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H~taya dair kati anlaşma 
bugün Cenevrede imza edildi 
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; Cenevre, 29 (Hususi Muhabirimizden, saat 19,30 da) - Hatay hak'k~·n·:"''"i ! daki Türk - Fransız kat'i itil8fnamesi bugün Cenevrede imzalanmış ve i 
( Konsey bu anlaşmayı ittifakla tasdik etmiştir. Bütün Cenevre muhiti bu i 
' mesut h8dise dolayısile sevinç içindedir. . 1 
T'ü"~k.i"Y";"· .. ; ·; ....... s·~"~'i"Y·; ....... h;i"diiti';·;i·~ .. i ......... g·; .. ~;";;'if"";iii'ii';i""";·i;~ 

Türkiye - Fransa ittifakı da bugün imza edildi 
DUO m~~~~<e$Ülilld<e 

e:ı n 0 <§lş liil1ı ~ifil o lfi1 ~ e lk o ü : 

Hatayda Türk dili 
üstün olacaktır 
aşmaları Konsey 

... tasdik etti 
- İskendeıun 

Bu imzayr müteakip Milletler Cemi • 
yeti konseyi derhal toplanmış ve San -
cak meselesi hakkında raportör İsvec 
H ariciye Nazın Sandlerin raporunu av: 
n en kabul etmiştir . 

Konsey esnasında Fransa Haric;ye 
Nazırı Delbos, İngiltere Hariciye Na. 
zrrı Eden, Sovyet Rusya Hariciye Ko
miseri Litvinof ve diğe r murahhaslar 
Sancak meselesin:n iyi bir surette hal -
ledilmi§ olduğundan dolayı memnuni • 

Kati b tiklaline kavuşan Hataydan bir manzara 
yetlerini söylemişl erdir • 

Imzalıyanlar 
Cenevre, 29 (A.A.) - Anadolu A • 

• Ponso imzalamışlardır. 
Jansmın hususi muhabiri bildiriyor : Muahede ve itilafı, Türkiye namına Dil meselesi 
Hatayın tamamiyeti mülkiyesini te _ Hariciye Veki.li T evfik Rüştü Aras, 

min eden Türkiye - Fransa muahede- . • müsteşar Numan Rifat Mene _ 
si ve Türkiye - Suriye hudutlarının s yası 
kefaleti altına alan T ürkiye - Fransa mencioğlu ve Riyaset i Cümhur umumi 

itilafı bur.•:.in Milletler Cer .. ·yeti Başki. katibi Hasan Soyak ile Fransa namına 

Cenevre, 29 (A.A.) - Anadolu J( • 

jansımn hususi muhabiri bildir:yor : 
Dil meselesinde anlaşma Türkçeye 

tefavvuk verilmek suretiyle ve her iki 
lisanın kabulu ile neticelenm:ştir. 

.. tabet dairesinde imzalanmıştır. Hariciye Nazırı Delbos, Viyeno ve 

Mecliste bugünkü müzakereıe__r 

Müdafaa Vekili dedi ki: 

"Bu gidişin bir harbe varmı
yaeağını kimse iddia edemez,, 

Kii ZI ~ <? za~ pın b~k~~e~•~!!!!~~.~;rarctıc çaııştıkıar• bir devirde 
- Butun nulletıerm orduların ., 11 kimse iddia edemez ve bunun ne kadar 

bulıı11u vo B "d" • bi · l1arbe varnuyacagıı ~ " ruz. u gı ışın 1 • • ı tc bÖ'dc buhranlı bir zamanda hazırlı ksız 
uzak veya yakın oJdu!!u da talımın edılemcz. ş . " . 
b 1 ·'ti tt . e h ı· Bı·z bu hususta basıretlı davranmış ve başkalarına tek ad· u unan mı e erm vay a ıne •.• 
dUm etmiş bulunuyoruz. 1 .. z· 

A . . . 

1 

· ı· -· it da toıı l andı. Ik once ıraat 1 nkara. 29 (hususi muhabırımızden ıs ıgı a ını . . . . 
telefonla) _ Büyük Millet Meclisi bu- vekaleti büt.~ esı ıle f~srl ve ~a?delerının 
gün saat onda Abdülhalik Rendanın re- ayrı ayrı muzakeresıne geçıldı. 

Söz alan bir çok mebuslar Ziraat mü 
(Devamı~ 5 incide) 
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Hatay meselesine dair iki siyasi vesikayı bugün Cenevrede imzalayanlar : 
Tevfik Hilştü Aras Numan Menemencioğlu 

Bu gün yapılan maçlarda 

Galatasaray Ankara-
da 4-3 galip geldi 

Pera takımı da Taksim stadında 
Bulgaristanzn Vladislavya 

takımı 3-1 yendi 
Ankara. 29 (Hususi) - Bugünkü 

maç Galatasaraym 4-3 galibiyetiyle 
bitmiştir. Galatasaray; ilk yirmi daki. 
ka çok canlı, çok sür'atli ve çok nafiz 
bir oyun oynamıştır. Bu oyun ayni şe
kilde devam etse idi, maçın büyük bir 
farkla sankırmızılılar lehine neticelen
mesi icap ederdi. 

Fakat bu müddet geçtikten sonra 
Galatasarayın oyunu yavaşlamış. buna 
mukabil Ankaragücü yavaş yavaş gü -

zel bir oyun çıkarmağa başlamıştır. 
Devrenin son yirmi beş dakikasında iki 
taraf arasında müsavat vardı denile -
bilir. Şu farkla ki. Galatasarayın çıkar. 
dığı 3 gole Ankaragücü yalnız 2 golle 
mukabele edebilmiştir . 
· İdmanı noksan olan Ankaragücü ikin 

ci devrenin 24 üncij dakikasma katlar 
Sarı~ırmızılılar ile mücadelesini devam 
ettirebilmişse de o dakikada yediği 4 -
üncü gold:n sonra oyunu bozulmuştur. 
Bunda bilh1ssa merkez muavin Semi • 
Hin fena oyunu ve bek Ali Rizanın yan. 
lı müdahaleleri miıessir olmu:ştur. 

Oyunun sonlarına doğru Ankaragü
cü bir gol claha çıknrmış ve buna Ga • 
latasaray da mukabele etmişse de ofsayt 
olduğu için hakem saymamıştır. 

Umum'yet üzere Galatasaray için 
güzel bir oyun çıkardı, denilebilir. 
Ankaraı=,•:.icü kadrosunda bazı tadilat 
yapmış olmanın cezasmı çekmiştir. 

Yarınki maç form itibariyle Ankara 
gücüne üstün bir vaziyette bulunan 
Gençlerbirliğ ile olduğu için daha zi • 
yade ehemmiyeti haizdir . 

* * 
Pera ve Şişli takımlariyle iki mas 

yapmak için şehrimze gelmİ§ oları Bul
garistanın Vladislavya takımı birinci 
maçını bugıJn Taksim stadrnda Pera 
takımiyle yaptı. Saa t 5,15 te başlıyan' 

oyunun ilk devresinde Bulgar takımt 

oldukça sönük oynuyordu. 

Buna mukabil Peralılar güzel akın .. 
!arla Bulgar kalesini iyi tehdit ettiler. 

Bu devre evvela Slik sonra Bambino 
Pera hesabına iki gol yaptılar. 

Bulgar takımı buna b:r golle muka. 
bele etti ve devre böyle 2-l Peranın 
galebesiyle bitti. 

İkinci devre Bulgar takımı gittik
ce açrlan bir oyun oynarnağa ba§lac!r. 
Pcra oyuncularında ise ilk d:vreceki 
hız kalmamıştı. Fakat buna rağmen bu 
devrenin yegane golünü de yine r era 
Budiniin ayağ"yle yaprnağa muva::aıc 
oldu ve oyun 3 - 1 Bulgar takırn·r.ın 
mağliibiyeti ile bitt:. 

A lmany a Balkanla rı 
malf kône mi say ıyoı? 

Başn~kil İsmet lnönünün Atina Ee. 
yahati Başvekil )1etaksas :le ve krı:ı.J . 
la konuşmasından çıkan neUceıcır 
n~uhtelif Avru;>::.-. merkezle.·indc büyük 
bır ehemmiyetle tetkik eı:lılmckt"'dir 
Türldye Baş,·ekilinin Alina ile ~rli~ 
aras nd1 ki siyasi mümısebC'tlcr etra. 
f ıada Yunan Daş\·ckiline Londra Ye 
Parisin r.e'c~ du"~u··nd" •·· ·· b'ld" d" -· . ,, ugunıı ı ır ıgı 

ve :unanistanm da ne Almnnya siya. 
tetıne, ne de herhangi bir büyük Av
rupa devleti siyasetine ah~t olmadJğx 

(Devamı ~5 incide) 
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Bir Epope kahramanı HIJg ve lııı. şehlıllge nlcln mechuldilr? 

olarak tarihe girerken: Az kalsın kiraz bahçe-
Sabiha GUkeeD sinde yaban domuzu 

Efe Gökçen ••• gibi avlanacakbk ! ve 
Yazan : Nlzamettln Nazi' Kayseri hal kevlnln yaptığı yaya -~zllerden 

~ sltaylşle bahsediyoruz. Kır Bu bahar günlerinde dllnyanm her 
tarafmd& genç kızlar, qkın kanatla
rma sanlaralt hawı.Ianırlariren dünya
nın bir tarafmda da bir genç kız, çelik 
kanatlı bir uçağın karnında, kih bulut 
lan qıp yükselerek, kih bulutlardan 
sUzUlüp kara toprağa yaklaşarak Türk 
dilinde askerin yalnız silihlı ve dl. 
ııiplinli erkek manasına gelmediğini, 
askerl dlsiplin içinde Tllrk kızmm da 
en zor, en gilç ve en çetin vazifeleri 
başarabildiğini ispat etti. 

Bu Tilrk kızmm adı Sabiha Gökçen. 
dir. 

Ona dUn Türk mflleti:ı".n hayran 
gözleri önünde muraua bir madalya 
takıldı. 

Verilen kumanda ile yapılan il ara
sında en Ufak bir aksaklığa tahammül 
etmiyeıı miişkUlpesent, tit!7. ve sinirli 
bir asker, yaıı.t hönil bu yalçın yilzlil, 
açık almlı Tl1rt kmndan ,Cyle bahse
diyor: 

"- 8-bfh G&çmin ~lpiıe tar
ZJDJ ve liueketlerini gösterm veeika
lar yUlaıeJr heyetinizin de dJkkatlnden 
kaçmUBJfbr il ciddidir. Bu veidbla
rm lier *'-diktaW. lmb-lerhı aert 
bir •mette takip ettikleri meslek lmr. 
batmm hiç tseddild edilmeden tatbik 
edildiğini '99 kendlalnden teref mey. 
Cfanmda ve havanm gUç prt1an ~in.. 
de en çethı ~eler istendllflıt g&il
yonız. SabJha Gökçenin yldnde ya
bancı oJmadıpq bu mr meelefin 
biltün sert lmtlhanlarmı baprdıtmı 
g&ıteren bir .lri4eye phit oluyomı
nuz. Biz ona bu madalyayı memnunL 
yetle ve iftiharla verdik. lladalyumı 
bütün vatandqlar ve bUtUn dünya ö. 
nUnde iftiharla ve göğsünü gere gere 
tqımakta haklıdır. Kahnn1an kızı. 
mız Sabihanm havalanmu:da birçok 
kahraman Tllrk km yetiştirmek için 
iyi bir teşvik misali olacağına emL 
nim.,. 

Başvekil tn&ıUnden gllul sanatlar 
uhumda bir eser için, keşfedilmiş 

kıymetli bir maden, muvaffak olmuş 
bir hitabe veya kazıinıln111 bir yUz 
metre sürat kotusu için kllc;Uk bir tak
dir, mültefit bir tebessüm koparmak 
belki kolay bir §eydir. At!'ll, General 
lnönünden askerlik sahasmda bir san
at itimadı ve bir kahramo.nlık beratı 
kazanmak yine lnönilnün bıu.at söy
lediği gibi çok çetin bir :m•.ıbanı as. 
kerlik kaidelerinin blltUn f ormalitele. 
rine uyarak başarabilmekle milmkün
diir. Askerlik sahasında, btihassa as. 
kerliğin en modern teknikiı kısmında 
böyle bir bqan çok cesaret ve ciirete, 
çok bilgiye, meharete, bUyük bir 
memleket sevgisine, ve sarsılmaz bir 
ınanışa bağlıdır. Verilen madalya na
sıl bir şerefi ve onurlanmavı ifade edi. 
yorsa İn6nllnün sözleri de ~. Gökçenin 
şahsına bütün bu meziye1..ir.ri tıpkı 
öyle ve evvelki kadar eereru bJr tekil
de şifahi ve aleni bir berat ile mal 
f:tmiJ oluyor. lnönUnUn btı &ö.ıleri ile 
ulqı)&n netice ancak 'l'ilrkiye harp 
akademyalarında uzun yıllv kafa yor. 
mak ve memlekP.tin müdafaa cephele. 
rinde kol, bacak kaybetmek Ve:J& CL 

mm dielne takarak memlekeU, bir par. 
Çumda, b!r zafere ulqtmnalda kua.. 
mlmuı mUmkUn olan neticedld Yani 
uker olmak, temiz, düri18t ve yefit 
mQhartb ve mlldafi olmak ee.ref ve me
zlyepdlr. 

Çelik ~th uker ve muharib 
'l'llrk 1mmt ben işte bu te:refll htlvi
yetl lçlnSe ve laayran bir vatandq m.. 
fatiyle se1lmlıyorum. Ve hatırhyo. 
rum ki timdi garbi .Aııado~uda ödemL 
ee yakın Çatal lataayonu yanında bir 
abide ile hatıram taziz olunan bir 
başka Gökçen vardı. İBtiklil mUcade. 
lesinin saf kalpli, yeğit mücahitlerin
den Ödemi§U ihtiyar efe ve ıehid 
Gökçen ... 

Emin olabilirsiniz bayan Sabiha! 
Şerefli gilntlnllztın en büyi.lk mes'udu 
adaşınız olan bu Gökçend1r mutlak. 

Nizamettin NAZiF 

Ecnebi propagandası 
ve Tan'ın 

sayısız hataları ... 
Y azan: Haradavut 

Şu Tan gazetesi ömür şeydir doğru. , 
su. Eğer idare müdürü ben olsaydım, 
atesine beriaine çorootu serperdim. Zi. 
ra ba derece zekl ve dirayetin nu.a. 
ra f(lmesinden korkardım. 

Amerikan kültiirUntin İstanbulda 

bir nevi işgüderi, maslahatgUzan imiş 
gibi bir ta.vır takınmaktan hususi bir 
zevk duyan dostumuz M. Zekeriya 
dün öyle bir tezada düşmüttll ki, gö
renler parmak ısırdılar. 

Tan, beşinci sayfasında dört ıUtun. 
luk yılankavi bir çerçeve jçinde nal 
gibt harflerle ecnebi propagandasına 
karşı yaptığı bir protestodan bahsedi. 
yordu. Mevzuu 3u: 

"Almanya iatihtıırat bilrcsunun ls. 
tanbul milmessili Valter E. Breli Tan. 
cılar.ı hazır bir makale göndermiş. 
Makale tabii Dr. Göbels tarafından 
kaleme aldınlmış "Deutschland Ober 
Aile~,, markalı bir dolma. Yanında bir 
de ~ektup varnug. Bunda da (Makale· 
nin yalnız Tan için YazdınlJUJş oldu
ğu, istenirse altındaki im~~nm siline
bileceği ve Berlindeki Tan muhabir 
( ! ) inden alındığı rahat rahat söylene. 
bileceği) bildiriliyormuş.,, 

Tm'cılar ağızlarını açıp gözlerini 
yumuyorlar ve yumrukları-:u sıkıp ter 
ter tepinerek bangır bangr: bağırı. 

;v.:orlar: 

- Vay efendim, bizi propagandala. 
rma vasıta gibi kullanmak :stiyorlar! 
Memiekette ~tınalacak ad:ım arıyor. 
lar! Biz §Öyleyiz, biz böyl~~ iz! Şöyle
yapıism, böyle asılsın, öyle kesilsin! 
Falan filb ... 

Bunu okuyunca ben şöyir düşUn

öUr ... : 

Almanya istihbarat bürnsu killtü
rel, ekpnomik ve siyasal btr neşriyat, 
propııganda ve... mutlaka bır casus
luk teşkilitıdır. Bu teşaratm lstan. 
bulda bir mümessilinin bulunması de. 
mek yapacağı işle hllviyeti ve manası 
peşinen malum olan bir Almanya va
tandqınm "bile bile lidea., aramızda 
bulu?Jması demektir. Eh b'J Ker Brell 
İstaLbulda sinek avlıyacak değil ya ... 
Elbette calışacak. Hilkmnrhn bu nevi 
unsurlara dikkat eden müesseseleri. 
nin vazifesi, her memlekt!t'..e bu nevi 
misafirlere yapıldığı gibi, gözUnil dört 
açmak, her hareketlerini yakından ta
kip etmek ve bunların temas etmek is
tediıderi vatandaşların vazifesi de 
miW ahlik ve menfaatleri'l çerçevesi 
içinde hassas olmak, avıanmamağa, 
llet olmımafa calıfllıaltt•r. Bunu 
Tan gazetesinin dJf 111yua kıammı i
dare ettiğimiz gilnlerde y!ne Tan aiL 
tunlarında birkaç kere ortaya atmq. 

