ 1~~rı olmak üzere büyük 
~eVile . kutleainin, ilk fırsatta 
olduk} rııı üzerine atılmıya hazır 
ltıiftı. ~ı kat'iyyetle tesbit et -
tnaa .~ 801lra; hemen her te -
1la. k ettiğı. &danım, kendi varlığı
'tfe~ bü:. ~ıymet ve elıemnJyet 
lar, neflin °&'l'enmişti. İşte bun -
l'et ve ııu: k~ı hissettiği emni
"'-nliğini :ı büsbütün artırmış .. 
~. • ke.t dabe. kuvvetlen-

lbrah · 
Oldıığu ıın, bu hislerle mütehassis 

'"det ett~de, (Ka.yık) kasabasına 
l'alind za.ınan, aklından ve ha
klrtıı:n geçıruyen bir hadise ile 
deri ldria ı§tı. Ha.misi Isa ile bira
oıan bo • haraç iltizamından hasıl 
tıne\'f r~ 'Veremedikleri için, 
aııı .... ~ nıernurlan tarafından tevkif 

-.qqU§lardı. 

8u iki 
llaıı;.l'I tdanım evleri dağılmıştı. 
tllkıarı llatllnııştı. Kanlan ve ço
~ Bokak ortasmda kallm.ış-

lbrah· 
'b~' bu acıklı hadise karşı
~ ırdenbire sarsılmış ise de 
tı. 'Ça~ab~k kendini toplamış
daet e'li ilci felaketzede aileyi birer 
ha.ını,1 ı: ~erleştirdikten sonra, 
~ ile kardeşini aramıya 

~iki b' 
11 l(Uaı. . 1rader - vaktile, baba-
bir akl:111 ~aruz kaldığı - feci 
ltattuer ~ ~graınışlardı. Caniler ve 
(l{Üfe) ~b~, zincirlere vurularak 
lar,ı;. apısanesine sevkolunmuş-

lbraıı · . ~kte un, derhal onlan takip et-
'tıııe. a~!'eddüt etmemişti. Hemen 
ti~ IYarak, doğruca KQfeye 
ic:in ~Ve, onlan kurtarabilmek 
~~ bbüslere giri§Inişti. Fakat 
t&.ıı ~etrıurla.rmm kalpleri ta.ş
'l'di. katı, çelikten daha his-

~l'Çlannt vaktin
~ YeıniYen bu iki zavallıyı ha
llat ~kannak için, yüzlerce di
\~ ~t İ8tenıi§1erdi. lbrahim bu 
~ edip Ylik Parayı nereden teda
~hıı 11 te verecek .. Hamisi ilekar-

lbtaıt ~l kurtarabilecekti? .. 
l'\tr~ :·bunlara çare arayıp du
~ ' zı klnıaeıerle temasa gel
~ kftfecJe, gizliden gizliye E
dtı~ aleyhinde bir cereyan ol-
~ .ketfetmtşti. 

llhı. ~bir taraftan bu meeele
~Ut~ çare &ramakla meşgul 
~) d diğer taraftan da (Ehll
.ı, ~tlarrndan bazı Kftfeliler
(~ ~imişti. Bunlardan· 
'n ~hıin, (İmamı HU111eyn)fn 
' llu u~an cinayetlere... (1-
~ u~n) in KerbelA. çölle-

l'tb:ı. 0 ıfı feci akibete... Etli
~, tarihlerdeki acıklı vazi

dair birçok §eyler öğren-

1 "'' ~~~~--

mişti. Ve bu öğrendiği §eyler, o
nun galeyan halinde bulunan hissi
yatını, büsbütün coşturmıya kA.fi 
gelmişti... Nihayet bir gün, KQfeli 
dostlarından biri onun kulağına e
ğilerek: 

- (lmamı Hüseyin) in hafidi 
(Zeyd) gizlice K\lfeye geldi. Ya
landa, burada hilafetini illn ede
cek. 

Demişti. 

Bu sözler, Ibrahime sonsuz bir 
heyecan vermişti. Derhal bu ıne
selenin tahkikine girişmişti. Ali • 
kadarların gayet mahrem tutmala
rına rağmen, yakında, Ktifede bü
yük bir isyan zuhur edeceğini öğ
renmişti, 

(Zalim Haccac) m zulmü altında 
seneleerdenberi sakin ve sinik bir 
hayat geçiren Kufede, o sırada h&
kikaten bUyUk bir fırtınanın ilk a
lametleri belirmişti. Bu da, sebep
siz değildi... (lmamı Hilseyin) in 
torunlarından (Zeyd), bir alacak 
davasının halli çin (Şam) a gt~ 
miş .. Bizzat halifeyi görerek, yapı
lan haksızlıktan dolayı şikayet et
mek istemişti. Fakat, halifenin hu
zuruna kabul edilmek şu tarafa dur 
sun; bilakis saray kapısından haka
retle tardedilınişti. 

' (Zeyd), bu hakareti bir turlU 
hazmedememişti. Iraktaki bazı 
dostlarına güvenerek onlar vurta... 
siyle iŞe bir hal çaresi bulmak için 
(Kadsiye) ye gelmişti. 

Çoktanberi sükfınet içinde yaşı. 
yan maceraperest KQf eJiler; Zeydin 
Irak'a geldiğini haber alır almaz 
derhal ona mektuplar göndermiş. 
ler: 

(Emevf saltanatı, artık eski kuv. 
vet ve sallhiyetini muhafaza etmi
yor. Biz ise, Emevilerden ne ka
dar müteneffir isek, Ehlibeyte kar
şı da o kadar mUtehassiriz. Bura
ya gel, hilafetini ilin et. Hepimiz 
biata bazımı.) 

Demil}lerdi. 

Gördüğü hakaretten dolayı, hali
feye karşı intikam hisleriyle meş
bu olan (Zeyd) e, bu teklif çok ca
zip gelmi§t.i. 

(Arkaaı var) 

rngiltere ve !Firarilerin 
Fransa ~ilb~o- Kimden yardım 
nun tahlıyP~ıne GOrdükleri 
yardım edıyor T ·t d·ı· 

(Başı 1 incide) espı e 1 ıyor 
Bilbaonun tahliyesi için lngiltere (Başı 1 incide) 

ile Fransa hükiımetleri tedbir almak. ye baf!amışlardır. Katillerin çok ifçİ• 
tadırlar. Ingiliz konsolosu mevcut U pamuk tarla4'1.rmm birinde zabıta.
Bask gemilerinin ancak 100.000 kişi- nm takibinden uzak birer çapaçı gi
yi nakledebileceğini, halbuki 200 bin bi çalıfmak, buna imkln bulamadık 
kişiyi nakletmek laznn geldiğini bil- lan takdirde yörüklerin arasına ka
dirmiştir. Ingiliz ve Fransız muhrip. lılarak yaylaya çıkmak ve oradan da 
!erinin ta:şıdıklan bin mültecinin bu. hududu &Jma:k tasavvurunda bulun
raya muvasalatı beklenmektedir. Mu. duklan kuvvetle muhtemel görülü • 
hacirleri iskan için tedbir alınınI§ - yor. 
tır. Sorgulann yann neticelenmesi 

