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ismet Paşayı Rad
yoda dinlerken 
Dün Halkevleri kurulu§larmın 

ikinci yıldönümü idi; aynı zaman· 
da yeniden yinni beş Halkevi da· 
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KiRACILARI 
M. Ş. Beyin ıa.zetemiz için haztr-

ha açıldı. Bütün Halkevlerinde ladığı bu eser büyük bir milli ro-
olduğu gibi Ankara merkezinde mandır. Ankarada raıtıelinen bazı 
de kutlulama merasimi yapıldı. tipler büyük bir kudret ve nafiz bir 
Bu münasebetle ismet Paşa Hz. görüıle tasvir ve tahlil edilmi§tir. 

b 1 ku ·· 1 d' B Her satınnı büyük bir zevk ve he-ir açı ış nut soy e ı. aşvekil yecanla okuyacağımz bu esere pek 
Pa§anm nutku radyo ile de ne§re- yakında baılryoruz. 
dilmit olduğu için - Batlangıçta ıL-----·-------·• 
küçük bir arıza müstesna ola- eugUnkü sayımızda: 

rak - Jstanbulda da pek iyi din· 
1 A k A S f 

lenmiştir. Bu suretle Ankaradan S eri ayı a 
uzaklarda olanlar da kutlulama ' Kontenjan Listesi 
merasimine iştirak etmiştir. 1 Çocuk Bakımı 

İsmet Paşa Hz. dünkü nutukla-

S aviski 
rezaleti 

nnda bilhassa karakter ve ahlak 
denilen mefhumların milli ve u
mumi hayat içinde ehemmiyetin
den Halkevlerinin karakterli ve 
ahlaklı vatandaşlar yetiştirmek 
hususundaki vazifelerinden, müs· 
petilimlerin ve bu ilimlere ait 
tatbiki bilgilerin, resim, edebiyat Şahitlik edecek bir mah-
ve muski gibi güzel san'atlann keme azasının başı 
bir cemiyeti ve bu cemiyeti teşkil koparıldı 
eden fertleri kuvvetlendirmek yo- . • .. 
lundaki faydalarından bahsetti. Parıs, 23 (Hususı) - Son gun· 
Çetin mücadele hayatında uğra a· j lerde sakitleşir gibi olan Staviski 
bilmek ve muvaffak olmak için rezaleti dündenberi tekrar ve şid· 
icabeden şartları anlattı. Nihayet detle alevlenmiye başlamıştır. Bu 
vatandaşların bir aile efradı gibi ı hadisenin can~a~m~sını mucip o· 
toplanarak memleketin ve mille· lan vaka Parıs ıııtınaf malikeme
tin ilerilemesi için çalışmalarına 1 si azasından M. Prens~n Dijon 
bnkan veren Halkevlerine geniş şehri. civarında,. ba.şı koparılmak 

.Jeyh:ler diledi. suretıyle katledılmış olmasıdır .. 
Hiç şüphe yok ki; Baıvekıl Pa- alt>uk1 M. Prensin Stavialci hadi· 

tanın samimi ifadesile bahsettiği sesi hakkında çok mühim ifadeler 
mevzuların her noktası ayrı ayrı vennesi bekleniyordu. 

ehemmiyeti haiz idi; fakat bütün M. Prens Dijonda bulunan has· 
dünyanın umumi vaziyeti içinde ta validesinden bir telgraf almış 
bize en mühim görünen cihet ka- idi. Sonradan uydurma olduğu 
rakter ve ahlak mefhumları üze- anlaşılan bu telgraf ile M. Prens 
rincleki sözleri oldu. Başvekil Pa- validesi yanına Dijona davet olu· 
ıadan sonra söyliyen Necip Ali nuyordu. 

Bey de milletlerin kült~r hayatın· M. Pren bu telgraf üzerine yo-
dan bahsederek aynı meseleye la çılcmı~ v t D :r e ren ijona vardıktan 
başka bir cepheden temas etti. onra meçhul kimseler tarafından 

Hakikat halde Halkevlerin en başı kesilmek ıuretiyle öldürül· 
büyük kıymeti ve ehemmiyeti fert- müştür. 
lere milli ahlak ruhu vermesinde· M 

. üteveffa, Staviski meselesi-
dir. Vatandaşları seciyeli, karak· 19 

. kül nın defa tehiri işinde hikimle-terli yetıştinnesindedir. Milli ·· - · l 
rın ro lerini tahkike memur olan 

tür hayatına bir fe iz menbaı leş· k · 
om ıs yon huzurunda ifade vere· 

kil etmesindedir. Milli heyecanm cekti . . . 
· ·ıı· b' 1.... ku ti • M. Prensın tubatm 21 ıncı 

neşrıne, mı ı ır ıgın vve en- .. .. d" 
· h. t 1 • d' gunu ınlenmesi mukarrer idi. 

mesıne ızme ey emes·n e ır. 1 F k 
Malumdur ki kimvada muvelli- a a~ kendisi, bu baptaki hukuki 

dülhumuza, müvelli ·1 ülma. azot 
vesaire gibi basit maddeJe .. in bir· 
]eşerek havn. " , vesaire gibi veni 

.. ,,&tmet AS "M 

teaınuı mucibince tahriri notları· 
nı hazırlıyabilmek için dinlenme
sinin şubatın 22 sine talikini iste
mi§ idi. 

cocvamı 4 Uncu a:ıyfanm 4 Uncu sütununda) (0 evamı 9 uncu s:t) ıtnnm 2nci sütununda ! 

IK ar adenizde 
Şiddetli 
Fırtına 

Novoroski, 23 

(A.A.) - Kara

denizde bu mev· 
simde nadir gö· 

rülmüt bir tarz· 

da mebzul yağ

murla kan,ık 

şiddetli bir fırtı· 

na hüküm sür· 
mektedir. Le-

d • ningrad vapuru _ Sizi babnnız an ıstemiye bir türlü cesaret edemiyorum. 
Demin söyliyecckoldum, sanki diliın tutuldu. bir kayaya çarp· 

. F kat . ?I - ö1lo mı... ıı ncnız nr. .... mııtır. 

Kültür Hayatımızın Sevinçli Bir Günü 

Halkevleri kuruluşlarının yıldönüm
lerini coşgun merasimle kutluladı ar 

Başvekilimiz söylediği nutukta dedi ki: 

Halkevleri vatandaşların malıdır. Bunları çoğaltmıya, 
seslerini memleketin her tarafına işittirmeğe çalışmalıyı~ 

_ lstanbol Halkevinde dünkü kutlulamada bulunanlardan bir grup - Cevdet Kerim Bey nutuk söylerken 

Dün Türk kültür hayatının sayılı 1'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
' la biten sözlerinden sonra HallC 

günlerinden biriydi. Memleketin ~ismet Paşanın nutku~ evleri reisi Denizli r.neb'usu Ne-
her tarafında halka kültür yap· ğ k ~ cip Ali Bey söz almış ve nutkunu 

k · · = An ara 23 (A A ) B ·· :: ma ıçın çalışan Halkevleri dün ğ ' • • - ugun § söylemiştir. Bundan sonra temsil 
üçüncü yaşb.rma ha11yorlardı • ~~at 14 te halkevinde halkevleri- ~verilmiştir. 

Bu nıünaaebetle 80 merkezde~ nın. açılm.~s~. yı~ dönümü münase- ~ Anknradaki merasim Türkiye
Halkevlerin;n sinesinde toplan·~ betıyle buyuk hır toplantı yapıl· fr nin dört köşesindeki ndyolarla 
mış olanlar büyük bir neş'e vef mıt ve bu toplantıda B. M. M. ~aynen dinlenmiştir: 
heyecan içinde bu büyük günü'§ Reisi Kazım, Ba,vekil İsmet Pa-g 
kut1uladılar. ~ şa Hazeratiyle vekiller, meb- ~ lstanbuldaki merasim! 

Dün bir çok Halkevlerin!n ·ikin· ~ uslar, askeri ve mülki erkan ve~ İstanbul Halkevinin ikinci yıl 
el ve bazılarının birinci~~önü- ~memurin ve kadın erkek çok ka· g dönümü dün çok büyük merasi 
müdür. Yen iden de 25 Halkevi ~ labahk bir halk hazır bulul"..mU§· ~ ile kutlulanmış bu mUnasebetlc 
büyük merasimle açılmıştır. g tur. g büyük Gazi Hz. nin lstanbul 

Bu merasim Ank:ırada başve- i Merasime istiklal marşiyle baş·~ Halkevine armağan ettikleri İm· 
kil İsmet Paşa Hazretlerinin saat~ lanmış ve müteakiben Başvekil~ zalı fotografları da H:ı.lkevi salo· 
ta.m ikide söyledikleri nutukla ~ 'E nuna talik edilmittir. 
başlamış ve hep birden ayni sa·~ <Devamı 2 inci sayfanın 1 tncl sUtununda.) ~ Saat ikiden evel •• 
atte evlerin yıl dönümü ve yeni \.uııııııııı1111ıııııııı111ırııııı11111ııııııı11111ııı•ıııı1111ııınııı11111ıııııı111.I İstanbul Halkevjnin yıl dönü 
kuruluşunu kutlulamıştır. dan sonra Başvekil İsmet Paşa münü kutlulamak için hazırlan 

Bu mer:ıı"m şöyle olmuştur: Hazretleri hususi kısmrmızd:ı ya· mış olan programda Ank-:ıradaki 
Saat tam ikide Ankara Halke- zıh nutuklarım söylemi§tir. 

vinde İstiklal Marşı çalınmış bun- İsmet Paşanın sürekli alkışlar· <Devamı ıı fnci sayfanın ı lncl sUtununda 

Dünkü Fenerbahçe - Galatasaray Maçının Hülasası : 

Çamur, Küfür, Y~mruk, Tek~e ! 
Taksim s adında spor namına bir hayli çirkin 

hadise.er oldu ve maç yarıda kaldı 

GALATASARAY KAL~SINUE FAVULL~ 

Dün, hiç şüphesiz ki spor tarİ· 
himize kara bir gün obrak yazı
lacaktır. Evvela kısaca İ§aret e
delim: 

Galatasaray - Fener maçı 
yarıda kaldı. iki t:ıraf ta topu hı· 
rakarak biribirlerini (tabiri ma· 
zur görün çünkü yerindedir) ye
meğe kalkıştılar. En centilmen 
tamnmt§ gençlerin bile kar§ı kar
f ıya teleme, yumruk salladıkbrı 
görüldü. 

Kadıköyünde de elem verici 
bir hadise oldu. Süleyınaniye ta· 
kımmdan bir oyuncunun bir tek· 
me yüzünden bacağı kmldı. 
Gördğümüz manzaralar karşı

sınd::ı samimi surette okadar elem 
duyuyoruz ki yazdıktan ve tafsi· 
lat. verdikten sonra görütlerimizi 
bir hükme bağlamak bizi adeta 
ürkütüyor. Bu itibarla bugünlük 
sadece görüşlerimizi kaydetmek 
iati!onız.; · ' 

SAHN~! 

Evvela Taksim stadından baı
hyahm: 

Her taraf tıklım tıklım seyırcı 
dolu. Sahada ikinci kümenin iki 
en ileride takımı maç yapıyorlar. 
Fakat buna "maç y:ıpıyorlar,, de
mekten ziyade çamur içinde yü· 
züyorlar demek lazım. Ne bir a· 
vuç huru yer var, ne de tek bir 
çizgi .... 

(Dcvıımı G mcı sayfanın 4 Uncu sUtununaa 
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SON HABERLER: TELGRAF - TELEFON - RADYO 
ismet Paşanın dün An- !Bulgar Kralı! Muafiyetten istifade 

edecek maddeler talikara Halkevinde 
söylediği nutuk 

M. Dumerge Bulgaristanın 
misaka neden girme

diğini anlath 
Paris, 23 (Hususi) - Belçika 

kralının cenaze meraıiminde ha· 
matnamesi çıkb 

... ( Baş tarafı ı lncJ uJlft.da) 

1ımet Paıa Hazretleri ıu nutku 
irat buyurmutlardır: 

"Hanımefendiler, beyefendi
ler; 

Size söz aöylerken timdi Türki
yede bütün memleketin halkçıla
rını, münevverlerini ve idealist· 
lerini tophyan bütün halkevlerine 
hitap ediyorum. Memleketin her 
tarafında timdi anlayııta, azimde 
ve çalıtmak harıinde batlı batı
na kuvetli olan bütün unsurları 
bir tek adam ıibi nefes almakta

dır. 

Size buıün mevcut olan 55 
halke•ine orada toplanan bütün 
vatanda9lara müjdeliyonnn ki bu 
anda 25 yeni hatkevi daha açıl
mıı bulunuyor. (Alkıthr) buhalk 
evlerini, yeni 25 halkevini, bü· 
tün halkevlerinin ve memleketin 
huzurunda açıyonım. Memnun 
olmanız için halkevi ailesine karı· 
şan yeni uzuvları adlariyle 'birer 
b irer huzurunuzda sayacağım. 

Adapazarı, Ama.aya, Bayazıt, 
Bitlis, Çorlu, Düzce, Elaziz, 
Erzurum, ljdır, Kula, Maraf, 
Mardin, Milis, Mudanya, Muş, 
Sandıklı, Siirt, Silvan, Ünye, 
Öde~İ\, Uıak,, Urfa, Uzunköp
rü, Berıama, Or:küp. 

Yeniden faaliyete geçen halk· 
evlerine hep birden muvafakıyet, 
ve bu aziz vatana yükıek hizmet· 
ler diliyelim. (Alkıtlar.) 

Arkadaılar; 

Halkevi yeni Türkiye hayatı· 
nın batlı bafma bir unsuru, 'batlı 
batına bir remzidir. Yeni nesil a
çık havada ve ıpor meydanında 
bir dam altında halkevinde topla· 
nıyor. Ancak böyle bir nesildir 
ki beden kuvveti ondan daha mü
him olan fikir kuvveti ve iman 
kuvetiyle yeni Türkiyenin istik· 
bal ini kuruyor. Yeni zamanın bü
tün sert dileklerine cevap verme· 
ğe hazırlanıyor. Halkevleri kuru· 
geçmek iddiasında bulunan Tür· 
kiye cümhuriyetinin hayatı için a· 
ziz bir toplanb yeri !bütün bu ka· 
biliyetleri inkita-f ettiren bir mih· 
rak sayılmalıdır. Halkevleri hi· 
zim kendi anlayııımıza ıöre Türk 
vatandaımda Türk cümhuriyetin· 
de ahli.k, ilim ve anlayıf mef· 
humlarının tatbik olunduğu, izah 
olundulu ıeniıletildiji, lcökleıti
rilip yerlqtirildili yerlerdir (Şid· 
detti alkıtlar). 

Halknlerinin ve bilhuaa ka· 
rakter ve ahllk mefhumlarında 
oynıyacaiı role, hiiyiik role, bu
gün fU anda bütün haHcevlerinde 
toplanm 'Vatandaılanmın dikkat 
lerini celbetmek iıterim. Halkev• 
lerinde her toplanıt vatandatrn 
karakterini ıağlamlqtnmak, yük
seltmek, ıüzellqtirmek için iyi 
bir fırMl olmalıdır. Bütün ah· 
liklarm batında, bütün ha11a· 
lann üstünde Tur:k vatandatı va
tanperverlifi dütünmelidir. (Al

kıl'lar). 

~ 
Vatanseverliği halkevlerinin 

ter'bi!'e etmek t;in b-ı:Ui b&Jlı uğ· 
ra9acaklan, dikkat . edecekleri 

ve takip edecekleri bir movzu ad
dettirmeliyiz. Ve her veaile ile 
anlatmalıyız. Zamanın vesaiti ne 
kadar ilerlene ilerlesin memleket
lerin zenginlikleri ne kadar çoğa
lırsa çoğalıın, bir memleketin em· 
niyeti için batlıca va.uta, esaslı 

vasıta ve tek vasıta evlitlarmın 

zır bulunmak üzere Brüksele gel- Ankara, 23 ( A .A.) - 28·2·927 tarih kömürii kullanacak tekilde değiıtinniy 
mit olan Bulgar kralı Boriı Haz· ve 1055 numaralı teıviki sanayi kanu- çimento fabrikalanna tekrar antruit t~ 

b b nundan istifade eden ıınat müeaaeıelerln w muafiyeti temin edilmez. Kullana 
retleri ve era erindeki zevat gUmrük resimleriyle munzam reıimden yarak dördüncü mali .. neye denedile 
bugün bur:ıya. gelmiılerdi. Fransa ve muamele vergisinden muaf olarak ge- antraıit tozuna ait muafiyetler iıtirdat o 
cümbur reisi M. Lebnın Bulgar tirebilecekleri iptidat maddeler baklanda- dilir. 
kralını kabul et:miıtir. ki cetvel ile tevzi suretini göıteren tali- l 1 - Galvanizli saç fabrikalan içit 
Öğleden sonra Bulgar Kralı ha· matnamenin meriyete konulması hakkın. 1 senevi iki bin ton .. ç levhanm beh 

riciye nezaretine aiderek batvekil daki kararname netrcdilmiştir. Buna na- 100 kiloıunun 10 kurut cümrük resmin 
zaran : tabi olarak munzam reıim ile muamel 

vatanperverliii ve fedakirlıiıdır. M. Dumerı ve ondan ıonra da ı - Yün menıucat fabrikaları için versiıinin bu esaı üzerinden hesap edil· 
(Alk 1 ) Bartu ı'le müli.katlard• bulunm• ... • ı ak · bak' · l · · afi 1 

ıt ar • ""' ...,. 1933 mali aeneıine münhaıır om t•r- me11 ve müte ı reaım enmn mu yeti 
Diier ma.lzeme, diier her va· tur. KT~l bu nıülikatlar eına• tiyle on bin metrHi bir kilo)'U tecavüz kabul edilnıiıtir. 

ııla ve ıillh olarak kullanılacak ıında baıvekile Bulıaristanın A· etmiyen tek veya müteaddit telli hoya· 12 - Jüt menıucat fabrikalann 
tine Balkan anlatınuı mi.akını h hoya11z 350 bin kilo kamcarn ipliği kaıaraız jüt iplifinin beher 100 kiloıll 

her teY vatanperverliiin ve feda- muafiyeti kabul edilmi•tir. nun 8,5 lira resme tabi olarak munzam 
k A J i d .. .. bak 1 imza etmeme.ini ic:ap ettiren ae- " ar ı ın yanın a yuzune ı maz Bu miktar, iplik teıiıatını haiz bu- reıim ile muamele versiıinia bu eaas Ü· 

yabancı bir ıeyden ibarettir. (Al- hepleri izah etınittir. lunan )'Ün menıucat fabrikalarının 1933 zerinden heıap •dilmeıi ve iki mali aene 

kıtlar). Ancak milletlerin, fert- y mali ıeneai ıubatı niha79tine kadar itle- için mütebaki resimlerin muafiyeti ka
lerin memleketi korumak ıçın, eni Kral clikleri kamsarn İplijine söre mütenaıi- bul edilınittir. 

1 ben tevzi olunur. 13 - Kablo fabrikalannda bakır tel-
mem ekeli yük.ek, aailam ve bil- iplik teıiaatı olmıyan fabrikalar bu lerin beher 100 kiloıunun 13 füa resme 
haıM maıun yapmaıı için İca· Üçüncü Leopold dün tevziata yukariki müddet zarfmda tahak- tabi olarak munram reıim ile muamele 
bmda ıöıterebilecekleri fed&kir- sadakat yemini etti kuk edecek ıarliyatlannm nufı ile ithal veraiıinin bu etaı üzerinden hesap edil-
lığrn hudutauz oldufunun bilin· edilir. meai ve mütebaki reıimlerinin muafiye-
mesi 0 memleketi yaıatacak olan Brüksel, 23 (Huıuı) - Üçün- 2 - Pamuklu nMnıucat fabrikalan ti kabul edilmittir. 
tek §arttır. cü Leopold naını albnda Belçika için . 1933 mali ıen~ıine münhasır olmak 14 _ 41 &, 6, 7, 8, 9, ıo, ll, 12, 13 

Arkadaılarım; kralı ilan olunan yeni kral buiün ıartıyle beraber telı 22 ve 22 den fazla üncü maddelerde yazılı muafiyetler fab-
mecliıi meb'usana ıelerek kanu• lngiliz numara•ından yukarı tek veya rikalann her mali ıenenin ilk dokuz 

Bütün halkevlerinde toplanan- müteaddit telli, boyalı, boyasız 150 ayı zarfındaki faalı·yetlen"ne göre teılrit nu esasiye sad,,kat yemini vermit· 
lir ıözümü itilsinler. Bu .zaman, bin kilo pamuk iplili muafiyeti kabul edilecek senelik iıtihkakları milctannd• 

tir. Kral meclisi meb'uıana ~el· ıelece.k zamanlar ve geçmitler edilmittir. - Kaaarh ve meraerize ip- tevzi edilir. 
a'b' Tu"rk vatanpe erlı'g~ ı·n·ın bu mezden evvel ordu yüksek zabit- likler dahli dejildir.- 1 . . . . . . .. .. -
•

1 1 
rv l · d kk b' h · k Bu miktar pam·-1- menıucat fabrika· ı 15 - Bınncı, ıkıncı ve uçuncu fık· memleketin hudutlannı bekliyen enn en müre ep ır eyetı a- ' ua l d 1 dd 1 • 1933 • 

bul etmittir. lannm 1933 mali ıeneai tuhab nihaye- ra ar a yazıt ma e erın mayıı m-
baılıca va11tası olduğunu hiç bir tine kadar itledik1eri umum pamuk iplig-İ hayetine kadar itlenmit olma1t prttJr. 