(Devamı 6 ıncıda) 

lokantaları is t iyoruz 
Yazan: Ensar/ Billent 

Sanıyorum ki Halkevleri &ı asında 
köycülükle en iyi uğraşanı Kayseride. 
kidır Kayseri münevverlerinin köycü. 
lük iıtini zevkle ve fUUrla kavnıdıkla
rm1 gösterecek ve ispat ed1:eek delille
re malikiz. Şüphesiz orta Anadolunwı 
bu gUF.el şehrinde yaşıyanlarm birço
ğu Kayseri civarında da köyler oldu. 
ğunu ve bu köylerde bı.tlJnaniarm 
derferiyle zaman zaman hemderd ol. 
mak lizımgeldiğini anlamı~ olmaktan 
çok uzaktırlar. Lakin Türkiyenin üç 
be§ şehrini saran geniş ovalardaki 
köylü Q11JJD&nına ~lıp köyün aehre ve 
şehrin köye karwı ısrarlı v~ muamma
lı tarafı kalmamuma çalı~.-ar bir avuç 
Kayserili mllnevver.n mc~odla çalış. 
mak hUnerine mükemmel :,urette vA.
kıf bulunduğuna mutlaka inanmak la 
zmıdır. 

Dün, Mimar Slnamıı doğdutu köye 
doğru yapılan yaya gezinl'l ve köyde 
yapılan incelemelerin hesabını veren 
bir brotur aldık ki Kaysec :deki tabı 
imkAnları içinde bbe böyle faydalı ve 
g\17.el bir eeer kar.andl!'mış olanlara se 
vinc:mizi bildirmekten ke:ıdimizi ala
madığımızı buraya kaydetmek isteriz. 

Kayseri valiainJn batkanlığJ altmda 
Kayseri Halkevlnin tertip ettill yaya 
köy gezilerinin tetkik notlarından Ü· 

çüncUstınü teşkıl eden ba broşürden 
ıu birkaç satın alıyonım: 

"Sıvas şosesirtl takip echrek ilerle. 
dik. Beş kilometre ötede köye sapan 
yolwJ başına vardık. Erciyag dağınm 
ıimale doğru uzanan koluııun garbın. 
dak: köy buradan görilnllyordu. Ger. 
mir köyUnUn altınt\!kl dercıyi geçtık. 
ten !Onra kafilemiz dik bi.r. yokulU 
tırmanmağa b:ışladı. Bunun 110nund& 
köyün sınırına giriliyor. "Boz tarlalar 
ara.ıımdan geçen dar, dön~n.eçli ve ha
fif meyilli yol... ilih.,. 

Ne güzel değil mi? 
BrOfiirU yazan arkadaşın adı Kl

zım ömotan. Etiler okulu bq öğret· 
menı ve Ka)'leri halkevinln müze ve 
aergüer komitesi üyelerinden olan bu 
mllnevver belli ki, yaptığmdan büyük 
bir uvk ve heyecan duymlJI. Kayse. 
rlden kilometrolarca uat "" Erciyq 
gibi arp bir dağın bir kenarmda kay. 
bolmut gibi d\ırd b1r kaya, Kayseri. 
deki Etiler mektebinden kendi otur. 
dufu eve glderı yolu nasıl tarif eder
se öyle bir kolaylıkla anrı~İ)'Or. Hal· 
kevi kafi~ berlbetlnde btr de fotof· 
raf 'Ieti getlrmig. Evvel1 köytln bir 
remnini allrıql&r, aonra k6ydeki en 
yqlı vatandq olan tqçı Ahmedhı re&. 

mini almı~ar. tıbay ldSylUnlln dertle. 
rinl sorar ve 1steklerba1 D)t ederken 
HaJkevi üyeleri de köyU &o1yal du. 
rum, folklor va tarih bakımından tet. 
kik et{nişler. 
Br~iir bize Sinanın köyünde eeksen 

Yaş'l.da altı kiıi Y8'&dığını, bunların 
hali. genç, hali dinç olduklarını, iri 
göv"elerinden umulmıyac:ık bir ~e· 
viklikle kartı karşıya ge~!p rakslar 

• yapt.ıklarını, l&I'kılar sö.) iediklerini 
öğretiyor. Faraza l&I'ktlarJan birinin 
§U p:ı rçası ne güzel: 

Ôrdek isen göle gel, 
Bülbül iaen gül6 gel 
Hakikatli yar iaen, 
El ettiğim yere gel! 
Kı.ıyseri Ha:kevinden bt>hıııederken 

bizim İstanbuldaki halk.:vlerimizin 
köy!erle alakadar olmadı:Clannı söy. 
lemek iıtememv ~iliyorum ki geçen 
bayram tatilin• istifade ederek ls
tant.u!da Halkevlerinden do? köylere 
kafiıeler gitmiş, tabibler gönderilmiş, 
köy!Ulere il&ç dağıtılm11. k:'ylerde bu
lunuı ağır hastalar şehird'!lcı hastabe
lere ,etirilmiş ve giden eb~ler gebe ka 
dml3n doğurtmuılardn. Bununla be. 
raber İltanbuldaki halkcvıerinin köy. 
cWflk iflerine hiç de iyi ba'tııbildilderi 
kanaatinde detınm. Ve b•J çabfllla 
aab undl\ g'&.sterUen bu thntalln deva. 
mmdan d& phsan wtırap duymakta. 

yun. Halkevleri beden teı iJ.yeal, bedii 
rakı;lar, konferans!ar ve yı'iönümleri 
kadar köye de ehemmiyet vermeye, 
hatti bilhaBSa köylerle ~ğrqmıya 

mecburdurlar. 
Köyü tstanbula ve lsh r.bulu köye 

götürmek dileği artık bir : azariye ol
maktan çıkmalıdır. utantıulun yanı
başındaki köylerden kaçı. ıu sekiz 
yüz bin nüfuslu lıtanbulun kaç genci
ne ve kaç münevverine maıfun yerler. 
rlir? 

IJenilebilir ki dört avcı, beş idare 
memuna, bir kıaım jandarnaa ve yürü. 
yilş yapmak itiyadında olan birkaç 
yil1. kişiden maada herkes<: bu köyler 
meçhuldür. E bu ne biçim ittir ca. 
nım? 

Bununla beraber kaba~o.ti yalnız 
halkevlerfne, yalnız münevverlere ve 
&ehirlilere yüklemek de in!Mllıı.Zl:k o. 
lur. Haddinis varsa ıu 3e:ıirden beş 
kilometre uzaklaşın. Ne bir kahve, ne 
bir köy lokantası, ne bir otumobil du
rağı bulabilirsiniz. Geçen ~ilD bir iki 
arkadaş Kilçükçamlıcadan kalktık, 
Kısıklı • Biiyükçamlıca • Tc-mruksuyu 
üzerinden Beylerbeyine ind:k. Dünya. 
nm en gUzel~rleri ve yeşil ekinleri, 
fundalıkları, çilek tarlalarım benekli. 
yen insan kümelerinden belli ki halk 
bu güzellikten kendini hiç de mahrum 
etmek latemiyor. Lakin d~ğil bir dağ 
lokantası, bir açık hava gazinosu, bir 
kağıt helvacı, bir kebabçı 1-ile yok. 
Tomruk suyunun başmda ntbet bekli. 
yorlar. Parasız su içemlyo"lun. E, o. 
hır a efendim, aclameaflzm btrfnln de 
on parası olmaz. Ne yapacak! Susuz. 
luktan çatlıyacak mı? KUc;ükçanftıca· 
da bir kiraz bahçesine gird~k. Makıa

dımız paramızla kiraz aatınalmaktı. 
Az. kalam delikanlmm biri çifteslle bL 
zi domuz avlar gıöi avlayıverecektl. 

Vali Muhiddin Üstündağ bir dağcı. 
lık klllbU yaptı. Bursanm bir kı8JJD 
halkına çok faydalı oldu. Kayak ıpo. 
nı ve dağcılık r.evkf gerek Burada, 
gerek İltanbulda onun eaerldir. Aca. 
ba yaya yilrllyüı amatörlerine latan. 
bulun misilsiz gUzellilderi &raamda 
dolqırken zaman zaman oturup clln
lenebileceklerf, eğlenebileukleri bir 
!ki açık hava \•e dal Iobntuı yaptı. 
1'1.mumı? 

Sanıyorum kl bunu hem later, hem 
yaptınr. Bu yumm hedefi Jıte budur. 

Emul&OLENT 

Yanlışlarla dolu bir 
saat 

Gazetemise koymak 
ıçm reaammıızdaıı 
bir kapaklı saat re11 

mi yapmumı late
dik. Bize yapıp getir 
dili resimde blr ta
kım hatalar ıördUk. 
Ayıp oıur, herkes far 
kma nrmumdan 
ve "ltapakJı aatln na 
mi oldutuzıu d& bU
mlyorlar" demesin • 

den çektndltlmJz tpı ntfr*lellledlk. Jl'akat 
llOFIL dilfUndlllt ki bmau Arap uçma Jcoya
lmı. Bakalım bizim farkına vardığnDIZ yan 
llflan okuyucularımız da bulalıllecekler mi! 
dedik. 

Bu mtıklfatııdtr. Yanlqlan bulanlardan 
4 klflye mubtelU hediyeler vereceıts. Cevap 
lanll ' baalran tarUdae bclU' (Arap AÇI) 
kaJdUe gGDderllm.ı Jblmdll'. Tanlı§lan 
gene o gtlnkU nGabammda bini' bini' U:yde 
decetız, 

Eğleneell bir hesap 
meselesi 

Otomobillerin numaralarmd& ilk dört ade 
dlal lllellel& 1,2,8,4 olarak tarzedellm. Polüln 
beabma sOre iN ..ıwnıarla bulunacak en 
bUyUk yekQn fU olabilir: 

123(-f-,821-f-'312:::9867 
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:JCavata da~ ...................... 
1ramvagda 

T RAMVAYDA oturcl ~ğum pek 
nadirdir, sahanlıkta durur, cı· 

gara içerim. Dün, ilk istasyondan bin. 
lliğiJr iç!r. bir haylı boş )er old1Jğu 
hale!~ yine ayakta gitmeğı tercih .-t. 
tim. Yolum uzundu, tramvay yavaş 
yav8§ doldu, oturulacak y• r kalmadı. 

Bır istaJ!lyonda genç bir bayan bin. 
etti, kucağında da bir, bır buc:uk yaşın. 
da lcadar bır <:ocuk vardı. lceri girdi, 
bakırıdı: oturanların hemen hepsı er
kek• ı yer veren bir tek k•şi c;ıkmadı. 

T.: amvayda yerimizi kadınlara bı

rakrı1asak da olur: onlard3rı yorgun 
olaDi1iriz. Yaşlı, hatta orta yaşlı bir 
adamın kalkıp da yerini kıu yerindeki 
bir bayana vermesine biç bir lüzum 
yo.ırttır. FakRt yaıh, c;ocuklu kadınlar 
için öyle değil .. Bu bir his, merhamet 

meS<'lesldir, insan kendinder çok yaş
lı, yahut hasta olduğu yUzilı den anla. 
''~' bir erkeğe de yeritıı vermeğe 
mecburdur. 

Günden güne gönlümllzü kııpatıyor, 
hem~inalerimizin ıstırablarma, keder. 
lenne likayd kalıyoruz. Hepimiz: 

''Gemiıini kurtaran kaptan1ır,, sözüne 
uyu~ aırf kendi gemimiat kurtarmağa 
bakıyoruz. Bet on dakika ayakta git. 

mek zahmetine katlanmanıak için ye_ 
rinı çocuklu bir kadına. iht yar t.ir er
keft veremiyen adam yarnı, herhangi 
bir adam için bir fedııklrlf.1a razı ola
bili ~ mi? 

~~i o tramvaydaki ·?rkekler t
çlnd" yerlerini o kadına vermeji dtltü. 
nenler olmuştur; belki değı: muhak. 
kak olmuıtur. Fakat kim': "Nezaket 
göeterecek ben mi kaldım? başka bırl 
Yerini vet'lin !,, ıtemiı, kimi de öteki. 
ler bakar, alayla bir gülümser diyece. 

ıal'f't edememiıtir. ÇUnkU yerini bir 
kadu·a bırakan adama: ... ~üppefl' ya-

hut "Ukala!" der gibi bakanlar çok 
oluyor. İnsan da hemcinsleri tarafın· 
dan böyle bakılaıağa razı ola. 

mıyor. Halbuki dojru ı>..wıcu. 
ml.UI bir igi J""I'""'l. •s•.. .ı ... ;r• 

uğramağı da göze almalıyız. ''Ben mi 
kaldım?,, demek de doğru değildir, bi. 
zım aklımıza gelince biz yapmalıyız. 
Şimdi IÖyliyeeeğim şeyi yazımı şl. 

şirnıek için uydurduğumu l&IUlcaksı. 
nız, fakat yemin ederim ki doğrudur: 
bir yer açıJdı, çocuklu bay.ı:ı bir adım 
attı. fakat öteden bir erkek, keneli ak. 

lınca açık gözllllük etti, daha atik 
daV"6111p oturdu. Yani yer kapmak 
hususunda çocuklu bir ka~.uıdan daha 
Ustiln olduğunu isbat etti. 

Belki bu işe müdahale etnıeli idim, 
her reyi gözüme alıp o adama yaptığı
nın ayıb olduğunu aöylemeai idim: fa-

kat: "Bana mı kaldı?,, deJım, herke· 
sin alay etmesini, o adamrn: ''Sen ne 
karışıyorsun?,, demesini gW.e alama. 

dnn. Nurulab ATAÇ 

Bu yekQn, pol1atD teablt etmlf ol~ 
YekQnden daha ldlçttk oJdaguna göre, bir ke 
re de rakamlan btlytllı.rek ı.•.ıs.e. rakamlan 

ele a1ımr ve bunlarla yapllaeak buapta en 
küçllk yekQnu bulmak için fU beap yapıltr: 

8488+8343+3":5=13'M 

Bu iki heaaptald yekQnlardan biri 12300 
kUçllk, öteki btlyUk oldutuaa ,Ore otomobil 
lerdeki numaraıann, 2,a,u~ rakamlanndan 

tefekkW etmeel icap etUtı ve bunlann sıra 
ile 2341, 8482, 4G23 numayı tqıdıklan anla. 

ldD. Böylece ,.pdacak hesapta yekOnun 
hakikaten 1900 olduğu da koler:a meydana 
Çıku-. 

mure, - Sarıyer A.Ubey apartıman 

No. 2 BaJl'Ulmla. -~ sDmrtlklert 
bqnıtl41lıfllto .ıeu .nti memurtarmd&n 

Rept Çevtk, - Beyoğlu Kahmutata yokul'J 
.\y8e1 Nedim A.kkusu. 

Kaybolan cDzdan 
Bir &damcalJ& para c:QManmı lcaybettt. 

İçinde kaç lira.ar oldufunu bilmemekle bunun 
herhalde f(bıden aptı oldufunU tahmin ~dl 

yordu. Bunlan evvelce tklfer Udfer, Oçer • 
çer, •JIDJI bep (1) nr Ura artmq, 1 ,.r 
IQlllC& hiçbir teY artmamqtı. Bu llıdUDlll 
acaba kaç Uram Tardı, clenlniZ ! 

Bunun cevabmı )'U1Dk1 nUıb•mnrda ........ 
cakamı:ı. 
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IB@Oşevn~O®ır, ~nlfil 
aı o e !Ml'{l:aı ıro o ~o ifil ©1a1n1 

va~ mu 
geçn"@ırBaır7> 

Türkiye Cümhuriyetinin din m~sele • 
'b. lA'kJ'ktir · yanı dev. sine kar~ı prensı ı, aı ı • 

}etin işlerini uhrevi değil, d:.in:evi ha • 
yat bakunından idare etmektı.: • 

Sovyetlerin ise, dine karşı bo.~le pas. 
sif bir vaziyet takınnuyarak, duşman • 

b. . t t k' tt'ıkleri malumdur. ca ır sıyase a ıp e . 
Fakat son zamanlarda bundan vazgeçil • 
diğine dair imarelerin belirdiği iddia 0 • 

lunuyor. Bunları sıralıyoruz: 
"Kom:.inist Terbiyesi İçin,, mecmua

sının 26 Mart 1936 sayısında halk ma
arif komiserliğinin 1935 - 1936 sene
lerinde bir çok din aleyhtarı müessese. 
leri kapattığı yazılmaktadır. Bu m.ü • 
esseselerde talimde bulunacak muallım
ler kadrosunu yetiştirmeği istihdaf et
mek üzere Moskova ve Leningrat Üni • 
versitcleri nezdinde vaktiyle açllmış 0 • 

lan şubeler de kapatılmıştır. 
Vilayetlerde on şubesi olan ."O.in 

'Aleyhtarlığı Enstitüsü,, de rok edılmış
tir. Leningrattaki "Din Aleyhtarı Bilgi
ler Evi,, de sededilmiştir. Bütün bunlar, 
Halk Maarif Komiserliği tarafından a. 
lınan talimat üzerine yapılmıştır · 

Genç Komünistler Teşkilatının Ka • 
tibi Umumisi olan Kossarev neşrettiği 
bir broşürde, 1936 senesi zariında zm. 
dıkhğı telkin eden hiç bir neşriyatın 
yapılmamış olduğundan acı acı bahsedi. 
yor. ''Allahsızlar,, diye kendilerine isim 
takmış olan tayfa, uyumakta imiş .. 