Ingiliz harp gemileri, kara sular muhtemeldir. 
hududundan itibaren, milliyet farkı l.ıanbultlaki talalıilıat 
gözetmeksizin Bask mültecilerini nak Katillerin, marşandiz trenile kaç • 

leden bütün gemileri himaye etmek- tıklan yolundaki itirafJan ,e}ıri.miZ
tedir. Bilbaoda bulunan dokuz lngi. de polisin yapmakta olduğu tahkik&· 
liz gemisi zabitanlan, lngiliz konso- tm eeyrini değiftirmemif, fakat meç
loshanesinde yapılan bir toplantıdan bul kalan bazı noktaların aydınlatıl· 
BOnra Bask çocuklanru ta§!mayı mUt maamı icap etmiftir. 
tefikan kabul etmf.ıtlerdir. Çocuklar Tevldfanede firarilere yardmı e-
Sanjan Lotza götUri.Nece~. den ve kaçmalarını kolayla,tıraıı mah 

Paristen gelen habe~lere g?r: Fran kf1ın teebit edilmİftir. Zabıta, aynca 
sa başvekili M. Blum ile ~anc~ye na- dıfardan yardım eden olup olmadığı 
zm Delbos, ispanya hidıselen, bil - nı araştırmaktadır. DUn, mevkufla· 
hassa Balbaonun tahliye~i me~lesi - n Haydarp&f&.ya götüren sandal aran 
ni WJUn uzadıya görüşmuşlerdır. mıştır, Eminönü sandalcılan araam· 

Pariste bulunan tspanya dış baka- da yapılan tahkikat, tatminklr bir 
nı Del Vayo tarafından vuku bul~ netice vermemif ve sandalcı buluna· 
te§ebbUslerin bu görüşmelere sebebı- mamı:.ştır. 

Harici tairlere karfl 

5 ulh namına şu noktaya mem
nun olmak icap eder ki keneli 

mukadderatına hakim olmak, kendi 
sulh ve huzurunu sonuna kadar ha
rict tesirlerden korumak istiyen 
memleketlerin sayısı çoğalmaktadır. 

Bir arahk Macaristan ve Roman
yada (Nazi) hareketi ileri gitmişti. 
Bu hareketin harici manzarası, Ma. 
car ve Rumen yurtseverliğinin ifrat
lı bir şekli olınuştu. Fakat her iki 
memleketin milli muhiti, bunun an
cak bir nikap olduğunu, hakikatte 
buralannı harici bir tesir ve nüfuz 
altına düşürmek maksadı takip edil. 
diğini farketmekte gecikmedi. Bü
tün Romanya.da da, Macaristanda da 
nikaplı ifrat hareketlerine k'arşı ha
rekete geçildiğini görüyoruz. 

Auu•turya iatiklali 

Bu aralık Avusturya işi herke
sin gözü önünde duruyor. t

talyanm şimal hududunun emniyeti 
bakımından müstakil ve dost bir A
vusturyaya ihtiyacı vardır. A vustur
ya ve Macaristanla beraber bir "Ro
ma protokolü,, çerçevesi kurulması
nın sebebi bu ihtiyaçtır. 

Son zamanlarda İtalya Almanlarla 
beraber sıkı surette yürümek lilzu. 
munu okadar şiddetle duydu ki A
vusturyayı Alman eınellerine feda 
etmeyi göze aJldı. Son Venedik müla
katında Avusturya Başvekili, mem. 
leketin istiklali bakımından ltalya
dan yardım görecek yerdeı bunun 
aksi olarak Almanyaya yaklqmak, A 
vu.sturya kabinesine (Nazi) grupuna 
mensup nazırl'a.r almak yolunda tav. 
aiyeler dinledi. 

A vusturyada, Almanya ile birleş
mek istiyen bir ekalliyete karşı, tam 
istikllle taraftar genif bir katolik ve 
sosyaUst ekseriyet vardır. 

E•ki imparatorluk aalaaaınJa 
• taıya, Avusturya istiklalini, 
1 yol arkadaşı Almanya.ya feda 

edince eski Avusturya - Macaristan 
lmparatorluğu sahasındaki çok dik
kate değer bir hareket derhal kuv. 
vetlenmiye başladı: 

Macar Harbiye Nazın Viyanaya 
gitti. Şerefine verilen ziyafetlerde 
eski sili.h arkadaşlığının hatıralan 

tazelendi. Avusturya CUmhurreisi ve 
Başvekili birkaç güne kadar Peşteye 
gideceklerdir. Viyana ile Prag ara
ımda başlryan temaslar da gittikçe 
kuvvetlenmektedir. Tuna sahasında 
bir aradık ttalyaya bağlanan ümitler 
bugUn İngiliz silahlanmasına revril. 
miştir. Viyana (Taymis) muhabiri
nin gazetesine bildirdiğine göre A.. 
vusturyalıl'ar ve Macarlar, İngilizlere 
bitap ederek şöyle diyorlar: "Silih
lanmanızı çabuk yapınız da emniyet 
duyalım.,, 

Belçika İfİ 

B ir . taran~n .. Tunada har
bm dağıttıgı eski İmpara

torluk sahasında yeni şekilde bir 1' 
beraberliği istidadı hazırlanırken, bir 
taraftan da Belçika meaelesi bu haf
ta Avrupayı çok işgaıl etmiftir. 

İngiltere ve Fransa 24 Nisan ta • 
rihli bir beyanname ile BelçikayJ 
k&rftlıklı garantiye alt taahhütlerin
den kurtarmışlar ve bir taraflı ola. 
rak Belçikanın masuniyetini garanti 
etmişlerdir. Yalnız iki şart koymuş
lardır: Belçikanm kendi hudutlarını 
mUdafaa imklnlarmı hazırlaması ve 
Milletler Cemiyeti ideailine sadık kal. 

Yet verdigı·· anlqılıyor. BrU. kselin ·-------------raf maaı ... 
sosyalist gazeteleri, gillünc; bıta - kişi yaralamnıetır. Şehir bugün de İngiltere Hariciye Nazırının BrUk-
lıktan vazgeçerek ispanya cUmhuri- iki defa bombardmwı edllmit, bil - sele yaptığı seyahatte, Belçika ile 
yetçilerine yardım gereklettiğlnl ya· haaaa ikbıciai ıiddetli olmuetur. İngiltere ve Fransa arasındaki bağ. 
zryorlar. Madrit aakerf kumandanlıtımn lar yeniden bağlanmı, ve Başvekil 

Asiler, Guemica kuabumtı:ı ~~ mühim bir taamız hazırlamakta ol· Van Zelandın Amerikaya. yapacağı 
zat Basklar tarafmdan imha edıldiği- duğu bildiriliyor. seyahate ait meseleler konu,ulmuş-
ni iddiada devam etmektedirler. Bugün bir aralık San Sebestiyana tur. Bu seyahat neticesinde hbıl 

MaJrit tekrar bombardıman yeniden 15 9in Alınanın 11ğmdığma olan intıba, Belçikanm bir harp.tak. 
eJilJi dair bir takım p.yialar deveran etmiı dirinde İngiltere siyasetine ayak uy-

Madridin dUn tayyare ile bombar- iae de bu fl(Yialar teeyyüt etmemlf duracağı yolundadır. 
dnnanr neticesinde, 2 kişi ölmUş, 11 bulunuyo.. Belçika ifi A!manlann botuna git. 

g 

YENi. BAHAR 
MÜSABAKAMIZ 

Raim No. 10 
Bu re.im fU on türküden laangİ•İne aittir? 