Mecliıe giderlerken kralın geç- 'k 
zaman gözden ka~ırmıyacaklar· miktanna •Öre mütenaıiben tevzi edilir. Bu müddet zarfında itlenmemit olan mı • 

tiği bütün caddeler halk ile dolu afi ti · t' d t 1 dır. Vatanperverlik üzerinde 11• 3 - Madeni e9ya fabrikalan için 1933 tarın mu ye 11 ır a 0 unur. 
rar ettiiim bütün bu sözlerimi idi. mali •e!MSİD• NünhuR o .. ~ Y.•_!tıa 16 - "'· 5, e, .,, ;e; •, 1 ~ a 
dünyanın dört kötesinden türlü 

Meclisi meb'uıanda: irat ettiji ölçü Un.line ıarledilmek üzere 400 üncü fıkralarda yaıdı maddclcrin.,....•ali• 
nutukta yeni kral selefleri gibi bü bin kilo pirinç çubulC muafiyeti kabul e· yeti, mukabili mallar jçin mevzu süm· 

bulutlar geçtiği bir zamanda ta- tün kuvvetini memleketin ıa.ııdet dilmiıtir. ı-ük reımi tezyit edilmedikçe bet mali se-
rafımızdan serdedilmit ba9lıca h d Bu miktar madeni eıya fabrikalarımn ne irin muteberdir. ve müdafaaıı emrine aare ece· "J' 

bir endi9e olank telakki etmeyi- l 1. . 1933 mali •eneıi tubatmm niheyetine Muaffen setirilen maddelerden Mneai 
jini ıöylemit ve bu söz er mec ıaı 1 . 

niz. Bunu halkevlerininde terbiye kadar ölçü imaline ıarfettik eri pırinç zarfmda aarfedibaiyen mikür ert .. i sene 
meb'usan ve ayan azaları aruın- b--1- 'kt l .. "t "be 

unıuru olarak bunu bilhassa te· çu ~ di~l' ar anna ıore mu enall n iıtirdadma mahsup ve 6 mcı maliaeneye 
da f evk'llide sevinçle karıdan· tevzı e ır . . barüz ettiriyorsam ve bu tebarüz · devredilen miktarlann muafiyeti ııbr· 
mıttır. Bu münaaebetle kral için 4 - ince pamuklu ten fanili.11 yapan d t dilir. 

ettirmem dünyanın bir çok yerle- h k d f 1 fabrikalar i"in senevi 160 bin kilo 22 ve a e 
Yapılan tez3 ürat o a ar aza "J' al. afi · d 

rinde karı•ık havalara rastlıyona 22 den fazla Ineiliz numaraıından yuka· 17 - Her m 1 sene mu yetin en 
: id1' ki, kraliçe Aıtrit bundan feT· · "f d d bil ek • · kA ali •ene bu bir tesadüften ibarettir. Ce· rr paınuk ipliii muafiyeti kabul edilmit· ııb a e e e m ı~ın mn ur m 

l rk b kalide mütehauis olar:ık ağla- tir. (Kaıarlr ve merserize iplikler dahi1 mart nihayetine kadar mahalli en büyilk 
ni• zamanda olıun, bu an ir . . -·'---~-ıır mıttır, değildir. mülkiye anurıne müracaat ve ,. ...._av. 

zamanda olsun ve her zaman ---.-·ııııı111-11111•1t111ıınnıı .. , .. 1111111••..,, ................ -., 5 - Madeni eıya fabrikalarının dö- yazıh müd~tler z~rfındaki mev~ddr ipti• 
Türk mevcudiyetinin vatanperver- evlerinde toplananlar:J. ıöylüyo • küm için .. rfedecekleri külçe ve küçük daiye ıarfı~ab al&ka~ar ~e~urlar. v~ı
liğe ve fedakarlığa iıtinat ettiğini rum- her vesile ile ibni seviyesi demirin muafiyeti kabul edilmittir. taıiyle tetki~ vde ~eıbıt ettirılerek 

1
iktiaat 

b hı k fb bizim b'J 6 - Prina fab ., __ , · · ")f" d vekaletin• ıon erılmeai fUttır. ktıaat ve u a i me umunun mahdut olanların bile kavrıya ı e- n .... an ıçın ıu ur e • . 15 • ~ 
kt" karbon ve triklor etile afi t' k b 1 vekaleh nııana kadar ıelen muracaat 

için eaa.s oldujunu söyleme ır. cekleri ıade tekillerle anlatmağa edilmittir. n mu ye 1 a u enakına ıöre iıtihkalclan teabit edwek 
Halkevlerinin karakter aaha· çalıım:ılıdırlar.Hatkevleri tekenı • 7 _ Tel çekme fab 'k 

1 
d k 11 _ niba,-.t ıs mayı .. kader sümrülc ve ın-

.lnd-1...: v••ı"felerı'nı· anlatırken b' 1. bo n •arın • u a ı kal ti b'ld' · a.a.ı - mül ettikçe bir mekte ın a ra- nılmakta olan 6 _ 9 milimetre kabn- hiıar ar ve • ne 1 ınr. 
büyük Gazinin milletin yi.ikıek tuvarı ribi aade vuıtalarını top· lıiında kansal halinde çubuklann beher 18 - Bu talimatnameye röre ve teıvi-
karakterli olarak yetiıtirilmesine lıyarak vat&nda,lara ınüıbet ilim- 100 kiloıunun 40 kurut ciimrük reımine ki .. nayi kanununa tevfikan mevaddı ip. 
verdiği ehemmiyeti tebarüz ettir· lerin tatbikatını göıterınelidirler. tabi olarak munzam reıim ile muamele tidaiye ıetiren ıınai müeueıe sahipleri 
mek isterim. Yüksek karakterin vergiıinin bu etaı ü.aerinclen hesap edil· pmrük beyannamelerini tarife eaaıları• 

h Arkadaşlar, meai ve mütebaki reıimlerinin tnuafiye- na göre tanzim etm .kb beraber qyanm 
batlıca tecellileri dotnı ve ayıi· Bilinmiyen teyler insanların ti kabul edilmiıtir. muafiyetine müe11ir olan vasıflan da 
yelli ve çahtkan olmaktır. Hatk- iradesi üzerinde ürkütecek tesir 8 - Kurıun ftotaıyon fabrikaları için beyannamelerinde röıtenneie 'Ye sümrük 
evlerinde Bu mefhumları her Ve· yapar. Vatandatların görgüleri kiyanoıu ıodyom, çam yafl, tiyo kar- idareleri de muayene netice•iyle taayyün 
sile ile tebarüz ettinneie, doiru ve bilıileri arttıkça ceaaretleri, banilit, kaantat de potas, amil kaan- eden bu v .. ıfları beyannamelerinde teabit 
-ehaysı"yetlı· ve çalı9kan vatand•• 1 · · • d b tant, kibritiyeti tutya, kibritiyeti nu- etmeie mecburdurlar . ., ~ leteb'büı !kuvvet erı ve ıçın e u· 
lar yetittirmeğe huausi bir itina lundukları ,artlara ve istikbale has, kibritiyeti hadit, karboniyeti ıod- Bu tartlara uygun olmıyan beyanna· 

1 l'd' On yum. melerl• ıeçirilrniı olan iptidai maddelerin 
ıöıteri me ı ır. emniyetleri artar. un için yeni Senelik muafiyet yekunu 40 bin lira· muafiyet vaııflan .. bit olaa bile eonra-

Arkadaılarım, · memleketin kurulmaıında büyük yı geçmemek ...,Uyle lcurıun f1otaıyon dan iıtihıal edilen muafiyet cetvelindeki 
Bu veıile ile miit'bet ilimler Gazi esaah olarak büyük bir iıa- fabrikaları için yukarıda yazılı maddele- iıtibkaka nıahıuplan caiz deiildir. 

üzerine verdiğimiz ehemmiyeti betle 1c;1terdi iki müsbet. ilimlerin rin muafiyeti kabul edilmiıtir. 19 - Bu cetvelin hükmü birinci cet-
tekrar bütün ha}kevlerinin dikkat- memlekette yayılmaaına, tatbik 9 - Mevaddı herbiye fabrikalan için: velin inkizaar tarihinden muteberdir. Bi-

-'- , h _.1_ Ham demir, demir levha, demir çubuk naenaleyh bu cetvele dahil olup da 
leri önüne koymaK ıaterim. Bu ed"ıbneıine erıKeı tarafından he- · 'k 1 h l'k b k ve ve ıerıt, çeb ev a, çe ı çu u 2261 huınaralı kanunun mevkii meriyete 
zamanda yetiıen nesillere, ıele- vea edilmesi liznndır. Halkevle· ıerit, buçuk, levha, JePİt veya boru vaz'ı ı.nhinden bu cetvelin neıri tarihi-
cek nesillere müıbet ilimlere tade ri içtimai mevzularda vatanı yük- halinde bakır ve pirinç kül~ le.-ha, çu- ne bdar sümrükten çıkarılmıı olan ipti
ve yaratıcı mahiyetini bütün seltmek için sarf ettikleri gayret buk veya tel halinde alaminyum. dai maddeler hakkında dahi cetvelde 
memleketin entelektüelleri, me· kadar müsbet ilimleri vatanda ta· Mevaddı harbiye f abrikalan için harp göıterU.n miktardan mahıup edilmek ıu-
murları. •urada ve burada o-ör• .. k"ll · 1 ak malzemesine tarfedilmek ve .. nelik ınua- retiyle yukanda yanlı hükümler tatbik 

, : • de ve umumı §e 1 erıy e yaym fiyet yekunu 150 bin lirayı tecariz et- olunur. 
müt olanları her veçhile anlatma· için huıuıi bir dikkat göstermeli- memek ıartiyle yukanda 1am1ı madenle-
hddır. dirler. Güzel sanatlar halkev- rin muafiyeti kabul edilmiıtir· 

Arkadatlar, }erinin belli batlı İftİgal ettiği e- 10 - Çimento fabrikalarında kulla-
Y eni Nesiller bizim bu bulun• ıash bir mevzudur. Halkevleri nrlmakta olan antraıit tosunun bir tonu- Nevyork, 23 (Hu•uıi) - BaıGn 

duguınuz tartlardan çok daha vatanda güzel sanatlara mubah· nun bir lira resme tabi olarak munzam Nevyorlc hükiimetine tabi Yunıert nam 

1-'- h reıim ile muamele vergiıinin bu ... , --t.. ld 1..· • d b .. yük. bi "nfili.k muğ a.K. teraitte Y&Jamak için a- beti güzel sanatlardan vatanda- .. . d b -.ı:==.. • ül! mali ...,. nıaıaa e •1r aınema • u r 1 

ı ı F _,__..._11_ , uzena en eap --11"-... ol B ...... __ !ı..! ı.:.· -ım- e 
zır anıyor ar. izik, eleıurm, tın terbiyesi için vaı.ndatın azmi- için mütebaki reıimlerin muafi,,.ıl kabul maıtur. " :ruz- "" --.• 0 

" 1 v 
kimya Te 'bu gibi müıbet ilimlerin edilmittir. hirlra~ kiti de yara)ammıtır. lnfilikm 
tatbikatını bilenler - bütün ıhalk-' (Devamı 11 ınd sayfruım • Uncu sütununda) Bu üç aene nrfmda te•İıatlannı yerli aehahi heniis an]efd•rMm•ıtrr. 

Nevyorkta infilik 



IŞ'4RETLER ................................ 
Avrupaya inanış 
Bir hanımefendi tanırım. Bu hamm· ı 

tftndi kib&r hnnnnlar Pariıte nasıl giyİ· 1 

rürt Londrada bu sene mod;ı ne halde- Yeni tarifeler 
dir? Sinemanın yeni yıldızlan ne za· •) 

"'an doğacakhr. Bunları çok iyilibir. Hamal ve sandal tarifeleri 
Onunla konuıurken ben kendimi ZÜ· • ı 

~den gelmi!, batka i.lemlerin ufkunu • tesbit edildi 
Ç•rçeve?iyen b:ııka havaları t~neffüs et· Duyduğumuza göre hamal ve 
lllİ~ bir insan gibi olurum. Aramızda . aandal tarifeleri öteclenberi tiki· 
•cırlar <!eğil, devirler değil, dünya~ yeti mucip olur. 
r.,.kı var. Vakıa böyle bir konuıma U• Duyd ğ. z göre meselenin 
.. • . f li k. ba konu.. u t.mu a 
~cüdür. Fakat ıtıra etme 1 

,.. l k. d h 11· • ; i tedbir 
~ b ·eni bir ildim kcıfedenin esas ı fe ıl e a ı ıç.n yen 

r ana ) 1 1 b" t ·ı yaprlmJJ· tl11yduğu zevki veriyor.. er a rnmıf ve ır an e 
Goçcn gün gene bu hanımefendiyi br. 

:ıiy3rct ettim. Hanımefendi bana dedij Butarife mueibi11ce, rıhtıma ya-
ki: Dıt.!mıt ıandaldan otomobile veya. 

- X beyi tanır mısınız? otomobilden ıandala kadar bavul = ~=:.~::;·clendim? Onun gibi ve çantabr için 10, büyük amb.ar 
~üncvve.r, onun gibi ömrünü senelerce eıya11 için 30, rıhtıma yanaşmış 
..\vrup.ıd:t geçirmiş, ~cnclerce tahsil et· vapurlardan ıalon kapısına veya 
tıU~, i~::"n ..ahil:i olmuş bir zatı tannr.a· salor. kapısından Vlpura kadar 
ınam::ı doğrusu size yalu~tıra:nadım. çanta, bavul gibi eşyalardan 15, 

- Mesleği n::dir efendim? ambar efyalarından 40, salon ka· 
- Cok okumuş bir zat .•• 
Ha~:mcfendinin sözler! pek vazıh de- pr1ınd:ın taınandıradaki vapura 

ılldi r.mma bana ilk defa ilimden filin veya vapurdan salon kapısına ka· 
b.ıhsetınesini hayırlı bir alamet addet· .dar el efyaıından 10, amb;lr eıya· 
ti.-n. Doğrusu tevindim. Çünkii aramız· eından 60 kUl"UI alınacaktır. 

• f'k. k" ~ ·· kumlmuı sanı· B • 
da bir ne\'ı ı ır oprusu u tarifenin tamamen tatbiki 
Yordum. için bazı eaular kabul olunmu•· 

Hanımefendiye sordum. "S 

"-Hangi ilimde ihtiaaı yapml!! tur: 
.. _ Deimc darülfünun hocalanru cc· Ücretleri h1.1nal ve aandalcıya 

banden çıkartır. Alim efendim... Çok değil, makbuz mukabilinde husu· 
k pek ç-'k kit:--::ılan var.. ıi memurlara vermekt ayrıca para 

'° .. _ Efendim filo;:of mut riyaziye iiı· istiyen hamal ve sandalcıyı poliae 
tıldı wı, hukuk doktoru ma. biyoloji ihbar etmek, aynca par:ı iıtiyen 

? 
rnutehassm mı. ve yolcuya fena muamele yapan 

H:ınnncfendi, göz.lerinin uçu ile ıü· ve memurlara itaattizlik edenleri 
lümıiverek bAn:ı dik dik baktı. Bunun 

" k eneli. kanuni takibah tabi tut· ::::nauası pek açı lı: 

"-Sen ne mankafa adamım anlamı· mak ve tekerrüründe teıkilat ha· 
yor rt1uıun diyordu: ~~nımefendi haklı rici etmek. 
idi. Çünkü bahıedılen uıtadın ne adını Hamal ve ~ndalcıdan tiki.yeti 
hatırlıyol'Ulll ne de söylenen sözlerden olan yolcular po)İte müracaat e
meali.ğine. ihtisasına dair bir fikir edine- deceklerdir. 
bili7ordlllll· 

Şöyle bir iskandil ettim. 
_ ...........,... dedim, ........ l' 

alintin kütüplmncıinde ne c:ina kitap
lar var? 

_ Ben ne bileyim. Gayet ıık hir kü· 
tüphanı: ıördüm. Avrupacla olcumuf, 
çocuJ;lufundan beri bütün Avrupa tehir· 
lerinde dolatmıtt hem de aai1 bir ailenin 
çocuğu. Vallahi hayret ediyorum size. 
Me!bur X beyi nasıl olur ela lammaz••· 
nı:z:? 

- Jltifotınıza tqeldriir ederim. Bana 
X beyi tanııru1 olmak terefini gıyahnnda 
1-htetnUJ olduğ11auza çok minnettanm. 
Onu muhaltkak tam1acağım. 

~ "' Ji. 

Bir tesadiif beni, hanımefendiyi ve 
beyefendiyi bir kibar hanımın ka1»ul gÜ· 

nünde kartılattırdr. 

Bizim hanonefendi bana dedi ki: 
··- X beyi hala tanıyamadın mı? 
''- Hayır, diye cevap verdim. 
"- Bak dedi ıu kötede oturan zat ..• 

Yüzü bir Avrupalıya ne kadar benziyor. 
Zekia rö-Jerinde parlıyor. 

Hanımefendinin İ§&ret ettiii zat §Öyle 

böyle kırk sularında, ıaçlan hiriyantinli, 
ıak8Jdan fnorili, aizı pipolu, karuTa· 
• ceketinin omuzlan dik bir zattı. Js. 
kemlenin üatünde ayak ayak üıtüne at· 

ımıtı· 
t1annnef endiye: 

Sadri Etem 
(De\'dll 4 Uncu say!anm ll Unctı aUtununda) 

S!F -

Yangına karıı abnan 
tedbirler 

Adliye yanımından ıonra her 
daiTe korunma çareleri için büt
çelerinden bir miktar tahsis:ıt a• 

yırmıtlardı. Ayni zamanda. ha -
deme ve odacılara. yangın vuku
unda nuıJ hareket edeceklerine 

dair t:ılimat verilmiı ve itfaiye 
telefon numaralı öğretilmi§tir. 

Yeni tayinler 
Devlet deniz yoll :ırı müdürü 

Sadettin Bey Ankaraya gİlmİ! • 
tir. Kendisinin Eikitehir teker 
fabrikaama. müdür olarak tayin e
dileceiini ve yerine Akay müdürü 
Cemil Beyin ve Akay müdüriyeti
ne de deniz ticaret müdürü Mü· 
fit Necdet Beyin ve onun yerin de 
iktısat ınüsteıarlığı k:ıbotaj mü· 
dürü Ayetullah Beyin tayin edile· 
cekleri söylenmektedir. 

· Tevtlk· Salim Pat• 
Bir nıüddettenberi Anupada 

bulunan Tıp f akülteai dekanı 
Tevfik Salim Pata _1ebrimize dön· 
•üıtür. 

Denizdeki facia 
Kurtulan tek balıkçı 

hadiseyi anlatıyor 
Bir kaç gün evvel Sedefadasr 

açıklaıında bit· deniz faciası ol· 
muş Ye üç balıkçının ölümü ile 
neticelenmişti. Bu faciadan ken· 
dini kurtarnuya muyaffak olan 
İsmail ~unları anlatıyor: 

"- Ben İzmitin İhsaniye kö· 
yündenim. Balıkçılık yapıyo· 
rum. Dört beş gün evvel Heybeli 
adaya geldim. Bu sır:ıda bahk· 
çı Mehmet ağa ve iki arkada§• 
Romany:ılı Ahmetlet Hasan ağa 
balığa çıkıyorbrdı. Ben onlarla 
beraber Tuzlaya gidecektim. 
Gitme diyenlerin sözüne uymıya· 
rak denize açıldık. Sedefa· 
daAı açıklarında mülhit bir f ırtrna 
y.:ı tutulduk ve kayığımız ıiddetli 

dalgaların tesiriyle devrildi. He· 
pimiz kayığın etrafına tutunduk.. 
Melunet ağanın eli kurtuldu Ye 

dalgaların arasında kayboldu. 
Biraz ıonr:L da Hasan ağa kendini 
kaybetti. Bunu gören Ahmet pek 
fazla heyecana kapıldı. Uzaktan 
bir yelkenli geçiyordu. Bağırdım, 
duymadı bile ... Ahmet te kendini 
tutamadı ve dalgalann arasında 
çırpına çırpına kayboldu. Tuzla
dan bir motör geliyordu. Beni 

' 
kurtarmak için yanıma yakb§h· 
lar ,ip atlılar. Elim döndüğü için 
tutamadım. Belime kar.ca taktılar 
ve kurtardılar. Şimdi ilk istedi· 
ğim §eY memleketime gitmekti.,, 

Melımet .:ığanın 9 yaşında bir 
oğlu, Huan atanın 3 socuiu va.r• 
dır, Romanyalı Ahmet ite bekar
dır. Kayık ve cesetler daha. bu· 
lunamamıttır. 

Fırınlar ve ekmek 
işleri hakkında 

Belediye fırınlar ve elnnek me· 
ıelesi hakkında bir proje hazırla· 

mıthr. Bu projeye göre fırınların 
ıslahı, tahdidi mevzuu bahistir 
ve her fırında meıul bir müdür bu 

lunmaaı dütünülüyor. Bu proje 
Şehir meclisinde kabul edildikten 

ıonra bazı maddelerin kanuni b;r 
tekil alması için hükUmete verile· 
cektir. 

Yeni vapurlar 
Vapurculuk Şirketi son toplan

tısında yeni iki vapur 31mağı ka
rarlatlrrmıt ve bunun için de bir 
fen heyeti teıkil edilmittir. Ye· 
ni alınacak vapurların yolcuların 
ihtiyaçlanllıll tekabül edebilecek 
'bir tekilde ıenif, sür'atli ve kulla· 
nı§lı olm:ııına. dikkat edilecektir. 

Çocuk günü 
Ateş-Güneş klübünde 

dünkü eğlenceler 
Ate§ - Güneı klübü dün Tak· 

sim Sıruervilerdeki binasında bir 
çocuk günü yaptı. Klübün, çocuk
ların cemiyet hay=.tında bir kıy· 
met olduğunu göstermek yolun
daki bu te,ebbüıü hayli ali.kay -
la kartı landı; velilerinin ref aka
tinde iki yüzden fazla mini mini, 
topluluğa ittirak elli. 

Azanın ve doıtbrın çocukları 
saat 15 len itibaren annelerinin, 
babalarının nezareti albnda, ıüı
lü elbiselerini giymi~ bir halde 
relmeğe ve klübün geniş salonla
rını doldurmağa b~la.mı!lardı. 

3-VAKJT 24 ŞCJliAl 1934 !!!!!!!!?! 

·SOHBE1LER .................................. 
Doğrumu? 

Dilimizin her kelimesi pürüzsüz de, 
bir "5ay11h efendim,, pot yapıyonnuı ai· 
bi, arkadaılar biribirine girdiler. Kı
ntıkıız bir örtünün bir ucunda beliren 
hafif bir çıkınbyı düzeltmek iıtiyen, va· 
zifeıinası bir ütücü gibi, "Saygılı efen· 
dim,, pürüıünü düzeltmek için, .ıütun 

sütun yazıyorlar. Doğruıu aayaıb ct.
ğil, aaygı deier efendim olmaıı li.zım 
gelen bu söz üzerine "Yakıt,, fikrini aöy. 
ledi; bunun için duracak deiiliz. An· 
cak, (Va • Nü) nun "Haber,, de ortaya 
koyduju bir cevhere, çok ıaıhinnı .öy
Jemeden ıeçemiyeceğim. 

Her dilde mqhur yanlıtlar vardır, 

Fakat bu yanlıılıkları, dil alimleri dü
ultirler. Okuması yazması olanlar, bu 
yanhılardan çekinirler "'e halk mubar· 
rirleri de, doiruyu yazarak, halimi 
yanhı söylediğini düzeltmeğe gayret e
der. 

Osmanlıcada galatı meıhur pek çok
tu. Bu, Arapça ve Farsçanın bilıiaizli· 
ğinden ileri geliyordu. Bugün, öz Tiirqe 
konuıuyoruz. Galabn töhret •imama· 
sına aayret etmemiz lizundır. 