Ayni zat şunu da kaydetmektedir: 
Vaktiyle dinden uzaklaşmış olanlar, 
yeniden imana gelmişler. Hatta arala • 
nnda Komünistler de varmış. Bunlar, 
kiliselerde evleniyorlar, dini merasime 
iştirak ediyorlarmış. Devletin parasiyle 
okuyan talebe arasında kilisede teganni 
edenler varmrş.. Bütün bunlar istisnai 
ahval değilmiş. Emsaline sık sık rast • 
lanıyormuş .. Din merasiminin ne nis -
petlerde rağbette olduğunu göstermek 
.istiycn Kossarev bir çok rakamlar sa • 
J'İJVJ. • ~"'"6JA ._1.0.,... •JTQ.~--Jcih: bh-

Kolhozda 51 izdivaçtan 37 tanesi kili. 
se:le yapılmış. Halbuki bu Kolhoz civa
rındakilerin en iyisi imiş 1. 

Yine ayni müellif, birçok yerlerde 
k ·liselerin artık adam almadıklannr, 

• p:ıpazlarm inkılapta beraber kapanan 
kil:seleri tamir ederek yeniden açmak · 
im';(anmx bulduklarını kay<lediyor. Mü. 
minledn 1937 senesinde arttığım, ba. 
yan ı::rnpstaya da, (Lenin•in zevcesi) 
İı;·;c:;: ia'Ja yazdığı bir makalede tasdik 

• • • 

~ -
_ •• > • ........ ~:: fıf.~:(M)r~'l,._'1~\7':-oi.~oi\,6 • •; ..... ~- • ·-ı---•:""""-''"' • •. 

• • I , '"' • .. k kiinıiirc•iilcri ... 
- ı.~ · • e a-t 'tfaıwn Arabacılar Mliyası ve Samatyanı~ ya:;ıı Eaber mww.rrırııı .,, • 

Jstanbul konuşuyor! (Samatya 2) 

Samatyada, yedisind~n yetmişi-1 
ne kadar sporu sevm~yen ~~ktur 

H lk mekteplerinden ve semtın asayzşınden 
a İ,üyük b~r memnuniyetle bahse~iyor . . 

samatya arabacılarile bahkçılarının derdı 
Va-ı~alfil : Habe_rci 

Sarrıatt;anııı uoş arsalarııu birer spor sahası haliııe getiren genç1t:.~den bir 
grup. (ortad.._ı gözü.nün ü:.:eriııde bir b~re ı..:ı görüncu nıahalledekı geıtçLe· 
riıı elcba.JıSı olduğunu söyliyatı Alber dtr.) 

3 

...,..lftl~lhil'•llll•WWW OM>&-. 

CUMHURJYET'te: 

Hay nankörler hay! 
AbW.:n Davcl'in Frankvwlara nan-

1. ör teşhisi koyduğu babınıtad11. (}u;;ı
ıh: arlw4aşıınızın yazdığı 1ıt satn ıtırı 
okuyalım: 

Aiıah selfımet versin! Nereve ister. 
l~rst: oraya gitsinler ama, ı;erffledn 
nankörlüğüne şaşmamak kabi! cıeğil. 
Kimbilir, nekaüar zamand~nberi Tür. 
kiye sefarethanes ne sığınmı~ w b0y. 
le<'e Türk bayrağının himayesi altın. 
da canlarını kurtarmış, soh~a da kE'n
dilerini almak üzere oraya kadn.r bir 
vapur göndertmek suretile devletımizi 
masrafa sokmuş olan bu a'hmlar bir 
İtalyan limanına gelince oraya '~ık
mak için biribirlcrini çiğn!yor, c&nla
rını tehlikeye koyuyorlar. Ttirlnvt've 
gelmek istemiyorlar idiyse Tür~ ~pfıı_ 
rdhanesine neden iltica ettiJer, Türk 
vapuruna neden bindiler? 

Sonra da, hep birden zorla Siı agii. 
zaya çıkmak suretile dev1·~timi7-ın fs. 
-..,anyol hiikümetine verdiği sözü tut. 
masma da mani oldular. Çür.kü asker· 

,llk ç.ığında olanları da, !spnr.ya llükü-
metinin düşmanı General Frenkoya 
yardım eden İtalyaya çıkt•lar. 

Türk vapurundan kaçıp !talyım top 
rağına iltica edenlerin zararı, b'ze de
ğil; ikinci kafile olarak Mtıdridl1E ka. 
lan 11cm~erilerine dokunııcaktrr. !s. 
panya hükumeti, ağlebi ihtimal, bun .. 
farın da ayni numarayı yaparak !tal .. 
yay·L kaçmaları ve sonra da Franko 
c·rdusuna iltihak etmeleri :htimalinc 
mani olmak için, !spanyat'lan ç.kma
larma müsaade etmiyecektir. 

H:ılasa, !spanyo! mültecileri, bu 
t'lcnsız harcketlerile Türkün civan
merd yardımına layık olmadık!arını 
göstermişlerdir. 

Yavrum Datıcr, bunlara Fran1ioc:tl 
derler ki, k.eııdi rııemleket'lrrint: dahi 
ihan"3t etmi.§lerdir, bize haydi haydi 
6derlcr .•. Frankocımım ne demek oklu. 
ğırnıı sen yenı yeni. mi aııla.m1ya ba~. 
lallınt 
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!Benim qiidişiim: 
-- cı::w=-- _, --= ,.-.. ._,, ~ ...__,. Istanbul konuşuyor 

Yazan: Naciye izzet 
Her hakkı ablası HadJye'ye aıttır. Kanser kurbanı: 

-27-
Necla kocasının memnuniy-.aiz- } 

liğinin bu derecelerde olacaf""""• pek 
tahmin edemedi. Lemi öyle 1 Jaş
ka, o kadar orijinal bir tipti ıı:ı ! Bu 
hareketi de ancak şu herkesten bam
başka olmasından ileri gelmiş ola
bilirdi. Sonra .. Kocası şimdi mem· 
nun olmasa bile küçük dünyaya gel
diği vakit herhalde değişecekti. Kal
binde derin bir babalık sevgisi doğa· 
caktı. 

masının bir aaiki olacaktı.. Kocası· 
nm neşesizliğine ve can sıkıntısına 
rağmen Neclanm bu düşünce ve ta· 
savvurları o kadar tatlı idi ki müs· 
takbel annenin yüzünü seviçnle ay· 
dınlatıyordu. Fakat şüphesiz ki Le
min in bu neşesizliği ve can sıkıntısı 
artık son, tamamile son olacaktı. 

Bugünden itibaren Necla mesut 
gi.inler yaşadı. 

Bebeğin vücudunda büyüdüğünü 
hissetmekle en tatlı dakikalar, saat
ler geçirdi. 

BcDşevnıKDeır, dDın 
aDehtaırDo<ğı o n cdl a1n1 

vaz m u 
geçDyc ırna ır'? 

(Baş tarafı 3 üncilde) 
görmüı saymalarına da işte nihayet ve. 
rildi.,, 

Hıristiyanlrğm Rus halkını geri gö
türa:.iğünü ispat etmek üzere, bütün 
ilmi kuvvetler seferber edilmişti. Bun 
da da şimdi esaslı değişiklik vardır. 

1936 senesinde, Moskôvanın Kamerni 
tiyatrosunda şair Demyan Beoni'nin 
''Bahadır,, isimli piyesi kaldırılmıştır. 

Zira bu piyes, Rus halkını daha yüksek 
kültürde olan milletlerle temasa geçir. 
terek yükselten Hıristiyanhğın Rusya
ya girişi hakkında tarihi hakikatlere 
zıt, yanlrş malumat veriyormuş. 

(Ba.'} tarafı S wıcüde) 
mez, geç kalmağı filan unutmuştu. Ço
cuğa: 

- Haydi göster, nerede oynadıkta • 
• 1 

rrnı bize, dedı. 
Yine dar bir sokaktan geçtik. Ve bu 

sefer evvelkin n üç kere daha büyük 
bir meydana çıktık. 

Burada bir alay çocuk, ortadaki fut -
bol topunun pe~inde koşuyor, bağm -
yor, çağırıyor, sözde futbol oynüyor -
tardı. 

Ben bizi buraya getiren çocuktan, 
meydanının ismini öğrenmiye çalışır -
ken patırdının birdenbire kesiliverme
si nazarı dikkatimi celbetti. Sahaya bak. 
tım, bir saniye evvel oyna§ıp bağrı~an 
çocuklar, hayretler içinde durmuş, bi -
zim Aliye bakıyorlardı Otuzuna merdi. 
ven dayadığı halde çocukluğu hala u
nutmıyan Ali boynunda fotoğraf ma • 
kinesi, elinde şapkası. topu göı•:.ince 

dayanamamış, küçüklerin arasında da-

dik. Caddeye varmcıya kadar kendisine 

sordum: 
- Demindenberi Samatyanm hep 

dertlerini dinledik. Şimdi sizde bi e bu. 
ranrn iyi işlerinden, bahseder mi~iniz 

biraz.. • 

Hiç düşünmeden cevap verdi: 
- Burada bizim en iyi i~imiz, mek • 

teplerimizin mi\::emmeliyeti ve asayi • 
şımızın düzgünlüğüdür. Evlerimizin 
kapısını açık bırakıp sokağa gitsek. gö-

1.':.imüz arkada kalmaz. Genç b:ri:-ci 
komiserimizden, en küçük memuruna 
kadbar zabıtamız daimi bir faaliyet ha. 
lindedir. Mekteplerimize gelince. talih 
buraya çok iyi hocalar düşürmüştür. 

burada yetişen il~ mektep taleb:1eri j:.'ibi 
talebeyi başka yerde bulamazsınız. 

Yalnız bir şey canımızı sıkıyor. O da 
semtte bir lise veya orta mektebi bu • 
lunmamasıdır. 

Necla için hayatta en büyük pren 
sip ve gaye çocuktu 1 Bu küçük var· 
lığı sevmek, itina ile bakmak, gün
den güne büyüdüğünü, ilk tebes· 
sümlerini saçtığını görmek .. l§te bu 
baştan başn bir hayattı.. Bir alem· 
di .. 

Süt gibi beyaz ince patiııkalar, 
muslinler, yünlüler aldı. Dikiyordu, 
işliyordu, Ö!'Üyordu. En güzel ve za· 
rif modellerden çocuk çama§ır ta
kımları, portpiyerler, beşik takımla
rı yapıyordu. 

Hülasa, Sovyet vatanperverliği, isti. 
haleler geçire geçire dinle de birleşmiş, 
dini de yatanperverliğin anasırı arasına 
kısmen sokmak yolunu tutmu~tur. 
Halbuki, meşhur Marksist tarihçi Pok
rovskinin cehdi, Rusyayı, Hıristiyanlrk. 
la gerilemi§ göstermekti. 

' lrp oyuna karışmış. 
Bu sırada otomobilimizin başına gel. 

miştik. Dostumuzun elini sıkarak ara • 

baya bindik. Hareket edeccğ!miz za • 
man açık camdan başını uzattı: 

Necla uzun uzun düşünceli öy
lece kaldı .. 

Pembe ve tombul küçük vücudu 
gözlerinin önüne getiriyordu.. Mi
nik gözleri Lemininki gibi parlak o
lacaktı. Onun tebessümile gülecekti. 
Necla bu tebessümleri görüyor, mi
ni mini çocuk cıvıldılanm işitiyordu. 

Çocuğu onun bir tesellisi, yaşa· 

1 llıtK1t1U!!HHU14tııw11"ıını:ı11111111ınıııııınıııuıııııı~11 
mıdır? Hiç şüphe yok ki sn mc' zuda-
dır. Bu mevzularla halk arasındaki 
zihniyet yakınltğıdır ki çok Clkunmala. 
rma. sebeb oluyor. Yeni temcllerı eski 
kahramanlara işlemekte hiçbir fayda 
yoktur. Bugtinkü Türkiye halkının 

kahraınanlan aeiret reisler!, derebey. 
leri, keloğlanlar, köroğulla:-ı değildir, 
çeliği eritip çimentoya döken, kanat. 
lariy1e b~tlutları döven insanların 

yurttaşlarıdır. Şimdi Cem:!et ''selli. 
seyft, edenlerin kılıcında. değil, havayı 
zapt<·den insaniarın iradelerindedir. 
Bu çelik ve Karabük Ummetine söyle
necek bayiiler {öroğlu ve Kerem ağ
zına yakışmaz. Zamanın dilini yalnız 
za.ınrnın adamları söyliye'Jilir. 

Bizce lsmail 1Iakkı Baltacıoğlıınun 
yanıklığı bir cihet var. Dmrn bombar. 
dı.m-ın .~tımumuzda bir iloi giin sonra 
bildireceğiz. 

TAN' da 

Fr an ız kUltUrUnden 
kurtulahm 

M. Zekeriya orijinal gözfikmck is. 
tedi miı Fransız 7r.illtiiriinc çatar. San. 
ki Ameril.xın 7cültürünfüı, Rus külturü 
nün 90-tıüwak tarafları yoh."Ttıu~ gibi. 
Bugün de §lL satırları yazıyor: 

Ynzdığ ımektuptan Fransız kültürü 
ile yetiştiği anlaşılan münevver bir 

okuyucumuz, bize Fransız mecmuala. 
nnda çıkan ciddi ve enteresan maka
leleri niçin tercüme edip Gazetemize 
neşrctmediğimizi soruyor. 

Bu okuyucumuz ingiliZ<.e, almanca 
ve rı~sça bilseydi, bu defa da bize İn
giliz. Rus, Alman mecmu1larında çı

kan kıymetli yazılara sütimlarımızda 
yer vermediğimizden dolayı şikayet e. 
decekti. 

B:r defa, bir gazete b!it.ün dünya 
neşriyatını sütunlarına ger:recek ka. 
dar zengin ve büyük değildir. Dünya. 
nın hiçbir gazetesi, mecmualarda çı. 
kan yazıları sütunlarına g~c:irmcz. 

S.'.mra da dünya Franst dan ibaret 
değildir. Dünyayı yalnız Fransız: kfil
türü ile görmek insanı hatn.ya düşüre
bilir. Okuycumuza biraz öa diğer li
sanlarda çıkan yazıları okumasını 

tavs:ye ederiz. 

Yalnız Fransız küWiiründen değil, 
biıtün yabancı damgalı küıtürlerdcn 

'kurtulalım. Bu 1curtulu§ "J:ültiir sahi. 
bi olmalat:ı,, kabildir. Kültür 801ıibi o. 
lan <:ULamda !IU veya bıı tesir bir yama 
gibi sırıtma::. Kültür sahibi "/iwn t'G 

ya falan 7,;iiltürZe veti§mi~ adamı, de. 

mok de(Jildir. KC1ulisinc mahsus bir 
kokıı, bir şahsiyet, tam w hendisine 
mah~us bir nıilncvver h'lh1ıyct elde 

ctmi§ adam, demektir. Şıı veya bu ya. 
~nGI lcülWr, §U W!Ja bu yabancı mü.
ncvı er sulta.ya esaret manasnuı gelir 
ki esir oldu1dan sonra ister Fransıza, 
o1~u.şsım, ister Amcrilva.lıya veya Al
mana •.. Arada bir fark yoldur. 

KaraDAYLJT. 

Yavrusunun her §eyini kendi 
elleriyle yapmak istiyordu. 

Bu kadar zengin bir hanımefen
dinin böyle durmadan dikişle me§· 
gul olmasını görerek hayret eden 
oda hizmetçisine: 

"Bu ona saadet getirecek.,, di
yordu, Hakikatte onun böyle oya
lanması bir eğlence ve çok defalar 
yüreğini sıkıştıran sıkıntılara karşı 
bir müdafaa oluyordu. 

Bir gün odasında incecik tül
benden mini mini bir gömleği dik
mekle meşgul olduğu sırada içeriye 
ansızın Lem'i girdi. Neclanın etrafı 
muslinler, patiskalar, danteller içeri· 
sindeydi. Bir kurt postu üzerine 
diz üstü oturuyordu. Sanki bebek
lerine elbise dikiyormuş gibi çocuk
ça bir tavrı vardı. Sevinçten parlı
yan yüzünü kocasına çevirdi. 

Fakat müstehzi bir bakı, la karşı
laşmıştr. Lem'inin dik sesi, istihfaf. 
kar soruyordu: 

- Bunlar da ne? 
- Küçüğün gömlekleri 1 
Parmaklarının ucuyla tülbend 

bezlerini kaldırarak: 
- Tuhaf şey .. Bunlar ne biçim 

gömlekmiş, haniya kolları. 
Necla gülümsedi: 
- Daha dikilmedi ki. Dikilsin 

de görürsün. 
- Nasıl? Dikilmedi mi? Dikilmi 

yen şeyleri alıyorsun? Cidden tuhaf 1 
Necla gene gülümsiyerek: 
- Hayır, dedi. Anlamıyorsun? 

Kumaş alıyorum kendim dikiyo
rum. 

Sabırsızlanmağa başlıyan Lem'i: 
- Sen mi dikiyorsun!.. Allah 

Allah 1 •• Galiba latife ediyorsun. 
Biraz şaşıran Necla cevap verdi: 
- Hayır ... Ciddi söylüyorum. 

Küçüğün çamaşırlarını kendi elle
rimle dikmek bana çok büyük bir 
zevk veriyor. 

- Çok tuhafsun Necla. Bebek ta 
kımlan satan mağazalar ne güne 
duruyor? Bunlar hepsi oradan sa
tın alınır. Bunu bilmiyor muydun? 

- Hayır Lem'i, biliyorum. Fa
kat çocuğumun her ~eyini kendi e
limle dikmeği tercih ediyorum. Bu 
yavruma saadet getirecektir. 