4 - Adalar sahlllnde bekllyonun. 47 - Uskiidarda gider iken aldı ela 
yirim seni serian istiyorum. bir yağnuır 

ıs - Çayırda bnldum seni Katibimin paltosu uzun eteiJ. 
Ellere vermem seni çamur 

15 - Dama çıkmış bir güzel 48 - Yemenimin uçlan 

Damın etrafında gezer 
18 - Entarisi ala benziyor 

Şeftalisi bala benzl!·or 
21 - Emlnem Emlnem hoplada gel! 

Şalvannı t-Opla da gel! 

22 - Felek bana neler etti 
Bu gen~llğlm elden gitti 

28 - ikimizi bir odaya koysalar 
Vstiimüze altın kilit VUl"8alar. 

SS - Katip benim ben katibin el ne 
kanşır. 

Katibime kolalı gömlek ne 
güzel yarqır. 

memiştir. Bunun üzerine Belçika 
Hariciye Nazırı B. Şpaak Almanlan 
teskin edecek yolda bir nutuk söyle
mif ve Al~n gazetelerindeki acı 

münakaşalar bunun üzerine durm\lf
tur. 

l•panya la&liaeleri 

•l spanyada bu haftanm mühim 
hadisesi, asi kuvvetlerin Bask 

topraklannda hazırladığı taarruzdur. 
Bu 88.hadaki Bilbao limanı hakkında 
Franko tarafından ilan edilen ablo
kanın İngilizler tarafından tanınma. 
sı ve erzak yUklU gemilerin eefere 
devam etmesi Almanya ve ltaıyada 
münakaşalar açmıştır. Buna karşı 
Franko bombardıman tayyarelerinin 

hiçbir askeri merkez olmıyan açık 
şehir ve kasabalan yakıp yıkması ve 

binlerce aivil öldürmesi de, taraf gir 
olmıyan bUtUn muhitlerde şiddetli 
bir galeyan uyandırmıştır. 

Franko idaresindeki bUtUn fırka 
lar son günlerde milli bir fırka şek • 
tinde birleşmiştir. Bunların hedefi on 
üçüncü Alfonsun ikinci oğlunu Kral 
yapmaktır . 

Almanya ve İtalyanın İspanya için 
bir tavassut hareketine geçecekleri 
ve memlekette intizam temin edecek 
bir bUktimet kurulmasını müşterek 
bir hedef diye ileri sürecekleri pyi 
olmuş, fakat doğru çıkm~ır. 

Alman - ltalyan tema.lan 

B u hafta A vu.sturya, Belçika ve 
İspanya meselelerile beraber 

zihinleri en çok işgal eden mesele 
Romada evvell Mareıal Blomberg, 

Çıkamam yokuşları 

; 
:aahar Müsabakası 

\KUPONU:10 

! Bu kuponları kesip 
saklayınız 

~~ 

Firariler 
Yüzünden 
Başımıza 
Gelenler 

(Başı 1 incide)' 
ait hazırlanmış yazılan okumuş ..,. 
hiçbir mahzuru tasavvur edilemiyen 
bu yazıları mürettipaneye vermiflar
dir. 

Milddeiumumilik, bu hareketi, teb 
liğ ettiği bir karara aykırı bir hare
ket diye karşılamıştır. Gazetemis 
bakkmda matbuat kanunu mucibin· 
ce bir dava açmıştır ki 6 mayısta Ü· 

çUncü ceza mahkemesinde görülecek 
tir. Fakat bununla iktifa edi1miyerek 
havadisi havi olan gazetenin de mil· 
aderesi hakkında mahkemeden bil' 

karar almmışbr. Müsadere emri, ı... 
tanbul za.bıtasma ve telgrafla bul 
vilayetlere bilditm~tir. 

Mesele tevkifaneden kaçanlar me
selesine taallftk ettiği için bugüne 
kadar bundan bahsedemedik. Okuyu
cularunız da: "Tan neden toplandı 
acaba ne yazdı?,, diye merak edip 
durdular. Bu hususta türlü türlü ga
rip tahminler duyduk. 

Mahkemenin müsadere hakkındaki 
karan reff edeceğine şüphemiz yok· 
tur. O günkü gazetemizi ele geçire
miyen ve koleksiyonlan eksik kalan 
okuyuculanmız, muhakemeden son
ra her halde bu eksik gazeteyi~ 
rik edebileceklerdir. 

sonra Göring ve nihayet 3 Mayısta ----=----==----
Baron Nöyrat ile olan mUIA.katlardır. 
Almanya ile İtalya arasında sıkı bir 
askeri ittifak kurulacağından da 
balısedilmiştir. 

Böyle bir ittifakın tahakkuk dev
resine girdiğine umumiyetle ihtimal 
verilmiyor. Fakat herhalde Alman-
ya ve İtalya; harici lleme karşı müş.. 
terek bir cephe kurmak, dünyada 
hazırl'anan yeni cereyanlar kartısm -
da beraberce hareket etmek istiyor
!~. Ka.rşılarmda kendilerinden kat 
kat kuvvetli bir demokrat cephe var. 
Bu kuvvetlere karşı sıkı bir beraber. 
lik sayesinde muvazene kurmıya ça
lışıyorlar. 

Bu gayretlerden maksat, gUrültil 
tarafına mı, yoksa anlaşma taratma 
doğru mu bir hazırlıktır? Ortalıkta 
umumt bir nikbinlik olmakla beraber 

kimse bu suale evet diyemiyor. 

Zeytin dalı 

H itlerin Lansbury ile mUIA.ka. 
tında anlaşma arzusu göster. 

mesi, Nuh gemisinden uçan gUver • 
cinin bir zeytin dal! bulmam gibi, 
tufanm sonuna geldiğine bir ali.met 
diye karşılanmıştır. Fakat bj.r sene 
evvel (Ren) in işgali sırasında da 
zeytin dallan teşhir edildiğini, fakat 
mesele kapandıktan sonra unutuldu
ğunu ileri süren bedbinler de enik 
değildir. 

En doğru sözü, mutat olan soğuk. 
kanlılığı ile Baldvin söylemiştir. fn. 
giltere Başvekil diyor ki: "Ciddi bir 
anlaşma arzusu görürsek altın köp
rüler kurmakta hiç tereddilt etme. 
yiz.,, 

~lunet Emin YALMAN 



===ıo =========================================================TAN 

DEHiZ LiSESİNDE DUHKU 
MERASİM 

Donanmaya Geçen 52 
Genç Diploma Aldılar 
Heybeliadadaki Deniz Harp Okulu, dün yine tarihi günlerin

aen birini Yatadı. Deniz liaeıini bitiren gençler, diplomaları me
raıimle verıilecek ve meçleri bellerine takılacaktı. Bu münaaebetle, 
Heybeliada Mektebi, dün öğleden aonra çok samimi bir toplantıya 
sahne oldu. Mektep binuı, battanbata bayraklarla donatılmıfh· 
Avluda, Yavuz bandosu, ten deniz havalan çalıyordu. Davetliler, 
mektep kumandanı yarbay Ertuğrul ve mektep öğretmenleri tara
fından ikartılanmakta idiler. 