''Gün,, , istiklal marıiyle bq- Buıünkü Türkçeden ınetlaur yaatq. 
.l E .. _ .. ·· ..... d··rt b .. ·· ..... ların lcöklesmuinin önüne seçmek laaı. n Kucugu o , en uyugu - , 

~ • • Osmanlıcanın ıalatı meıhurlarma ınaai 
12 yatında bulunan küçüklerın bıT olmaktan çok daha kolaydır. Bu ı.c;,.ı. 
ağızdan ve düzgün bir ahenkle iken bile (Va • Nu) nun "Galatı mqlnar. 

ınarf eöyleyif i, hot bir man%ara Jıiıati sahihten evladır,, fikrine haydi 
pıyordu. istiklal m:nıından bir teY demiyelim. Fakat, sayııh ef.a. 

ya Bolu meb' Ce t .,Abba dimi lugate airitincede suaamıyacajız. 
ıonra, , usu va s ( v· N") di '-! a • U yor IU: 

Bey çocuklara ve çocukların veli- Aldığım mektupların yüzde eliti 
)erine kartı bir hitabede bulundu. "Saygılı efendim,, diye baıhyor. Binaen 
Türk kadınının Türk babasının ve aleyh, 'öyle sanıyorum ki, istikbalde net-

b ı n Yanınd T .. k ... rolunacak bir lUgat kitabında §Öyle bir un arı a ur çocugunun ,__ t ö - . • • &ayı g recegız: 

Türk camı :ııı~daki ayrı vazife le- Saygılı - yirminci asrın ilk otuz yılı-
rinden bahıellı. na kadar sade "Terbiyeli, hiinnet edm,. 

Ce t Abba B • h" L--· • manasına gelirdi; 1933 • 34 9enderinden 
va s eyın ıtaueaını sonra, ikinci bir mana alınıp. "Kendi· 

Mualla Cevat hanımın '
1
Büyük sine hürmet olunan., yerinde de kuJJanr-

Gazi,. hikayesi takip etti, Mu· lıyor. 
alla Hanım, tallı bir dille başm· YOk, her ıey olur annm, '*olma. 
dan sonuna •kldar büjük Teisin 11Dün ıiyaha kara derlerdi, fakat hurin 
h 1 t K .... kl bu h" kırmızı deniyor" diye kelime tarif eden ayatmı an al ı. uçu er, 1• b" 1• .. .. 

1 
.. tü.. ...._ ..:ı..::.ı-

A • •• • • • .. ır upt ne ıoru muı r, ne ua •'""-· 
kayeyı pek buyuk bır alakayla ve cektir. Haydj aay11lı efencfım doinı, 
zevkle dinlediler. fakat böyle bir luıat tarzı da doin .... 

Bundan sonra, bir cazbant re• 
f akatiyle on iki küçük kız tara• 
fından Mekik dansı oynandı. 

Daha ıonra, gene küçüklerden 
Bülent Hasan Cemil, bir yurt ma· 
aalı anlattı. 

Köprülü zade Fu~t Beyin oğlu 
Orhan Fuat, "Ateı - Günef,, mo
noloğunu söyledi. 

Monolok bitince çocuklar ıiir· 
ler' söylediler. KW;ük Haluk Tah· 
ıinin "Onuncu yıl dönümü,, f İİrİ 
alkıtlar toplaClı • 

ya? •.. • , • 

Selamı izzet 

Çivi fiyatları 
niçin pahalı ? 

Yazıldığına göre, son zaman• 
)arda bazı çivi fabrikaları kendi 
aulannda uyuımıqlar ve çivi fi· 
abm 13 kurut?. çıkannıılardır. 
İzmir ve Meraindeki çivi fabrika· 
lan daha ucuz aabf yapmaktacbr· 
lar. 

lnılat itlerile uğraf&D)ar çm 
fiyatlannm yük.ek olduiu Ye 8-
1 O kuruta aatq yapmanın kabil 
olduğunu aöylemektedirler. 

Zeybek danstan oynandr. Yat· 
iare gözetilmek suretiyle, gelen 
çocuklann hepsine birer hediye 
verildi. Klüp, küçük misafirlerini Balkan Hekimler birliii 
husuıi obrak hazrrladığı büfede Balkan Heki.mler birliii ıtİ· 
izaz etti. Bu büfe ıadece kuru zamnameai tasdik edildiiinden. 
yemitler ve limonata vardı. milll komite resmen tehrimisde 
Müıabakalar yapıldı, oyunlar faaliyete geçmİ§tir. Türkiye 

oynandı. Geç vakte kadar çok iyi, milli komite reisliğine Balkan 
neı' eli bir gün geçti. hekimler birliği reiıi ummnİIİ 

Söylendiğine göre, klüp, her a· profesör doktor Akil Muhtar, 
ym 23 üncü gününü "Çocuk ıü· ı umumi katipliğine de Süheyl Bey 
nü,, y~pacak.. ıeçilmitlir. 

DEHRi Efendi Nasıl Görüyor? 

-Dehri Efendi, fU köylüler aal inaan- Meteli: Mahalle aralarında elinde Danlardan kaç defa taze diye .W.·ı Bir kö1lünüa aatbfl ::rumurtanm Dehri Elendi-Bum =mla1 h 1H1acals 
larc1ır derler, amma inanma. Banlar aepet .. taae 7amartat .. dire bafıran köy. inn 7UmmtaJan pifirmek için larmca ,...ı olup ela bu kadar bayat olabileceği. :ıe var ki... Ba köylüler alb1dvı ,,.. 
__: 1y1e 19yJer yapıyorlar ki fe)'tan- liler ........ ifinden ciYciTler çıkh... Di tetkik ettim, fakat hiı- türJü mnna nnırtaJan tavuklardan delil. ... d •• 

laft Wle ,aprtıyor. mWyamadım." den ahrlar. Hlli ....,....._ •? 
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Cenap Şelıabeitin Avrupaya inanıs 
_.,Bat tarafı s llncO 9aJ'lfada) 

Hakkında 
"- Tanıdım, dedim, her aün X lo

lcaııtaauun vitrininin önünde de böyle o-

turur. 
Gayet şahsi mütalô.altll'ım Hanımefencli beni beyefendi ile lanlf

-3-
Şiir, nesir, terceme, bot 

sohbetlik... Bunlar tam ıoı· 

yete adamı olmak iç:n müb· 
rem olan malzemedir. Ce
nap Şebabettin bu hünerleriyle 
her yerde parladı. Bu itib:.rla, 
Cenap, Fikri aristokraıimizin bir 
örneğidir. İnce ada.mdı. Anlamlı 
idi. Hazır cevapb. Her dakika, 
her noktada b:r istihza vesilesi a· 
r~rdı ve tam zamanında hırpala
mak atediği bir gabaveti, bir ıaf
fet · meydana vururdu. 

Alimd:; lakin hiç bir şube ve 
nahiyede ihtisası yoktu. Çünkü 
iht~~ bir dar kaf ahlık bilirdi. 
Maddiyundandı; çünkü fizyoloji 
ile teş!"ihin münteaibiydi. Şu kadar 
k: tabi-:tm ve be,er~n güzel kııım
la:·mı, bu dürü§t meslek, kendiain
der. gizleyemem:ıti. 

Zevke gel'.nce: O mevzular ar· tırdı Me§hur zatla aörüıtüm. 

tık okuyanları alakadar etmiyor. j Her ınahallede demiyelim amma, lı
Namık Kemal okunamıyor. Geçen tiki.il caddesinde kapılarım sokaklara a

gün bazı tetkiklerde bulunmak lçan her ıinem~cla beı: ~ .• düzinelerle 
için (Evrakı per:ıan) ı açtım. İ· misaline tesadüf edebilecegumz adaınlar-

1 f da.-ı biri. Her nedense akranı arasmda 
n:m o ıun 8 say a scnra b:ına ke- be hft~,,....efendiye pek • • ·· -.. • . bu y .._... tırın gorun-
lal geldı. Bu maruf eserın yanın.- müş.. Beyefendinin söylediği, anlattığı 
da, ~~tüphanemde, Cenap Şeha- §eylerde kitap kokusu değil Anqpa ko
bettının (Evrakı Eyam) ı vardı. kusu da yok amma ne ise... Yalnız be
Onu açtım. Eser'n bir kısmı naçiz yefendi Avrupamn büyük garlarından, 
şahsıma aitti. Hele baş s~yfasm- büyük ote!lerinden metridoteli g:ibi bah

da aziz üıtadm el yazısı ile ya· sediyor. 

zılmış öyle ş · martıcı bir ithaf Konuştukça adanı karşımda yegane 
me:ziyet olarak ırrtrna birçok büyük o

mevcuttur ki naklinden utanırım. 
tellerin damgasını, etiketini vuran bir 

Bununla beraber, (Evrakı Ey- valiz halini aldı. 
y:!Dı) m aayfalan arasında gözüm 

çok yoruluyordu. Şu tenkidimle ffanunefendiye intibalanmm bepaini 

Cenaba tariz ett · ğimi sanmayımz. söylemedim. Fakat anlattıiun kadarm
Cenap, ancak tarihin 'tnlıyacağı dan benim bu töhretli ve hürmet edilme
lirik büyük bir şairdir. Atk içinde si tuun gelen aIUni tanımadığıma kız-

dı. Hiddetlendiğini anlıyordum. Tam 
yqamıf, rüyayı sever bir ediptir. b 

o esnada eyefendi mendilini çıkardı. 
Alemle :llay eden bir feylesoftur. Burnunu sildi. Hanımefendi bana İ§8.ret 
Pek zarif bir adamdı. Lüzu:nun- etti: 

dan biraz fazla. geniş ve hür filıir· 
liydi. Okurdu. lhate.11 haricin
de kalmıı beynelmilel bir mesele 
yoktu. Şiire sarf ettiği himmeti 
pol:tikaya ve hatta iktnadipta 
harcetleydi çok parhyacaktı. 
(Müfret) şairidir. Yani yalnız 
parça yazardı, Abdülh-:k Hamit 
gibi bir dramı, bir çırpıda çıkmış 
uzun bir eseri yoktur. 

"- Bakınız mendili nasıl tutuyor. 
Tutuşunda naaıI bir incelik var? 

Sonra nunldanclı: 
"-Bu zarafet ancak Avrupada öğre

nilebilir! 

Dikkat ettim, beyefendinin mendili 
bunışuktu, ihınalkinme cebe sokulmq-

tu. Birçoklarnmzın mendili gibi ütülü 
ve dört köşe değildi. 

Hanımefendiye aöre bU?'U§uk mendil 
sertifika idi. 

Hanımefendinin, ilim, ihtisas cliye 

ismet Paşayı Rad.., 
yoda dinlerken 

.... <BafnıakaJeden devam) 1 Miknatisiyet hasaaaı almıt 
b!r cisim vücuda getirmeleri için çelik parçası iç!nde artık yen' 
bır §8.rt vardu. Bu da basit olan j ruh vardır.Ve bir miknatia 
maddelerin arasında imtizaç ka- her hangi bir çelik parçasına 
bfüyeti bulunmasıdır. Bunun gi- mas ederse derhal ona da k 
bi bir milleti teıkil eden fertler a· kabiliyetini verir. 
rasmda da hususi bir imtizaç ka- · Bir vatan camiası içinde 
biliye ti vardır ki, milli kültürün yan fertler de tıpkı böyledir. 
fertler üzerindeki tezahüründen çok adamlar görülür ki kendi 
baıka bir ıey değildir. }erinde yap.rlarken hiç bir h 

Fertlerdeki bu imtizaç kabili- aiyet göstermezler. Fakat o 
yetini ahlak, karakter, seciye gibi Halkevleri gibi milli kültür n 
tabirler ile de ifade ediyoruz. lş- den ocaklara girince derhal 
te milletleri harici veya dahili teh- bir kıymet iktisap ederler. Mc 
likeler karıısmda tek vücut haline leket yolunda fedakarlık kabil 
getiren feY ahlak, karakter, seci· ti gösterirler. Sonra kendi 
ye gibi tabirler ile ifade ettiğimiz liyetlerini, hislerini ve beyec 
kabiliyettir. Bunun için bir mil- rmı temas ettikleri herkese ve 
le' in hayatiyeti fertlerin haiz ol· ler. 
duldan diğer vasıflardan ziyade Milli heyecandan, meml 
bu .kabiliyetin kuvvete ve derece· yolunda feda.ki.ılık hiılerinden 
sine tabi farzedilir. kabiliyetinden mahrum olan 

Bunu diğer bir temsil ile de fert ne kadar zeki ve hatta ma 
gösterebiliriz: matlı olursa olsun gene milli 

Elinize ha.it bir çelik parçası türden mahrum demektir. On 
alIIlIZ. Bu camit, hiuiz bir kütle- için Halkevleri gibi fertlere ~ 
dir. Fakat bu çelik parçaaı için- heyecan, fedakarlık, vatan işleri 
den bir elektrik cereyanı aeçi.rilir alaka hrslerini ve kabiliyetle 
ise derhal yeni bir kabiliyet ildi- aşdıyan kültür müesseselerine 
sap etmİ§ olduğu görülür ki bu da kadar ehemmiyet verilse yerid 
miknatiaiyettir. Bu çelik parçası iki sene içinde Halkevlerlnin g· 
artık evvelki camit, hissiz cisim terdikleri eserlere göre bund 
değildir. Çünkü buna küçük bir sonra da bu milli terbiye müesse 
demir parçası yaklaştmlacak olur- lerinden büyük ümitler bealiye 
aa onu kendisine doğra çektiği gö- liriz. 
rülür. 

AQba Cenap Şehabettin cere
yanı hayabnda (Muh~ti) ni bula· 
b:lm"ş miydi?. Şu yaman suale 
ım~mfi cevap vermekte tereddüt 
ebniye~ğiz. O, eski dili beğeni· 

yor ve istiyordu. itte en büyük 
muhit: Dil ••• Bunun için cereyan:ı 
-hemen hemen büsbütün- ya· 
bancı kaldı. Şu aon senelerde yaz· 
dığı tek tük yazılar bildiğimiz uıl 
Cenabm eserleri değildir. Sü· 
leyman Nazif merhum, ondan bi· 
raz fazla yeni muhite uymu§tu. 
Ne cl~rsiniz?. Edebiyat hrihine 
de (Vasfi terkibi) ve (terkibi 
vasfi) ler:y!e geçecek olan Süley
man Nazif ıon günlere doğru, bir 
safra gibi bunları yazılarından at
mağa yelteniyordu. Halbuki Ce
n :.p buna bile cesaret edemedi. 

Cenap Şebabettin gazetecilikte 
hiç muvafhk olamamııb. Ne za· 
man günün politikasın:ı dair bir 
fıkra ne~retmiıse, bilmiş olunuz 
ki onu zorla yazmı§br. Binaena
leyh o fıkralarını Cenabın külliya
tına ithal etmek doğru değildir. 

ortaya ıa1ıverdiği ko'Ca!Dan kocanıan ke- •p---- -------····-----······-····································--------------~--------~• 

limelerin manasını şimdi daha iyi anla- · • · ·~ · ~". ~. ~ ' 
dım. EV"lela hanımefendiye kızar gibi · : ' · 

Cena.p, (idylle) adamıdı:-. Dili 
aelistir. Bu le.darı kafi. Ondan 

Cenap bundan sonra okunacak daha başka bir fey aramayınız • 
Büyük adamlan mümtaz meziyet

mı?. 

Evet, olrunacak; likin Fransa· 
leri ile tetkik etme!iyiz. O has· 

oldum. Fakat sonra kadına hak verdim. 
Bu hamme.4Udinin değil, fakat meıul 
inaanlarıımzın bir~n ilim denince 

akhna yalnız A1lrUP.8 pasaportunun gel
diğini habrladnn. Ba hanımefendi 

gibi birçoklarnnız ilme değil Avrupaya 
inamyoraz. 

Sadri Etem 
e1ri ile tetkik etmeliyiz. O hus· 

da Monta:g~ ile Rabehiı, bizde ı· d f letlerin üstüne çıkarsanız tetkik zm.r e o ıs 
(Sü:eyman Çelebi) ile (A§ık pa· ett:gviniz kimseyi kaybecersiniz. ·· l 
ı:ı) nasıl okmıuyona öyle.. Verilen mal&nata gore kbıat 
Meşhur Göthe büyük bir edip- Lamart!ııe son derece lixik bir Vekaleti lzmirde bir tütün, üzüm 

ten bahsen dermiJ: "Herkes ı-:irdir. Uk'n imlası yokmut- ve incir ofisi kurmıy::ı karar ver· 
Klopstock'e hayrandır; lakin S!z, bu edibi tetk'k ederken bir miştir. Ofisin kadro•un tesbit e
kimae onun eeerini okumamıfta.,, gramer hocası tavrım almaym.1z. dilmek üzeredir. lzuıirde üzüm, 
Bunun gibi, Cenap Şebabettin e- Bu takdirde Lamart:ne bir tnek- iru:ir ve tütün p:yaaasmda -ofis 
debiyatmuzda esaslı bir iz bırak· tep ta!ebesin:len aş~aı ımertebe- mü.'ıim bir rol oynıYacak ve bu 
b. Fakat pek korkanm ki bugün dedir. H :.lbuki s:z Meditatioue mahsullere müfteri bubnaia çalı-

•a~irini arıyordunuz. Yolunuzu mektep ııralannı şenlendiren ço- ,. Jacaktır. 

cu'!cl :rımız, hayzta abldıklan za• şaıırmaymız. ....------------..'"' 
man i:ıteıe!er bile Cenabı okuya· Cenabın henüz kemal ya§mda ( 15 Yıl Evelki VAKiT 1 
mıyaceklar, çünkü anlamıyacak· ö'!meai beni çek mi:teellim etti. 
1 :T Naziften ıonra Cenap! Bunlarm 2.> ŞU8AT 1919 
ar.:.ır. 

d ya•ayacak hiç clm~zsa daha yı"r· Dün Amnikantn ilk reisıcümhııru 
1~03 en!::eri zaman pek ıür'd- :ır 

D 1 h mi senel;ri vardı. Co ç Va~ingtoı ur· yevm tnelli.Jdu o1-
1e akıyor. i ve -:tti zevk fazla t"F ~~I "url m:ısı iıil'-nrile c.-n müh m Aınrrıka m ııt 
yen:leıti. Osmanlıcayı Türklere bayıamlannl'an biri idi. Ru müııascbtt e 

anlatmak için tercümana ihtiyaç Yüksek sıhhat şll.rasının limanımı d:tki vapuılıınn h~i Arrıerika 
hasıl olacak. ba) rağı ç<'kmişl rdır. • 

Sü!eymaniye camii şerifi, Kü· karar'arı - C IAI Nuri 8C"yin Ali Kemal Bey 

t .. hy"" ç· ·ı . V ti An Ankarada tcpl:rn:ın yüksek ve Aleksan Erendi al yh·ne birınci cez.ı 
"' ... ı~len, an sava an, • mahkcımsıı de ]l;ame ctıııiş olduğu da 

kara sofları, Pizrenkiri kdem· sıhhat fiirsına g ·den Ee:im Ö· , anın rü) ı:tı c dün de de\ am edı mışt r. 
tra.şlar, §?m mefruşatı ve Nazif mer pa~:ı, Ne~~t Ömer, prcfesör Muhakemede Ce1at Nurı Ali Kemal 
merhumun men.sureleri, Cen:p Akil Muhtar ve Mazhar Os~an ı ey er'.e Aleksan Erendı hazır bufun-

merhumun manzumeleri ... Bunlar Beyler tehrimize ~önmi.:~lerdir. muş':ııdır. 
m:ıziden kalma milli yadigarlar- Şilra Srhhat Veka!eti tarafın· hrniı p cteltrincle okun 'uj!;una 

~S6İ hayır cemiyetlerinden 
T opkapı fukaraperver cemiyeti 
tarafından dün 215 fakire kömür, 
elbise, teker, ıhlamur dağıtıldı
ğı gihi nakdt muaven~e de bulu
nulmuftur. Şeker ve ıhlamurlar 

Tütün saıfıyab seneden 
seneye a2ah1 or ır.u? 
Yapılan bir haaba göre 929 se-

neainde Balkanlardan ihraç edile\l 
tütün m!l{tarı 103 milyon Bn9 bi·n 
kilo, 930 seneslnde 87 milyon 14 
bin kilo, 932 senesinde ise 84 
milyon, 931 bin kilodur. 

Son senelerde tütün ihracatı
nm azalmaıma Avrupa ve Amerİ· 
kada tütün iç~n!erin ve !tırSyatm 
aza?ması bir ıebep olarak i!eriye 
sürülüyor. 

Süleyman zad 
Hayrettin Bey tarafından ve par 
E'l!llak ve Eytam bankasından t 
berru edilıui,ti. Cemiyetin yardı 
mı fakirleri çok ıevindirmittir. 

voı s haocrleri -_.. 1 abancalı-adam 
Dün gece yangın yerinde şüp

heli vaziyette dolaşan kahveci Şa· 
banın üzeri aranmıt, bir tabanca 
ile 7 fişek bulunarak müsadere e
dHmit ve Şaban tevkif olunmut· 
tur. 

Yolda öJdU 

gore Knımer Jta?.11 o~uııda bır hayli ltal· 
dır. Garip bir tecelli: Frannda, dan hususi hast::ı!1aneler iç:n ha· vaıı z~b ' t:ın \t.: elradının talebi üzeriııe Trakyada umumi m - -
bir orta mektep talebeain~ on se- zırl-nan td'matnameyi bazı ta- Üs•11 :ıı.lı mar ı 1.alır m•'i ve ltalıanla ı a fettişlik ihdas edıliyor 
kizinci, hatıl on yedinci, belki on di!iitla kabul etmi§tir. Bu tcli- haz r bu'uı arı Tüıkl r tarafıı dan ka•men 

Bir ay Cerrahpaıa butanesinde 
yatan ve bir müddet evvel çıkan 
60 Yatında Rizeli lmıail ağa dün 
sabah lznıite götürmek üzere nh· 
tıma ailui ve biraderi tarafından 
götürülürken ölmüttür. 