Lem'i titiz bir tavırla 'sert söyle· 
di: 

- Ah bu kadınlar 1 Bir hassasi· 
yet 1 Artık bu kadarı da hayret, gü
lünç ... Alelade bir kadın gibi hare
ket ettiğini istemiyorum Necla anlı
yor musun? ... 

- Lem'il Rica ederim ... 
Şiddetle sözünü kesti: 
- Kıyamet kadar bebek takımla 

rı satan mağazalar var .. Çocuklarla 
meşgul olacak dadılar da var .. Bunu 
unutma! 

Asabiyetle odada enine boyuna 
dolaşıyordu: 

- Çocuk! Çocuk! Artık gülünç 
oluyorsun ... Hem sana bir şey haber 
vereyim mi? Çocukların nnne ya· 
nında kalmasını ben kendi prensı
bimce doğru bulmuyorum. Benim 
Bursada çok büyük arazi ve kö§küm 
var. Beni yaptıkları gibi çocuğu da 
süt ninesiyle oraya göndereceğiz. 

Ben de zaten orada biiyüdiim. 
(Dcııamı var), 

Bütün bu yukarıda saydığımız nok
taları birer birer zikrederek. "Temps,, 
gazetesinin Moskova muhabiri Pierre 
Berland Sovyetlerdeki bu tahavvüle ııe. 
bep olarak, evvela, din düşmanı sayılan 
Bolşeviklere hariçten yapılan tazyiki 
gösteriyor. Sovyetler, artık bu tazyik
ten kurtulmak istiyorlar. Fakat en mü. 
himmi, Statin'in her itikattaki halk ara
sında sevilmek istemesidir. Milli mü • 
dafaa için de dini zaruri görüyorlarmtf. 

Perre Berland sözünü §Öyle bitiri -
yor: 
"Şu hakikati anlamıyanlar, Rusyada 

bugün dönen hadiselerden hiçbirini an. 
lamamağa mahkQmdurlar : Stalin, bu
gün, Rusyada kitlelere istinat ederek 
Bol§evik fırkasının müfritlerine, yani 
her türlU inkılabın bitmi§ olduğuna 
inanmıyan kısmına dirsek çeviriyor.,, 

• Pierre Berland'ın çıkardığı neticeler 
her ne olursa olsun, zikrettiği vesika • 
lar pek mühim ve pek cazip olduğu 

için bunları hülasa etmekten ve Türk 
karilerine bildirmekten kendimi alama
dırn. 

( VA-Nft ) 

iki arkadaş 
Beyoğlunda Ağacamü içinde kahve

cilik yapan Tevfik diln gece 23,5 de 
Sirkecide tramvaya binmek isterken ar
kadaşı ~skici Muharrem üzerine atılmıı 
elindeki bıçakla kolunun üç yerinlden 
yaralamıştır. 

YaralI sıhhi imdat otomobili ile has-
taneye kaldırrlmı§, eskici 
tevkif edilmiştir. 

iÇERiDE: 

Muharrem 

* Bursa belediye relııl Cemil lati!a elmlr· 
tir. 

li- Bursa ve 1ne~öl ve havallıılne dUn dolu 
yağmıgtır. 

"' Geçen bir hafta içinde gUmrUk muhafa 
Zil te§kllltı ikisi ö!U, 49 kaçakçı, 411 kilo 
gUmrUk kaçağı, 88 inhisar kaça~ı. 26 TUrk 
llrası, bir tUfek, 13 mermi ile 111 kaçakçı hay 
vanı ele geı;lrmlgtlr. 

• Aakerl hastabakıcı he~şlre mektebinin 
kurulması için bir kanun projesi hazırlanmıı 
tır. 

• Maarl! vekili Saffet Arıkan bugünlerde 
§ehrlmlzdc beklenmektedir. 

• Telsiz telgraf ve radyo kanunu meclisin 
ruznameslne almmı§trr. Kanun encümenlerde 
mUhlm tadiller gönnUşlUr. Bu tadl!At ara• 
ıında radyolardan almmaktll olan yüzde ylr 
ml gUmrUk resminin alınmaması hakkında 
lAylhaya. eklenen bir madde de vardır. 
•Şarkta Hozak nahlyeıılnde (İdil) Şam• 

rahda (Mozıdg) (Kalan) Meli§ de çınar, 
Fareyazı nahiyesinde merkezi Bayraktnr ol• 
mak üzere bu adla birer kaza teoklll hak• 
kındakl kanun 1A)1huı Meclisin ruznamesine 
almmıgtrr. 

• lbnl Sina lbtifall haziranın )1rml birinci 
pazartesi gUnU Dolmapahçe sarayı ealonun· 
da yapılacaktır. 

* BUyUk tarih kongrcııl bu sene eyl\llde 
Dolmnbahçe sarayında toplanacaktır. Kor
greyc iştirak etmek üzere dünyanın her ta-

rafından bir çok maruf Alim ve profesörler 
gelecektir. 

* Kadıköy su §lrketinln hUkQmete satıl• 

ması mukavelesi şirket heyeti umumlyesl 
tarafından tasdik edilmiştir. 

* Hnz;lranın UçUndc Yunan ve Yugoslav 
l!m&nlannı ziyarete gidecek olan Hamldlye 
mektep ıemlalnln hazırlıkları ikmal edllmli • 

Burada, 8 - 10 yaşındaki çocuklar 
top oynarlarken, daha küçüklerde mey
danın etrafına toplanmış bunu tatlı tat. 
lr seyrediycrlar. Etrafta minimini yav. 
rusunu kucağına almış analar da var .. 
Sanki onlar da çocuklarına daha ku -
cakta spor aşkı aşılamağa çalışıyorlar ... 
''Ne garip, ne spor dü!künü mahalle .. 
diye düşünüyordum. Bu sırada peşine 
bir alay çocuk takmıı. yüzüne bir ba • 
kışta hayl:-:rH~ı anlaşılan bir çocuk 
yanımıza geldi: 

- Benim, dedi, ismi Atber. Ben bu 
çocukların elebaşısıyım 1 Bütün bu semt 
11pora aşıktır. Fakat ııahasızlık yiizün -
den hevesimiz içimizde kalıyor. Bu ar· 
11alarda spor olur mu hiç! .. 

Baktım, sağ gözün:.in üzerinde ko • 
caman bir bere izi vardı .. 

- Alber, dedim. Galiba dayak ye • 
mişsinl 

Yayık yayık sırıttı: 

- Dayak sayılmaz bu, yalnız birkaç 
yumruktu. Dayak deyince insan b:r a. 
raba sopa yemeli .. 

- Öyle olsun, diyerek kısa kestim .. 
Çocuklar, tekrar oyuna oaşladıklan 

bir sırada biz de geri dönüyorduk. 
Yolda, buralı bir tanıdığa rast gel -

- Şunu da yazmağı unutmayınız, 

dedi. Buranın halkı, aç kalsalar yine 

kimseye gidip (Biz aç kaldık) deme • 
yecek kadar benliğine mağrur insan • 
tardır. 

Yarına Eyüp 

'l'eşekkü r 
lki yıldanberi re.fikamın ameliyat 

ve tedavisinde ve son olarak doğumda 
gösterdih'i ihtimam, sühulet ve anla. 
yıştan dolayı Kasımpaı:ıa Bayram ye. 
rinde nisaiye mütehassısı ve şimdi 
Tekirdağ memleket hastanesine tayin 
edild;ğini öğrendiğim kıymetli doktor 
operatör Hikmet Uludağa aleni te§ek. 
kürlerimin muhterem gaz~!:enize der. 
cin! rica ederim. 

Tekirdağ Jfalkaranın Bukruvcı 

l üyii öfjretı. ıcni Ahmet Hikmet 

iş kazası 
Beykoz deri fabrikasınclıı c~hS"" 

İbrahim dün elini makineye kaptırmıt 

parmakları kesilmiştir. İbrahim hasta
neye kaldırılmıştır. 

istan~uı Bel.edive.5-i __ iJa.n.ta ' .t.~ 
Floryada yeni yapılan 

soyunma yerleri: 
lüks k a bine ve ~ 

Mevsimlik muhammen kirası 4500 lira -.ılan Floryada yeni yap1lan mö;ıe
sile birlikte 12 lüks kabine ile 97 asri soyunma yerleri teslim ta!'ihinden iti. 
haren 19:.:7 hirinciteşrin sonuna kadar kiraya verilmek üzere aç:ık arttırmaya 
konulmuşlardır. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görüiebılir. İstekliler ~37 
lira. 50 kuruı;ıluk ilk tcmınat makbuz veya mektubile beraber 9.G.9~17 çarşamba 
günü saat 14 de daimi encümt-nde bulunmalıdırlar. (B) !2969) 

tir. Gernı §imdi Haydarpaı;a önUnde kömUr 
almaktadır. 

* Yakında Kamutay binası için dUnya mı
marlan arasında bir müsabaka açılacaktır. 
Her memlekette millet \'cklllerlnin toplandı 
tı binaların yerli mimarlar tarafından yap(! 
dığının hükumetin gözUönUnc konulmasına 

dün toplanan mimarlar karar vermlg!crdlr. 
* İl!tanbul festivali 31 temmuzda baglaya 

cak ve bir ay devam edecektir 
Akay, Şlrketihayriyenln nısı! Ucretıl 

memur biletlerinden hUkQmet bütçesinden 
Ucret alan veya !lermaycsl hUkQmete alt bu 

lunan mUessesat memurlarının da bir haz!• 
randan itibaren istifade edeceği bildirilmiş· 
tir. 

• Tamir için Hallçte havuzlarda bulunan 

CUMARTESİ 

MAYIS - 1937 
Hicri: 1856 - RcblU!evvel: ıs 

Kabak meltemi 

Gü.9•11Dl>G .. .ı" 

4,33 

1 l Uclz>UID .Bı.i~I 

19,32 

V11kıl .$.bal. 10ı:lı Ikındı Mııım 'n.l.sı !=Ak 

r!n~. 2,3S 12,11 16,10 10,32 21,28 2,20 

Uf:ÇY.~ SE~E BUGU:S r.'1'! OLDT7 f 
Fillıtinde 12H ııUmaytoçl tevki! edildi ı 

Ferdlnand lslmll Romanya torpidosu dUn 
Homanyaya hareket etmiştir. 

• Trene biletıılz binmek suçuyla son ay 
içinde 16 kişi mahkemeye verilmiştir. Fakat 
bunlardan on b~I yanlıg adres verdiklerin• 
den bulunamamıg yalnız Hatice isminde bir 
kadın sekiz kuru:ı 10 para cezaya ve S klll'U§ 
da mahkeme masrafını vere~c mahtrorn edil 
IDl§Ur, 

• Mahlı:QkAt müzesi yapılacak olan lalAm 
mUzcsı yanında!<! lmaret binasının tamirine 
bll§lanmı§tır. Tamir imaretin esld ııekline uy 
gıın bir şeldlde yapılmaktadır. 

• Cihangir kanalizasyonu yapılırken ka• 
nallzasyon §lrketinln az amele çalıştırarak 

açtığı bazı çulmrları uzun müddet yanm bı 
ralC,t.ığı ve çukurlardan çıkan toprağı 8teye 
hcrlyc ııerptştlrdiğt görülmüştür. Bunun lc;in 
şirkete tebligat yapılacaktır. 

• Ankara kalesi dibinde 'I'lmurla Yıldırım 
Bayezit arasında cereyan eden me§hUr harp 
esnasında gömUlen Osmanlı hazlncstnin araı 
tırılmMına dünden itibaren başlamıştır. Bu 
hafriyat lş! Ankaralılar arasında bU)1lk bir 
alAlı:a ile ltargılanmıştır. 

D I ŞA RI DA: 
* Çek ba15veklll Hodza 1nr;-nterenln 8tt. 

dcnberl takip ettiği menft hareketi değtııtir 
mlg oldUğu, Tuna işinin Frıı.nBIZ - lngiliz 
teşrikimesai sahasına &irmlg olduğunu ııöyle 
mlşllr. 

.Y. Arnavutıulc başveklll, isyan reisi Etem 
Totonun hartı:te hiçbir memleketten yardım 
görmediğini tasrih etmiştir. 

• Parla Harbiye mektebinde blr ar&§tırma 
yapılmıştır. Buna sebep bazı veıılkalarm tale 
benin lhmnllerl yUzUnden harice çıktığı anla 
~lmnsıdır. 

• lııvcc; hariciye nazırı Sandlcr Sovyct 
hUkClmetlni resmen ziyaret etmek Uzere 8 
temmuzda ı.ı:oıkonya gidecekUr. 



dokuz,, "Karadeniz 
mülteci ile geldi 

Frankocular ltalyada kaçtıkları 
için pasaportları vapurda kaldı 

taya uzak olduğundan, mültecilerden 
bu vaziyette olanların Sicilya adasmda 
Siragilza iskelesine çıkarılması takarrür 

etmişti. 

Madrit Türlt sefaretine iltica eden ve ı 
kısmıazaıru Siragüza limanına çıkmış . 
olan İspanyadaki mültecilerden dokuz 
kişi dün şehrimize gelmiştir. Gelenler
den biri Madrit sefaretimizin hizmetçisi 
Sadiye ile bir aylık çocuğu ve diğer ye
ldisi de fstanbuldan yakın !!'amanda İs
panyaya gitmiş iki Musevi ailesinin efra 1 
dıtlır. 

Karadeniz vapuru ispanya sularına 

girer girmez tehlike gaşgöstermiş, bir
çok defalar hükumet ve ihtilalci gemi-

Vapur bu limana girince mültec~lerin 
hepsi buraya çıkmak arzusunu_ ızhar 
etmişler, hatta içlerinde yüzme bilenl:r 
kendilerini birer birer .denize atmaga 
başlamışlardrı. Yüzme bilmiyenler de 
nhtıma bağlanan halatlara .. sarı~ar~k 

"d f" tmı'şlerdir. Multecılerın 
gemı en ırar e 
bu firarına rıhtımda toplanan binlerce 

halk da yardım etmiştir. • . 
Bu sırada rıhtıma atlıyan bırçok kım-

Bu vaziyette ada seler yaralanmıştır. .. 
polisi inzıbatı teminde aciz kalmrş, mul-

b• zamanlda terteciler de vapuru kısa ır 

Vapur, mültecileri aldıktan sonra, ge ketmişlerdir. Keyfiyet alakadar makam-

ı 1 b"ld" ·1 • e K;ıradeniz vapuru 

lerinin mermilerine hedef olmaktan kur
tuimuştur. Vapur Valansiyaya girince 
bu tehlike ksımen atlatılmış ve burada 
bir ayda vapura hepsi de Franko taraf
tan olan 726 mülteci yüklenmiştir. 

ne ayni tehlikeleri at atarak yola çık- ara ı ırı mış v . .. 
. . d k 1 k'z kişi ile Sıraguzadan 

mış ve kömür almak üzere Maltaya git- ıçın e a an se ı 
miştir. Gemi Maltaya girerken Madrit hareket etmiştir. Kaçanların pasaport-

sefirimiztden, mültecilerden yolculuk lan gemide kalmıştır. 
· · • d bulunan bir meşakkatine tahammül edemiyecek ka- Kızılay, gelenlerın ıçın e 

dar hasta ve ihtiyar olanlarla kadınlar- Türkle ailesini himayesi altına almış~r. 
dan istiyenlerin Cenova limanına çıkanı Evvelce buradan giden Museile~ de .u 
malan bildirilmiştir. Cenova limanı Mal radaki ailelerinin yanına yerleşmışlerdır 

Parlak istikbal vadiyle 

Türk kızları 
kandırılıyor 

İki glln evvel İstanbul gazetelerinden 
birinde çıkan bir yazı barlar ve barlara 
artist ( l ?) temin eden bazı müesseseler 
üzerine çok hassas ve çok dikkatli ol-
mak lüzumunu bir defa daha ortaya 
çıkarmıştır. Türk kızlarının gözlerini 
parlak bir hayat ve emin bir istikbal 
vaadederek kamaştırdığı kendi sözlerile 
anlaşıl:ın bu müessese sahibinin o ga
zete f1!utıairrrıne &öyledfgine bakıursa 
Suriye ve Mısırın bütün barları "kabil 
olsa Türk kızlarile doldurulacak,,mrş. 
Türk kadınlığına karşı kusulan bu bü
yük ve aleni hakaret maatteessüf gaze
telerimizin müşterek bir isyanı ile la
yık olduğu ağır cevabı görmüş değil

dir. Türk kadınını Balkanlarda Suriye 
ve Filistinde, Mısırda ve belki de şimali 
Afrikaıda bir şehvet, zevk ve haz vasıta
sı olarak dolaştıran adam bunu gizle
mek şöyle dursun "milli bir vazife gö
rüyormuş, bize medeni bir şeref temin 
ediyormuş gibi,, bir tavır takınarak ba
kınız neler söylemeğe dahi cesaret ede
biliyor: 

"- Acentalığım hep ecnebi artistle
rine münhasır kalıyordu. Ecnebiler bu
ralara gelip para kazanıyorlardı· Halbu 
ki, dikkat ettim, para kazanmak için ev
lerde hizmetçilik eden "ne güzel Türk 
kızlan,, var. Bir gün birkaç tane güzel 
Türk km iş iscemeğe geldiler. Onlara 
bar hayatından, artist olurlarsa çok 
para kazanacaklarından bahsettim. 
ilh . .,, 