Saat tam on bette filo kuma& 
danı Amiral Fahri, Yavuzdan 
bir motörle doğruca mektep rıh
tımına geldi ve deniz erkanı ta· 
rafından ka11ılandı. Muzika, bu 
esnada amirallere mahıua ıelim 
havasını çalıyordu. 

Jimnastik göıterifleri 

Birkaç dakika sonra merasime !s
Jklal marşile başlandı. 

lstanbul Deniz Komutanı Mektep rıhtımında karfılanıyor 

Ormanda 
Kaybolan 
Bir Yavru 

Armutilu, (TAN muhabirinden) -
Burada tuhaf bir vaka olmuştur: Gençler, marşı, hep bir ağızdan 

gilr seslerile tekrar ettiler. Bundan 
sonra, spor kıyafetlerile sahaya ge -
len gençler taraf mdan mızıka ile çok 
muntazam jimnastik hareketleri ya
pıldı ve bu hareketleri, tayyare mo
dellerinin uçurulması takip etti. 

Gençlerin kendileri tarafından ya
pılan bu minimini tayyareler, hava
da heyecanlı kavisler çizerek, dolaş-

Deniz Harp Mektebine iltihak eden mezunlar diplomalarını 
aldıktan sonra •.• 

Mecidiye köyilnde oturan Çoban 
Mehmedin kansı odun toplamak U. 

zere ormana gitmiş, evde bıraktığı 
Uç yaşındaki oğlu Mehmet te anne
sinin peşinden dışarı fırlamıştır. Ka
dın çocuğunun geldiğini görmediği i
çin işini bitirdikten sonra eve dön -
mUş, küçüğü bulamayınca. aramıya 

koyulmuştur. Nihayet köy ve kara
kol kumandanına haber verilmiş, u. 
7.un aramıya rağmen, ne köyde, ne 
<ie ormanda bulunamamıştır. 

mıya başladılar. 

Minimini hava kuşlarından hangi. 
sinin müsabakayı kazanacağına dair. 
bazı meraklılar arasında bahse tutu-
tianlar vardı. Uçurulan on tayyareden 
neticede, lise ikinci sınıf ve harp o
kulu üçüncü sınıfına ait olan tayya
re modelleri birinciliği kazandılar. U
çurdukları tayyareler, kendilerine he 
diye edildi. 

Diplomalar dağıtılıyor 

Ertesi sabah, Armutlu karakol ku 
mandam Mustafa Onbaşı ile köylü· 
ler beraber ormanın içlerinde sıkı bir 
araştırma yapmışlar, çocuğu yarım 

saatlik me4'afede ve yan çıplak bir 
halde bulmuşlardır. 

2 gün 1 gece ormanda kalan kUçü !, 
Mehmedin gece şiddetli yağmur yağ
masına rağmen sıhhatli bir halde ol. 
duğu görülmüştür. Çocuk, ormanda 
kendisine ihtiyar bir adamın ekmek 
ve yumurta verdiğini, yatarken de 

Bundan sonra, Amiral Fahri, Mek· 
tep kumandanı ve diğer yilksek rtit
beli kara ve deniz subayları, Deniz 
Harp okulunun eski mezunları hu • 
zurunda, bu sene son sınıfı bitirerek 
Harp okuluna geçen gençlere diplo -
ma tevziine başlandı. 

Yuvadan ayrılan gençler uğurlanıyor bir köpeğin ayaklarını yaladığını söy 
!emiştir. 

Amiral Fahri, diplomaları bizzat 
veriyor ve gençlerin ellerini birer bi
rer sıkarak hepsini ayrı ayrı tebrik 
ediyor, sınıf zabiti B. Hikmet te genç 
lerin bellerine meçlerini takıyordu. 

Deniz lisesi mezunlarından, Ami • 
ralin, mektep kumandanının ve sınıf 
zabitinin tebriklerine, selam vaziye
ti alarak: "Sağ ol!,, diye mukabele 
ediyorlardı. 

Olgunluk imtihanını muvaffakıyet 
le veren gençlerden (505) Fuat bi • 
rinci, 17 Galip ikinci ve 533 Adnaı:. 
Uçüncil gelmişlerdi. 

Amiral, bu gençleri aynca hara -
retle tebrik etti ve kendileri için 

'· 

R~d·Y .fl 
Bugünkü 

lstanbuJ: 
program 

Öğle neşriyatı: 12,30. Pllikla Türlı: musi
kisi; 12,50, Havadis, 13, Beyoğlu Halkevi 
gôsterit kolu tarafından bir temsil, 14 Son. 

Akışam neşriyatı: 18.30, PUlkla dans 
musik'3i, 19,30, Konferans: Ordu saylavı 
Selim Sırrı Tartan tarafından (Londra ka
lesi) , 20, Müzeyyen ve arkadaşları tarafın
dan Türk musikiıi ve halk şarkıları, 20,30, 
öıner Rıza tarafından Arapça söylev, 20.45 

hazırlanan hediyeleri ellle verdi. 

1 
Genç bir denizci, sevinen annesine veda ederken ... 

' Filo kumandanının nutku 
n· l t r . . bittikte tüttUrerek, biraz sonra, sinesinde reket edecektir. 

Muzaffer ve arkadaşları tarafmdan Türk 
musikisi ve halk ıprkıları, saat ayarı, 21,15 
Orkestra, 22,ı5, Ajans ve borsa haberleri 
ve erte:ii gilnün programı, 22,30, Plakla ıo
lolar, opera ve operet parçaları, 23, Son. 

ıp o~a evz 1 merasımı ,. n toplıyacağı denizci çocukılarını sa -
ıaonra, filo kumandanı Amiral F ah- b 1 kl b kı · .b. "d' Bu •ene mezun olan gençler . ırsız ı a e ıyor gı ı ı ı . 
ri, gençlere mektep devresındekl fa- L' 1 rıhtım 

• 
Günün prograna Öi.Ü 

Hafif konserler : . ıse mezun arı, grup grup • 
aliye~erınde~ ve mesleğin yorucu da toplanıyorlardı. Mektepte kala -
hus~sıye~lennden bahsederek şunla- cak gençler, yolcu edecekleri arka 
n söyledı: d 1 ·· el · i tt 