Bele:liye d.oktoru tarafmdan 
muayenesi yapılmıı ve defne ruh· 
sat verilmiıtir. albneı uırlard:ı yazılmıt bir eseri matnameye gfö·e husuai h.::.staha· i:.tinı'l ed lın ş ve şidcet c ılkı~laı mı~t1r. Ar~aradan gelen haberlere gö· 

vermız. Okur, anlar, duyar. Ke- nelerin fenni ve sıhhi olmıyan Müıt akthl n ltalyan marşı çalınmış ve re, Tra.!iyada de bir umumi mü· 
limeler dofif111emİ§tir. Yalmz ka· bımları muayyen bir müddet a}nı tl'Z hiııat te rar edil •nış ir. fett'şlik ihdas edilecektir. Umu-

n.__ - iti af ku, ,etkrı oaş kuma• danı mi müfeUi"lik Edirne, Kırklar-
mus artmqtır. .,, .. ,.gu hep o duy- zarfında eks:klcri tLlmamlan • ceneıal Frınşe Desprrev düıı öıtleden -s 
gu""ur Zevk, f-..J __ zd H lb k' m"'-· kapattlacakt:ır. c eli, Te·!,.ı'rdag", Ç•aı1rkale vila· - • anuı ır. a u ı, - son a Hum patrikha• esini zivaıct etm: ş ·~ -
memleketimizde Fuzuliyi battan ŞGrada muhtel"f gida maddele· ve paılak u eıııs ıııle isı kbal olunmuştur. yetlerini ihtiva edecektir. Müfet-
nihayeıedek okuyup anhyan rinin nlıhJ bir ıeki1de sablm~sı ti~l' ğin merkezi Edirne olacaktır. 
is:ımltai malfun tam 17 ki!İ kaldı. için bazı tedbirler almmıı ve mem 1 mese!eyle de metaul olnıut ve bo- Trakyada umumi müfettitlik tcş-

Cen....p Şebabettin? Tevfik Fik· leketin sıhhi vaziyetinin cW"er yanan m:.ddelere birer efket ya- kili meselesi meclisin mart t!evre
ret? Bur'v lugat ifbariyle Fuzu- memleketlere nazaran İyi oldcğu- 1 p:9tırılmaıı1 lüzumunu ileri sür- sinde görüıülecek ve kuvvetli bir 
tiden Te Neriden yeni delildir- teabit edilmi§tir. 1 müştiir. Yapılan talimatnamede ihtimale kar!ı müfettişlik nisan 
ler. Ya1nız daha islenmi9, daha ı Gıda maddelerin=n bazdan hangi mndclelcrin boyanabileceji 

1
1 aonlanna doğru te~kil edilecektir. 

pürüzaüz, y:ı.ni daha fuibtirler. •boy~nmaktaydı. Sıhhat Şuraıı bu ı tasrih edilmiıtir. Umumi müfettiıliğin, Trakyanın 

Çaflp ka~arken 
Dün Babahaaaıı alemi mahalle· 

ıinde Kırız tulumba aokağmda 
Hasan beyin hanesine Sabri iamin 
de biri girmİ§ ve bir caketle yelek 
çnlıp kaçarken yakayı ele venniı· 
tir. 

imarına b&.§lıca bir amil olacaiı 
kanaati vardır. 
tarafından adam akıllı döri.lnriit
tür. 



Vakıt'ın Edebi Tefrikası no. e 
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Minimini Kız Ve Aşk 
= =-- --= :-:-:: Yazan: Selami izzet 
Mini mini dedi ki: 
- Madem ki, felaket var, bera

ber ırkıntı çekelim. 
Nuri Bey, ihtiyar çamın gövde

sine dayanarak: 
- imdat! Diye haykırdı. 

Marmara ile eöiü, bu ıiıman a
damı güneıle aydınlatıyorlardı. 

Bir kahkaha, bir çapkın kız 
kahkahası, çiçeklerin neşeıi, genç
liğin bütün güzelliği günete cevap 
veriyordu. 

Nuri Bey sordu: 
- Neden cülüyoraun? 
- Nasıl ağlıyonam, öyle de 

gülüyorum.Neden gülüp ağladığı· 
mı bilmiyorum. 

- Bekliyorsun. 
Yattığı yerde döndü ve bir hıç· 

lurık duyuldu. 
Nuri Bey gene sordu: 
- Bir derdin mi 'Var? 
Sus~u. ihtiyar camdan dü-

şen !mru iğneleri ısırıyordu. 
_Merak etnıe dedim ya, ba-

htın <lört ayak üıtü düşer. 
Birden kötülendi: 
- Oldüiü zaman cenazeıi me

rasimle kaldınlacak ! 
Ve güneı, hayatı kemirmeie 

ba§lıyo.n güldereni kucaklıyordu ... 
- Kuzum kızım, daha timdi

den sinir buhrarına yakalanma. 
Alnmı katıdı. 

- Matmazeli çaiıraynn mı? 
Gülderen inledi: 
- Benimle ölen! 
-. Peki, peki amma hemen 

ıiandi değil. 
- V , 'e Marmara ve 

güne9le denizin evlenmeleri .. 
Gülderen, Gülseren oluvermiı· 

ti: 
- Benimle hiç kimıe .ften· 

mek iıtemiyecek. 
O, düşmanın eıiriydi. ismini 

bilmiyordu. Yüzünü hiç görme· 
mi9ti. Birdenbire, cinai romanlar• 
da oldugu gibi, onun üzerine atıl
mı§tı. Onu bojazlamııtı. 

İ§te ondan nefret ediyordu. 
Bir yüzü, sesi, ok§ayan eleri ol· 
olm:ılıy ~ı. Bir yüz tahayyül edi· 
yor, bir seı duyuyor, okpnıın isti

yordu. 
ı\mma yatmağa hazırlanan gü· 

neJ İı;lcmiyordu. 
- Allah taksiratımızı affetsin. 
Gülıeren, !kendi fikrindeydi: 
- lıtiyorum ! ... 
Genç kızlığın ilk çailan hak· 

kında. Nuri Beyin biraz malumatı 
vardı. 

- Matmazeli çağırayım rnı? 
Kuyruğuna baaılmıf yılan gibi 

fırladı: 
- Eğer çağırırsan kendimi öl· 

dürürüm. 
Deniz vardı. Öldürebilirdi. 
Nuri Bey yalvardı: 
_ öt~ıe artık ıuı, batka bir 

glln konu§uruz. 
Gülseren doğrulmut, oturmut-

tu: 
_ Amca, beni ele verme. 
_Ele vermek mi? Hiç bir ka

dın benden bu ihuıuıta tüphe et
memittir. Ben lc:etumum • ağzım 
stkıdır. 

_ Beni ele verme, unut. 
- Ne uı.utayım iatiyoraun ! Ka

dınlar kadındır, onları pek iyi bi-

lirim. 
Sıra Gülıerene eeldi: 
- Allah takı· rahmı aff etain ! 
Bir mini mini. Bir tİfman. Gü-

neı, btr tablıe: Marmara. Sahille· 
rin göğıünde kıvranan Marmara. 

Neler de neler gömıüt ıeçirmif 
ihtiyar cam .. Ve birdenbire bir 
çekirge .. 

Öttü. Uzaklaı·dan geldiği hal
de, ötecek takati vardı. l§ıklara o· 
hn qkmı söylüyordu. Bir çekirge 
ve çekirgenin aeai etrafmda aeı-

o 
sizlik. 

Bu, istikbale doğru kotan Gül· 
derenin ruhu muydu?· 

Yoksa, maziye doğru sürünen 
Nuri beyin ruhu muydu?. 

Çekirgeydi. 
-5-

- Gülünç oI.mıya razıynnama, 
senin önünde değil Gülderen. 

- Neden gülünç oluyorsunuz?. 
Uzaklardnn gelen kan:tlı ıeyya• 
hm &es:ni dinledik diye mi?. 

- Henüz on bet ya§mda bile 
değilsin d :ye. 

- Babamın ya§ındasın diye. 
- Dört gün kücüğüm. 
- Babam 8evimli adamdır ama 

5eni tercih ediyorum. 
- Çok teıekkür ederim! H :ıy· 

Ui köıke girelim. 
- Annemi bulup, derdini din

lemek için mi?. 
- Annen mükemel kadmdır, 

onun hakkında hürmetsiz sözler 
söylemekten seni menederim. 

- Ona hürmet ederim amca, 
onu aeverim. Ama geçen gece .• 

- Ne?. 
- Cesaret edemiyorum söyle· 

meye .. 
- Tebrik ederim. 
- Geçen gece babam .• 
- Batladm bitir. 
- Annemden daha aenç gibi 

seldi b:ına. 
- Seni kırbaçleıınalı ,seni döi· 

meli ,sen dayağa müıtahaluın. 
- O, öteki geldiği zaman an· 

nem odadan kaçtı. Babam y:ını
ma geldi. Beni okıadı: "Sen be
nim minimini kızımsın,, dedi. Ö· 
teki babamdan korkuyor. Kork· 
tu, g'tti. Ben babamın kızıyım, 
varsın iflas etmiş olsun. 

- Eğer Yirmi sene ıonra, sen 
de ben de dünyada kılırsak, bu 
söylediklerini hatırlarsın. 

- Acaba hatırhyacak mıyım?. 
- Ötekini de.. baabnı da ha· 

ttrlryacaksın. 
- Ya. ıen. 
-Anneni de. 
- Bilmem. 

-&-
Çekirgeyi dinliyordu. 
Akşım, hiılerini bulandırmıfb. 
- Bilmem, dedi. 
Ve bir tebessümle ili.ve etti: 
- Meı'ut olmak istiyorum 

hen .. 
Çekirgenin ötütüydü bu. 

(De\amJ \'ar) 

Fransada bütçe .. . 
muvazenesı 

Pariı, 23 (A.A) - Meclis ma· 
hafilinden salahiyettar bir zata 
göre M. Durnerg ile M. Jermen 
Marten, bugün öğleden sonra 
meclis maliye komisyonuna bütçe 
maaarif atından geniı mikya~ta ta· 
ıarruf teklif edecekler ve bunun 
emirnameler vaaıtaaiyle yaprlma
ıını istiyeceklerdiı'. 

Hükumet bu ıuretle muamele· 
ye meclisin efkarı umwniyeainin 
müıait olduğu kanaatindedir. Ma
amafih bu, büyük 'bir münakap 
da açabilir. Esasen, meclis bütçe 
muvazenesinin temininin emretti • 
ii vazifeyi anlamazsa hükUmetin 
müracaat edeceii nihat çare &rayı 
umumiyeye müracaat olacaktır. 

Balkan 
misakı 

rtear Eaat miaak müphem· 
dir, beklenen misak 

bu de§lldl, diyor! 

Londrada çıkan Near Eut ri
ıa.leıi Balkan miaakmdan bahıe· 
den bir m *•lesinde miıakı hula· 
sa ettikten sonra fU mütaleaları 
ileri aürmektedir: 

"Misak, müphemdir. .Akitler 
Balkanlarda.ki hudutları emniyet 
&ltınd& bulundurmayı teahhüt e

diyorlarn da bu teahhüdün nuıl 
ifa edileceği tasrih olunmıyor. 
Meıela Romanyanın Rusya ile 

hududu, Yuıoılavya ile ltalya 
hududu, bu Balkan hududuna da· 
bil midir?. 

(V AKIT - Bilakis misak bu 
noktad~n çok sarihtir. Çünkü ıa· 
dece hükmünün Balkan hudutla· 
nna münhaaır olduğu göıterilroit· 
tir.) 

Sonra miıakın ne kadar devam 
edeceği, akitlerden birinin bu mi· 
ukı bırakmuına karıı ne y:ıptla· 
cağı hakkında bir ıey ıöylentnİ· 
yor. ,, 

Near Eaıt daha sonra miıakın 
ikinci maddesi mucibince Bulga· 
riıtan veya Arnavutluğa kartı. 
bütün akitler an latmad :ın hiç bir 
ıey yapılamıyacağını anlattıktan 
sonra fU mülahazaları ilave edi· 
yor: 

"Bu misak Balk:ın yanmada· 
unda ıulha hizmet ebnekle bera
ber Balkan milletleri arasında teı· 
riki meniye hizmet edemiyor. 
Çünkü miıakı imza eden dört 
devletin Bulgariıtana k:ırtı duy· 
duğu itimatsızlığı ifade ettikten 
bqka içlerinden her hangisinin 
Bulgariıtanla münasebet tesis et
mesini, hepsinin muvafakatine 
b:ığlamalda beraber biribirlerine 
de itimat etmediklerini ifade et• 
mektedir.,, 

(V AKIT - Misaka Bulgaris
tanm her vakit ittirak edebileceği 
çok sarih olank yazılmıt olduğu 
için bu sözlerin de ınana11 yok
tur.) 

Near East daha sonra vaziyeti 
fu tekilde tahlil ediyot': 

"Türkiye, misakı imzalayan 
devletlerle olduğu gibi Bul1ıaris· 
t:ınla da doıtluk ve a.denıi teca

vüz miıakları inızalamıı bulunu· 
yor. Romanya ile Yugoılavya 
küçük itilafa mensup oldukları 

için böyle bir itilafa muhtaç de
ğillerdi. Yunanistan ile Roman
y.:ının harbetmemek için biribirle· 

rinden teminat almaların3. lü:ıum 
yoktu. Yunaniıtan ile Yugoılav
ya araaında bir mücadele çıkma.ar 
ihtimali kılıyor ki bu iki memle
ket ricali, Balkanlarda sulhu te
min namına yalnız bu tehlikeyi 
gözett 'lerıe çok dolambaçlı bir 
yol tubnut olurlar. 

Nihayet Near Eaıt fU sözleri 
ıöylüyor: 

"B:ılkanlarda birlik ve teJriki 
meıaiye taraftar olanların, misa· 
kı imzalayanları tebrik etmeleri, 
güçtür. Balkan anlaım:ı. misakı, 
belki Balkanltrla alakadardır. 
Fakat Balk~n yarım aduınm ha
kiki menfatlerini iıteyenlerin 
bekledikleri Balkan misakı bu de
ğildi.,, 

(VAKiT- Balkan miaakı dört 
Balkanlı devlet ricali ar:ııında u• 
zun zaman konuıarak ve her 
devletin huauat ve umumi vuiyet· 
teri tetkik edilerek hazırJanmııtır. 
Her devlet gerek keneli menfaa· 

5-VAKIT 

VAKIT'ın yeni Tefrikası. 11::t 

Türk arazisi istiqenlerle 
harp edebiliriz 

- "Emredersiniz," deyip tele· 
fonu kapattım. O saatte matbaa
da muharrirler bulunmadığı için 
"laf tan anlar bir muharrir" hak· 
kını kendime vererek bizzat Har
biye nezaretine gittim. ''Tanin" 
den geldiğimi söyleyince derhal 
Enver Patanın huzuruna kabul e· 
dildim. Pqa beni kar9ısına oturt
tuktan sonra dedi ki: 

- "Beni iyi dinleyiniz. Bul
garlar ıarki Trakyamn bazı kı· 

ımılarını iıtiyorlarmıf. Harbe itti
rak ebneden evvel bu meselenin 
hallini ıart kotmutlar. ''Tanin'' 
gazetesi timdi bu haberi duyunca 
gelip beninıle mülakat etmit ola
cak. Ben de bu mülakat esnaamd a 
böyle bir talebin asıl ve esası ol
madığım, Bulgarlara değil bir ka
rıf Türk araziıi vermek hatta on-• 
farın böyle bir talebini vesileiharp 
telakki edeceğimi size ıöylemif o· 
lacağım. Siz bu tarzda bir müla
kat yazıp yarınki "Tanin" gazete· 
aile neıredecekıiniz. iyi anladınız 
ya?" 

Ne demek iıtediğini bir asker 
gibi Enver Pqaya. tekrar ettikten 
ve iyice anladığıma bu suretle ka· 
na.at getirttikten ıonra Harbiye 
nezaretinden çıkarak dü§üne dü· 
tüne "Tanin" e döndüm. Yolda 
kendi kendime diyordum ki: 

- "Harbiye nazırı Enver Pa· 
fa timdi de harici siyasete karı§· 

mak istiyor. 

Mesele yalnız bir istemekten İ· 
baretken, ortaya istenilen feyi ve

ren ve zorla almak iatiyen de yok 
iken b;rdenbire nim resmi bir rna· 

biye· 0 ll'liZ olan "Tanin" gazete
ıinde :ıarbiye nazınnın Bulgarlar 
tarafından 

V ııki olacak böyle bir talebi 
veıilci h:ırp telakki ederim deme· 
ıinde bir mana var mı?. Bu mü· 
lakatı "Tanin,, de neıretmeden 
evvel meıeleyi ali.kadar zevata 
anlatmalı ki, yanht bir harekette 
bulunmuf olmıyabm !,, 

Filh:kika biraz sonra meıele· 
Yi o zaman dahiliye nazırı olan 
Talat paşaya alnattığrmız ve böy· 
le bir mülakatın netri muvafık o· 
lup olmıyacağını kendisinden sor· 
duğumu;: zam::ın Talat pata: 

"- Sakın ha, demitti. Bir ta· 
raftan Bulgarlarla bir itilaf husu· 
le getirilmeaine çalıtılrrken diğer 
taraftan harbiye na:ıırmın ağzın· 
............................................. 
tini, gerek bütün dünyanın men· 
faatini 'Dlia:ıkın aldığı aon tekilde 
bulmuıtur. Onun için İngiliz 
mecmuaaın.ın miıakı beğenmemit 
olmaıı ehernmiyeti haiz değil· 
dir.) 

Mlaakın mUddeti 
Selanikte çıkan Pragrea gaze

tesi Balkan misakı hakkında Ati
nadan aldıiı bir telgrafı ne~ret· 
mittir. 

Bu telırafta deniliyor ki: 
"- Burada f&yi olan bir habe· 

re ıöre, Balkan misakını imza 
eden dört devlet; misakın müdde
ti h&kmda huıuıt bir protokol 
imza etmi,tir. Buna göre miıak 
yedi 1eneliktir. 

d ~n çıkan böyle beyanatın gaze
tede neşredilmesi bütün İ§leri alt 
üst eder. Siz yazmayınız. Ben §İm· 
di Enver paşayla konuşur, onu bu 
fikrinden vazgeçiririm !.,, 

Tabii mülilkat Tanin'de intipr 
etmemi§tİ. Fakat Bulgarlar harbe 
i§t:r:ık etmek için bir türlü karar• 
lnrmı vere.m'yorlardı. Bulgari&· 

tanda harp iatiyenler yalnız Bul· 
gar komitecileriydi. Onlar da iki 
kısma ayrılıyordu. Bir kıımı Ma
kedonyanın Bulgaristan:ı ilhakını 
istediği halde, diğer kısmı da doğ· 
rudan doğruya Makedonyan.m 
Bulgaristana ilh :ıkını istediği hal· 
de diğer kısmı doğrudan doğruya 
Makedonyamn istiklali için çalı· 
şıyordu. 

Umumi harbin başlangıcın.da 

h:tanbuldaki te§kilatı mahsuaa 
merkezi bu Bulg:ır çeteleriyle be
raber çalışmıya karar venni§ti. 
Süleyman Askeri Bey bu iş için 

lizrmgelen tedbirleri almıfb. Vü .. 
cuda getirilecek çeteler Bulgar 
çeteleriyle ımü§tereken hareket e-

deceği i~in bu teşkilat için lazı~ 
olan talimatname mucibince Bul• 
gar komitelerinden aynen ahn
mı§b. Talimatnamenin en mühim 
maddesi diyordu ki: 

"Bir çete düşman araziaine gir· 
d!kten sonra dü§man tarafından 
ne kadar t:ızyik görürae görsün, 
bir daha dost araziye iltica etmi• 
yecektir. iltica edenler idam olu
nurlar.,, 

Çeteler ancak dü~man arazi· 
tinde ve civar mmt:ıkalarda icra• 
Y• faaliyet edecek ve o mmtaka re 
iı;nin kumandaıı altma girecekti. 

Talimatname hazırlandıktan 
ve mü§terek mesai tesbit edildik· 
ten ıonr:ı Süleyman Askeri bey 
hemen bepıi Makedonyalı ve 
Trakyalı Türklerden mürekkep o
lan zevatı t~kilıitı mahsusa mer· 
kezine davet ederek onlara. demit 
ti ki: 

"- Makedonyada ve Trakya. 
tb Bulgar kcımiteleriyle tefriki 
mesai edilmek üzere Sofyaya gi
Jilecektir. Bundaki maksat !U• 
dur: Orada te§ekkül edecek olan 
çeteler Sırp ve Yunan arazisinde 
çahıacaklar, Alm::ı.nların müttefi
kı olan ve hali hazırda Sırplara 
karşı harbeden Avusturya ordu
suna yardım edeceklerdir. Bu 
yardım şu suretle obbilir: hilaf 
; f:\ Ictleri Selanik tarikiyle Sırp 
ordusuna yardım ediyor, cephane, 
silah ve saire gönderiyor. · Hafi 
şurette asker de sevkediliyor. Çe
teler Bulgaristan - Sırbistan hu
dudunda veyahut Bulgar. Yunan 
h.ududundan Sırp ve Yun:ın arazi
sıne geçecekler, bu nakliyatı sek
t(?ye uğratacaklar, bu maksatla 
mühim demiryolu köprülerini ber 
hava edeceklerdir. Bundan bat· 
~a çeteler hudutlard:ı kargqalık 
•hda ederek Sırp karakollannr 
telaşa dü§ürecekler, cepheden as· 
ker çekip hududu döğmeye Sırp· 
1 \tı mecbur edecekler, velhaııl 
bir çetenin müttefik bir devlete 
yardım etmek için ne yapmaıı ka· 
bilse hepsini yap:ıcaklardır. 

(Devamı Tar) 



Avrupa güreş şampiyonluğu 

ltalyanlar birçok kolay
lık gösteri yor lar 

Federasyonumuz hararetli davet mektupları aldı 
Niaanda Romada yapılacak Av· 

rupa güreı f&IDpİyonasma iştira

kimiz için İtalya güreı federasyo
nundan federasyonumuza bir kaç 
davet mektubu gelmittir. Mektup 
)arın birisinde misafir sporcular 
ve idareciler için yol, otel ve ye
mek masraflarında yapılan dikka· 
te değer tenzilat bildirilmekte ve 
mektup yukarıda tadat ettiği· 
miz noktalar çok arzu etmetkte 
olduğumuz bu müsabakalara itti
rakimizi teshil edecek kana,.tinde· 
yim, sizi tanımak emeliyle mu· 
vaffakiyetler diler ve sporcu se· 
lamlarımı yollanm,, cümlesiyle 
bitmektedir. 

Bu mektupta anlatıldığına gö
re temin edilen kolaylıklar bir çok 
milletlerin çok az bir masrafla bu 
müsabakalara ittirak edebilmele
rini mucip olacaktır. 

ltalyan federasyonunun gön
derdiği diğer mektuplar şunlar· 

dır: 

Davet mektubu ve 'artlar 

"Helatikide toplanan beynel
milel aürq konıreıi ltalya ağır 
atletizm ittihadı 1934 Avrupa gre
ko • Rumen fampiyonaııru tertibe 
memur etmiıti. 1934 aeneıi niıa· 
nmın 26, 27, 28 ve 29 uncu gün· 
leri Romada yapılacak olan bu mü 
aabakalara muhterem ittihadınızı 
davet etmekle kesbi ıeref eyleriz. 

ilk kartılatma Roma.da Via 
Morco Minıhetti caddesindeki 
Quirinal tiyatrosunda bqlıyacak
tır. 

Nil&Dln 25 inci ıünü Romada 
Natinalataium'da C. O. N. J. sa· 
lonunda beyınelmilel güreı kong
reıi de içtima edecektir. 

1- Manifeatuyon beynelmilel 
ıürq federasyonu, İtalya ağır at
letizm ittihadı, milli gazeteciler 
aendikuı tarafından nİlanm 26, 
27, 28 ve 29 uncu ıünleri Romada 
organize edilecektir. 