Bu satırlarda olduğu kadar açık bir 
tarzda bir insanm kendi kendisini ağır 
bir itham altında bıraktığı görülmemiş
tir. Bu !düpedüz bir zabıta ırıeselesidir. 
Bunların eHerine düşen kızlann artist 
olmalarına imkan mı vardır? Zaten ga
z~teci ile konuşan acenta bunu farkına 
varmadan kendisi de itiraf ediyor. Di
yor ki: 

"- Bizim memlekette iyi dans profe 
aörleri veya dans mektepleri olmadığın
dan heveskarları tam artist olarak yetiş 
tiremiyoruz. Fakat bir çok fakir aile 
kızlarr şimdi bar artisti olmak sevldası
na düşmüşlerdir.,, 

Peki bunlar mektep ve muallim ol
madığr için dans, şan öğrenemiyorlarsa 
ne öğreniyorlar? Ne öğrenebiliyorlar? 
Herhalde öğrendikleri bir şey var ki 
barlarda satılıp paraya tahvil edilebili
yor? Ne olabilir bu? kızlara güzellikle
rini iyice istismar etmek yolları talim 
ediliyor galiba· Yazık bu fakir aile kız
larına! Gül gibi taze kızlar şimali Afri
karun ve Akdeniz kıyılarının baldırı 

çıplakları ile dolup taşan zevk ve sefa
hat ticarethanelerinin yemi oluyorlar, 
tnahvoluyorlar demek ... Para kazandık
lan da sadece yalandır. Bu kadınların 
çalıştıkları yerlere nasıl borçlandrrıla-

rak mıhla~dıklarını, ne feci şartlar için
de istismar edildiklerini, soyulduklarını 
ve taze bir gül gibi girdikleri yerlerde 
uykusuzluk, yorgunluk ve yıpranmak 
yüzünden kısa bir zamanda nasıl sa
rarıp solduklarını, verem olup söndük
lerini hepimiz biliriz. Gazeteci ile konu
şan simsar "bol para kazanacaksınız,,, 
diye kandrrldığı kızları ilçe ayırıyor: 

ı - Artistler, 
Z - Dansözler, 
3 - Konsomatrisler. 
Bizde artist yetiştirilemeaiğine göre 

Türk kadınları için birinci sınıf mülga 
demektir. Dansözler yani bacak kaldı
ranlar ise ailelerini şöyle böyle geçindi
rebiliyorlarmış. Fakat üçüncü sınıfa da
hil olan bedbahtların ne kazanldıklarm
dan bahse cüret edemiyor, nasıl edebilir 
ki bunlar o beğenmediği hizmetçiler 
kzdar da para kazanamazlar ve hiç şüp 
hesiz onlardan çok, daha pek çok bed
bahttırlar. Medeni füem genç kızları 
böylece düşürüp ze~k ye:lerine bağla
yanları, ''beyaz et w:a.retı,, . yapmakla 
itham elder. Beyaz et tıcaretı denilen 
kadın ticareti bundan başka bir şey de-

ğildir· 
Fakir aile kızlarını ka~dırdığı sözle-

rile s3bit olan bu simsar üzerine alaka· 
darların dikkatini çekmeyi bir vazife 

biliriz. 

Tltillesko • Litvlnof 
nıUIAkatı 

Paris 29 (A.A) -Annecyden 
Havas ajansına bildirildiğine göre, 
Titulesko, dün An~e~y gö~ü~ün k.e· 

da kain T alloırs de gızlıce Lıt· 
narın w· • • 

vinof ile öğle yemegını yerniştır. 
İki devlet adamı, saat 1 7 e ka

dar beraber kalmışlardır. 

Tramvaydau atlayan 
32 kişi 

Tramvaydan atlayanlar sıkı bir su
rette takip edilmektedir. Yalnız dün 

E 'nönünden geçen tramvaylardan atla 
mı , 
an 32 kişi yakalanmış, bunların yirmı 

~ördündcn yüz iki kuruş para cezası 
alırtmışttr· Sekiz kişinin üzerinde ~cezayı 

Cek kadar para bulunrnadıgından vere 
merkeze götürülerek haklarında zabıt 
tlltulmuştur. Bunlardan cezalar kayma
kamlık vasıtasile tahsil olunacaktır. 

HABER 
ıst:anbul'un en çok satılan 
hakiki akşam gazetesidi 

ilanlarını HAB_ER'e 
verenıer k3t ederler. · 

HABER - :A.lt§am postası 

Almanya 
Balkanları 

malikane mi 
sayıyor ? 

(Ba§ ta.rafı 1 incide) 
ve olmxyacağI kendisine temin edildi
ği söylenmektedir. 

Jngilizler ne duşüniiyorJar ? 
Taymis gazetesi 24 Ma y;sta lstan. 

buldaki muhabirinden aliığı şu tel. 
graf haberini neşretmiştir: 

"Başvekil !smet !nönü !.ıondra ve 
Paristen avdetinde Atinayı ziyareti 
burada bir dereceye kadar sürpriz 
teşkil etmiş ve türlü türlü tahminle
re sebeb olmuştur. Başvekil, Kamutay
d&.ki bütçe müzakeresi münasebetile 
bir an evvel Ankaraya avdet etme)( 

istiyordu. 
Buradaki diplomasi mahafilinde 

söylendiğine göre, İsmet !ııönU, Lon. 
dra ve Pariste nazırlarla yaptığı isti. 
şarelerde aldığı intibaları bizzat Yu. 
nan hükfımeti erkanına bildirmek lü. 
zumunu hissetmiştir. 

Burada zannedildiğine göre, Gene. 
ral Metaksasa atfolunan Alman ve 
faşist lehtarlığı temayül.icri Londra 
ve Pariste iyi nazarla göriiimemiştir. 

Yunan hükumeti tarafmdan sebep 
gösterilen iktısadi mütalealar, bu hü
ldimetin temayülatma kafi izah ve ce
vab teşkil etmemektedir. 

Çünkil, Türkiye ile Yugoslavya, ay. 
ni vaziyette oldukları halde, Almanla. 
rın kendilerine iktısaden hakim ol. 
mak hususunda gayretlerine rağmen 
müstakil bir siyaset kullanmaktadır. 
lar .. 

Binaenaleyh Başvekil !nönü bu nok
tayı General Metaksasa anlatacak ve 
ihtimal kendisile beraber Balkan An
laşması azası bulunan bütün devlet
lerin Avrupadaki bloklardan hiçbiri. 
nin tarafını tutmamak ve ayni za. 
manda her iki tarafla da iyi münase. 
batta bulunmak politikasına itina ile 
riayet etmek imkanlarım tetkik ede. 
ceklerdir.,, 

Bunun aksini iddia eden şayialara 
Jnannıamak l!zımgeliyor. Dostumuz 
ve müttefikimiz Yunanistanm bizim 
gibi ve müttefikimiz Yugos!avya gibi 
müstakil bir siyasa takip l tmekte 1))

duğunu ve ancak böyle bir siyasetm 
Yunanislanm hükümranltk şerefine 
muvafık olduğunu sanmamak müm.. 
kün değildir. Fakat Alma;ıyanm Yu. 
ıı:uıistanda ve bazı Balkan devletleri 
üzerinde bir nevi nüfuz ve tesir sahi. 
bi olmak hulyasına kapıldığı da öt~. 
denberi roalıimdur. Almc.nların bu 
hulyayı son günlerde bir kat daha a
zıttxkları da anlaşılıyor. Faraza BerlL 
nin en büyük siyast gazetelerinden o. 
lan Doyçe Algemayne Çaytung ba~
muharriri Her Sileks Lontlrada topla. 
nan !ngiliz imparatorluğu konferansı 
münasebetiyle yazdığı bir makalede 

diyor ki: 
"İngiltere Alman doslll.!ğundan veya 

Alman düşmanlığından birini seçnıe. 
Udir. Londrada İngiliz İC'1paratorlu
ğunun dahili vaziyeti konıışulmamış
trr. Londra siyasileri gerek impara
torluk ricali ile ve gerek Loııdraya gL 
den başka devletler ricali ile yalnız 
"Almanyanın dirilmesi ile Avrupa 
kıt'asrnda beliren yeni vaziyet,, etra. 
fJnda konuşmuşlardır. İngilizler ken. 
dilerine hep su suali sormaktadırlar: 

"Almanyanm di~ilişine tahammül 
edebilecek miyiz? Almanya.,.. m yüksel 
mesine müsamaha etmeli miyiz?,, İşte 
sulhün istikbali bu suale verilecek ce. 
vaba bağlıdır. 

Biz Almanlar !ngiltereni'l bizimle 
uyuşmaması, anlaşmaması için orta
da bir scbcb görmemektev:z. Deniz 
r•nlaşması ve Hitlerin muhklif beya
natı bu kanaatimizin bir dc•! ilidir. Fa
kat Alman milleti kendisine hürmet 
edilmesini istediğini. hayat.i he':lefleri. 
ne ulaşmaktan menedilmeye hham. 
rr.ül edcmiyeceğini kat'iyeUe lei.trarla... 
:rııaktadır. 

!ngiltcrenin cenubu şar!li Avrupa
da takib ettiği son siyaset Tuna dev
;ı;tleri arasında bir anlaşm.:ıyı müm
!<ün kılacaktır ki böyle bir anlaşma 

A1nıanyanm ekonomik mwıfaatlerini 

kökünden baltalıyabilir. İnı!illere bizi 
miistemleke~<.>rimizden mahrum eLmek 
te ısrar ediyor, acaba bir A •nıpa dev. 

kti olarak yaşamamıza da marıi olmı. 

ya çayşacak mıdır? Eğer b5yle bir 

Bir Sovyct ilinı heyetinin tayyarelerle §imal kuf1nma giderek yerle-~t· ~: · 
-.:ı- b" b ~ 1fliıtı, orı,ı,c.w, ır uçu,k sene kal?p tetlcıklerd'3 bıtlwıacag~ını yazm1.~tık Res · · 

heyet azasını gösteriyor. 
ll • mı1mz 

300 milyon istikraz-
..., 

yapmıyacagız 
Mecliste bir mebusun teklifine 

Maliye Vekili cevap verdi 
Ankara, 28 (Telefonla) - Meclisin 1 

bugünkü toplantısında evvela İktrsat ı 
Vekaleti bütçesinin müzakeresine de
vam olunmuştur. 

Müzakere esnasmda Halil Menteş, 
kliring hesapları ve işçi vaziyetlerine 

temas ederek bazı temennilerde bulun. 
muş ve İktısat Vekaleti bütçesi heyeti 

umumiyesi üzerinde ileri sürm:iş oldu
ğu noktai nazarı bir defa daha izah ede.. 
rek: "30 milyon liralık bir amortisman 

bedeli olarak ayırarak 15 senede kon • 
solidc etsek ve 300 milyon lirnlık bir 

iş proğramr yaparak teşebbüs erbabı • 
nr işe davet etsek bence muvafık olu • 
ruz zannmdayım.,, demiştir. 

Bu mütaleaya cevap veren Maliye 
Vekili Fuat Ağralr şöyle de

0

miştir: 
"- İçinde başlıca milli müdafaa ihti. 

yaçları olduğu halde büyük bir proğ. 
ram için 300 milyon liralık bir istikraz 

akd~ hakkında muhterem İzmir mebusu 
Halıl Menteş arkadaşımız ikinci defa 
beyanatta bulundular. Hükumetten 
b_unun hakkında mütalealarına cevap is. 
tıyorlar. 

O itibarladır ki kürn:.iye gelmiş bu • 
lunuyorum. • 

Milli Müdafaa ihtiyaçlarını umumi si -
yaset havasmı takip ederek temin et
mekte olduğumuz yüksek meclisin ma. 
lümudur. İ~inde bu maksat dahi dahil 
olduğu halde senede 30 milyonu geçen 
adi bütçeden gayri fevkalade tahsisat 
vermekteyiz. Zannederim ki, bu kre • 
dileri mübalağa etmemek hususunda 
takip ettiğimiz ihtiyatlı vaziyeti yük • 
sek heyetiniz tasvip ederek -daha geniş 
mikyasta bir istikraz aktine şimdiye 

kadar tevessül etmedik. (Bravo sesl~ri) 
Bunları ifade etmekle hükmet tarafın
dan kafi bir beyanat telakki edilir ilmi. 
din deyim.,, 

Mecliste bugünkü 
müzakereler 

(Ba§ tarafı 1 incid-e) 
cadeles! ve yüksek ziraat enstitüsü fa
sılları üzerinde durarak bilhassa yüksek 
ziraat en!:titüsü masraflarının çok oldu
ğunu, bu müessesenin daha ekonomik 
bir şekilde idare edilebileceğini söyledi
ler. Ziraat vekili tenkitlere cevap ver
ıdi. Ziraat bütçesinin heyeti umumiyesi 
kabul edildi, 

Reis_.Milli Müdafaa vekaleti bütçesi
nin müzakere edileceğini söyledi. Milli 
Müdafaa Vekili General Kizım Özalp 
kürsüye gelerek şunları söyledi: 
"- Bütün milletlerin ordularını kuv

vetlendirmek için hararetle çalıştıkları 
bir devirde bulunuyoruz. Bu gidişin 
bir harbe varamıyacağını kimse iddia 
edemez. Ve bunun ne kadar uzak veya 
yakın olduğu da tahmin edileme.z. işte 

böyle buhranlı bir zamanda hazırlıksız 
bulunan milletlerin vay haline·. Memnu
niyetle söyliyebilirim ki biz bu hususta 
basiretli davranmış ve başkalarına ta
kaddüm etmiş bulunuyoruz. 

Büyük Şefimiz Atatürk milletlerin 
bugünkü silahlanma yoluna gidecekleri
ni daha evvelden sezerek oridumuzun 
kuvvetlendirilmesi işleri ile bizzat meş 
gul olmuşlardır.İşte onun bu yüksek gö 
rüşü sayesinde, bugün hiç endişemiz 
olmadığı halde cihan hadiselerinin inki
şafını takip ediyoruz. Bir taraftan da 
hazırlıklarımıza devam cldiyoruz. 1936-
193 7 senelerinin bütçeleri arasında 

lıal ile karşılaşaC'ak olursa, A'manya 
mutlaka bir başka yola (harbe) git 
ırıckten çekinmiycceklir. 

İnsanlıktan bahsedenler bu insanlı
ğı karşılıklı olarak ba~arm.ya çalış
malıdırlar. iBte İngiliz - Almar. müna_ 
~aşalarmm bütün mana~ı .,, ,·azıycti 

bundan ibarettir. Sulhsüz v~ harp leh. 
l'.keslne maruz, gayrimemm:~1 bır clün. j 
Y._ada. hiçbir emel tahakkuk eder.aez.11 

3'.500.000 (üç buçuk milyon) liralık 
bır fark vardır. 1935-1936 senelerine 
nazaran da bu fark altt milyon liradır. 

Bu ço~alma ordumuz teşkilatının bü
yüdüğünü gösterir. Bütçelerdeki ehem
miyetli fark Ankara Harp okulundan çı 
kanların bütün senelere nisbetle fazla 
olmasından doğmuştur. 

Ordumuza her hususta ihtiyaca kifa
yet edecek kadar esliha ve malzeme te· 
min olunmuştur. Bu meyanda harp sa
nayii tesisatımız da tamamlanmıştır. 

Barut. tayyare gibi vesaiti imal etmek, 
memlekette imal etmek imkanları elde 
edilmiştir· 

Arkadaşlar, ordumuzun asil manevi 
kıymeti hakkında söz söylemeği zait 
~orurum. Onun nasıl yetiştirildiği ma
lumunuzdur. Esasen milletimizin asker
liğe olan muhabbet ve kabiliyeti onun 
yüksekliğini temin etmektedir. Türk 
milleti ordusunu her şeyden çok sever 
ona parasını da, malmı da canını da 
feda etmekten çekinmemiştir. İşte böy
le şerait ve vaziyet altında cumhuriyet 
ordusnun milletimizin bütün haklarını 

yüksek menfaatlerini heran her surette 
layikile koruyacağma emin olabifüsiniz 
bunu iftiharla söyler ve bütçenin kabu
lünü rica ederin' . ., 

Bundan sonra Mazhar Mü!it, Durak 
Cemal, Özdamar, general Kaz:m, ordu
yu takdiren sözler_söylediler. Vekil ce
vap verdi, bütçe kabul edildi. Sirr.:ii va-
ridat bütçesine geçildi. ' 

Başvekiıin nutku 
Ankara, 20 (I-:ususı muhabiri

miz saat 14.30 da telefonla bildiri
yor) - Bütçe heyeti urnumiyesi ka. 
bul edildi. 

_Başvekil bugün nutuk vermiyecek 
tı_r. Umumi siyaset hakkmda ınü. 
~ıın nutkunu hafta i~inde söyliyecek 
tır. 
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Ecnebi propagandası 
ve Tan'ı n 

sayısız hataları ... 

29 MAYIS - 1937 

Yaz an : Haradavut 
( B<l§tarafı ~ incide) f 

tık. Yani dalavere M. Zekeıiya ve ar. 
kadaşları tarafından yeni keşfedilmiş 
bir Amerika değildir. Geç<!lım burası. 
m. Meseleyi bir başka tarafından ele 
alalım: 

mizden) kaydı ile koysalar ne çıkar 
ki?,, 

Diye düşünemez mi? Sonra §U da ne 
ganb bir hata ve ne intakı l1ak kabi. 
!inden bir tesadüftür: 

d.. H Alman ne.,.,.iyat ve proparranda mc. Tan, un er Brell'in gönderdiği :."' 0 

mektubun klişesini ne.sretti Bunda Al- muruna hücum edilen sayfada muhte. 
mauyalı ajan §U satırları yatıyor: rem Snbiha Zekeriyanın Pa .. isten gön. 