"- Deniz tarihimizin o biti tUken aş arını guz ve samım sure e u· 
P ğurlamıya hazırlanmışlaı·dı. lik mo-

miyen kahramanlık sayfalarını hep tö ell" k d 1• 1. 1 -ı- ak rıh . . r, ı a ar ,.ıse ı gene wı.ör , -
okudunuz. O gUnle.ri gözlenniz önün- tı d h k t ttiği sahil . m an are e e zaman, -
de canlandırınız. Denize bugün ilk a,. den uğultulu bir alkış yükseldi. 
dımınızı atarken, bu tarihi aynanın . . • ld 
içinde gördUğUnUz o koca rels~er, a- HamıdıY_ede de ~erasım yapı ı 
mlraller, yarın sizlersiniz. Hepimizin Gençle:ın annelerı ve yakın akr~ 
gönlü, sizin muvaffakıyetinlz için baları, göz yaşlarını tutaınıyar8:1< ag-

temiz iman ve temennilerle dolu- la.şıyorlardı. Hareket eden kafıleıcr, 
~~- '.'~a.şa.şa. !,, seslerile teşyi edilmekte 

B"" "'k kurt.arıcımız Atatürkiln aç- ıdı: 
tığı u;;,yeni ve parlak ilerleme yo • Son grup ta gözden kaybolduktan 

l d h inize muvaffakll\Tctler dile- sonra, mektep kumandanı Albay Er-
un a ep .,, • 1 k d' · ·rcı· -· 1 rl 

k b ·· sizleri de deniz hayatı- tugru , en ı yetıştı ıgı genı,: e se-
yere ugun ı~ 1 k ·· H 'd· "tt• 

d w dan uğurlarken ikin- am ama uzere, amı ıyey~ gı ı. 
nıza ogru can ' Gen ı H idi · k'" t i er ci ve birinci sınıf arkadaşlarınıza da . ç er, am yenın upeş es ne ı 
çok çalışmalarını ve askerlik ruhunu, zilerek kuman?anlarını karşıladılar. 
tamamen benimsemelerini ve sizin gl Alba~ Ertugrul, burada denizci 

b. aff k 1 -~arını temenni eder gençlerı etrafına toplayarak onlara 
1 muv a 0 mClll ü lik 1° tah ·•· · Jı kik. • ç sene ıse suının a ı ma-

ve beklerim.,, 
nasını izah eden ve lise devresine gi-

Hamidiyeye geçif ren yeni namzetlere Hamidiyede bir 
Amiralin nutkundan sonra, davet- asker gibi vazife alacaklarını scylc

lilcre zengin bUfede limonata ve pas- di, kendilerini tebrik etti. 
ta ve şekerlemeler ikram edildi. Sa- Kumandanın hitabesi, "Sağ ol!,, 
at 17 ye yakl~ırken, yilreklere de sesleri ile karşılandı. Albay Ertuğ -
,ercfli bir ayrılığın acISı çökmeğe rul, Hamidiyeden ayrılırken top atı
başlamıştı. Liseyi bitiren gençler, ilk lara.k selamlandı ve böylece merasim 
defa olara.k uzak denizlere çıkacak- de nihayet buldu. 
lardı. Hami.diye kruvazörü pek yakında, 

Hamid.iye mektep gemisi, dumanını dost Yunan ve Yugoslav ::Jularma ha-

Bu sene Deniz lisesini bitiren genç 
lerin isimlerini aşağıya yazıyoruz : 

Kemal Riza Boran, Kenan Musta. 
fa Ertokuç, Ce1fil Kadri Sönmez, Se
dat Tahsin İnal, Vedat Rasih Öngün, 
Şevket Mustafa Tınaz, Şükran Isma
il Özengin, Saim Mehmet Akak, Nıı· 
man Kadri Özdalga, Fuat Aşki Ta
nık, lllıan Yakup Okan, Nesimi Ne
cati Ülkü, Seyfettin Yakup Mazlum
ca, Refii Mlinlr Turanlı, Necati Os· 
man Tümer, Galip Ahmet Gültekin, 
Remzi Hüseyin Ertan, Fahrettin Av-
ni Gençay, Asım Salahaddin Ayral, 
Hicri Memiş Tuzcu, Mehmet Hüsnü 
Öztekin, Ferit İbrahim Yeşilkaya. 
Kan.ri Ahmet As, Adnan Kadri Tez. 
can, Fikret Hüseyin Arsan, Cabir 
Emrullah Sarıoğlu, Cahit HUsanıet
tin Türel, Hikmet Hasan Çerçi, Mu
rat Süleyman Işık, Hurşit ~!ehmet 
Öngün, İrfan Lütfi Atasoy, Yunus 

13,05, Bükreş: ROT?~~ halk musikisi, 16 
Bükreş: Romen musikısı ve karışık parça~ 
!ar, 18, Prağ : Hafif musiki, 18,20 Varşova: 
Plak musikisi. 18.50, Prağ : Bıiyük konser, 
19,30, Kolonya: Mayıs takvimi, 20, Buda
peşte : Plik konseri, 20,30, Varşova: Radyo 
orkestrası, 21, Kolonya: Aksam konseri, 
21, Belgrat: Halk akeaını, 22. Kolonya: 
Mikrofonun tayyare ile seyahati. 22, Roma 
ııarkıh orkestra konseri, 22,05 Prağ: Halk 
konseri, 22.40, Budapeşte: Çigan bandosu, 
22.45, Lükıernburg: Karışık konser, 23 Var 
şova: Hafif program, 23,25. Roma: Koro 
konseri; 23,40 Buda peşte: Opera orkes
trası. 

Operalar. operetler : 
15,30, _Roma k.r~ ~algasr: (La scoula del 

Terzo pıyano) 1&ımh operet, 18,20, Roma 
kısa dalgası: Leharın bir opereti, 21 ,15, 
Bilkre&: Lehar~ !~va) opereti, 22. Millno, 
Torino: Debussıy nın (Pelleas et Melisande 
operası. 

16,40, Viyana kısa dalgası: Samohyl ku
arteti. 
Dans )lnslkisi: 

20,20. Blikres. 21, Llypzig, 23,20, Bet
grat, 23,30, Liypzig, Viyana, Kolonya, ve 
,;ııire, 23.50, Roma. 
Resitaller: 

Abdurrahman Birkan, Muzaffer Re- 17,10. Varşova : Harpa besteleri. 19. Vi
şit Koral, Muzaffer Behçet Tayfun, yana kısa dalgası: Lilie Ctauı tarafınd an 

prkılar: 20,35, Viyana ve Viyana kısa dal
Cemil Arif Ağar, Orhan Adil Kara. gası: Pıyano - şarkı (opera havaları) • 
han, Turgut İhsan Giray, Muzaffer -
Adil Ermen, Sa.'lahaddin Ömer Gür- "' •••••••ım•••• 
küt, Orhan Remzi D.abay, Süleyman Çil Ve lekeler IÇİn 
Ali Başar, Cavit Mehmet Aksoy, Rı- y A L rt 1 Z 
za Emin Atak, Avni Mustafa Çetin, 

Rahmi Hasan Erdoğan. Ali Nuri A- Fazıl çı·ı ·ııaA cı 
kan, MUcahit lsbak Şenol, Sinan za. 
ti Erdoğan, Nurettin Mitat Yıldızlar, na itib ar et . -
Hikmet Mitat Gökalp. 

·2· 5. 937 ~ 

,.5 i C i L L i KAVA N i N 'nın-" 
17 Net CİLDİ ÇİKTI 

1936 senesi zarfında neşrolunan bilumum kanun, tefsir, nizamna.IJle 
talimatname, kararname ve Şurayı Devlet kararlarını ihtiva edeJ' 
Fiatı mükellef ciltli 6 lira, taşra için 6 1/ 2lira. 