2 - Müsabakalarda beyınelmi· 
lel nizamname cari olacaktır. 

3 - Müaabrklar 7 olempiyat 
siklet ıımfı grupları dahilinde 
tefrik edilecektir. 

56 kiloya kadar filiz ırklet, 61 
kiloya kadar - En hafif siklet, 66 
kiloya kadar - hafif ıiklet, 72 ki
loya kadar yan orta ıiklet, 87 den 
yUkan ajır ıiklet .• 

4 - Her ıiklet 11D1fmın en iyi 
müaalnkı 1934 Avrupa f&lllpiyon
luiu ünvanı ile beraber 22 milimet 
re kutrunda bir e.ltm madalye ve 
dipfoma alacaktır. 

İkincilere de büyük kıta.da bi
rer gümüf madal7e ve diploma, ü
çüncülere keza büyük imada birer 
bronz mr.dalye ve diploma verile
cektir. 

MüaabakL&ra ittirak eden bü
tün mü..:.,ıklara bronztan birer ha 
llra -uıyuı verileceği gibi bü
tlla dlanıcilere de habra olmak ü
-ıere MI« bronz madalya ve dip-
loma "'11ecdLtir. 

5 - İtalya ağır ateltizm ittiha· 
dı takını itibariyle mevki alacak 
ilk 3 millet iç.in 3 kıy,mettar hedi
ye itasını derpiş etmiştir. Bun· 
dan baıka Alfert (Brüll) tarafın· 
dan ihdas ecJilmit ohn kaide ile 
en iyi vasati derecelerin birincili· 
ği almak usulü cari olacaktır. Bu 
kaide berveçhiati tesbit edilmiş· 
tir. Birincilere 3 aayı, 2 ncilere 
2 sayı, 3 üncülere 1 sayı verilir. 

6 - Müsabak:ılara İf tir ak ih
barı 15 marttan evvel kat'i esaaı 
listede 5 nisandan evvel İtalya 
f ederuyonuna gönderilmit olmak 
lazımdır. 

7 - Her millet 
f ında y::ılmz birer 
itlirak edebilir. 

her siklet 11nı· 
müsab.trk ile 

8 - İtalya ağır atletizm ittiha
dı müsabıklar ile idarecilerin Ro
mada kalacakları müddetin 6 
günlük otel ücretlerini de deruh· 
te ve demiryollar ücretinin büyük 
bir kımıını tenzil ettirmeğe gay• 
ret edecektir. 

9 - Müsabıklar ilk mü&~baka 
gününü müsabakada 8 ıaat evvel 
ve müteakip günler için iki •'-at 
evvel tartıJ.mağa baılanacaktır. 

Müsabakaların küpt resmi 
26 nisan günü ıaat 19 da ya• 
pılacaktır. 

1 O - lıtirak edecek milletler
den müsabıklarmm resimlerini 
ve unvanlarını mümkün olduğu 
kadar çabuk göndermelerini rica 
ederiz. 

H 1 - Muhabent: Federaziı
ne ltalyane Atletica Pesante, 
Stadyo Del P. N. H. Roma. Adre
sine göndermeli • 

Hami§: ltalya ağır ateltizm İt· 
tihadı müsabık ve idarecilerin o
telde 6 günlük y~lnız ibate mas· 
raflarını deruhte eder. ltalya a• 
ğır atletizm ittihadı hudutların· 
dan Romaya kadar gidip gelme 
tren ücretlerinden o/o 70 tenzilat 
teminine sarfı gayret edecektir. 

u. Katip Reiı 
Guicinlo Puglisi Ric"'rdo 

Barisonzo 

Son mektu 
Yakında yapılacak Avrupa 

Grekoromen güref pmpiyonası 
dolayısiyle ve feder s onumuzu 
alakadar eden havadisler ile 
memleketinizde Greknromen gü· 
retler için meıai ve ne eibi milli 
ve beyneln:ilel müsabakalara it· 
tirak ettiğinizi girdiein'z ol'mpi
yatlar ile aldığınız neticeleri it~ 1-
ya gazeteler:nde neşir ve tamim 
edebilmekli(iim için bana gönder· 
menizi rica ederim. 

Eski ve yeni en iyi atletler 
(güretçi) iniz;n res=mleri ile hıı.k
larındak; yazılar. ı;k1Pt ve unvan· 
hrmın ltalyada kendilerini tanıt· 
mak icin bana göndermenizi rica 
ederim. 

itimat etmekte olduğum bu le§· 
r'ki mesainizden dolayı §İmdiden 
t91ekkürlerimi hkdim ve bilvesi· 
le yük.ek hürmetlerimizi sune-
nm. Reiı 

Adanada Dünkü maçın hülisası 
maçlar ı.-, .... - .. ı.cı..,.,, ... , 

Adan.a (Hususi muhabirimiz· Böyle sahada naaıl maç yapı· mirden mi mamuldur?. 
lun:ın oyuncu tahtadan veya 

den) _ Sarı kırmızılılar ile Sarı lır?. Ve buna ııhk tribünleri, bi- ı Bu hadise Galatasaray kal 
lacivertliler şehir stadında karşı· rer ırmağa benziyen gezinti yer· önünde günün ilk esefli hadise 
laıtılar. Mevsimin en heyec:ınlı, lerini unutmıyarak tunları ilave ni doğuruyor. Bir kaç oyuncu 
en güzel bir oyununu ıeyretmeğe edin:. Böyle bir vaziyette maç biribirlerine tekme tokat salla 
gelenlerle stad dolmuttu. nasıl seyredilir?. ğı görülüyor. Bittabi oyun d 

Saat on beşe beş kala maça "' :t- "' muştur. 
başlandı. llk d~kikalar oyuncula· Eyüp - Anadolu maçı.. Biter Hakem meseleyi hallediy 
rm biribirini tartm:m ve dene- bitmez yeni bir faaliyet: iki ç.o· Fener aleyhine bir favl .. Maç b 

B layınca Fikret geri dönerek 
mesiylegeçti. iraz sonra oyun cuk saha çizgilerini belli etmek 

üç dakika baygınlık geçiren /it 
biraz daha sür'at kesbetti. Sarı için avuç avuç kireç döküyorlar. 

l A • ti') r güzel b' k l Fena degwil amma su u"stu"nde re: niye, elini sıkmak suretiyle tar 
acı ver ı e ır a ın a on ye veriyor! 
beşinci dakikada ilk sayılarını sim yapılır mı?. Yirminci dakikadan sonra nı 
yaptılar. Sarı kırmızılar da buna "' "' "' ça nisbeten hakim ohn Gala 
cevap vermeğe gayret ettiler. Ni· Saat dörde bet var .. iki takım raydır. Top timdi uk 11k 
tekim 27 inci dakikada onlar da sahaya çıkıyorlar. Galatas:ıraylı· ner kalesine doğru yollanıyor 
bir sayı kaydetmeğe muv3ffak ol· lar ayni kadro ile.. F enerbahçe Galatasaraylılar gittikçe a 
dular. takımında ise dün İfaret ettiğimiz baımıya batlıyorlar. Fak:ıt sa 

llk devre 1-t berabere bit· tadilat: ne paaa ne de §Üte müsait.. Sa 
ti. !kinci devrenin üçün.cü da- Hüıamettin - Cev:ıt, Yaıar- yapmak için topla beraber kale~ 
kikaıı sarı kırmızıların (Seyhan· Esat, Reıat- Süleyman, Muzaf- ıirmek lazım. Bunu yapmak i 
spor) bir sayı kazanmalarına §&· fer, Zeki, Fikret, Lebip. ç:mıurda üç misli kuvvet har 
bit oldu. Hikem Nuri Bey. bu oyuncular için kolay kol• 

Oyun heyeti umuıniyesiyle 
zevkli ve heyecanlı deva.m ediyor· 
du. Üyunun bitmesine 20 dakika 
kala Sarı lacivertlilerin kaleciıi 
Süleymanın ayağı diz kapağının 

biraz a,ağısınd::ın kırıldı. Baygm 
bir halde ıahadan çıkb. On kiti 
ile oyuna devam ettiler. Muvaf· 
fakıyetli akınlar yaptıl:ır. Oyu
nun sarı kırmızılıların (Seyh"n 
ıpor) kalesi önünde cereyan et
mesine rağmen şanı, direk sarı la
civertlilerin (T oroupor) bütün 
emeklerini hiçe indirdi. Ve oyun 
da 1-2 Seyhanaporun galibiye
tiyle bitti. 

Mektepliler tikinin ikinci hafta
ıı pek heyecanlı geçti. Orta mek
tep ile ticaret mektebi kartıbtb. 
ilk dakikalardan itibaren hakimi
yeti ele alan orta mektep takımı 
ilk devreyi 2-1 bitirdi. 

ikinci ahftaymda orta ınektep 
dah:>. ağır baıtı ve bu devred~ ~ 
sayıkaydetti ve oyunu S--2 gıbı 
büyük bir farkla bitirdi. Takmı 
heyeti umumiyeıiyle iyi tertip e· 
dilmi,ti.. Oyuncular biribirleriyle 
çok güzel anlatabiliyorlardı. 

* * * 
Erkek lisesi voleybol sahasın-

da ticaret ve orta mektep t:kım
ları karşılaşmıılar ve neticede 
orta mektep güzel bir oyunla ga

lip gelmi§tir. 
Eski oyuncu 

Beykoz klübiinün kongresi 
Dün Beykoz klübünün kongre

si yapılmıştır. Eski heyeti idare 
nin faaliyetleri ani tıldıktan son
ra hesapların tet1 ikine geçilmit 
ve münaka1asız kabul edilmittir. 

Yeniden idare heyetine ıeçilen 
zevat funlardır: 

Reis: Adil Bey (S'lnayi ve 
maadin Bankası Beykoz fabrika· 
sı muhasebe müdürü) • 

il inci re's: Hüsey'n Bey. Aza
lar: Mustafa, Hakkı, Fikret Bey· 
ler. 

mes'ul mürahhas: Saffettin, u
mumi kaptan: Şazi, kürek kapta· 
nı: NedLın, yüzme kaptanı: Fah· 
ri, idare memuru: Nuri, lokal te· 
fi: İbrahim Beyler. 

Düdük öter ötmez Galataaaray mümkün olacak gibi görünmiyor. 
hücuma geçiyor. Fakat topu Fe· Yirmi betinci dakikada Fene 
nerliler kapıyor. MukabiJ bir hü· kalesi mühim bir tehlike atlabyor 
cum .. Fak:\t tol' yerden sökülür Kaleye üç adını yakın olan Dan• 
gibi değil .. Oyuncular kayıyor , y:ıl topa vuraınıyor. Fener aleyhi• 
bu itibarla vuruşlar için olduğu ne üç dört korner vurutu da fay
kadar topu rakıp oyuncunun ay:ı· dn vermiyor. Birinci devre böyle
ğından almak için yapılan h:ıre- c.t~ b~tiyor. 
ketlerde de meharetten ziyade "' ~ • 
tiddet ve sertlik eserleri görülü· ikinci devrenin daha baım • 
yor. Bununla °beTaber sertleıme dayız.. Bir hadise daha: Y &farın 
için sebep sadece ıahanın çamur· Danyala raıtlıyan bir :ıyak darbe
lu oluşu değil. Oyunculara hakim si Danyalı hemen hemen oyun ha• 
olan h"'lvada da sertlik var. Se- rici edecek kadar ıerttir. Dan· 
bebi ne, meçhul.. yal ııkı masajlara rğmen topal· 

Top en çok ortalarda dolafıyor. lıya topa lıya oynamıya çabalı· 
Sekiz

0 nei dakikada Galatasaray yor. Beıinci dakikada Zeki Be
bir tehlike atl~tıyor. Şu tekilde: yin tahsi bir hücumu d--.ha. Bu 
Topu kap-n Zeki sıyrılarak tek hücum tehlikeli bir surette kesili· 
başms kaleye doğru iniyor. Avni yor ve Galatarray aleyhine ilk 
ileriye fırlıyor ve tam şüt çek.le- korner o!uyor. On üçüncü dakika• 
ceğ' ıırada yere yatarak topu tu· da Zekinin bir şütü havadan ıri· 
tuyor. Topa inmesi lazım gelen 1 diyor. Birinci devrede R'laihin 
ayak ta bu vaziyette Avniye ini· ı bir tül çekebildiğini hatırlarnk 
yor. koca oyunda bu ik · nci f üttür. 

Avni berba1 bir v~ziyette yer· Bunu Galatasarayın iki hücu· 
den kaldırılıyor, bir iki dakikalık 

1 
mu takip ediyor. Gene netice 

duruıtan sonra maç tekrar başlı • yok .. 
yor. 17 inci dak·ka. Bir Fenerbah• 

Gene ayni manzara. iki tar! fın çeli, günün en iyi oyuncusu olan 
da Ç:llı§maaı canla baıladır. Ga· Kadri ile kartı k:ı.rtıya. Kadri to
latanr:ıJm üstüste yaptığı iki a· pu alırken Fenerli kendisini ko)q 
kın netice vermiyor. ile arkadan itiyor. Buna · kartı 

17 inci dakikada bir Fener hü· Kadri dönüp bir tekme sallıyor .•• 
cumu daha. Gözler bir an içinde Fakat bu tekıme havaya sall:uı
t\vn'n:n tekrar ken~ini yere ata· mıttır. Bununla beraber iki o
rak topu tuttuğu ve Fikretin de a· yuncu biribirlerine yürürlerken 
yağını sall~dığmı, Avninin Fikretin, arkadatı lehine daha ev· 
yerde 11brapla kıvrandığını görü- vel İ§e müdahale ettiii ve Gal'lta• 
yor. Topu kaleci kapmıf ve yere saraylı oyuncuya ıanldığı giSrülü• 
vatmıf iken toYJa bu kadar tiddet- yor. Bundan ıonra hidiae yerine 
le vurulur mu? Yerde yatan ve be! on adım mesafede 1>ulunan 
topu aöiıü hizasında tubnuf bu· (O ,amı 9 ıncı sayıfanın 4Uncü sUtunnda> 



Tuhaf kokulu konyak 1 
Alman askerleri Garp cephesin

de (Etigny) de harp etmişlerdi. ln 
gilizler askerleri burada her şeyle
rini bırakarak firara mecbur ol
muşlardı. Terkettikleri eşya arasın 
da mükemmel konserveler fılin 
da bulunduğu için askerler bunları 
yiyerek mükemmel surete kannla· 
rmr doyurmuşlardı .. 

Bir de civardaki köşklerden bi
risinde bir fıçı görmüşlerdi. Bu fı
çının içindeki şey bir yerinden sı-

' zıyordu. Askerlerden birisi sızan 
şeyi yalayınca dudaklarrru şapır -
datarak: 

-''Mükemmel bir içki!,, demiş
ti. 

Bunun üzerine fıçının dibinden 
küçük bir delik açılmış ve efrat bi· 
rer birer bardaklannı doldurarak 
o içkiden içmeğe başlamışlardı. 

~-11 bahr yes nın t :ı \'y .t rı ıcrı.;: mabalfa •o• 'taiJı Fakat herkes içtikten sonra: 

t~~eti Uzak Şarktaki du ~ı& ( atra) . claila.. - "iyi bir konyak ama, içtik • 
•--· · 1 ı KA nnda ~ıJNdı Çek ~kerlen ma.. ten sonra tuhaf bir koku bırakr-..,ker.,..,~DtD -.at armı anunu- aevralar tir Bu maDeft&• 

ıaani 1934 ten itibaren tezyit etmit- larda ban '!:"sabitlerinden bat· yor!,, diyordu. İçlerinden birisi 
tir. Bu mallf zam)~ zabi~ler için ka Fl'aJDD abitlerinden mürek.. de: 
y z:le 25 ve efrat ıçın yuzde 50 kep bir ..,..~ "1:1 ~ bulunmut· -•'Siz bilmezsiniz, hakiki Fran
dir. Uzak ~arkta Çalif&n ıiril ame- tur. Ve ~emfij- bitmeden sız konyakları böyle kokar!,, di
lenin yeF~releri dahi J\izde 25- Çek, Leh, ve Fruaıa abitleri yordu. 
30 dcr~eıınde v~. Ora· Prağa ıeri clömıdiflerıdir. Kıtaat Nihayet, aradan çok geçmeden fr
lar ı-~!J!fan k~HeJctif Ye mtiata- iae (Kaaabau) civ:ınnda oebel çıran içindeki konyak bitmişti. As. 
kil 9·f~ıler dahi bazı veratlerden toplariyle endaht talimlerine de· kerler fıçıyr bir taıııfa atmak için 
mu:ıf tutüJC:;ı tu~. nm etnüıler~. 8a cebel .. ,pla· kaldırmışlardı. Fakat içi boşaldı:ğI 
Bu nıe;ol.y.c d;.ır Mfl"8dilen rea- n hep ıa.ak'Car. ~- taJarik e- halde fıçı gene yerinden kalkınıya 
bai tebiiğde Uzn' Şarkta yeri.- dilmektedir. Talimleri 1a~ kıt- cak kadar ağırdı. Bunun ~erine 

Kızıl ordunun 
devir • 

senesı 

--~·~· fıçmm üst . de 
kl w.m kapafim kİİ'Ip açmışlardı .. Kapak Dün Molkovada Kızıl ordunun ki motörlerin mecmu beygir iV9w 
iıtetıiliyor denmektedir. .,.._,. • açılınca ne gördüklerini zanneder on yedinci ıenei devriyesi müna· vetleri mevcut efrada ni•betle yüz 

HaliiTu~ti halde ise SoYJ"etleriıı Ecne\ii ~~ Framız fah- siniz? lngiliz askerleri cephede aebetile büyük meruim olmut ve de 7,74 dereceıindedir. Bu nisbet 
Uffk plktıiki orıh.nua -idi· nı..ı.., ~Jej;' bir tınare vurularak ölen bir tngiüz ınirala- orduya bir geçit reaai :rapbnl- Fraamz, lnııiliz ve Amerikan ordu 
ni tabiye etmek ve Japonya ile fabrikuı ıe.:a edecektir. Fabrika yımn cesedini o fıçmm içine koy- larma nazaran claba fazladır. 
bir harp çıkarsa ord-- iafeıi 1ıpayanm cs·ıb~o) tehrinde İD• muşlar ve lngiltereye nakledilin- mıftı. 
için llnm olan 8ı:ısQl DWıJtal&ade f& olunacalcbr. Fabrikanın önün- ciye kadar kokmasın dive fıçıyı Geçen gün Sovyetlerin harbiye Kızıl orduyu tetkil eden efradm 
emniyete almak ~Cfıit zallllOlllD'" de bir de ta11are meydanı ispirto ile doldurmuşlardı. komiseri (Woroıilof) Yoldaı ta " yüzde elim teknik bir talim ve ter-

maktadır. ricucla letİrilecektir. lımi rafından kızıl ordu hakkında vaki biye ıörmüftür. Mitralföz de ta• 
• lhbaa ı .. • verilmiyen ecnebi ıirkete ı.. olan beyanatta da izah edildiii lim ve terbiye hattl ,_de 70 de • 

...!:!, ın=~~ r..rı..:,:: - arınaresi de itti- i t veçbile Sovyet ordusu hu on yedi receıine viaıl olmuttm. 
ye aaz Jniidafwı bakkmda bir ka rakb" ;tmtai!tir. (B:Jb'°) da lıelki sveç e - zarfında f'"'bllde denll-1< Kızıl ordunun~ P • 

• kabul • • Bu)" ır e YJare mektebi teıi• ola· • k kadar terakki etmiftir.Bu terakki- lince Sovyetlerln Garp hududa 
nun liyiW. etmiftir. a· nacaktır. Yeni tayyue fabrika· Yeııı matem. tan .'a. r 1 yabn muhtelif laamılanna ait olan (Ladop.) Pi~ Ku.acl~ yiha~ ...-ıan haıbiye nazırı tay.. ımda !İlndilik 200 amele caL... L......ı.i.a:ı- • __.0.--.I iki tank 
yare d pz hücumu telalikeai m· -s s- ~·-.. f4'Dİ ......-e ; haberler ııruı geldikçe ccAskeri kadar, ve Uak..ş.rk hududu ta· 
~ela bu hücumu defelaaek ~in caı::~ııu. 1 _.. ._i~ir. Biritdai ~O ton- bah:ıler,, sayfamızda bildirilmek· mamile müıtahkem bir hale Ptt-
memleketi TeyabutWrkıem- mü Huclat IDvhaflWI ftia Belçl. lak ~lup motöriinün kan: 200 lıffir. (W~oı) Yoldwm beya· rilmiftir. (Worofiİof) Yokl .. 'biı 
dafaa haline ko) '$ •lihiJet· kac:la IÖnillü tıefkilM ft1CaU ... '-"~· ~ _.. kaclar 

1~ ne.tına DUlhn kızıl ordııi terakki· tahkimattan bahaederken demit 
-- _._:....:.,.t.....:.... ~.,.~ tiarp tiril-...ı.... h11- :__...__ :t"etmit bet kiloaıetreıe sür- ....::L.-1. -...bfı_.in A h ~. 
_. ..........,. ..., ---aıir. Bu ıBntilniıcq- .,.,... 't._ • :.... cı· Meyilli ,.01• yabnm en J'IUM."F~ m .... •;nr:··~r.-.e va- ki: "Sovet araziıine ücum -· 
nım~a 'bat ~ tetkilatına dahil delildir. Bu hu· t~ -;::;,.:l 40 derecedir. ııl olmuttur. Ilı teralkı • sıyade mek ittlyen maceia pereatlere bu 
ahdeolnır. w-.ı.t,., ıı. ı.- diıt lcıtaatı 2200 kiti ..ıac.ktır· Tank ı... _.ı.ı. tekerlek 6- tanlduda, topçalukta, mitral,& • tahkimat büyük miifkülit ~ • 
lılı ~at.,....... ~nt-.ı• Tetkilit piyach Ye bWldet milf· ~e, ~ de brblh tekerlek üze.. etilükte, ldm,etl tefkilltta ve U.. caktır.,, 
ba ilin ,ı-.ca .... Bu J-mr- rezelerinden mitral)'Oa" ulara .: ... de h• .. _._et edebn...;.--1..a.edir. Le- tüfbuat ; .. Jerinde g&rülmektedir. .~..:.u...::ı lık ~in .... .._ liütln teabirle- topu lllüfrezeler·-.a 1B&Nkkep .... _.. :a-ea" -T Kızıl orc:Junun ~ ~;.ü 
ri itliha ı•.eı., .alıı9iil• ._,._ tir. G&aiJIG o~k müracaat e- yazan almadan katedebileceii ._. Tanarecı1ite ıelince bomba ve atideki nbbetler dahilindedir: 
il him*leria .,._ Wt.taaiık laar denlerin adedi çok olchılundan fafe yunrlaJc tekerlek üzerinde avc• t&1J*elerinin miktan olduk- Efrada,...• 46.s i -.le, JÜZ 

bi,. ma••• '""' hlti•-mda· bunların bir Jcrmu bt,ul oluna• P Ye brblL tekerlek üzerinde ça artbrilmııtır. <Worotilof) Yol- de 42,5 i WSJlü u yüzde t.7 ıi fik. 
mn ealifüıiıdi ~. Li· ıa.nu1tır. Gaaiillüler (Bnerlo) 20 kilomtredir. dqm ~ nazaran kızıl or- ren ~· Zabitler Ye kü· 
.... olan ....... •ilnW da- talim meydua:la askeri talinte Tankın sırhlan e - 12 milimet dunun yeaine kuaunı ıbotörleri- çük zabitlerile - ni•betler fU IU

l*Dak,. tmal aı.._, ... , elek. tabi tutul.c~w. Bu t .. llmler fe kalmlıtmdadır. Teslihatı bir 37 oin sair memleketlerdeki motör • retleclir: Yüzde 71,s i fırka Uw• 
trik tetı•s~. kurmak, elektrik bet ar denm edecektir. Milli bay mllhnetrellk Teyafaut 47 milimet• ler dereceıinde olm.-ı~. Or. dır. Tmklarda bu niabet yüzde 
ten'Yir"'tnıı. müdafaa tertibatma __ olan 21 temm--..1- ..ıtnüUü ııelik Wp ile iki mitraı,.kden iba· 

87
, .'!il e, •--·ecilikte vii-.d• 84,a .... 