.. "Ma~al~yi . Berlin muhaf>irinizden derdiği "Faşizm İspanyayı niçin ka
gondenlmış gıbi gösterebi'Jrsiniz. Al- na boyuyor?,, ba§lıklı bir makale var 
man istil}barat bü)\osunun ismini zik- ve bu makalenin başında da büyük ka
rc~menize de lüzum yoktur.,, ra harflerle su satırlar tuhaf tuhaf 

!şte meselenin bam teli buradadır, sırıtıyor: 
yanı bu adamın Tan gazetesinin umu. ''İspanyanın dahili vaziyeti hakkm
mi direktörlüğüne bu tnrzdJt hitap ede. daki maIUmatı İspanyanın Paris neş. 
bilrresindedir. Her Brell'e bu cesareti riyat müdürü Mösyö Gordondan din. 
Ve{er. nedir? lşte bu: ledikten sonra vaziyeti anlamak için 

Zira Tan gazetesi, mütemadiyen, ispanya ajansı müdiirü O. K. Simonu 
Belgradda muhabiri yokken Bclgrad. gördilm. ilah ... ,, 
dan, Atinada muhabiri yokken Atina. Yani bir propaganda memurundan 
dan, Amerikada muhabiri yokken A· bir propaganda memuruna gidilmiş. 
met i',adan, Suriyede ve. Antakyada Acaba Brell'in mektupla g-Onderdi. 
muhabiri yokken Suriye ve Antakya- ği hazır makale de şifahM söyleniL 
dan. !'r1ısırda muhabiri yokken Mısır- miş olsaydı vatanpcrverane bir iS1Janı 

dan, Tunustan, yok bilmem l.>ehennemiıı münevver,, ile mukabele görmiyecek 
dib!rıden (hususi muha.birinıden) kay. miydi? 

dı :le telgra.flar, telef on haberleri ve Şaka bertaraf. Bazı g~telerlmiz 
n~~ktııplar ne§'1etlcr. Almanya gibi mevhum muhabirlere atfedilerek ma
dunJ anın en geniş casuslul: teşkJiAt. sa ba§Jarındn. uydurulmuş havadisleri 
lamın malik Olfl.n bir devlet Alman a. gazetelerine koymakta devam ederler
jansının mümessiline büUir. bu rnuhn. f!e kendilerine böyle mektuplar gönd~
bi:Ierin mevhum olduğunu bildiremez rilmc-sinc tahammül etmeye mecbur 
m1,;~7c mümess~l bu .. hale .~~kar:ık; { olurlar. Bu kadardır ol gür.iltUnUn ef. 

Eh... Benım gonderdıgım mn- sanesi .•• 
kaley: de <Berlin • hususi muhabiri- Kara DAVUT 

ı~ 1 

On yedi yaşınd.aki 
ka il mahkemede 
Namusunu müdafaa için 

yaptığını söylediği cinayetin 

Ölü gözü 
aşı sile 

Körler iyi 
ediliyor 

· Bir Sovyet 
profesörü nün 

şayanı hayret keşfi 
Tas ajansının Odesadan verdiği bir 

habere göre, mezkur şehirdeki, göz kli
niği şefi profesör Filatov, şayanı hayret 
bir keşifte bulunmuş ve bu keşfi saye
sinde, "glokoma,.dan kör olan 400 kişi
nin gözlerini tedavi etmiştir. 

Profesör Ölülerin gözlerinden çıkar
dığı, "karniye,.leri hastalarının gözleri
ne ithal etmekte ve bu suretle onları iyi 
leştirmektedir. 

Bunun için, hastanın gözünde 4 mili
metre kutrunda bir delik açmakta ve 
buraya bir parça berrak "karniye., yer

leştirmektedir. Bu ölü "karniyesi., bir 
kaç gUnlük olsa bile, göze mükemmelen 
yerleşmektedir. Ayni zamanda berrakh 

ğınr da muhafaza ettiğinden, kör, gör
meğe başlıyor. 

Profesör Filatov bir öfüden alınan 
"Karniye.,nin, canlı adamın gözünden 
alınan "karniye,.den daha müessir oldu
ğunu meydana çıkarnu§tır. 

Diğer taraftan, profesör çalıımalan 
esnasında şu neticeye varmıştır: Ceset
lerin gözbebeklerindeki hayatiyet bel
ki de cesetlerin nescindcki bazı kısım

ların hayatiyetlerini ölümden sonra de
vam ettiriıinin bir ldelilidir. 

Bunun üzerine deri veremine tutul
muı bir hastaya gene bir cesetten çıka
nlmış deri parçasıru kaynatmak iste
mitıir. 

Köylerden kendisine }"ÜzU çıbanlarla 
aıınmıı ve 9işmiş ve bütiln hassasiyeti
ni kaybetmiş bir kadın getirmiıterdi. 
Çıbanlardan birisi kesildikten sonra, bu 

nun yerine, beş günlük bir cesetten alı

nan bir deri parçası aşılamıştır· Birkaç 
gün içinde, hastanın en büyük çıbanla
n zail olmuş, ve ancak hafif izleri kal-

Son dakikada gene müşkülat mı ? 

Hatay işinde F rarisa 
arflk fedakarhk 
yapamazmış ! 

Resmi dil ve hudut m eselesi nde haklı 
olduğumuza göre bi zim feda" arlık 
yapmamıza ise hiç imkan yok tur 

Cenevrede Hataym ana yasası· 
na dair cereyan eden müzakereler 
esnasında bilhassa iki nokta üzerin
de heni.iz anlaşma olmadığı malum
dur. Bunlardan birincisi Hatayda 
resmi dil, diğeri de Bayır, Bucak, 
ve Hazine nahiyelerinin Hatay hu
dutları dahilinde olması icap eder
ken F ransanın bunu kabul etmek 
istememesidir. 

B.ugünkü posta ile gelen Fransızca 
"Le Journal., gazetesi bu meseleye 
dair yazdığı bir makalenin sonunda, 
Fransız resmi mahafilinden aldığı 
malumata istinaden, Fransanın lisan 
ve hudut meselelerinde hiç bir fe· 

dakarlık yapmasına katiyen imkan 
olmadığını söylemektedir. 

Halbuki bu hususta Türk nok"la· 
i nazarı şudur: 

1 - Biri Türklerle meskun olan 
ve diğerindeki Türk ekseriyetini re· 
yiam ile derhal ispat edebileceğimiz 
iki kazanın Hatay hudutları dahiün· 
de olması talebimizi geri almamız 
mümkün değildir. 

2 - Hatay ezici bir Türk ekseri
yetinin vatanıdır. Oradaki resmi di
lin Türkçe olmasını bu sebeple iste
mekteyiz. Dil meselesindeki noktai 
nazarımııdan zerre kadc:.r fedakar
lık edemiyeceğiz. · 

Fransa, Almanyaya 
iptidai madde veriyor 

Pariste prensip itibarile 
anlaşma olduğu bildiriliyor 

Paris, 29 (A.A.) - İyi bir men. rine "nisbetler,, ismi verilen bir sis· 
hadan haber verildiğine göre, f ran: tem tatbik edilecektir. Bu sistem 
sız - Alman ticari münasebetlerı halen Alm ·1 B l 'k d ' 

. . . . - anya ı e e çı ·a arasın a-
hakkmda prensıp ıtıbarıyle husule ki mübadele) · · t tb"k d'I k 

1 · ·ıAf "b" Al b er ıçın a ı e ı me tc. ge en ıtı a mucı ınce manya un d" 
dan sonra Fransız mamulatı satına-
lacak ve Fransız müstemlekelerinde. 

ki mahsulatın bir kısmı da Alman
yaya tahsis edilece!~tir. 

Daves ve Yung istikrazları faiz
lerinin indirileceği zannedilmemek
tedir. 

ır. 

Muahedeyi imza etmek iizere 
Dr. Şahtın Parise avdet edeceği ü
mit edilm~ktedir. 

T ediyat meselesinde de şimdiki 
gibi Clearing kaldırılarak onun ye-

. uştrr. Bu deri veremi tedavisi için, bir • • 

1 hazirandan itibaren meriyete 

girecek olan turizm itilafnamesi mu· 
cibince beynelmilel Pari erg;ısın1 
ziyaret etmek istiyen Almanlar için 

l 1 O milyon frank tahsis edilmiştir . 

hesabını veriyor 
Martın yirmi beşinci gecesi Fatihte 

eski inhisar memurlarından Osman Nu
ri evinde rakı ziyafetinden sonra on 
yedi yaşında Ali Recep isminde bir 
genç tarafından öldürülmüştü. O sıra

lda maktulün karısı yirmi iki yaşında 
irfanın bu gençle seviştiği, müştereken 
Osman Nuriyi ortadan kaldırmaya ka

turacaktım. Kapı açılmayınca, polisler 
gelmeden kaçayım, diye çıkıp gittim ı .. 

esetten istifide edilmek sureti1e yapr- Mı il etler Cemıyetind~ Litvinof dedi k i: 

1 

tlaencrvu·beeşdaiyar. nı hayret neticeler veren ilk Is pa n ya sar 
1
• h b 

1
• r 

Romanya valde t ·· k d d 
rar verdikleri söylenmişti.' 

Bu davaya dün akşam ağır ceza mah
kemesinde başlanmıştır. 

İddianamede Ali Recebin bu cinayeti 
İrfan ve annesi ifakatin teşvikile ve hi
mayeleri altında yaptığı zikredilerek 
her üçünün da idamları isteniyordu. ilk 
olarak sorguya çekilen Ali Recep şunla- • 
rı söyledi: 

"-Bu Osman Nuri, benim peşimi 
bırakmıyordu. Fena niyeti varmış ki pe
şim sıra dolaşıyordu. Tulumba yaptır
mak, soba kurdurmak, kümes mıhlat
mak ve öteberi getirip götürmek üzere, 
ayağımı bu eve alıştırdı. Meğer asıl mak 
sadı başkaymış~Ben, bunu ancak o ak
şam anladım· Sinemaya götürecekti be
ni; fakat randevu verdiğimiz kahveye 
gelmezse, benim eve gelmemi tenbih et
mişti. Gelmedi, gittim. işret sofrası ku
rulmuştu. Beni yanına oturtarak rakı 
sundu, "iç!,, dedi. Ben içmedim tabii; 
çünkü alışık değilim! Derken, kansını 

yatmağa gönderdi ve biraz sonra, üstüs 
te birkaç kadeh dikerek, hali, tavrı, de
ğişti. Benim belime el attı, hamle etti 
bana .• Beni öpmek istedi ve şappa!tlak 
öptü de!.. Şaşırmıştım, ayağa kalktım. 
O da kalktı, ben kollarmdan sıyrılmağa 
bakıyordum, muvaffak olamayınca koy
numdan kara saplı kamayı çıkarıp sap
ladım kollarına.· "Ah!,. diye inledi, fa
kat kapıya !doğru çekildiğim halde, gene 
bana saldırdı. Ben de sofadaki boğuşma 
da kamayı göğsüne rastgele sapladım. 
Bu kamayı, gecelerin geç saatlerinde 
yangın yerlerinden tek başıma geçtiğim 
için, dört seneldir hep yanımda taşır

dım! 
Osman Nuriyi yere serince, karşı o

daya gittim, kapıyı zorladım. Açılmadı, 
vurdum. Çünkü bir feryat işitmiştim. 

Dısardan duvmasınlar diye bağıranı sus 

Katil Ali Rcceb 

Bundan sonra maktulün karısı irfan 
da sorguya çekilmiş, o da şöyle demiş
tir: 

"- O akşam rakı sofrasını hazırla

yıp kocamı yalnız bıraktım. Sonra gece 
yarısına doğru bir gürültü, patırdı ile 
uyandık, annemle sofaya fırladık. Me
ğer sonradan Ali Recep gelmiş! İkisini 
altalta, üstüste boğuşuyor gördük. Ta
bii Osman Nuriyi müdafaa etmek iste
dik, fakat Ali Recep "bu adam, benim 
namusuma tecavüze kalkıştı· Onu doğ
rayacağım: eğer mani otursanız, sizi de 
doğrarı!ll deyince, korktuk, çekildik. A
li Recep, işini bitirince, bizi hırsız geldi 
de öldürdü, ldememiz için zortadı. Teh
dit kar~sında önce öyle yaptık. Osman 
Nurinin elbiselerini şilte içerisine sakla
yan ben değilim. Ben, o sırada karakol
daydım. 

irfanın anası İfakat te dinlenmiş, alt
mış yaşında olduğunu söyliyen bu ka
ıdın kızının söylediklerini tekrarlamıgtır. 
Bazı !lahitler dinlendikten sonra muha
keme başka bir güne bırakılmıştır. 

kraliçesi ecavuz arşısın a ır 
Birdenbire kötürüm Eden de ing:lterenin ispanyanın 

Baz. lngHiz ~.~~!,ine göce, bilin· tamamiyeti millkiyes!ne 
miyen bir hastalik neticeseinde, Roman verdig~ İ ehemmiyeti anlattı 
ya kralının annesi kraliçe Mari birden-
bire kötürüm olmuştur. Bir daha da yü 
rüyemiyeceği zannolunmaktadır. Te
kerlekli bir iskemlede oturan, ve Bük
reşin dışınıda bulunan sarayının bahçe
sinde gezdirilen kraliçe hiç bir ziyaret
çisini kabul etmemektedir. 

Şimdiye kadar hastalığına dair resmi 
bir tebliğ neşredilmemekle beraber, or
talıkta dönen şayialara bakılacak olursa 
9 nisanda, kral Karol ile, menfaya sürü
len kardeşi Niko1anın arasında cereyan 
eden bir münakaşadan sonra birdenbire 
bayılmıı, ayaklan tutmaz olmuştur. 

iki deniz kazası 
Dün Boğazda iki sandal !devrilmiş, 

denize düşenler güçlükle kurtarılmışlar 
dır. 

Balıkçı Niko Trabyaya giderken yol 
da sandalı Kavaklara gitmekte olan bir 
romorköre bağlamıştır. Anadoluhisarı 
önünde ip kopmuş, sandala arkadan 
gelen Maryana isminldeki motör çar
parak batırmıştır· Sandalcı Niko motör 
kaptanı Hüseyin tarafnıdan kurtarıl
mıştır. 

Refik isminde bir sandalcı da Abdul
lah. Salih, Sadık, Zülfükar isminde dört 
yolcu almış, Çengelköyüne götürürken 
yolda sandal ldevrilmiştir. 

Denize düşenler etraftan yetişenler 
tarafından güç halle kurtarılmışlardır. 

Hı r sız çocuk 
Yedikulede Ermeni hastanesi maran

gozhanesinin üzerindeki kurşun borular 
bir müddettenberi çalmıyordu. Bu hır
sız dün yakalanmıştır. Bu, on iki yaşın
'tla Hasan Fehmi isminde bir çocuktur. 

Bilbao, 29 (A. A.) - Bug:in Bask'lar 
la asiler arasında harp esirleri müba -
dele edilecektir. Bilbao, halk mahkeme. 
since idama mahkm edilmiş olan Alman 
tayyarecileri ile bir kaç ecnebi daha, iki 
Rus tayyarecisi, bir kaç İspanyol asiler 
tarafından tevkif edilmiş olan Fransız 
gazetecilerinden Mallet - Daubar ile 

mübadele edileceklerdir. 
Basklar tarafından serbest bırakıla -

cak olan esirler, bir Fransız harp gemL 
si ile Bayonne'a nakledileceklerdir. 

Milletler Cemiyetinde 
müzakereler 

Cenevre, 28 (A.A.) - Milletler Ce· 
miyeti konseyi bugün İspanya hükfı • 
metinin dahili harbe ecnebi mUdaha1e
si hakkındaki muhtırasiyle me~gul ol • 
muştur, 

İspanya delegesi Delvayo Almanya 
ve !talyaya şiddetle hücum ederek İtal 
yanın İspanyadaki askeri hareketlerini 
uzun uzadıya izah etmiş ve Almanlar ta 
rafından Cuernica 'nın bombardımanı 

meselesi üzerinde durarak tngilterenin 
bu hususta bir tahkik komisyonu teşkil 
için izhar etmiş olduğu arzuyu hatırlat 
mıştır. 

Mumaileyh, ademi müdahale siyase· 
tini tenkit etmiş ve tavassut teşebbüsü 
adilane bir hareket olmadığını beyan e. 
derek redetmiştir. Keza, Milletler Ce
miyetinde aza bulunan devletlerin me
nafiini aza olmıyanların mcnafiine feda 
etmekle itham eylemiştir. 

İngiliz hariciye nazırı Eden, her t-:ir
lü int izarın hila{ma olarak İspanyol me 
selesinin konseyde münakaşasını kabul 

ederek, ademi müdahale siyasetinin 
güçlüklerinden ve kontrol sistemi sa • 
yesinde başarılan terakkilerden balısey
lemiş, bundan sonraki ilk hedef yani 
ecnebi gönü il illerin geri çekilmesin.~ 
de etmek için mütarekenin zaruri oldu. 
ğunu söylemiş ve İspanya ihtilafının 
bütün Avrupaya sirayeti tehlikeı;inin 
fevkalade azalmış bulunmaırna rağmen 
İspanyol işleri Uzerinde b"r anlaşmaya 
varılmazsa bunun Avrupa barışı için 
hayırlı bir alamet tetkil edemiyeccğini 
ehemmiyetle kaydetmiştir. 