Satış yeri: İstanbul, Ankara caddesi No. 61 

CiHAN KiT A PHANESi 
Oihan Kitaphanesinln yenJ tabettiği kanunlar 

Ticaret Hukuku, Bay Dr. !ur. Ernest E. Hirsch, Fiatı 560 cildli, 600 J{Ş 
Kanwıu .lledeni Şerhi 4 üncü cild Bay Gad Franko. Fiatı 300 '' 
Haşiyell Türk Ceza Kanunu • Bütün tadillerile birlikte 
esbabı mucibe layihaları ve Adliye Encümeni mazba. 
talan - Derliyen İstanbul C. Müddeiumumi muavin. 
lerinden Bay Cemal Köseoğlu Fiatı 100, cildli 125 11 

Kanun Karşısında. Memur, Bay 1. Tarus Fiyatı 25 ,, 
Vakıflar Kanun, Nizamname ve Talimatnamesi ,, 25 '' 
Orman Kanunu ,, 20 '' 
liayral< Kanunu ,, 5 ... - .......,,,, 

Akay işletmesi Müdü rlüğünden: 
Kadıköy _ H. Paşa • Yalova _ Adalar ve Anadolu hatlarına işleyen ~ 

porlann kahve ocakları mUltezimliği 1 Haziran 1937 tarihinden itiba!eıı 
bir sene müddetle açık arttırma ile ihale edilecektir. g.t 

Arttırma 14 Mayıs 1937 cuma günü Akay şefler encümeninde s~ 
15 te başlıyarak 16 da ihalesi yapılacağından isteklilerin şartnameyi göt• 
mek üzere her gün işletme şefliğine ve arttırma için de % 7,5 güvennı• 
paralariyle encümene gelmeleri. (2432) 

•Her akşam PARK Otelinde• 

ŞEN CAZ ŞANTÖZ Ü 

SARi BARABAS' ı 
ve Arjantinli muganni SCALON'u dinleyiniz. 

Bugün saat 17,1/ 2 da MATİ1\"E 

Y ALOVA KAPLICASI 
1 MAYISTA AÇILDI 

Akay işletmesi Direktörlüğünden: 
Mayıs ayı zarfında Kaplıcanın otel ve banyo ücretlerinden yüzde "kıt~" 

tenzil.at yapılmıştır. 
Tabldot yemek 60 kahve altı 20 kuruştur. 
Mayıs ayı zarfında: 

Bir gün bir gece veyahut iki gün bir gece kalmak Uzere komple bilet• 
Ierde dahi tenzilat vardır. 
Vapur, Otobüs, bir banyo, iki öğle) Bir lkl 
ve bir akşam yemeklerile sabah) Kişilik Kişilik 

kahvaltısı ve bir gece ) Bilet Bilet 
OTEL 460 870 

Vapur, Otobüs, Banyo, bir öğle ve) 
bir akşam yemeği ile bir kahve altı) 400 750 
ve bir gece Otel. ) 

Mayıs ayı içinde her hafta cumarteSi günleri saat 13,30 da Yalovayt 
bir vapur kaldırılacaktır. (2433) 

Ankara Valiliğinden: 
Orman amenejman grupu için alınacak veya yaptırılacak 84 ~ 

koltuk ve sandalyanın isteklisi çıkmadığından eksiltmesi uzatıı~; 
:Muhammen bedeli son piyasa fiyatına göre 4615 liradır. Şartnarn~t· 
Ankara hal arkası Bolu Palas beşinci gruptan parasız alınabilir. Eltfl sJ· 
me 17, 5, 1937 pazartesi günü saat on beşte ayni yerde üçüncü grup d 46 
resinde yapılacaktır. Eksiltme kapalı zarfla.dır. Muvakkat teminat SıJt 
lira 13 kuruştur. Teklif mektuplan 2490 numaralı kanun ile bu 1..şe dJI° 
şartnamelerde yazılı vesaik ile birlikte ayni gün saat on dörde }ta ut• 
üçUncü grup başmühendisliğine verilmiş veya gönderilmiş olace.lt 
Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. (2449) 

lst anbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden' 
e,<f• 

Denizyolları lşletmesinin Marmara hattı postalarının 937 senesi ~at" 
luq tarifelerinde bu kere mühim tenzilat yapıldığı gibi ayni veçbile ?o illl' 
mara havzasında bu vapurlarla gelen ve mütekabilen giden mallara 111

1
et• 

hasır olmak üzere yükleme ve boşaltma işleri için Istanbul Lima.n Iş dl 
mesinden verilecek nakil ve cer vasıtalarının tarife ücretlerinin de ~ 
elli indirildiği ve ton başına alınmakta olan on kuruşun da beş k 
tenzil edildiğı.i alakadarana ilan olunur. (2465) 

lstanbul Liman işi etme idaresinden: 
3, 5, 1937 tarihinden itibaren Galatada sabık Merkez Rıhtım hanI; 

min katma nakledileceği ilan edilen Galata Muamelat gişemizi.n n 
10, 5, 937 tarihine bırakılmıştır. (2448) 

lstanbuI Gümrüğü Batmüdürlüğünden: ıctıJ 
Gümrük satışından: 632 kilo kanuni saf ağırlığındaki ipekli, paın~ull· 

mensucatın satışı Kurun gazetesinin 24, 4, 937 günlü nüshasında b 
duğu ilan olunur. (2293) 

------------~--------------------------------Mahdud Mes'uliyetli 

Umum Saraç San'atkaran 
Kooperatifinden: 

Bilançonun hazır bulunmaması ve 
murakıp raporunun bu hususta bir 
§ey ifade etmemesinden dolayı umum 

heyet toplantısı 1 • 6 • 937 tarihine 
rastlıyan salı günü saat on dörtte Fa
tihte Refaiye sokağında 61 No. lu 
kooperatü merkezinde yapılacağın • 
dan ortakların hazır bulunması ilan 
olunur. 

RUZNAME: 

1 - MUrakip raporunun tasdikı, 
2 - Senelik bilançonun tasdikı, 
3 - Nizamnameye göre idare he

yeti ve m\!rakiplerin intihabı, 
4 - Bütçenin tasdikı. 

HiÇ BiR iDDiA 
Aslında kıymetsiz olana 

fazla bir şey na.ve etlJlcZ· 

KREM PERTEV 
ifa. 

İfrat ve mUbaHi.ganJll 
b . bir fefl 

desi değildir. Terki 1 
• bl.r 

harikası gibi velveleli 
gUzel· 

tarzda ortaya atılan 
lik müstahzarlarını da keJJ

. bi zaınan disine karşı hıç r 
rakip olarak tanımam.ıştır• 
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KAT·ı LlKlDASYON 
lleyoğlunda Tokatlı:rnn 

karşısında • 

'l'uhS ·TAVRtoıs 
Çarşanı~fıye mağazası 5 Mayn: 
15 ~.~dan itibaren ve yalnız 
10 len.~~ın bütün stoklarını 3 
.., atla elden çıkaracaktır. 