.......a.J.. ·- ~ .- dUDUD motörlettirilmeai ~den ;t1 .... u~ .,_ ... -t" tire ....- ----.. • tedarilüni •-L:•&t ilk defa olarak askeri ıe- ~r. Top ~in 150 ve mltraı,&slet d ye ukeri mekteplerde yüzde .._ • al.___ k ahalQ. ~ arUna terakki etmektedir. Onla a• ~ _ ... :...t .w- & , • -.:ı • • • t• .-L ..1 L&!.. t .... • 30() ımı" L..L-_1_.__.,1_ •- .. .1.. .. -· , .... U-;.Jeri ·.-w çıt 1111mııae ıı r..,... •-.ce.....-. a:ın me 1AUU11111maV1r. ~. 
clafaa ..,..._ falltt•• lalıeuin ··~A Topla mitraly6zlerden biri miite • ........ .-...m ._ ..... _ • JArVJ, a : Mevcut kızıl ordu zabitı-:..:.ı.. 
dan .....--- ...., •r ı i lede.Ti arrik bir kuleye yerle!lirilmiıtir. ,.._ 35 ile 76 kilometre .-.... --6\Nll 

.-ı.. • '-~ ... ~_,_ • 1 L. Japon- cl:ıhil;•• -·-- •----·~ '-'-..__... .n; .. de 78 9 u orta taL.-il --.."- -.Ub-w "• .. __..,....... • &.,,.,.._ ..,- ..., -• .-.... eher Tankın mürettflbatı 4 ki,i- dadır. Levaznn Almada ~.., ,_ ' ıq ·---.... -

l 11_. ... i hmm l&dıa... lerin milıim.,..at falw~ •• .i!_ lak ,_ 1_._.., bil 
1
. lak • ..a.-lekler 200 ayrıca bir kUIJ!l aalted kari yap-

p; • Bta bbıım& Wut İnfllat -~ faaliıt ~. Tankın yuvar te!ter eıaen ece ı yuvar ~ • !re- mıtbr • 
.. ,.-! L 11ı . ..1 • L.._ Ptı~lı tekerlek ı;zerine konulımaıı ve brbllı teked-- r ldlome 

• w.8'11'-le ~ ,.wi naıvmua ~~tta .,.... am ~ fft- 20 sanfıwe aUriP'~ dir, 1~ Mı' (Maclen) mitral- (Worotilof) Yoldqa nUaran 
Wh+ ..,._ ...... - hl:am-.ılannı netretmıttir. ;i ~ ı.:....1- .. • k 1 d h 1.L.~ ~ •tU- .__..1.-_ •!malt Maı:rıçuride p.kavet ço1c tetlir. Ta~ gazların n•;fı,guna ı.,.1' )W ııwac uzenne ızı or unun mu ~o u 1111u uır 

Zlotl19 ~ pa.ra ,?.. "fi( .§ı ıDahfm.ı,~r. a- lrir de telsis eıtl ı;D' alır mitralyöz- ıey varaa o ela demiJrolm r-.... -L -ırat tallecaıirteli ;w utbiıa*a .laPOD orduu bu ta" ·ı·-
.,.. •- -:ı-..1-1- '- • • •- tesieatı vardır. den iltarettir. Gazların nüfuzuna ıinde daha fazla hir inıiDm •• &...dawı • ~-... -elmea tÇID .._ • 