Eden bilhassa İngilterenin İspanya
nın mülki tamamiyetine verdiği büylik 
ehemmiyeti tebarüz ettirmiştir. 

Sonra söz alan Sovyet Hariciye Ko. 
miseri Litvinof demiştir ki: 

"- Ecnebi müstevliler İspanyol m=l
letine kendine uymayan siyasi bir reji. 
mi kabul ettirmeğe uğr?.şıyorlar. E • 
ğer bu teşebbüs muvaffak olursa, diğer 
meınlekctlerde isyan çrkarmağa mdtuf 
buna mümasil vak'alar karşısında kal • 
'llilkhğımız da muhtemeldir. 

İspanya, memleket halkının istediği 
bir hükumete sahip olmalıdır. Tr·,-;t 
ettiğim hükmetin kendine mahsus bir 
ideolojisi vardır, fakat bunu batj ... a 

mcmleketıcrde tatbik ctmeğe hiçbir za
man teşebbüs etmemi~tir. Milletler Ce
miyeti İspanyanın mukadderatiyle ala· 
kadar olmak istemezı.e, zannederim ki, 
sureti kat'iyede mahvolmağa mahkum 
olur. 

Konseyin İspanyanın davetini naza. 
n itibara alacağını, bunun i;in ümit et· 
mek isterim,. 
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BaZt askeri vazifelerin ifasında 

Kahramanhğı görülen 
kadın tayyaredimiz 

Dün general lnönü tarafınd.an 
bir madalya ile taltif edildi 

ı&ıteriyor. BqQDJ&O mtldafaa menuu ve il• 
llhle.nnm en mtıaelrlerlncMn •yılan hava 
alllhmda btr mmetın kudretli olması kurtuJ. 
manm makat ve pye81 için ~1 f&rllaı'o 
d&ndır. Bir memJeJret _.'fMDldaD emin ol 
mak ı.u,.orea IDUtıak& o memleket vatan 
dqlarmm ıençBkteD ttltıaren havayı aeverek 

.A.Dkara, 28 (A..A..) - BugOD Tllrk Hava 
Kurumu merkez btDUIDda yaıpılan bir çaylı 
tapl&Dbda, cuek TOrkkufll kuralarmda ce
nk TUrk Ba•a ordu8U mektep ve kıtaıarm. 
da blyUk muvattaldyetıer gösteren ve son 
atıflı tatbikatta kabram&DC& hizmet eden 
Dk bdm uçmam ve baflStretmen Atatürk 
km BQaD Sabiha Gökçene törenle bir mu
,_ madal19 verilmlt ve Sabpıa Gökçenin 
hav• ordu.wadald uçmuılık hayatmı ve a. 
brl tatbikattaki 11retll muvatfaldyet me"" 
llalelerinl SÖlteren .-m1 veaikalar okunarak 
takdir Ye alkıfJarla karfıl&nmlfbr. 

Bu törende B.:U:. :U:eclı.i bafkaru AbdWlaa 
Uk Renda, Bqvektl tmıet tnönU, Kurmay 
bq1ram J'8\fd Çakmak, mebu81ar, orgeneral 
Ali lalt. korpneral Amil GQadUz, fırka ku 
m•ndenı 'leneral Kemal G6kçe ve general 
Naci Ue bqvek&let mOstep.n, veklletler m. 
yut mlllteprlan ve Dert gelenler! baar bu 
lunmakta)'dılar. 

BQan SallUI& aakçene muraua mad&lye. 
illa tallld.,... &lCe TUrk bava kurumu baf
kam J'Uat Bulca bir nutuk IÖylemlıtır. 

Tayyarecinin nutku 
l'bat Bulc&Dm nutkuna kaqr Bayan Babi-

11& Glkçea fU c:e,,_bı vermlftlr. 
.. _ Saym bUyQkJerlm, 
BuDdan iki .Yıl &ıc:e TllrkkufU pllnörlertıe 

ucmlla bqJadılJm sQDtl h&Jabmm önenııı 
dönQm noktall l&7JYOl'UID· BugtbıUn ve Kok 
tttelle pçtrdlllm öfrenme gtlnJertnln kıy. 
metu b~ uta unutamam. Ondan aon 
n. Balrfieldr ukerl tayyare mektelıtnde 
Ye ~ tayyare alayında beni teknik ve 

pratik olarak tayyareclllkte yetı;tırmek tç1Jı 
bOıD ldmlllet ~lı ve sa.termekte bu 
Juua ...,_ atretmenlertme ve komutanıan 
aa olan derin minnetlerimi burada IÖyleme
ti ldeY bWrim. Son gUnlerde bazı aakert va. 

IUelerlD lfuma benim de gönWltl asker ola• 
rak Sıtlraldml kabul etmek llUl'etlyle bana 
cleferll tecrtlbeler edinmek fırptmı batıflaıo 
)'&il genel kurmay b&§kanı aym maref&)e 
olan 1Ukranmı pek bQyUktUr. 

ÇDakU bqUD buzunmuada TUrk bava ku
rumu aynı bqkanı J'uat Bulcanm hakkım
dald takdir ve taltif 8Öllerlne ancak bana 

~ang oJan soniırsat sa3eş!1\de nail 
olmuı bulunuyorum.UyUk mııletimTu can-
la bqla, öUlmU biçe uyarak çalifabUmek 

kabi14'et1DS ytlbeltmek için cumburiyet hC. 
kGmetbldabı bana oldutu lfbl bUtun Ttırk 
bdmlanu. bu ,ande Jetlfln•k Ye çalıpnak 
flnltlarmı lıUll'IUDUDU ltinUldell niyaz ede 
rtm. 

BuJcanm beD1 öven sözlerine karJI ve IGf
eOmO kabartan bu kıymeti ytlksek Hava 
kurumu ~.U. taltulmden dolayı duy• 
duklarmu IOylemete heyecanım manidir. 

TOrk HaYS kunımunuıı mmet gençlerinde 
llJ8llCbi'drll .. !lersQn dalla genlı ölçUde 
u)'&Ddmnakta llUlundutu hava kahramanlığI 
duygularını yakaı temularmıJa gGrdUkee 
çok bahtiyar oluyonun, Hava kurumunun 
memlekete yapmakta oldutu btlyUk hizmetin 
daha çok hayranı oluyorum. 
BaJrlumdıa sa.teriJmlf olan latuf ve neza• 

kete tef8lJkQr ederken beni havacdtla bqlat 
lllll otan Hava kurumuna yapaca&mıı vaadet 

u,.. ldnlelt :yarine pti!'9Celtml ve diler 
;,endetl vatanımm mOdafauı yolunda ber an 
öttım nedir hatırlamakıızın asker tayyareci 
olarak htsmete kotac&tımı bildirmekle mut• 
luyum ... 

Sabiha Gökçenin alkqlarla kar§Jlanan bu 
nutkundan eonra Bqbakan bmet tnöııU de 
bir nutuk 86ylemlf ve ilk TUrk kadın uçm .. 

mu lllUl'UI& madalyeyt IUrekll alkıııar ara. 
aında takmıılardtr. 

Başvekilin nutku 
Bafvtkll ıu nutku söylemııur: 
''Ttlbek cemiyetin duygularma tercQman 

olarak Sabiha Gökçeni bugUn kazandıtı çok 
Ja1mtW madalyeden ve burada vealkalan 
okuDalt muY&ffaklyeUeriDden dolayı tebrik 
tdertm. Tetlfme.t tarzmı ve harekeUerinl 

~ veefkalar ytık•k heyetinizin de dik 
katinden kaçmamııtır kt ciddidir. Bunların 
btr 1ıb1ndt dlkkaUt amirlerin sert bir ınıret 
te takip ettikleri meslek lnlbatmm biç te. 
nddGt edilmeden tatbik edildlllnl ve ken
dimsdea teret meydanmda ve bavanm güç 
tuUan lclndt en çetin vutfeler tatendlttnl 
s&'OJOrUL SabBla Gökçenin yQ&Unde yaban 
cı olmadıtımız bu zor mealettn bUtUn sert 
hllUbanlarmı muvatıaklyeUe geçirmekte ol• 
dulun• lılru evvel dlnledltlmlz bu veslfalar 
la lauzurunWlda ı.ııat ebnlı oluyor. 

Bu madalyeyt memnunıyet ve tftllıarla 
verdik. Onu lftllıarla btltUn vatand&§lar ve 
blltan dQnya &ıUnde götsUDU ıererek tar 
makta haklıdır. 

'l'Urk hava kunımu memlekette kabraman 1 
tanarecner yetl§tirecek iabeW bir m1&11et 
takip ettlllnl ıa.termı, olcfutundan 6vlllıf
blllr. Sabiha Gökçen Tllrk kızlanndan ilk, 
kahraman tayyareci olarak memleket karP 
llDda ~t IÖltenDlftb' n bunun lç1Jı 
de kendllılnl telırlk edip eel&mıuıak b&htspr 
bktır. TOrkkufu Nlbeee bavacdıta karıt 
al&tayı ... ta:narectllfe Jsevetıl arttırmak .. 1 
cin t.11 ohmmut bir tefkllltbr. Şimdiye 
lradar 1ılst birçok &1lzlde ıenç!er yetlfth'lldf 
Ur. J'akat lbU,.C pk dalla fula buna Hizam 

C&Dlarmı wbllkeyt koyacak tekilde çalifma. 
lan l&zuıadlr. S&blba Gökçen bun& muvaffa 
klyetll bir mJaaldlr. Havdm yalı1IZ sakin 
kıarmlarmda delil tebllkell görWen engin sa 
halarm içinde ll&hr'&DWlca dolqmak mUm· 

kUn oldufwıu ı.bat edecek terem veaikalar 
kuumqtır. Umtt ederim ki b0t1ln memle
kette tayyareci oımek ı.tlyenler çetin vazife 
gUnlertndı en .eert tmtl\>anlan muvatfaklyet 
le geçerek kıymetli veaikalar toplam~ 
muvıdfek oıpealclardn'· 

BUtUn .ıszıertm kaJır&D1&D ıumnız Sabiha 
Gökçenin ı.avaı.anıada bir çok kahraman 
TUrk km yet11Urmek için iyi bir tefvik mt
all olarak teIAkkl edilmesi temeımSmll• blU. 

rtyonım ... 
Bir girişme 

Hava Kunımund&Jd meruimdell IODra 

Bqvekll tamet tnDntl De Jfarepl Fevzi Çak 
mak bir odaJ& çekilerek uzun mOddet ıörtıı 
mllflerdlr • 

Emir Abdullah 
Yarın ıebrlmfzde 

merasimle 
karşılanacak 

Yınıi pbahki ekıpreıle ıehrimize ge 
lecek olan Maverayıerdün hükümdan 
Emir Abdullabm ka11ılanması merasimi 
baklanda villyete bir program gelmiş
tir. Emir Abdullahı hudutta karfllamak 
Usere Hariciye veklteti ıeflerinden Kud 
ret Erbey ıehrimize gelmit ve dün ak· 
pm Edimeye gitınittir. 

Altes Abdultabı, yarın sabah Sirkeci 
istasyonunda fstanbul Valisi, muavini, 
Emniyet mUdUrile İstanbul mevki ve 
mcckcı ,k_umndanlan ve bir bando mü.· 
zika ile aıkeri müfreze kartıhyacak ve 
istasyon EıldUn ve Türk bayraklarile 
donanacaktır. 

Emir Abdullah istasyona çıktıktan 
sonra bazıdanan otomobille doğruca 
Perapala• oteline ciderek öile yemeğini 
orada yiyecek, müteakiben 1ehri ıe• 
dikten ıanra akpm Useri Denizyollan
nm Slkal'YI motıirile Haydarpqaya ge

çecek, onda ela a.ıcert m.erasimle karp· 
!anarak Anbr& ekıpreaıne bağlanacak 
huıuıl vaıonta Aııkaraya hareket ede· 

cektit. ------------
ıstanbul 

eğlenceleri 
so temmuzda başlıyor 

Ajuatoı ayında yapılacak btanbul 
eğlenceleri proıramı hazırlanmıgtır· Bu 

öre eııenceler 30 temmuz cumarte
"_I 'un·· :ı aıubtelif plajlarda verilecek ba· 
il 1 il k, b ü-
tolarla ı,,tJayaca uralarda birer C 
ıel seçilecektir. 

Bir aııastoe pazar günü Beylerbe>:i· 

Yında bir cırdenparti verilecek, bır 
aara il .. 11 d bir .. evvel 1eç en guze er arasın an 
ıun · · · 'b ı ktır .. festival krabçesı,, ıntı ap o unaca • 

Bet ağuıtoıta karikatür ıcrgisi açıl~· 
k Y

edi aıuıtoıta tenis ve futbol mil· 
ca ' .1.. k, ~ ta A-bakalarl bas-yaca on agustos .. 
11 

aofyatll esnaf köıesi, on ikiıindc ~~
yal sanatlar akademisinde resim ıerıssı. 
:: d<SrdUnde Boğazı yüzerek geçaıe 

uaabakall yapılapktır. 
aı Ba]tran festivali 2 ı ağustos cumarte· 
• ciinU bqlayacak, pazar günil tstan
:uıa celecek Balkan danı beye~eri Be: 
yazıttan Taksime kadar bir geçıt reamı 
yapacaklardır. h 

Ayırt 90n haftasında lstanbu1u~ mu 
telif yerlerinde f esdval eğlencelen yapı-
ıacaktrr• • 

Konserler . 
8 H E 29 uncu cumartesı 

' . • aym 1 Halk . 
·· ·· illMlt 1 7 de Beyoi u evı, r.: binasında fevblide bir konser 

verilecektir. . A 

P Mühendityan konsen - ,.... 
r. ıünü sabahı sa· 

ym otuıUJlCU ~Hüh' eli 'da 
at 11 de profeeör en ~yan 1 • 
reainde 60 kifi)ik orkestra ıle Saray 
.~büyük bir konser veri· 
lecektir. 

HABER -
1
1\kram poatuı 7 

~ 
,_.,_ 2 ·-~· 

MlllT kOme maçları : 

· Fen e rbahçe - ·Güneş 
Müsabakası garın Fener stadL1.da yapılıyor 

BuJ>azar İstanbul takımlarından çe~. m~.ğlup .eden ~ünqliler b~~ün f buk olan manevi kuvvetlenni büabü 
Galatasaray Ankarada çarpıtırken o.~un~u vazıyetlerınden daha guve· tün kırmıpa bu haftaki maçın Gü· 
Güneşle. fenerbahçe de karşı kaı- nılir hır halde bulunuyorlar .. Halbu neş tarafından kazanılacağına mu· 
ııya gelmit bulunacaklardır: . k~ F enerbahçe o günkü vaziyetine hakkak nazarile bakmak icap eder. 

Milli küme maçlarının bıdayetın· nısbetle daha fena bir hale gelmiştir. Yalnız şunu unutmamak liznndır 
denberi bir türlü ke~dini topar~ya- Senelerdenberi birin~ takımda ki ~zı ~üyük hezimetlerin oyunCU" 
mayan F enerbahçenın son lzmır se· ı oynaya oynaya artık musabaka ka· lar uzerınde ümit edilmedik derece
yahatinde de üç puvan ~.y~bn~~ biliyetlerini kaybetmiş enerjiden de müsbet teıirleri de görülebilir. 
bu eski ve kıymetli teşekkulun mıllı mahrum elemanları ıararla kadrosun Ekseriya bir aksülamel teklinde te
kümede vaziyetini büsbütün ümitsiz da tutan F enerbahçenin dinç atılgan zahür eden bu tesirin en umulmaz 
bir ,ekle soktuğundan Güneşi~ b~ hevesli G~n~ş ~y~nc~larma . ~ö~e In:uvaffakiyetlere amil olduğu vaki-
pazar yapacağı maçın ehemmıyetı batacak hıçbır faıkıyetı yok gıbıdır. dır. 
çok artmış oldu. Filhakika F enerbahçenin yaptığı Bana öyle geliyor ki F enerbahçe 

Beşiktafa mağlup olduktan sonra maçları göz önüne getirecek olursak nin Günqe galip gelebilmeai için an• 
Galatasarayla ancak berabere kal~- rakiplerine yalnız isim cihetinden cak lzmir seyahatinin oyunculann 
bilen san lacivert takımın pa~r ~u: tefevvuk ettiğini ve F enerbah~e adı- uyuımuı gibi duran aaaplan üzerin• 
nü yapacaiı maçın ehemmıyetını nm mukabil taraf üzerinde yaptığı de böyle kıymetli bir iz bırakmq 0~ 
artıran ikinci noktada lstanbul şam· korkutucu tesir yüzünden galip gel· maeı lamndır. 
piyonası üzerinde oyna,.a:aiı rol· eliğini '8bul etmek mecburiyetinde Yoksa Bqiktqa yenilen, Galata• 
dür. kalırız. sarayla berabere kalan Fenerbahçe-

Şimdiye kadar Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncularının dost.. nin aynı takım önünde daha mükem 
Beıiktaşla birer defa karfılaımı§ luk turnuvasında bozulan manevi mel oyunlarla aynı neticeleri alllUf 
olan Güneş ve Fener takımlarının müvazencleri bir türlü düzelmediği olan Güneti yenmeıini aklı 1elim 
bu maçlarda kazandıklan puvanlar için takım çok silik oyunlar çıkar· kuvvetli bir ihtimal dahilinde ıöre• 
müsavi bulunuyor. maktaydı. lzmir seyahatinin fena mez. 

Halbuki Beşiktaı Feneri ve Güne· neticeai eğer oyuncuların nten bo-
ıi yendikten sonra yalnız Galatasa. 
rayla berabere kalmıf olduğu için 
fampiyonluğa en yakın olan takım
dır. 