,; 

lsta --- - -
nbuı Tramvay 
Şirketi 

iLAN 
lstan.b l de " u tram it teknıu vay şirketi, üzerin -

da.Ydı buı şebekede muteberdir 
e . unan " 

ı.~~- IStifade ve tenzilatlı tarife 
b11'arın nı ,7tınek hakkını veren 
lt ilşlangıcın:r ~Yeti Yeni tedris senesi 
t~arı hanıu adar uzatıldığını, bu 

t> taıebes· bulunan yüksek mek-
ıne bildirir. 

~ DlREKTÖRLüK 

lstanb~u~ı :---...::::::== 
aJma H 

0
Ko_mut nlığı ~atın 

uunı mısyl'nu ilanları 
kilo .. U§sui;Yu;;-:tı~------..J 
tak Sut açık e ~Slanesı l'iln 'l.UUOO 
~ lır. lhaıesi ~siltıne ile satın alma
lı li saat 

15 
ınaYis 1937 pazartesi 

rı atrtnıen tut ·30 da Yapılacaktrr. Mu-
arnesı he atı (4800) liradır Şart-

bı.i~. r gün ·· ~ 1 
1. ~.randa .. . og eden evvel ko • 

tıralık Uk f OtUlebilir. İsteklilerin 360 
upı enıinat ak arı ile b nı buz veya mek-

~~afyenirıd eraber ihale gilnii vakti 
1naırna ke 11'ındıklıda komutanlık 

oın· 15Yonuna gelmeleri. 
(2129) 

cuın.ıı- • • * 
ltuo ~uYu h 
tır .YoğuM- astanesi için 30000 

· l}ı ... kapaı 
~U aı~ 3 

1 zarf ile almacak-
rtlen Sa.at 16 nıayıs 1937 pa?.artesi 
deıı tutarı 54~a ~apılacaktır. Muham 
lilı e\'\>eı §art O lıradrr. HergUn öğle
tı ebuir 1 nanıesi komisyonda gö 

ve BELGEVŞEKLiGirtE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri, Her eczanede arayınız. (Poıta kutusu) 1255 Hormobin Galata lıtanbul .. 

Öksürenlere: katran Hakkı Ekrem 
Müflis T omareiye ait sıra defteri 

Sıra 

No. Alacaklının ismi 

1 Karnik Heybetyan V. Avukat 
l. Agah Akkan 

2 Manoli Paraşkivıdi 
3 Ahen ve Münih Sigorta Şirketi 
4 El eni 

5 Mustafa Dancajı 
6 Dimitri !skinas 
7 Manol Ginidis 
8 Nikolaki Pistof V. Alkinyadis 

Genç usta 
9 fraklı MajTopulos V. Alkinya-

dis Gençusta 
10 Corci Kalfopulos 
11 Kazım Gor el 
12 Sabri Mumcu oğlu 
13 Dimitri Laskaridis 
14 Petri Nlkola 
15 lsak Saduk V. Avukat Nesim 

Barukas 
16 Anastas 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Yorgi Payas ve Mahdumları 
An don 
lspiro !spiridon 
Makri 
Şapat Çiprut 
Zender halefi Zender 
!stef an !stefanidis 

24 Moiz Anav 
25 Nikoli 
26 Josef Yakobişvili 
27 Panayot Mavridis 
28 Viktor Benardeti 
29 Aşer Nahmiyas 
30 Jak Nahmiyas 
31 Aleko 
32 Koço tskenaki 
33 Isa ErgM ve Biraderleri 
34 Leon Semerciyan 
35 Kirişçi oğ. Muhiddin V. Avu
kat t. Agah 
36 Marika Kandiyano 
37 Rabeno T.,evi 
38 R. ve O. Hizel V. Avukat Veli 

Sefik Gizer 
39 Mehmet Şefik Gizer V. Veli 

~efik Gi?:er 
40 Nikola Kaıompatya 
41 İbrahim Refiğ V. Avukat Veli 

Şefik Gizer 
42 Osman Nuri 
43 Ali Enis vekili Avukat N. Zeki 

Ekemen 
44 Asaf Sirman 
45 Refael Alvaşivili V. Avukat 

Marko Şmil 
46 Refael Kazez Mhd. Samuel Ka. 

zez V. Dan. Bahar 

Talep etti-
ği miktar 

433,04 

10 
100,22 

10469 

398 
20 
31,50 
15 

300 

167,86 
55 
60 
20 
27 

495,58 

434,74 
200 

25 
30 
30 

1805,07 
1295 

50 
610,45 

30 
1353,87 

30 
790,24 
367,25 
269,90 

30 
20 

2410,40 
293,71 
532,91 

20 
453 

2206,30 

940,51 

20 
1513,49 

274,25 
8~3 

463,50 
1948 

1260 

Kabul edi
len miktar 
---, 

433,04 

10 
53,75 

398 
20 
31,50 
15 

300 

167,86 
55 
60 
20 
27 

495,58 

434,74 
200 
25 
30 
30 

1805,07 
1295 

50 
610,45 

30 
1353,87 

30 
790,24 
367,25 
269,90 

30 
20 

2410,40 
293,71 
532,91 

20 
453 

2206,30 

940,51 

20 
1513,49 

274,25 
843 

450,50 
1924 

1260 

Kabul Reddedilen 
sıra.aı 

6 

6 
1 
o 

6 
6 
6 
6 

6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 

6 

6 
6 

6 
6 

6 
6 

6 

46,47 
10469 

13 
24 

Mülahazat 

Vesaik olmadığından 
Borç olmaması ve tale
bin mtiflisin kızına ait 
bulunması 

Vesaik olmadığından 
Vesaik olmadığından 

11 

VATANDAŞ ••• 
Beynelmilel Kömür Sergisi 

23 Nisan cu·ma günü Anka
rada açıldı. Sergiyi görmek 
hem senin hem yurdun için 
faidelidir. (2283) , ................................... , 

İnönü Türk Kutu Kampında Yapılacak Tesisat. 

Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden: 
- 1nönU Tilrk Kuşu Kampında üç yatakhane, bir dershane ve yemeli• 

ha.ne, bir idare binası, bir depo ve tamirhane olmak üzere altı bina yaptı .. 

nlacakır. 

2 - Eksiltme 10 / Mayıs / 937 Pazartesi gUnU saat on beşte Akara
rada Ha.va Kurumu Merkezinde yapılacaktll'. 

3 - Keşif bedeli "49723" liradır. 

4 - Muvakkat teminat "3729,, liradır. 

5 - Eksiltme şartnamesi, fenni şartname, keşif ewaklle mukavelena
me projesi ve planlar be, lira verilerek Hava Kurumu Merkezinden alına-
caktır. "2399'' 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Münhal bir silo şefüği için Ankara ve Istanbulda bir müsabaka iıntt • 

hanı açılacaktır. Taliplerin aşağrdaki şeraiti haiz bulunmaları lazımdır. 
1 - Türk olmak 
2 - Hiç bir veçhile mahktım.iyeti olmamak 
3 - En aşağı lise derecesinde bir fen veya san'at mektebinden mezun 

olmak. 
4 - Otuz yaşından aşağı ve elliden yukarı olmamak. 
l5 - Vazifesini muntazam ifaya mani olabilecek bedeni arıza ve hasta.. 

lıklarla malfil olmamak. 
6 - Buhar ve elektrik makinelerinde ihtisası olmak. 
Yukandaki maddelerde yazılı şartları haiz olup aYııi zamanda silo, fab

rika, değirmen gibi müesseselerin fenni kısmını idare etmiş olanlar ve 
Ziraat Mühendis diplomasını haiz olupta makinecilik~ ihtisası olanlar 
tercih edilir. 