..,. w •q
1 

... tli ....W Çin .._ llcinct ailtAnb tanfca ıe• im ku,1ı. m.hfuzdur. Mürettebab 2, 3 trenlerin dalaa ziyacle nldt ft •• 

~~~es~·~ ı dit.._ aalrletmlfthı. S He 7.7 ._ ..... ~ •• MotarG kiıta&. Mitralyözler için 250 Te manmda ltareket w ~ .. 
~ •• ..._"" llllmlıılfiı&:Jaa sa;.tam llDcJ ~ 100 beytir W«•••adecltr, aürati 2000 mermi beraberinde il'. lemelericlir, 
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Kurnaz 
Uzun seneler, Marıel Bure, 

hava ile ya!adı ... Filvaki hava in· 
sanı yqatır ~mıma, hava ile ya• 
~mak pek kolay değildir. Hani 
Forain'in bir ıözü vardır. Biri 
ölmüt: 

- Naıd öldü? demi9ler .• 
F orain ıülmüt: 
- Naırl yaıadığmı kimse bil· 

medi ki ,naııl öldüğünü bilıin.ler. 
itte Manel Bure'nin ne nasıl 

yqadığını hilen yoktu. 
Yazın: 
- Kıt geliıu·,. Slcv rJ,.rsl,.ri ve

.riyorl'ı'Tl .. 
Kıtın: 

- Yaz oldu mu yuzme dersleri 
veriyorum .. 

Der.di, amma a-ene de açlıktan 
ölmüyordu .. Peki.la ıeçinip gidi
yordu. 

Bir kaç. zaman evvel otomobi
limi çaldılar. Doğruıunu aöyliye· 
yim, fena canım aıkıldı. Evvela 
ne yapacağrımı ıatırdım .. Uk aklı
ma gelen ıey poliıe telefon ebnek 
oldu. Ceplerimi aradım, cüzda· 
danıma baktım. Hüviyetimi iıpat 
ed~ek hiç bir evrakım yanımda 
delildi. Bu vaziyette polise mü· 
racaat edemezdim. Benim hak
krmda zabıt tutacaklardı. 

Gelip yerime otur.dum. 
Arkada9larnndan biri . dedi ki: 
- Merak etme, otomobilin bu-

lunur. Hususi bir poliı hafiyeıi 
vardır. Mö•yÖ Bemar. Onun ya
zrhaneıine ıit, o sana otomobilini 
'bulur. Benden ıeli.m söyle .. 

Hemen kottum. Kimi buldunı 

heienirıiniz: Marsel Bureyi .. 
O t s . . , - ne ... en mısın . . 

- Evet, dedi, emrin t. . 
- Otomobilimi çaldılar . Gaze-

telere ilan mı vereceğiz?. Polise 
mi müracaat edeceğiz? . 

- Sus, dedi, kimıeye bir şey 
söyleme ... iti bana brrak, otomo -
bilini bulacağım. 

Yirımi dört saat sonra otomo -
bilim geldi .. 

Hayretteyim. 
• • 

- Şimdi anlat bakalım, çalı· 
nan otomobilleri naaıl bulursun?. 

-- Haştarafı 7 inci sayıfada 

Etkiya o h:ıvalide o kadar bü
yük bir faaliyet göıtermektediı

ki, geçenlerde bu zırhlı trenler
den birine :karıı etkiya tarafın· 
dan l>omba. atılmı9tır. Bu auikaıt 
yüzünden zırhlı tren yoldan 
çdcnu,, tren memurlarmın bir 
kıımr yaralanmııtrr. 

Jıpon bahriyeai göllerde ve 
nehirlerde kuUanrlmak üzere kil· 
çük bir tahtelbahir İn§a etmiştir. 

Tahtelbahirin boyu 8 ve geni9liği 
2 metredir. Mürettebatı iki kiti· 
den ibarettir. Torpil kovanı, bir 
de mitralyözü vardır. 

FRANSA: 
Franıız hükiimeli aıkerlik hiz

metinden k~çanJa.ra ve kaçmıya 
tetYik edenlere kartı t iddetli ted· 
birler alınmuını temin edecek bir 
kanun liyihaırnı parlamentoya 
Termiftir. ihtiyat efradını kendi· 
l erine relen askerlik davetiyeleri· 
n i aakerlik ,ubelerine iade etmiye 

Fransızcadan 

te§vik eden ethas kur a efradının 
ve ihtiyat askerlerinin garnizon-

larma vakit ve zamanında hare· 

ketlerini herhangi bir manevra İ· 
le geri bınktıran e,has gibi ayni 

cezaya çarpılacaklardır. Aıkeri 
davetiyeyi kabul etmiyerek geri 
gönderenler altı aydan üç seneye 
kadar hapis cez:ıaına ve 100 frank 
tan 3000 franga kadar nakti ceza-

ya mahkum edileceklerdir. Bun• 
dan baıka bu gibiler hukuku me
deniyeden de ıskat edileceklerdir. 

iNŞA 

LER: 
HALiNDEKi GEMl-

İngiltere bahriye nezareti her 
sene muhtelif memleketlerde inta 

Son iatatiıtiğe naz:ıran muhte· 
lif memleketlerdeki inpat aıait· 
daki surette takıim edilmektedir. 

İngiltere devleti 51 harp gemi· 

T A K v • 
iM 

Cumartesi Pazar 
24 ŞUBAT 25 ŞU SAT 

9 Zılhicce 10 ZHhicce 
GUıı dolo~u b,47 6,4;1 

GOu ı atışı 17, 'iti 17,110 

Sabıla namazı 6,30 6.30 

o~ı e nnmar.1 12.~ ... li,'lB 

ltlodl oamazı ı~.71! 15,29 

Akşam namazı 17,~o 17,511 

~-ıtsı namazı l!l,20 19,21 

fms&k :'.0) .~.07 

Yılın gcçco l: unlc: rı 5-4- 5ıi 

Yı1ın lrı1ao .. 311 :ı ıo 

idare telefonu 
Telgraf adreal ; tısta.nbul - CVAKlT) 

Post. kutusu No ~ 
.4.BONli BEDELLERi: 

-ı 

TUrklye 

:senelil• 1400 Kr. 
Ecnebi 

2700 Kr. 

6 aylık 750 " 
s e.yhk .JOO .. 
ı aybk 150 .. 

l4GO ,. 

800 .. 
39() • 

ILAN UORETLERl: 

Altı aylık kontenjan 
listelerinin mabadi 

:(. J/o ~ 

Harp mahlllerile !ehit yetimleri 
çağnlryor. 

Kadıköy Aıkerlik Şubeıinden: 
1 - Harp maluli olan zabit ve 

neferlerin 934 ıeneai ikramiyesi 
için kayıt yoklamaları ba!lamıtbr. 
Her harp malulinin me.a., cüzdam, 
resmi senet ve nüfus ki.ğıdile bir• 
likte bizzat görünerek yoklamala
rını yaptırmaları. 

2 - Şehit yetimlerinin evvelce 
baılamıı olan kayıt ve yoklama 
muamelesi devam etmektedir. 

3 - Müracaatlarm 31 Mart 934 
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ıso sene sonra kadm Mühim bir mesele: Çocuk bakımı 
-

1

~·- Yazan = Dedikoducu "Biz çocuğu nekadar sık görürsek onun hastalanması 
Aman sôkaga çıkarken çıngıraklarını ve ölüm tehlikesi o kadar azdır. ,, 
takmayı UDUtma •• Yoksa kalabalıkta.. l T f,-'-··ı oldukça mütekamil bir me-;cudi- bi adlarla anılan belli batlı <levir-ıtanbul üniversitesi ıp .;ıa.u • 

· · uA . · d' teai profeaörlerinden thsan Hil- yet gösterir. Buna mukabil insan !erinde bu bakım yalnız an-ı ve 
"Tabii gıttım, yavrum, hem f neırolunan lem,, gazeteşı ı ı. . B "C uk k hem· yavrusu bu tekamül hallerinden baba tarafmdan evde yapılmakla - ı · · k-LJ A · A rik (Si- mı ey oc orumanm e 0 

··ı · ı. ı . . d I ' du ve mıyetı,, mevzuu ır m 
0 

k ku konser erını •.m: adım, " lem,, ga:zelesı me anm ~ . . - l b' akale uınk b .... ir sweviyede kalmıştır. ı kalmayıp, bu. nlarla .lie~.be_r mü· h d 
ta! ayyu a r.a CJllUtıu zıya- kago) !ehrın e neıro unuyor . G" .. ··h' e· Dogdugu zamanki ha.tile son· rebbı', muallım, hekim gıbı baıka em e h d . yazmıştır. unun mu ım mes 

ret ettim. 1nsan ta a:yülat sal~ on beş dakika zarfında iınyanın lelerinde~ birisini etrafile izah e· raki derecei tekamülü arasında ı insanlar tarafmdan tamamlanır. 
nunda ne isterse, neyı Y"§amak ar- her tarafmda okumnaila bati~- den bu makaleyi iki kısm> ayna· pek bariz farklar gösteren, tabiri j Demek ki, çocuk ldammda onun b ıunursa onları g·· ·· du. Erk-'- gazeteyi. eline alara.K o- ı d'... 1 k'" t h k l h 
zu3unda u h' .. lk'h oruyor .::.K rak neırediyoruz: ıger er te amü sa asında pe terbiyesi, tahsili, talimi, onu as• 
'V yaşıyor. Ya ıssı te ı lere ne kumağa baılamıtb: Gerçi zaınanı kadimde müdev· 

1 
uzawk ve uzun meı~fele. r katmct· 1 talıklardan korU:ma, hastalrkları e - - "Bakalım, dünyad .. a neler o- b l b 1 

dersin?., . . kü ven olarak etfal namiyle bir ilinı. ınege mec ur o an ır tek canı savma da dahildir. Zaten t:ıba· 
_''Ben onu bılmıyorum . Anlat Juyor, bitiyor. Me~~ yıldız~ d··~i yoktu. Fakat Milattan 15 asır ı vardır, ve -0 da İn•andır. betı'n her ıtubesinde olduğu gibi 

' d tmek ırın yenı Ur· B" ] .. . b' hl"'k b ~ bakayıısı ... . arz an seyre • evvele "it ohrak Mısırda bulunan oy e acız ır ına u u başı 0 t k hekimliğinin de iki cephesi - ''Hı'sıi telh:ıhler dairesinde bu""nler ketfedilmit ! lnıan arz üze· b 1 d b akmak b'ılh 'lk d . . 1 d çocu 
Papyroı E res den.ilen risa e e rr asıa 1 evır er e vardır: Koruma, savma .• . 1 . ayrı ayrı hücrelere konu- r'ınde otururken Merihteki insan- · · 1 k ·ı t l"f d'l c)'w• 'b' ın&an ar bile cocuklara dair bir taıkmn is· ınsan 1 1 e e e 1 eme ıgı gı ı luyor. Her hücrede bir balon var, larm yemek Ptirdiklerini bile göre t'ıtratl~r bulunmu•tur·, eski yahu· kabil de değildir. O halde ço::u.k Nitekim, çocuk doğar doğmaz 

ı · Ş Merih in•--
1

a ı da :I' h On Crede yapmak, ona BCG tatbik L 1 balon in1s,a.nha edn' mutena. en ul- bilece ı;mıf. u <>iUU r dı'lerı'n, Çinlilerin, Hintlilerin, Ro· vesı.yete mu taçtır. un vaaı· 
uı • 

1--lmı•lart O d h e 1 k l 
1 

etmek, onu c_içeg~e k,'"I as_ılamak, A h' lerj te .u e ıyor. ama gerı Ka ~ • ra a er v mn Yunamn me,hur hekimle- leri on:ı en ya .ın o an anası i e -3' vı 
15 

h tl' ·· kendi yeme~ini Pİ!İriyor. Bizim a· ma ' 1 b d B ı b" ··t lüzumunda takim edilmiş süt ver• Bazan arare ı ve yorgun vucu· b rinin eserlerinde de tedavi ve a· ba ası ır. . un ar onu uyu e-
.... h verı'c· d · d I talarımıı: da öyle yaparlarmı•. 1 kl b al ki s cak .. -- mek, küçük çocukların oynaması dun;.ın io~ır.... .. ı enız a ga. - :,;' raz ltabilinden etfola. ait bazı ma- ı ce er, e ıyece eı· , ı •. a.u, d ıd - -..1· <Devıunı "-ar) kt h al ki d k için bahçelerde yerler ayırmak, la.rı içine a ıgını z~nncuıyorsun, .,..,,.. •wıınıı:ııııuı=:ııı""-rı:ıı•nııınıııın :nıınm-.•-•nnwn lUınata tesadüf edi:mi!tir. soğu an ve . ast .1 .. ar an .• or~· 

hazan uzun seneler zındanda ka!. - Staviski rezaleti Bu ııralarda Türk hekimlerin· y.:.caklar, yanı dahıh ve hancı bır kardeşleri hasta olunca onu ayır· 
dıktan 5onra kapıların açılıp gu- den Razi ve lbnisinanın bilhassa 1 çok ınües~İrnta kartı müdafaa e· mak, mekteplerde dit muayene]e .. 

iyasile karfılaştığmı yaşıyor· _.. oıa., tarafı t ıneı uyıtam.ız4a> perhizlerden, çiçek ve kızamığın deceklerdır... . .. ri y.:ıptırmak, çorba vermek, tatil· neş z 1 k ·ı· ·ı b" ··ı ki - d -
suıı, bit abr~ 

1

h. s~v~ı dın 
1 

elk uyu e§· Görünü!e nazaran bu di.nl~nme teıhiıi tefrikinden bahseden k~· Ço.~u ug~n, Y~n~. ogmuş ço- lerde seyahatler tertip ebnek, 
mi~ gibi ır ıs ıçınke ~ak ekanıyo:· den ma.kıat, birinci Staviaıkı re· j tapl::ırı ti orta devre kadar gelmış cuk, ıut ~ocugu, kuçuk çoc~ ~ kamplar kurmak bu cümledendir. 
sun, ondan sonra pe .:.ut ve a· zaleti çıktığı zaman meselenin ve o zamanda da muteber tutul- yun çocugu ve mektep çocugu gı· (DeTilrın 'liar) 

l' hiolere kapılıyor gı ı o uyorsun, Mahkemeye tevdi edilme•ine ~·: muıtu; çünkü orta devirde h~r şe· D •• k •• h •• ı A İ:tersen ağır bir ~a~l.a)~kta~ kurtul ni olan pa)is raporunun ne gıbı ye olduğu gibi t.ababete de ~tr ta• , un u maçın u a·sası 
d ıkt,.ıt sonra ne a at evrıne gir· şartlar daireıinde tanzim,olundu- vakkuf arız olmuştur. 
d'."ini zanneder gibi oluyonun, ğunu tespit idi. . . Ancak 15 inci "snn niha?'etle- [ 112ııara!ı G ıncı sarı•ada ı - Daha cezri hareket edemez b:~,.. da pek istıraplı bir hayat ge Maktulün ailesi bu dınlenmeyı riııe doğru tababetin icadı bır kaç Galatasanyh müdafi Tevfik ko· miydiniz?. 
çird:!ttenü1.''.'."ra artık " refaha ve bizzat M. Prensin istediğini ve bi- yeni kitap neırine vesile olmuı- §arak geliyor ve Fikreti belinden - Bir çok oyunculara ihtar 
sulh \Te s runcle vardıgım duyma- · · dinlenmeyi müteakip kendi· tur. yakalıyarak iki adım öteye götür· vermiJtim •• Bir daha sert hareket nncı ld'"' . ğa b•tlıyorsun. sine tehdit mektupları ge ıgını 17 ve 18 inci .. ırd• Glis•on ta- mek istiyor. ederlerse sahadan çık>racak-. 

Bu güzel ıeyleri i~iten erkek beyan etmeldedir. rafından yazılan etfal kihbı bazı Belli ki maksadı. iyidir iki 
0

• Hadiseden sonra 
derhal: Maktulün cenazesi üzerinde ölü cihetlerde şimdi bile muteber sa• yuncuyu d6vüımekten m~etmek Duyduğumuza göre hidise ~ 

_"Öyle iıe ben de oraya gide- açma ameliyatı yapılmış. ve tren yılabilir. Termometrenin, m'.k: istiyor. Hatti 
0 

kadar ki hidiseye esnasında hazır ~ulunan tetlnl~t 
yiın ! ,, demifti. Karm olan doktor raylarının üzerine bırakılmadan roıkopun icadı, ortaya t01rıhı gülenler oluyor. F>kat heri taraf mensupları üzerınde çok fena. b'.r 
hanım iae: evvel ölmüt bulunduğu nbit ol· ınarazinin girme•i, hastalıkl:ınn bu hareketi nedense muvafık bul· I tesir bırakmııtır. B"."lar hadı· 

_ "Gözlüksüz gören ada.mı da muştur. fakat maktulün vücu- daha fenni bir surette mütaleala· B'r &aniye irinde orası seye aebep olanları şıddetle ce· 
Zl·y .. ret e~_.e;;i unfıtına!., ·~zl-ini duncJak: v•-lar 0··1~~-,::.. .,.,1..-;..Je- a ı ın mc•gu o acak - muyor. ı :r 1 d k . . . 1 ""l .,., _, 

... a.u• D ' _. "" , ,,cu... "'" ....... -~ :rın:l sebep olmuttur. karırveriyor. Telane, yumruk, sil- za ~n ırm ç ,. ,.. .. ~ • 
ilave etmitti. rinin tespitine mani olmaktadır. Emrazı etfalin asriliği Fran11z le!... )ardır. 

-"Gözlüksüz mü görüyor? im· Maktulün valideıi hasta değil- ihtilali ile ba§hr. O ihtilalin kan- J!e zabıta müdahale ediyor, DövÜ!Jlleden sonra Galatua• 
kanı yok, buna inanmam!,, dir. Oğlunun üzerinde bazı mü· Iı zemini üzerinde etfal ilmi de bir taraftan halkı nhaya çıkm:ı.k· raylı oyunculardan dördü hasta• 

_"Evet, gözlüksüz görüyor, o- hirrı evrak ve vesaik tqıdığmı söy büyümeğe baıle.mıştır. tan menediyor, diğer taraftan kav haneye götürülerek. tedavi edil-
kuyor ve yazıyor. Fakat ben artık lemekledir. Yazılan kitapbr gittikçe ço· ga edenleri ayırmıya uğraııyor.. mitlerdir. 
gidiyorum. Geç kaldım. Oğlumu· Zabıta tarafından bulunan bir ğabnı§, kitapları m~cmualar Kavga . . ·ılmıt gibidir. Hi~ Galatasaray klUbUnUn 
za söyle tarih kitabında "Merih el cantaıı içinde Yalnız ehemmiyet (l 793 te ilki) takip etmıt ve ar- kem kaı-armı verecek, belki kavga protestosu · d 1 

' • · kt · Gene duyduğumuza göre Ga-yıldızında oturan j]k • am ar.,, ten ari bır me up ç.rkmışhr. tık tüberkülin
1 

difterı seromu, edenleri dışarı atacak ve oyun 
kı.mlnl ol~uaun.,, • Maktulün DiJ.t>n 1•5t .. "yonunda rte · F k kal · · htuary klübü hadiseyi protesto 

• - kızamuk ve polionıYe 1 
serom- başlayacaktır. a 01 esını etmiye karar vennistir. 'Galataıa-- 'Aman sokağa çıkarken çrn- katiller tarafından karıdandığı ve ları rahitı'a esbap ve tedavideki bırak::ırak hadise yerin.e koıup ge• • ~ 

Y k • • ' ray antrenörü Misleı· Pödifutu.,.. lraklarrnı takınağı unutma. o • ~ehir hıırıcıne çıkarıldıktan sonra yen·ı malum" at vitaminler ve saire ' len ve en hararetli kavgacı olarak d k d' • k . 
i kal ı ' k" a en ıaıne yumru vuran F e· 
la kaıa.b"'ltk arasında ezilip· rr- öldürü düğü ku-etle tahmin olun ·b· · e•eleler ortaya ·· ·· fe r kalecisini tes ın 

... • y gı ı yepyenı m ., . gorunen ne . . . ner kaleciai aleyhine şahsi bir d&· sın!., 
_ "Yok merak etme, bir şey .ol· 

mam ama habrın için haydi çın· 
gırakları takayım. Sokaklarda kO
şu§an insanlar gittikçe azalıyor, 
bütün gidip gelmeler hep havada 
yapılıyor. kısan uç~rken kar§ılel!· 
tığı izdihamdan adet korkuyor .. 

Doktor hanım bu ıözleri aöyle· 
<likten sonra çıkıp gitmi§ti, Koca· 

81 evde yalnız kalınca. kendi iken· 
dine dütünmeğe baılamı!tı: 
_"Karım çok iyi bir insan a· 

ma, çalı~nıaktan arttk fena. halde 
çöktü. Güzellik namına onda hiç 
bir §ef kalmadı. 1 nıan bu kadar u· 

.. aınan bir arada ya,araa, hiç ZUD" 

iyi değil, ç~nkü ~nra ~ynlmak ne 
de olsa bıraz guçl~ıyor. Onun 
· . ık sık değİftirmek daha ıyı ıçın s ' 
aaha kolay olaca.k ! Ga.riptir, ka-
drolar deği,ikliğe bizden , daha az 

eyyal görünüyorlar. Benimki ba
a henüz benden brkrnadığmı ıöy
. ı·akat ben ondan artık bık-uyor. 

.. Bakahın geçenlerde heni yol-.m. 1 
a tayyaresine a ıın g\=zel kı:ıı;a tek 
ar rast gelirıem on. azıcık iltifat 
eceğinı.,, 

E kek bu surette kendi kendine r .. 
Ü üni>rken odanın ıçıne duvarda-
. !ı,.hktan bir gazete düşmüıtü. 
Tlrek bunu kaldn'arak: 
_ "A, gazete geldi.,, d~::ıi§ti. 

.ıekıın gazete her saatte bi:- defa 

maldadır. çıkarak etfal ilmini h..,. tenvır et- . etmek mümkün değil.. Kendısını u açacağı söylenmektedir, Vuru• 
Bura gazeteleri M. Prensin kat- mı·s hem de zengile•tinniştir. zorla tutan polislerin elinden h'Ur· ğ k b 

1 
• 

~ lan yumru a mu a e e etmıyen li dolayısiyle büyük bir heyecan iıu sırada hocam Czerny'nin o tularak tekrar hücuma kalkışıyor. antrenörün hi.di•eden sonra !1Jn-
gösterınektedirler. Gazetelere gö- vakte kldar muhtelif tarzda orta- Ve bu sefer kapmm ylnında du- ları söylediğini de itiıtik: 
re katHn icraıındaki füpheli ahval ya çıkmıf ve içinden de ayn ayn rarak Galatasaray oyuncularını _ Garip bir hadise. Bununl~ 
ve tartlar hu fiilin, M. Prensin haplarda mütalea edilen ınide - içeri çekmiye uğratan, Galata- baııma gelen hadiselerin hu, ii
ifadalından ko?kan bazı ali.kadar- bağırsak bozukluklarını ve bün- ray antrenörü Mi•ter Pöılifuh ar- çüncüıüdür. Bir kere lskoçyıula 
lai' lllrafınde.n yaptmldığı lıanaa- yei netlnviyeyi birer ayrı bahis kadan bir yumruk indiriy?r. Hay- kolııma bir tiıe ~urinutlardı. Fa• 
tini ve111ıektedir. olarak 2ikre değer. di bir karJfltıa ve feci bir dövüı- kat bunlar oyuncu değildi. Bence 

Bu ha" dı'ıe Stav·ııkı·nı"n ı·ntihaı· J t b" ı f ı ·ı · "Modern rne da
1
La 

f e oy e et a ı m1 " · n ... bir qyuncu kimseye ~umruk at· ~ediği ve ettirildiğini, daha açık bir tarzda ortaya çıkmış ve içinde Maç böylece kalıyor. ' maz. Arkamı dönüp ıe bana 
ıfadelerle hakikatlerin ortaya çık- 1 de ayrı ayrı tali ·bir kaç şubeye • • • yumruk vuranın bir oyuncu oldu· 
mamaıı için öldürüldüğünü iddia ayrılmısbr: Süt .rocukluğu, fer· Gürültüden sonra bir yan hake-

- ~ ~ ğunu görünce ıaıtmı.,, edenlere hak verecd< mahiyette- di çocuk hıfzıssıhati, ıçm...ı.ı püe- mine •oruyonım: KadıkllyUnde 
dir. rikültür bu cümledendir.lıwın yav - Kanaatiniz?· Kadıköy sahasındı ki hidiseye 

"olı"• mUdUrıu··ğline d k d · B bir - Feci bı·r ha'dı'se... tk·ı t .. raf 
.. ar ruıuııun a ına çocu enır. u ... gelince, Takıimde bulunduğumuz 
'·mzasız mektuplar d • 

0

ht' d k. d .., dan da kabahatıı·.. F'"kat Fenerlı'ler evreyı ı ıva e er 1, ogum .... icin buradaki hadiseyi gözleri· 
Paria, 23 (Huıuıi) - Hakim bülugwa kadar olan zamana tahsis daha sert oynadılar. Tevfiğin ha· J d'k 

M. Albert Prenı'in katil had.isesi olunmuftur. l'eketi bir hüınüniyet eseriydi, fa- Burada Betifktatla Süleynıanj. mizJe gör~ ı · 

lıenijz tenvir edilememi§lir. M. Doğduğu vakit 50 santim bo· liat füzuliydi. Soma hlikem İte ye karıılaııyorlardı. 
2
_

1 
Süley. 

Pren''m' ıeyah•t ettı.g"'ı' trendek·ı d ve ancak 3 kilo agwrrlıg'"'ın· müdahale etti. V:ıziyeti hallet· 
.... yun ·'l maniye aleyhine biten hu m:lçta. kontrol memuru M. Fourna yol- da olan bu mahluk büluğu la.- mek üzereydi. Fakat Hüsametti-

I 1 duyduğumuza göre · Beıiktaş sol culuk esnasında M. Prens'in karşı- mamladığı zaman boyunu 3 mis· 1 nin füzuli o ara: işi tekrar alev· açığı Etref, Süleymaııiyeden Bur-
ıında bir adam oturduğunu söyle- line ve a<hrlığmı ise 15 misline 

1 
lendirmesi ve hadiıe ile alakası 

ı - han isimli oyuncuya bir tekme at• mit ve hareket iıtasyonu da vaka çıkarmıştır. / olmıyan bir ecnebi >nlrenör"., yum mış, hi.diaeye poliı vaz'ıyet ede-
günü yalnız bir kiıiye gitmek ve Yer yüzünde yaşıyan canlı· tuk vurması İ!İ büsbütün çıgırm· k b' 
gelmek irin birtek bilet keaildiği· larm en başmd"" bulunup onların dan çıkardı. h d' re ır zabıt tutu!muftur, Bu 

:r B i ıae neticesinde Süleymaniyeli ni 11öylemj~tir. ı hepsine boyun eğdiren insanın M:.ç hakemi Nuri eye ıoruyo· 
Pariı polis müdürlüğüne im:.a- yavrusu diğer hayvan yavrularına rum: ınekıedir. oyuncunun ayağı kırıldığı aöylen-

ıız mektuplar halinde ve telefon- j nazaran geri olarak doğ"\r. Her ' -He~i.ni~ görd?nüz, diyor, 
la bu hidiae hakkında bir çok canlı docan veya yumurtadan çı· ne yapabıltrdım .. lkı taraf ta sert ~ • • 
ihbarat v~ki olm.aktadır. Polis 1 kan hayvan yavrusu do~duğun· oynıyordu. iki taraf da verdiğim itte dünkü hadiseler. Bu hm.. 
müdüriyeti bu aibi ihbaratı etraf· dan hemen şonm anneai, herndn· c~zaJ ... ra kar§ı sert sözlerle, el ta ıuıc~k bu kadar yazabildik. 
hca tetkik etm-ektedir. Fakat hi.· si gibi ~ezeı·, yürür, yüzer. hul~ıııa ' ve. kol hareketleriyle mukabele / Kendi hükmümüzü daha ıonra 
la bir İp ucu bulunarnatnı§•rr. J sonraki hayatına ait hareketlerle j edıyorlardr ~ yazmak istiyoruz . 
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Hia bir lahze dütündü. Sonn: zuuısuz kağıtl•r sepetinde bul- 1 

- Hakbsııuz ! dedi. Mis Hilda du1:1 
ile odaya ıirdiği zaman doğru· Vana baktı: 

Vapurcu uk 
TUrk Anonim Şirketi 

lstanbul Acentahğı 
Liman han. le le' oı-ı : 229 b 

--,--------------------~! 
Karabiga Yolu 
He• Cumartesi ve 

dan doğruya dayıım~n oturduğu Bu bir dudak boyası idi ve sor- b 
koltuğun üzerine yürümüıtü ve du: çarşam a gün'eri sa· 
cesedi kucakla.mııtı. Belki o sıra· -Sepette başka neler buldun? n t i! O de Tophane r1btrm1ndan 

-~-· . 

jinhisarlar U. MüdürlüOünden: 
Papbabçe ta'3rikasıoda vücuda getırılecere yang•n söndü r m 

tes sabna mu.dazi levazım aleni münakas1 ıfe aatın ahoacakb 
Talip!erin liste ve şar l narnevi gördiil<ten soıra munakasaya ı ıtı 
ralc etmek üzere ( % 7,S) teminatları le beraber (14/3/9341 ça 
şamba günü saat (14J de Galatada Alım Satım Komisyonun 
müracaatları. (83 ı) 

Merkez Kumandanlığı Satınalma 
Komisyonu ilanları 

da han;eri ıiltenin albn-ı koydu., -. Baıka bir şey bulamadi.-:n e- Gerze vapuru kalkar. Gi 

- Sonra biz qağıda otururken fendım !.. · d ış ve dönüşte mutat iskelele· Harbiye ve merbutu mek· j Satınalma komisyonuna g 
onun yukardan inip hançeri oraya Vana, dudak boyası tübünü aç· tepler hayvanatı iç!n 30 tan meleri (890) (84 re uS?rar. 
koyması da muhtemeldir. Çinliyi tı. içi bomboştu. Yans, kenarda I arpa 7 _. 3 j 934 Çarşamba * :Y. 4 

de unutmam-:lıyız. B:z·m aıağıda köşede kalan rujun bir kısmını e- Mudanya yoJu günü saat 14 de pazarlıkla a.. Harbiye mektebi için d" 
oturduğumuz sırada Mis Hilda- line alarak kokladı. Ve ne!iceyi lınacaktır. Taliplerin belli der parça teferrüatiyle her 
nın kahvaltısını götürüp indinnit- bildirdi: Her Pazar, salı, gün ve saatinde Topha!'ede her üç adet alidat oleme 
ti. - Duplait karmeni, sarışınlara b Merkez Satınalma Komısyo .. alet!nin aleni münakasas 

His ilave etti: mahsusdur. perşem e, cuma nuna gelınelerL (894) (862) da talip çıkmadığından 2 
- o heriften fena füphe ediyo- Vana, Gabe bakarak sordu: gunierı ıaat Y.3U da lopbaoe "" .y. ;y. 2 .. 934 Pazartesi günü sa 

rum!. - Bunu sepetin neres'nde bul- rıbtunından Bartın . ••- Ordu ihtiyacı için 5000 14,~0 da pazarbkla almaca 
Markam, komiseri 111aturarak dun?. Kağıtların altında mı, üı· k fk metre kefenlik bez 2,. .. 2 .. İlr. Taliplerin belli saatin 

Puro a at. Gıdı• ve c. öoüıte ~ 
anlattı: tünde mi? T 99 .. Cumartesı· gu··nu·· saat 15, To hanede Merkez Satın mutat is e~e 'ere uğrar. ~ 

- Mister Vanı, hançerle de- - Kağıtların üstünde buldum, 30 da pazarlıkla satın alına- ma komisyonuna ~elmeleri 
mir, tahmin ettiğiniz veçhile bu efendim! Kağıtların hepai dipte 

1 
Izmit yolu caktır. Taliplerin belli gün ve (891) (84 

sabah bu odadan alınarak yukan idi. Mister Arıerin adeti, mektup· saatte Merkez Satınalma Ko- • • • 
_çıkarıldıysa o halde katil, bu &).• lan okuduktan aonra aepete at· Her Pazar, salı, misyonuna gelmeleri. Merkez kumandanlı'"' 
hah, bu evin iç"nde bulunan kim· maktır. (889) (798) bağlı kıt'at ve müessesel 
aelerin biriydi. Bu neticeyi çıkar· - Her ıün ne zaman mektupla· çarşamba, cuma ~ "' 4 ihtiyacı için 375.000 kilo od 
mak zaruridir. rı okuyup atar? günleri Tophane rıhbmından Kuleli Lisesi için bir adet 25. 2 - 934 Pazar gÜnii sa 

- Pek zaruri defildir! Çünkü - Her gün ıaat beşte.. saat 9 da agur vapcUD kal Bronlu marka filitre ile 50 a- 15,30 da pazarlıkla almaca 
bizzat katilin bunlan alıp yukarı - Pek ala. Teşekkür ederiz. det buJ"i 24. 2. 934 Cumartesi tır. Taliplerin belli gün 

1____ 1 kar. Gidif ve oönüıte muta~ 
ç11~•nırsına üzum. yoktur. Belki, Gambel, odadan çıkıp gitti · gu··nü saat 14,30 da pazarlıkJa saatte Merkez Satınalma K 
b. b k d f ııkelelere ug~ rar. 
ır aş asını mü a aa etmek· iı· Vanı Markama dönerek anlattı: alınacaktır. Taliplerin belli misyonuna müracaatları. 

tiyen, bir başkasmm 'hüviyetini - Anlatılan Mister Ar~er dün saatte Tophanede Merkez (893) (863 
saklamak, yahut cinayeti bir baş· öğleden sonra bir kadmı kabul e~- _________________ .::,._ __ t----.--:

1
::-
1
--::
1
:---

1
-------

kaama yüklemek istiyen biri de mit· Bu hadiae saat altı ile sek1z '-::::::::::::::::::::• ll'•me••tep arı er c~=== 
bunu yapabilir. Bu hareketin kor· arasında vuku bulmu§ olacak. Ken ( ,::===a:::::m=' A .. 
ku yüzünden de vukuu muhtemel- disinin de sa.at aekiz sıralarında :: n 
dir. Hayır, benim fikrimce, bu öldürüldüğü maliim. ii U Maarif Vekô:leti 1 arafından llkmekleplerin Dördüncü ve 
hareketi cani yapm.mı.ıfhr. Bunu Markcım biraz düşündü .. Sonra H ii Beşinci Sınıflarında Okııtturulmak Üzere 
bir başkası, hem de vaziyeti bil- cevap verdi: !i ij 
miyen bir başkası yaptı. - Neticeyi birdenbire anlamı· ii u T. T. T. c. tarafından yazdırı1ıp tab'ı ve tevzii 

Vana, bir li.hze diqündükten yor muaun? Belki de boyayı Ar- ii ji fı d ·~ t:..,...._., _ __,_,_,..:J ·ı 
SOJlta aev~ etti: ıerin kendisi sepete attı. Yahut !i i~ "VAK 1 T" müessesesi tara n a'J1 ueruıı e euı en 

- Mister Markam, cani o ka· belkide bu bok ydayı.Mis HMil~aHa~tlıd. i~ H T A R 1 H kitaplan satışa çıkarılmıştır. 
dar zeki ki, bu kadar aptalca bir - A7.iz ar eş?m, ıs 1 a f: ii 
şey yapmazdL Bu ıillhlan bulun· dudak boyaaı kullanmıyor· Kullan =! 55 
ma.~n ic~p eden yerden kaldıra• sa bile bu kadar kokulusunu kul- ~i U 
:rak başka bir yere götürmezdi.. )anmaz. :: p 
Katil, bu ıilahlann burada bulun- His gene aabırsızlamyordu. An- i~ ~i 

== !. mas mı istiyordu. Onun için hançe lattı: ~; ii 
ri, Tinı vazosuna koymuf, bu va· - Mesele, dallandırılmağa gel· ı n li 

Bıı kitaplar' yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceği bir 
surette yazılmış bir çok haritaları ve resim.lerı ihtiva etmektedir. 

Bir kaılonla kapla11mış olan bu TAR 1 HLERIN fiatlan nefasetine 
ve sayıfalarının çokluğuna rağmen 16 şer kuruştur. 

.. 
Satış Ve Tevzi Yeri : lstanbııl Ankara Caddesi 

VA K iT YURDU 
d11. Araya bqka tefler airdi. Son baktı: ~==m::rm:=:::::::r.::=::m:::::m:::::ı:wa::mr-o::Q#: n a:::===:m::m::m:::mns:=".m:m ... :m:.o::ww .. :: ..... 

fı 
~ 
1 
1 .. 
1 

1 

~ kırılınca onu Minı vazoaan:ı mez. Arterin bir kadını kabul et- U :: 
nakletmİftİ. Sonra gene katil, o- mesi, bizim aradığımız meıelele- Ü 
cak demirin!n de burada ele geç- rin birini de halletmez. il 
meaine taraftardı. Katil, Mi.ter His cebinden bir aıgar~ çıkar~- lı 
Miıter Arteri, bu odada öldürdü. rak ağzına attı ve Van~ bı~az ~us .. ft 
Sonra bqk-1 bir hadise vukubul· tehzi, biraz mütecavız bır gozle \\' 

Y k _,_. •• J" k J hak· ••••••••••••••••••••-•••••::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::ı::ı::::::na••••••..-•ı••••••••••••••••••••:•••••::a;O::&:z:1::ı:::a:::&:a&::111aucw:ı:1:1111 
derece ,eytani bir hldiae p)i.nm - u arx.&ı ıurme ı ap ····-··········--········" ····-- .................... -···~------.-----
değitmesine sebebiyet verdi. Ve kında ne düşünüyorsunuz? Bize l 'So • 
bunun üzerine ceat yukarı çrkanl- sürgüyü tamir etmeyi söylemiştin! en 1zyo11 a rı 
dı. Koltuğa oturuldu. Elin bir ta- tamir ettik. T yare Piyangos is LE TM Es 1 
hınca verildi. Katil seri dön· - Bu meaele hakkında henüz j ay u Acenteİcn Karaköy Köprübaşı 
düğü zaman v°'ziyeti yeniden de- sarih bir düşüncem yok. insanlar, 1 c-1 42362 - 'iinecı Mühürdar 7.:tdt 

iitfrmeye imkan kalnıenıfb.. ıünneli kapılar arkasında oturu- ı 16 ıncı 1 ertip 5 inci Keşide Harı T-letorı 22740 

Markam hayret içindeydi. Sor- yorken katledilmezle~.w•Fak~t Mis Ayvalık yolu 
·du: Hildanın bana söyledıg1 bır kaç 11 M A R T 1934 t d• 24 

.Mz bu aayrı· mantik."ı m. e.seleyi hal- 1 e ır. SE y y AR vaşpuurSuA. T - Katil geri mi döndü?. Ve .,., • 
vakti gecikmit mi buldu?.. le yardım edecek grbıdır. · k Cumartesi 18 de Sirkeci 

- EveL Katil geri d6ndü. Geri Markam sordu: BügÜ ikramiye 30.000 Lira rthhmıncfan lfalkecakhr. 867 
dönmeye mecburdu. Çünkü Bm· - Mia Hilda size ne demişti? M 
ben Arterden birkaç aaat tonra - Mis Hilda dayısı Mister Bris· Ayrıca. 10.000, 4.000, 3.000 Liralık ikra- ersin yolu 
btlolunmuıtu. Onun cinayete benden bahsederken onun cinai· 
b:!!ka bir sahne bulmamuma 1e- yata çok meraklı ve bir cinayet it- 1 
bep, Arıere ait bpınm içerden lediği takdirde hiç bir iz bırakmı- 1 

miye ve 20.000 Liralık Mükafat vardır. 

sürmeli olması idi. Bu yüzden ka· yacak derecede zeki ve hünerli ol- -•l!!ll!l'l!!!~~B!!!~~lll!!!!!
til, kapı dıtmda kaldı Ye yeni bir duğunu söylemipi. Ben bu müla· KORı ""U u•=m=::ı--=:::m==mrumu::llllSlll!! 
feY yapamadı. hazaya ehemmiyet verm=ştim. Her J~~ 1 Dr. Ekrem Şerif ! 

Hepimiz doaa bhnıtbk. Mar- ne ise, bana kalusa buradan ayrı- İl t 

S dri Et . k .. .. k ~ •P f . kll .tffl lne.dablli.Je doçeD ·u·= 
kam hepimize tercüman oldu ve lalım da Ar~erin yatak odasına a emın uçu i Danih hastahHar mütebass_ıs~ c 

- Bir teY anl'DUyonam! dedi. gidelim. laf çvaplarnnızı orada Hikayeleri i Anl<•radakı mu ı yenenaoesınt li 

Çanakkale vapuru ~5 
ŞUBAT 

Pazar onda S rkeci rabtı· 
ınındao kalkacak. Gidiıte Ça· 
nakkale, lımır, KOi ük, t:'od
rurn, Rodos, Marmaris, Dal· 
vaot Fethiye, Kaıkan, Kıt, 
F'ı nike. Antalya, Alanya, Mer· 
sin'e. Döoü,te bunlara i i•e 
ten Taıucu, Anamur, Kuıada· 
sı, Gehboluya uğrayaca .tar. 

Tam bu •trada Cambel içeri yapabm. Buna muvafakat eder Kıtap baıınde bası'ıyoı, il Cağa o a Orııan Bey •p_ar~ı· ft 
girdi ve: 1 misiniz? vakında çıl<P.C ... <tır. ! manı 6 ru'llaravl' nakletmı$lır. li 

l (Devamı var} Remzi k it ııoh ıı · esi 50 kuruş ! fel. 2038 .ı 
- Efendim! dedi. Şunu, lü- :awww wamrmıwwwı:mmm:m=::::: •-··--------~ 

(t.68 

Zafiyeti urrt miye, itteb- F f ti 
aıahk ve kuvntı"zlik ha- o s a 1 
Jihacia bGvük faide Ye 

te1iri g6riilen 
ark Malt 



Istanbul Halkevindeki • 
merasım 

-- <B81 ....,. 
1 bu:ıl aal'famıuıa, Seıleri araımda Cevdet Kerim 

mer.,;mln de radyo ile dinlenile· Bey fotoğrafı ulı ve yerine otur
aeii teabit edilmifti, du. Ali Riza Bey sözüne dcTalll e-

Bunuıı için meruimde hazrr derek: 
bubmnıak iateyenler erkenden E vlıniz için, ( C\Unhuriyeti) ve ( lıı· 
Halken salonunu doldunnuı tu. lali.p) yohında, milli ülküye giden mil-

y er •bnıt olanlar ara.amch lı· li kültür yolunda yeni bir atılı§. yeni 
tanbul ..I.Yi Muhiddin, vali mu• bir bızlanıı lüzumunu öğütlemek, ipret· 

avini Ali Riza, belediye reiı mu• lemek manaınıda da alıyonız. 
. Bundan da, daha çok, daha verim· 

aviaİ }limit Beylerle bir çok li çalıpnak heyecanmı duyuyoruz. Onun 
meb'uılu, lıtanbulun fırka tqki· milli ülküye vannak için söstcrdiği yol
litı j.p}:ırr ve ileri gelen memur• dan tek kafile halinde yorulmad1111t yıl
ları ,tanınmlf tacirleri, banka di- nıadan yürüyece~~~ bir kedi~ daha 

1 • ·· bu b.. ··k a-·a-- onunde ant e yonu:. kt'·r en mueaıeıat ·· ·ıı uyu ··---r~ 0 
.' h mumenı e• Ali Rı.ıa Bey bundan sonra. ls~bul 

n ~y Y anımlar bulunuyorlar· halkcvinin iki senelik faalıyetınden 
dı. bahııetn'liş ve dil, tarih, edebiyat, tem· 

Gerek Ankaradaki ve ıerekıe ail, kütüphane, nc§riyat. halk ders
lstanbuldaki menıimin hlllk ta· haneleri müzeler ve sergiler. köycüler, 
rafından dikkatle takip edilebil- güzel ~~atlar, içtimai muavenet, spor 

· için Halkev· .. .. B 1ubelerının salışmalarmr uzun uzadıya 
aıet1ı ks' 1d onune, ey•zıt izah etıni! ve §U §C kelimelerle aözlerini 
ve a ım mey anlarına radyo bitirmiştir: 
tertibatı yaprlmııb. "Yurdumuzu, dünyanın en mamur, 

Saat ikide en medeni memleketi seviyesine çıkara· 
Sa:lt tam 14 ... Radyoda An· cağız. 

kara merkezinin ıeai duyuldudu. Milletimizi, en ııeniı refah vuıta ve 
kaynaklarına sahip kılacağız. '1/e: ' Al Kültürümüzü, muastl" medeniyet ... 

- o .... Buraıı Ankara.. Şim· · . . ,__ w 
vıyeaının üstüne çuuuacagız. 

eli Ankara Halk evinde Bat vekil Bunun için, bizde zaman ölçüsü, 
Jt111et Paıa Hazretlerinin nutkunu Keçmiı aıırlarm a~'.ıetici zihniyetine 
dinleyecekıiniz.. ~öre değil, aımnızın sürat ve hareket 

Ankara Halkevinde mer1ıim mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen 
l E I 1 zamana niıbetle daha çok çalııacağız ... 

bat aınıttı. vve a atik.lal martı Daha az zamanda daha büyük itler J'll· 
çalındı. İstanbul Halkevini doldu- pacaiız. 
,anlar ayakta Türkün bu öz mar· Ohalde arkadaılar, it baıma.,, 
,ını hünnetJe dinlediler. Cevdet Kerim Beyin nutku 

Banu ismet Paf:ı Hazretlerinin 
nutku takip etti. Baıvekilimizin 
bir çok defalar alkıtlarla kesilen 
nutkunu Necip Ali Beyin nutku 
takip etti. 

Ankara Halkevinde temsile 
batlanmaaı üzerine r.a.dyo k:ıpan• 
dı ve İstanbul Halkevinin yıldö· 
nümünün .kutlula a ına batlan-
dı. 

ıstanbul Halkevlnde 

Ali Rıza Beyin alkışlarla biten nut
kundan sonra Cevdet Kerim Bey söz al
tnı1 ve halkcvlerinin faaliyetinde vilayet 
ve belediyenin gösterdiği yardımdan d~ 
layı vali ve belediye reisi Muhittin Beye 
tc§ekkür ettikten sonra bilhaesa dcmit
tir ki: 

Arkadatları 

Milli bir müeaıeae ehemmiyetini at• 
fettiiimiz halmlerine airmek ve orada 
milli kütlenin harbiyesine çalrpnak için 
fırkaya airmek fBrll yoktur. Halkevlcri 

Meraıime evveli. tehir bando· inkılaba, •e milliyetçi bir havanın bütün 
ıunun çaldığı f ıtiklal martı ile vatandaılan saran bir kardeılik duygusu 
batbndr. Ayakta dinlenilen bu içinde çahpc:ağı bir yerdir. Yalnız, ka-

tiyetle bilinmeti lazımdır ki ne mahiyette 
nıart alk.ıılarla bitti. Bunu mü• olursa olsun cerilik ve beynelmileld fi· 
teak'.p gene !ehir bandosunun kirler burada yer bulanuız. itte inkılapfr 
:<And) t dinlendi. ve milliyetçi olan ve halk için kurulmaı 

Ali Rıza Bey kUraUde bulunan bu YQ\>arıın mesaisine igtirake 
Jatanbul Halkevi reiai Ali Riza ve bilgilerini b1.1 lca.naldan yurttatlara 

ld. K"' • d h yaymak •tland- bulunan bütün vatan· 
Bey kürsiye ge 1• uraı e azır· daıları bu tesit •· ·· d ·· ·· .. d ı..: 
Ianmıll olan büyük bir çerçeve · gunun e onumuz e'" 

~ ıoenemn çalıınıa imecesine bir daha davet 
duruyordu. Ali Riza Bey dedi ki: ediyoruz. 

Saycılı ve sevgili arkadaılar, S~~ın" ~ Mustafa Kemal Haz· 
Bugün bu saatte yurdumuzun tam re~.len~ ·CÜınhuriyetin onuncu yıl dönü• 

seksen yerinde kurulnluı, anmi kültür· ~~ m~naıebetiyle millete yaptıkları bü· 
Jere kaynak. olmuı halkevleri ve bunlar- yuk hıqpla!Ttıdan ıu parça.mı tekrar e
dan biri olan evimiz enain bir 1eTinÇ derele bitireeeiiın: 
içinde çalkanıyor. (Az ı<lnıanda çok ve büyük iıler yap-

Bizim bu gÜnkü bayrammıız tek tık. Bu itlerin en büyüğü, temeli Türk 
deiil çifttir. Onun için bizim sevinci· kahr81banlığı ve yükıek Türk kültürü 
miz iki kattır. olaıı Türkiye cümhuriyetidir. Bundaki 

Çünkü, dünyaya (yirminci arsın eı· m~~alayeti Türk milletinin ve onun 
siz adamı) dedirten Ulu Gazi. cümhu· de~erli ordusunun bir ve beraber olarak 
riyetin onuncu yıl dönümü hatırası ola· Ullnki.rane yürümesine borçluyuz. Fa
rak fotoğraflannı evimize arnıaıan et· ~~ Yaptıklarmuzı ula kafi görmüyoruz:. 
mi! bulunuyorlar.. Şu dakikada onun da Çunkij daha çok ve daha J;>üyük iıler yap· 
derin minnet ve sevinci içindeyd·• • ~ mecburiyetinde ve azmindeyiz.) 

Çifte bayramımız kutlu olsun arka. Bu büyük direktif bundan sonraki 
:faolar. çıkacak ve yolumuzu kapıyacak ıüçlük-

Bu çifte baynuunuzı, o bü,.ük anna. lerden çekinmek ve kurtulmak için dolq· 
ıanm önünde 1anı ile eiilerek ve 011- ınak değil, bilakiı ııeçen zamanlarda ol· 
~an ilham alarak kutlulluyabilmerniz için dufu aibi b\I zor1uldarm bağrına daha 
Ik önce. bu büyük timsalin, bu ülkü Jna. biiyük ölçüde .. Jdırmak lüzumunu itaret 
!,edenin sayaılı :reriııe aıılmaaını, •vinıi. ediyor. 
ein hakiki hami ve reiıi Cevdet Kerim Sörimü bitirdim. JatiJdal ve inkıJap 
Fleyefendiden rica ederim • :yolunda ölenleri huzurunuzda bir daha 

Dakikalarca suren ~•kıt taziz eylerim. Cümhuriyete ve inkılaba 
baiınma teyit eylerken Türk milletinin, 

Bunun üzerine Halk Fırka,ı Tiirk vatanm~ Türk cümhuriyetinin 
lst.1.nhul vilayeti idare heyeti re- 'temzi olan Gazi Mustafa Kemale sonsuz 
isi Cevdet Kerim Bey küraiye minnet ve merbutiyetimizi ifade için he· 

geldi ve Büyük Gazinin kendi el pinizi kıyama ~~vet. ederim. 
yazıları ve imzalariyle İstanbul Bu davet u:ıerıne hazrr bulu· 
Halkevine armağan olarak Vtt· n:mlar ayağa kalkımı!lar. v~ alkış
di•kle.·i profil fotoğrafilcrini kür· lar araımda nutuk bJtmııtır. 
sünün e..rkasma ve yüksek yere ::U· AptUlhak Hlmlt'in tliri 
mağa batladı · Bundan sonra F eyziati liseai 

Bu anada herkes ayağa katk. müdürii Hıfzı Tevfik Bey kürsüye 
mıt ve Gaziyi alkı,hyorlardr. Al· geldi ve dedi ki: 
kr§ d,kikalarc'1 devam etti. --Sevi~li ,unde burada bulu· 

- Yata Gazi... Var ol ... ı namıyan üstat Abdülhak Hamit 

Bey manen bulunmak iıtediler 
ve okumak için bendenizi tevkil 
ettiler. 

Hıfzı Tevfik Bey büyük bir he
yec:m içinde üstadın (Halk) tiiri· 
ni okudu. Bu ıiir üstadın en 
kuvvetli eserlerinden biriydi. Da· 
kikalarca alkıılanan bu manzu· 
meden sonra Mitat Cemal Bey 
kendi yazdıiı pirini okudu. Na· 
11ra ve Semiha H:ınımlarla Yusuf 
Ziya Bey manzumelerini dkudu· 
lar. 
Rusyaya qlden sporculara 

hediyeler 
Bunlardan ıonra küraüye aelen 

Ali Riza Bey yazın Ruıyaya git· 
ınit olan ıporculara Rus ıpor bir· 
liği t:lrafından gönderilen hediye
lerin tevzi edileceğini bildirdi ve 
vali Bey tarafından hediyelerin 
dağıltılma.amı rica. etli. Vali Mu· 
hiddin Bey ıporculara birer birer 
hediyelerini dağıttılar. Bu bedi· 
yeler birer madalya ile bir~r mek· 
tup idi. 

Hediye .:ılan sporcular pehli· 
vanlar ve atletler Hakkı, Meh· 
met Ali, küçük Mustafa, büyük 
Mustafa, HaydaT, Vildan Aıir, 
lımail Hakkı, Abbas, Seyfi, Se· 
mih, Y wıuf, Nuri ve Çoban Meh
met Beylerdi. 

Hediyelerin tevziinden sonr:ı 
Muhiddin Sadrk ve Ferdi Ştatser 
Beylerin konseri dinlendi. 

Pek çok alkıtlanan bu konser
den sonra san'atkadara Ha.lkevi 
tarafından bir büket verildi. Me· 
rHime de nih:ıyet verildi. 

Hazır bulunanlar Ha1kevinden 
aynlırken kendilerine Ev ııamma 
ufak paketler içine konulmut fe• 
kerler hideye olarak tevzi edildi. 
Çekllen ve gelen telgraflar 

lstanbul HıUkevinin yıl dönü· 
mü münasebetiyle dün Büyük C:ı· 
zi Mustafa Kemal Hazretleriyle 
Büyük Millet Mecliıi Reiıi Ki· 
zım ve Başvekil IMnet Pap. Haz
retlerine ta2iın telgrafları çekil· 
mittir. 

Yıl dönümlerini ve yeni kuru
lutlerini tes'it eden 80 Halkevin· 
den dün İstanbul Halkevine te'b· 
rik telgr:ıflan gelmittir. lıtanbul 
Halkevi de mütekabilen tebrik 
telgrafları çekmiştir. 

Gece yaptlan merasim 
Dün gece Alaykötkünde, Halk· 

evi merkezinde ve Beyoğlu Halk· 
evinde, Şehir tiyatrosunda. da me· 
raıim yapılmııtır. 

Halkevi merkezinde saat heı 
buçukt~ Na.kiye Hannıı ta.rafın· 
dan bir konfcranı, bundan sonra 
bir de ko~er verilmiştir. 

Alay köşkünde · 
8,S te Refiok Ahmet Bey tara· 

fından bir konferans verilmit ve 
Münir Müeyyet Bey tarafmd&n 
da. kendi yazdığı (Anam ve ha· 
b:ım) isimli memur tiir okunmuı· 
tur. 

Bundan sonra bir tem$il veril· 
mittir. 

Beyoğlunda ve fehir 
tiyatrosunda 

Ha.lkevi Beyoğlu binaımda et· 

ki maarif müstetarı Mehmet E· 
min Bey tarafından bir konferans 
verilmit ve bundan aonra (Havay· 
yen Gitar) la bir konser verilmiı
tir. 

Şehir tiyatrosunda Bolu meb'u· 
ıu Cevat Abbas Bey tarafından 
inkılaba dair bir konferans veril· 
mit, llhanii· Bey tarafından bir 
manzume okunmu! ve bundan 
sonra Şehir tiyatrosu san'atkar• 
1an t.rarmdan (İstiklal) piyesi 
temsil edilmittir. 
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ismet Paşanın dün }\nkara halke
vinde söylediği nutuk 

-- Baştarah ~ incl sayıtada 

nin kuvvetlendirilmesi için nuıl 
iatifade edileceğini telkin eden 
bir toplantı yeri olmalıdır. 

Arkadatla.r, 
Güzel IAilatlar yalnız yükıek 

bir iman cemiyetinin temeli olan 
ince ve güzel hiıleri terbiye eden 
va.uta değildir. En aert iradele
ri de ye.tiıtirmeğe vaırta olan baş· 
hca. bir münebbih, batlıca bir yü
rütücüdür. 

Çetin bir mücadele hayatında 
uğraşacak unsurların yüreklerinde 
kuvvet, nefe, hayat, azim bul· 
malan, muvaffak olabilmeleri, 
mücadele edebilmeleri için hem 
hatlangıç nokta11, hem de vası

tası ve hem de neticeye ermenin 
tesiri tılırmı güzel sanatlardır. 

Halkevleri güzel şanatlanm yal
nız kendi cemiyetlerine ruh veren 

vasıta değil vatandaşları terbiye e 
den onları ça.lıtmağa, hırslandı· 

ran, onlan vatanı güzelleştirmek 
ve çiçeklendirmek için daha. çok 

iş-tiha. ile techiz eden ba,lıca bir 
terbiye vasıtası aaymalıdır. Bu· 
ra.da bütün halkevlerini güzel san· 
atları sevmeleri ve ıevdirmeleri 
ve yaymaları iç.in heyecan duynıı· 
ya te§vik ediyorum. (Alkıtlar). 

Halkevlerinde toplanan vatan
daşlarım, 

Halkevleri bütün vatandaşla· 
rm ·bu va.tanda ülkü sahibi çalış· 
mak iatiyen bütün güzide unsurla· 

nn toplantı yeridir. Bu sene bize 
halkevlerinin faaliyeti hakkında 
verilen maliimat hepimizi mem· 

nun edecek kadar zengindir, fa· 
kat önümüzdeki sene yeni 25 
halkevinin bir1etmesiyle toplanan 
büyük camia vatana daha büyük 
hizmetle?', daha aürekli daha fe· 
yizli neticeler vermelidir. 

Arkada§lar, 
Bu vatanın aıırlardanberi muh· 

taç olduğu §ey vatandaşların tek 
bir aile gibi toplanarak orada va
ta.nrn ilerlemesine ınedar olacak 
esulı faaliyetleri beraber tan· 

zim etmeleri ve beraber takip et· 
meleridir. Halkevleri bütün va
tandatlann mütterek malıdır.Halk 
evlerinin temiz feyizli ve ilerler 
bir halde olması bütün devlet 
memurlarının vatandaki bütün 
entelektüelleri ıınıfmm bütün iler· 
lemek istiyen unıurlann müşterek 
malı, müşterk vuıtaııdrr. Halk· 
evlerinin herhangi bir muvaff akı
yetsizliğinden doğacak herhangi 
bir meauliyet hepisinin, hepisinin 
boynundadır. 

Arkadaşlar, 

Halkevlerini çoğaltmağa çalış· 
malıyız. Halkevlerinin sesını 
memleketin her tarafına işittirme· 
ğe, yaynıağa çalışmalıyız. Halk 
evlerinin yükselmesi her vasıta ile 

mücehhez olm.uı için devlet me· 
murundan vata~daşa kadar her· 
keı aklını ve elinden geldiği ka· 
dar vasıtaaını birleştirmeğe çalış· 
malıdır. 

Bütün halkevlerine söylüyo· 
nim, muntazam feyizli çalışma
nın temeli, müesseselerin bütçe 
noktai nazarından düzgün olması 
nı temin etmektir. B~kasınm 
lutfuna ve yardımına ihtiyaç gös· 

hayat o halkevinde bulunanlarm, 
halkevinde bulunan aile efradının 
emin ve muntazam ve devamlı ya· 
şamasmı temin edebilecek bir büt· 
çeye akıl erdirmeleriyle mümkün 
olabilir. Bütçe müvazi ve 
vesait mahdut olabilir, fakat her 
şeyden önce muntazam ve devam· 
Jı olması lazımdır. 

Yeni Türkler, açıkta, kırda, 
spor meydanlarında, dam altın· 

da halkevlerinde ideaJist vatan· 
daşlar toplanışı halinde ya~amak • 
ta ve yetişmektedirler. Bütün 
halkevlerine geniş feyizler dile· 
rim. (Sürekli alkışlar). 

Necip Ali Beyin nutku 
Halkevlerin·n :ı.çılrt yıl dönümü 

münasebetiyle Denizli Memb'usu 
Necip Ali Bey Ankara Ha1kevin· 
de b:r nutuk söylemiştir. Necip 
Ali Bey nutkuna. şöyle başla.mış, 
tır: 

"Muhterem 
beyefendiler; 

har.mıefendiler, 

Halkevleri kendisine verilen 
istikamet içinde her gün dünden 
daha büyük bir inan ve. istekle 
bir :ıdmı daha ileri atarak inkitaf 
ebnektedir. Türk tarihine, Türk 

mil'etin.e karşı yüklendiğimiz ağır 
ve büyük vazifenin tarihi mes'u· 

Jiyeti içinde aziz ve kutsi ülkümü• 
zün ufuklanna yaklaşırken heye
canımızın bir kat daha yükseldi· 
ğini, ::.zim ve irademizin bir kat 
daha kuvvetlendiğini duymakta· 
yrz. 

Milli ben.liğimizin nihayetsiz 
derinliklerinden kopup büyük 
Türk inkılabmın ilk başlangıcı 
olan istiklal kavgası devirlerin-
den başlıyarak gittikçe artan ve 
yayılan bir nehir gibi akan az.mi• 

m'zin bizi en yakın ve en faşıla• 
cak bir zam~nda maksadımıza 
götüreceğinden asla §iiphe etmi· 
yoruz. 

Müteakiben milli bünyenin iç 
hayatı, man.evi varlığı üzerinde 
durmuş, imparatorluk devrinde 
en ziyade ihmal edilen ve ayni z:ı· 
manda yanlış ve korkunç bir is
tikamet verilen teyit! manevi ha
yat olduğunu, büyük şefin İr§at 

ve himayesi altın.eh çalışan ilim-

lerimizin faaliyeti dünya kazanç 
telakkisine yeni ufuk açmıya baş· 

tadığını zikretmiş, sonra Halkev· 
!erindeki şubelerin bilh'.lssa tarih, 
dil çalışmalarını anlatmıştır. 

Amasyada 
Amasya, 23 (Hususi) - Vata· 

nın bir cok yerlerinde açılan 
Halkevl;rinden biri de bugün A· 
masyada açıldı. Açılma merasimi 
büyük bir lclablrk içinde yapıldı. 
Candan ve heyecanlı nutuklar 

söylen.erek bu uğurlu inkılabın 
başında bulunan ulu kurtarıcı 

hakkında coşkun saygı duyguları 
izhar edildi. Orta mektep talebe· 

si tanfından istiklal marşı aöy· 
lendi. Sonra and içildi, nutuklar 
söy!endi. Halkevin~ ali!.ka büyük· 
tür. 

Ada pazarında 
Adapazarı, 23 (Hususi) - A· 

dapazarı Halkevinin açılma şenli· 
ği bugün büyük mer:.simle yapıl· 
dı. Halk fırkası binası tamamen 

teren bir hayat suni ve .süreksiz doLmu§tu. Fırka reisi Galip Bey 
bir hayatbr. Onun devamına gü- ve diğer hatipler tarafından nu• 
venilemez ki, feyzine ve tesiri- tuklar söylendi ve alkışlandı. A
ne inanıl.m. i dapn~rhlar He.lkevine büyük biı· 

Her ıeyden evel devamlı bir i alaka göstermektedir. 