Kazanana mesleki bilgiııine ve imtihanda göstereceği muvaffakıyet 
derecesine göre 150-175 lira Ucret verilecektir. 

lmtihan • Buhar, elektrik, de~rmen makineleri nazariyat ve ameliya
tından olacak ve 10-5-937 tarihine mUsadif Pazartesi günü yapılacaktm. 

(2376) 
Unu.ıı • stekın . lkJ 2, 3 .. enn 2490 sayılı ka-

,, e beraı..- cu maddelerindeki vesa-

41 Avukat Danyel Bahar 
4R Settar Cakar El 
49 Biritiş Fren<; Diskont Bank 

Atina Şubesi Vekili Avukat 
Refet 

74,70 
1000 

410 

74,70 
1000 

6 
6 

410 ~mmk~ili~tikra~ ,.--~~~---•••••••••••••••••1~ 
yesi olmadığından Kanzuk Saç Eksiri .,erı· ver ih . . 

dar ltı.derı en al~ günü vakti muay-
1{ teitıif ll2 bır saat evveline ka
~ 0tnutanbk trıektupiarıru Fındıklıda 
~eleli. ('l Satnıaıma komisyonuna 

~130). 

la l.,ıllci • • • 
tı ta 'l'opçu ala 

~e . tlıir etu . Ytnm mutbak ocak 
'I ııe ihales· rılecektir. Açık eksilt • 
lu,~li ..,A 

1 lO-Mayıs.937 Pazarte
-~ -at 15 te 
lla en keşif l..- Yapılacaktır. Mu • 

50 İbrahim zade biraderleı 
51 Simantof Alyanak ve Biraderi 
52 Yakop Danycl 
53 Şanoviç 

54 David Ancel vekili avukat !s. 
mail Agah Akkan 

55 Maliye Hazinesi 
56 A. Mandudis 

470,60 
574,80 
520 
284,42 
678 

4376,08 
682,07 

470,60 
574,80 
520 
284,42 
678 

2873,78 
682,07 

6 
6 
6 
6 
6 

5 
6 

1502,30 Borç olmadığından 

,, tlıeai he . U\!deli 350 liradır. Şart 
"°lld r g\in ""ğl 
lı~ a görille . . 0 eden evvel Komis. 

42200,46 29735,69 12464,77 
tflAs idare azalan: Avukat 1.smail Aglh Akkan ve Alkivyadis Gencu.sta. 

İstanbul ikinci iflas Memurluğundan: la il~ te..... bılır.!steklilermin 26 llra 
t'ı " .. ,ınat ın k 

"" ~e 9 u a buz veya mektup. 
..,..ltıt neu in 
rıu tı \'es·k §aat §Ubesinden ala-
llıu~'~tı nı~aa~~rl~ beraber ihale gU. 
~ei'llıı11ı: s"t l ,,ebınl!e Fındıklıda Ko-

eli '"l" ... •nalına K . 
~s8,, omısyonuna &:el 

lıslilı • • • 

Beyoğlunda !stiklal caddesinde 206 No. da manifaturacılıkla iftigal etmekte iken 12, 3, 937 tarihinde 
İstanbul asliye mahkemesi birinci ticaret dairesince iflasına karar verilen lstavri Tomareiye ait sıra defteri 
idare heyetince hazırlanarak daireye verilmiştir. Alacaklıların alacak veya sıralan hakkında bir itirazı 
olanların icra ve iflas kanununun 235 inci maddesi mucibince sıra. defterinin ilanı tarihinden itibaren beş 
gUn zarfında alakadar mahkeme ve makama müracaat etmeğe haktan vardır. İkinci toplanma. 24 mayıs 
937 pazartesi günü saat 11 de vaki olacaktır. Alacakları tamamen veya kısmen kabul edilmiş olan alacak
lıların mezkur gün ve saatte 1stan bul ikinci iflas dairesinde hazır bulu nmalan ilan olunur. (32300) 

?'! tar-...~ tabu o t °llAh 1 
tıe . ··qr etti . runun mutfak ocakla Istanbul Asliye ~ nci Tıcare •u.cı -

tfitı~aleai 10~lecektir. Açık eksiltme kemesinden: Beyoğlunda. Istikliil cad~ 
~eıt Saat 16 d Mayıs • 937 Pazartesi desinde Tokatliyan karşısında lstavrı 
'neaı ~if bed a _Yapılacaktır. Muham dis Halifi berberlik ile milşteğil Os
l'ollı! her ~ :.1~ 250 liradır. Şartna- kar Cilaciyanm alacaklılar ile aktey-
lı~ a göt-111 ogteden evvel Koml.s "ki · · la ilk t ·'«ehi lir lstekJ .1 . 

1 
• lediği konkordatonun tasdı ıçın mu-

tı ile ettı.ınat m~kbuz 1 
erm n 19 lira hakeme günü olan 10 Mayıs 937 tari-

"-~ı 9 CU 1 .. _ veya mektup. . .. .. t 
'll ltı \'esi .. ~aat §Ubesinden 1 _ hine müsadif pazartesı gunu saa 
ltııı "-lttı trıukatarı~ beraber ihale a~ • 13,30 tayin edilmiş olduğundan mü
~1laıııık 8 ':YYenınde Fındıklıda Ko- terizlerin muayyen olan gün ve saat-

Cti atrnaı . . A 

• • 12259~a Komısyonuna gel te mahkemede hazır bulunmaları ılan 
olunur. (32241) 

Bütün Dünya~ 

POKER 
Tıraş bıçaklarını 

kullamyor 
Siz de ahnız 

POKER PLAY 

KOM OJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendi • 
rir. Dökülmesini keser. Kepek-
leri tamamen giderir ve bU · 

yüme kabiliyetini artırarak saç . 

fara yeniden hayat verir. Koku • 

su l~tif, kullanışı kolay bir saç 

eksiridir. 

lNGILlZ KANZUK 

ECZANESi 

BEYOCLU · ISTANBU:.. 

Soğuk hava tes:satı 

iktisat VeKaleti 
Türkofisten : 

tzmirden ba.şlıyarak memleketin muhtelif yerlerinde tesis cdnecelı 
olan soğuk hava depolan hakkında alakadarların teklif yapmaları içiD 
30 Nisan 937 tarihine kadar lktısat Vekaleti tarafından verilmiş olan 
mühlet 15 Mayıs 937 tarihine kadar temdit edilmiştir. (1030) (2327) 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Um umI Neşriyatı idare Eden : S. SALİM 
Gazetecilik ve Negriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldıgı yer TAN matbar.sı 
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