Fener, Betiktaf ve Günqle 
yapbğı üç maçm üçünü de ber~r 
likle başaran Galatasara)'ln ıkın· 
ciliği de pranti olduğuna göre F e· 
ner Günq maçmm neticesi lstanbul 
üçüncüsü ile milli kümeden dütmesi 
icap eden sonuncu takımı tayin ede· 
cektir. 

Her ne kadar bu takıınlar birer 
defa daha karıılacaklarsa da bu haf 
talii maçı kaybedecek takunm mil
Jt kü~~en dügmemek için mütea· 
kip üç müsabakayı da muhakkak 
kazanmak gibi çok tehlikeli bir va· 
ziyete gireceği a§ikardır. 

Milli küme maçlarmm baılangı· 
cında bazı muvaffakiyetaiz oyunlar 
Günetin aleyhinde bir kanaat hasıl 
ettiy.e de Ankara aeyahatinden ve 
Oçok galebeainden tonra bu zeha· 
bm yanllfbimt kabul etmiyen artık 
ka)malJUf gibidir. Bü)iik bir ciddi· 
yetle ca}Ifan Günq idarecileri takı· 
mı muntazam bir §ek.ilde hazırladık
Ianndan Günetin oyun kalitesi bir 
hayli yükselmiş bulunuyor. 

Rasihin iftirakile hücum hattr , 
golcülük kabiliyeti çok arttığına_ 
Günq takımı tehlikeli bir hal alnuı 
ve ilk hamlede kaybettiği puvanlan 
telifi yolunda ümitlendirici §ekilde 
yürümeğe bqlamıftır. 

Milli kümeden evvel yapılan dost 
Juk turnuvası maçlannda F enerbeh· 

lstanbul 
Atlet lzlm bayramı 

lstanbul atletizm bayramının se
kizincisi 30 mayıs pazar günü Be
bekte Kollej sahasında yapılacaktır. 

Müsabakalara tam saat 14,30 
da baflanacak ve fasılasız devam e· 
dilecektir. Bu seneki müsabakalara 
19 mavısta Ankarada derece alan· 
An~lı ve İzmirli atletler de iştirak 
edecektir. 

Müsabaka programı sıru.iyle 
töyle tanzim edilmiştir: 

lar) 

Saat 
14,30 Resmi geçit 
15.00 100 metre 
ikinci müsabaka 800 metre 
Üçüncü ,. 100 metre (bayan 

Dördüncü : 11 O manialı 
Beşinci 3000 metre 
Altına 1500 .M(yürüyii§) 
Yedinci 1500 metre 
Sekizinci 400 metre 
Dokuzuncu : 200 metre 
Onuncu bayrak yal'Jfl 

(muhtelitler arasında) gülle abna, 
uzun atlama, yüksek atlama, diak 
atma. üç adım atlama, smklaatlama, 
cirit atma. 

Müsabakalara herkes davetlidir. 
Duhuliye yoktur. 

Vaadine rağmen bu akşamki 
güreşlere gelmigen 

Dinarh Mehmedi 
takip için 

Pehlivanlardan mürekkep bir 
müfreze gönderildi 

Amerikalı gürqçi Buliumar ile 
diğer iki Bulgar pehlivanının bu ıe· 
ce Taksim staclmda Türle güretÇile· 
riyle karıılapcaklannı evvelce yaz. 
mıttık. 

Geçen hafta Ankarada sıkı kar
tılqmalar yaparak Türkiye hafpehli 
vanlığmı kaz.anan T ekirdaib ile 
Mülayim ve Arif pehlivanın bu gün 
lerde istirahat etmeai Ye bu aktamki 
müeabaka için Dinarlı Mehmedin 

Gatatasarayhla r 
Pıav y iyecek ler 

Galatasaray Cemiyetinden: 
30 mayıs, 937 pazar günü mutat 

senelik piliv toplantunızda eski ~e 
çok kıymetli yuvamızın her köteai 
atıktır. Bu sene toplanb programı 
ıu ıuretle tesbit edilmittir: 

1 - Saat onda kapılar davetlile· 
re at;ılmıı bulunacaktır. 

2 - 191 O eeneaine kadar mek· 
tepte bulunanlara büyük saatin al
tmçlaki aenif saha &cfrik eclik.aiftir. 

3 - 1910 ili 1920 ıeneei'nc:le 
bulunanlar methalin ui tarafmdaki 
biqük bahçecle topLmaCaklardir. 

4 - 1921 ill 1930 ıeneıinde 
bulunanlar methalin aol tarahndaki 
(jimnutikhanenin önü) bahçede 
bulunacaklardır. 

S - 1931 • 1936 mensuplan ela 
methalin sol tarahndaki muttasıl 
(orand cour'a) küçük bahçede top· 
lanacaklardır. 

6 - 10,45 te yukarıda bildiri· 
len dört bahçede toplanan her gru· 
pun ayn ayrı resmi çekilecektir. 

7 - Saat IJ de ( grand cour) 
da mütekaitler arasında bir futbol 
maçı yapılacaktır. 

8 - 1 J ,45 te konferam salonun 
da toplanacak ve mektebin en eaki 
ve en genç mezunlan tarafından 
~ir söylev verilecektir. 

9 - 12,30 da yemek ve istira
hat. 

1 O - Saat 14 te saatin altmdaki 
geniş sahada umumi bir resim ıeki
lecektir. 

11 - Saat 14,30 da bütün davet· 
lilerle birlikte abideye gidilerek me· 
rasimlc çelenk konulduktan sonra iç 
timaa nihayet verilecektir. 

Amerikalı boğaya k~19kanlmaiı 
kararlqtmlmqb. Bu hususta evvel· 
ki gün Dinarlıya müracaat ec:lilmif, 
o da bu teklifi kabul etmiıti. 

Dinarhdan dün sabah alman 
mektup üzerine tahakkuk etmif o
lan Dinarlı - Bul kumar müaaba· 
kan gene Dinarlının dün akfam gec; 
vakit gönderdiği' bir telırafla ıuya 
dütmüıtür. 

Dinarlı organizatörlere ıönder· 
eliği ikinci telarafta: "Sah günü Bi
lecikte yapılacak olan gürqlere gir
mek mecburiyetinde oldujanc:lan 
dolayı lstanbula gelemiyeceğini, ar• 
zu ederseler Amerikalıyı Bileçiğe 
getinnelerinı,, yazınqtJr. 

Vaziyet Ameribhya bildiri)· 
mif, o da her ne bahasına oluna ol· 
sun Dinarlıyı tutmak üzere Bileciie 
gideceği cevabmı vennİftİr. 

Bunun üzerine Ameriblı ve 
Bulgariıtanlı pehlivanlarla oqıaniza 
törler Dinarlıyı yakalamak üzere 
dün akşam Bileçiie hareket etmif. 
ler ve lıtanbuldaki miiaahak•lar da 
ıelecek haftaya bırakılmqtır. 

Bilecikte bulunacağını haber ve· 
ren Dinarlı Mehmedin oradan da 
Bunaya geçmit olduğunu bu labah 
öğrendik. Şu halde kendiıini takibe 
çıkmış olan pehlivanlar aene bot dö· 
necekler galibat ... 

işçi olim-p-iy-ad-ı 
Ruslar 100 fazla 

sporeu ile ı,ıırak 
ediyorla r 

.. loçi olimpiyadı orııanimayonu 
komitesi., nin daveti üzerine, Sov. 
yet ~porculan temmuz bidayetinde 
~lçıkanm Anver tehrine gidecekler 
dir. 

Sovy~t ıpor kafileai ) 5 futbol· 
cudan: bırçok atlet, jimnutikçi, 
haletçı ve tenisçilerden mütqekkil 
o~caktır. Haletçiler aramnda birçok 
dunya rekorlan lunnıı sporcular bu
lunmaktadır. 

2; temmuzdan bir aguato• ka· 
dar devam edecek olan bu olimpi
y~tlardan 80lll'a Sovyet bfilai bü. 
yu~ beynelmilel aergi müDuebetiyle 
P~nste yapılacak olan beynelmilel 
müsabakalara istirak edeceklerdir. 

CTu) 
• 
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Biliyor mus-;;~~,_z_? __ , L . ş;;;-Fıkralar l 
Bir insan lsırllacakların listesi 

•'ütün ömrün.., Kuduz bir köpek tarafın. 
de n e kadar dan ısırılan bir adam aradan 

yer ? uzunca bir zaman geçtik· 
tstatistik alim ten sonra doktora müracaat 
}erinden biri. ediyor, doktor da §U cevabı 

veriyor: 
si, tabii bir 
insanın haya. -Korkarım ki, çok geç 
h müddetin kaldınız. Kaza vuku bulur 
ce aldığı gı . bulmaz, derhal gelip a.,ı yap-
daları hesap tırmanız lazımdı. Doğrusu 

artık Üzerime me.füliyet ala· 
etmiş ve şu marn. 
neticeye varmıııtır: H h 

:ı asta, iç bir şey söyle. 
Bir insan, vasati olarak med:n kaiiıt, kalem alıyor, 

255 kental ekmekle, on se- ve hır şeyler yazmağa başlı· 
kiz ton et yemekte ve elli y or. 
bin litre muhtelif mayiler Ru vaziyetten son derece 
(su, içki vesaire .. ) içmekte· mütec~sir olan doktor: 
Clir. Korkunç rakamlar değil - Canım, size vaııiyetnn-
mi ~ .. Hele insan, bütün bun- menizi yazın demedim ki. 
la;;n midesine girdiğini dü- belki lıenüz hiitiln ümitler 
§Ündi,ik,.el kaybol'Tiuş değildir .. 

Kahraman kedl1 - Bu vasiyetname değil. 

8 da dir: ölmeden evvel ısırmak 
un n birkaç ş;ı"Ün evvel, 

1 d 1 istcdiğ-im bazı kimselere ait 
.. on ra imanında bir kedi, 1 

1 iste rrkanvnrum ! 
boğu mak iizere bu1unan on 
yaşlarında bir çocuğu <Jlüm- Maksat ne? 
den kurtarmıştır. Piyanist (bir saat müte· 

Bu genç rocuk, kedisiy]e madiyen ça1dıktan sonra) -
ovnarken h;rdenbire suya Şimdi size hangi parçayı ça-
düsmüstHr. o ... ,m suya düş layım? 
tüğiinü kimse ~örmemiş ve - Ne isterseniz çalın, za. 
çocuk yiizmc bi1mediği için ten maksat kom§ulann kafa. 
iimits!z bir vaziyette c:ırpm· sını ağırtmaktırl 
ma<Yn h;ııılamıştır. Çocuk Neden kıpkırmızı? 
şiinl-ıesiz biraz sonra boğula· Balıkçı - Aman bayan, 
rcı.ktt. bir defa §U balığa bakın, krp· 

J3,..re'<"t Vt"·sin ki, kedicıi, kırmızı 1 
hiraz ıızak~;ı dur::ın sandalcı- Müşteri -Tabii krpkınnı 
1"'1nn • ,,.,m~ kf'cınıuş ve oka- zı .• Onu satmak istediğiniz 

1'lr ar•k ı, hir er kilde mryav. fiyatı duyunca kim olsa kıza-
• r.,;;:ı baslilm•ştır ki, san· nr. 
l"'J,..J ... r merııkla onu takip Delik femflyenln 
•tf"': .. ter ve tam zamanında faydası 

r rcct•:;u bayı:rm b:r halde su· - Yahu §emsiyen delik, 
rlrın rık:-rmıcılard•r. de§ik olmuş! 

P rt·1< bu Yazivetten ~on· - Biliyorum 1 Yağmur ya 
ra. l·e.dilerin hodbin ve la· ğıp yağmadığını anlamak 
kayt hayvanlar olduğu iddia için birebirdir 1 
edilebilir mi? iyimi olmuf? 

K•brit nasıl 
keşfedildi ? 
Kibriti keşfeden Şarl lo-

ria adında bir Fransız dokto
rudur. Fakat doktor, bunu 
bir tesadüf eseri olarak keşf 
etmiştir. 

Üzerlerine sufr sürdüğü 
bazı tahta parçalarile tecrü
beler yaparken, yanında bu
lunan arkadaşlarından biri bu 
tahta parçalanndan birisini 
almış ve onu dalgın bir hare
ketle duvara sürmüş. Du
varda tesadüf en fosfor bu· 
lunduğu için tahta parçası 

hal alev alnu tır. 
Bunu gören doktor da 

ltu tesadüften istifade ede
rek kibrit imal etmek fikrini 
ortaya atmıstır. 

Hasta - Bay doktor, ko· 
lum iyile_şince piyano çalabi· 
lecek miyim? 

Doktor - Gayet tabii. 
Hasta - Aman ne güzel 1 

Kolum kırılmadan evvel pi· 
yano çalmasını bilmiyor
dum! 

Kunduracıda 

- Bu ayakkabı sekiz lira 
olur mu? Taş çatlasa niha· 
yet dört lira eder ... 

- Öyle ama, siz bir çift 
ayakkabı istediğinizi söyle 
mediniz mi? 

Ötelclnln öAUdU 
lstanbulun meşhur otelle

rinden birisinin kapısına 
bundan bir müddet evvel 
şöyle bir tabela asılmı~tı: 

"Cigaraları yere atmak ya 
saktır! X ... oteli yangınım 
hatırlayın l . ., 

Nükteden hoslanan bir a
dam bu cümlenin altına şu 
kaydi ilave etmiş: 

"Yerlere tükürmek yasak. 
tır! Adana feyezanmı hatır· 
layın !,, 

Bunun üzerine otel sahibi 
tabelayı derhal oradan kal 
dınnış. 

Yazısız HikAve: 

Bu kafalar kimin ? • 

lşte size, kaybolmuş beş kafa! Aman ne facia! Derhal 
çerçeveler içindeki kafaları keserek, herkese ka· 

fasını iade etmeğe çalışın! 
~~==~==-=-=~===--:=-==~~-----~----:=~-==-""""'~------

San,o Panso dört yana bakıyıır Donkişotu arıyor. Siz onu 
bulabilir misiniz ? 

ı- OylYlınıDaıromoz L_ ____ ___, 

Peırvaıne cylUltnılUJ 
Bir makara, 
eski bir kon . 
serve kutusu 
veya teneke 
ve bir parça 
iple mükem • 
mel bir oyun
cak yapabilir 
siniz!. 

Makaranın bir tarafına 

ve deliğin yanlarına iki çivi 
çakın. Uzun ve hatsız çivi
ler tercih edilmelidir. Her iki 
çivinin, delikten ayni me· 
safede bulunmasına dikkat 
edin. 

Bundan sonra eski bir kon 
serve kutusu veya teneke 
parçasından bir pervane ke· 
serek resimde görüldüğü veç 
hile iki delik açın. A ve A 
harfleriyle gösterilen bu iki 
delik arasındaki mesafe, ma. 
kara Üzerindeki çivilerin ara
sındaki mesafenin ayni ol· 
malıdır., Öyle ki pervane ko· 
layc."\ çıvilere geçebilsin. 

Makaranın etrafına bir ve. 

ya iki metre uzunluğunda 

bir ip sarar ve bunun ucuna 
gelişi güzel bir tahta parça-
sı bağlarsınız. Sap vazifesi· 
ni görecek o1an bu tahta par
çası resimde P harfiyle göste 
rilmiştir. 

Bu İf bittikten sonra ma
karanın alt tarafındaki deli
ğe yuvarlak bir tahta parça· 
sı (B) sokarsınız. Fakat bu 
tahta çubuğun, deliğe nisbe· 
ten daha ince olması lazım· 

dır ki, makara serbestçe o
nun üzerinde dönebilsin .. 
Bu çubuğu, makaranın düş· 
memesini temin edecek bir 
şekilde kesersiniz. (Yani C 
harfiyle gösterilen çıkıntı gi· 
bi gibi bir şey yaparsınız) . 

Böylece, oyuncak hazır· 
dır. 

· B çubuğunu sol elinize a· 
lır. diğer elinizle de P sapını 
sıkı bir şekilde çekersiniz. 
Pervanenin ne kadar yük· 
seklere havalanacağını görür 

Kliçuk .Kıraı Jımnastikhaneub 
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OALGIN 
- Bay berber, oğlumu si

ze bırakıyorum. Bir saate 
kadar gelir alırım. Onun sa'.:'.. 
larını üç numara makine ile 
güzelce kesersiniz: anladınız 
mı efendim? 

- Baş üstüne bayan, 
bana güvenebilirsiniz 1 

Bayan dükkandan çıktı; 
çocuk da koltuklardan birine 
oturdu ... Beklerken canının 
sıkılmaması için orada bul
duğu Haber gazetesini eline 
aldı. Günlerden cumartesi ol 
duğu için, Haber'in çocuk sa 
yıfasını açtı \'e okumağa dal· 
dı. 

Çocuğun yanıt:>aşmdaki 
koltukta meşhur ' ·: Ra. 
miz Ozan da sıra~ını bekli· 
yordu. Sairin çok sık. ~Ür ve 
ensesinin dibine kadar ·uza
nan sacları ,•ardı. Bu vaolı 
saclar!~ ne de öviiniirdii 1 O· 
tu;duğu koltuktan kar!!ısrn. 
daki aynaya bakıyor. RÜr \...., 
yağlı .sa"larmı parmaklariy)' 
tarad!kça boyuna giilümsü. 
yordu. 

f c:inden de kendi kendine 
şöyle <>öyleniyordu: 

- Benim Q;ibi böyle muh
t ... ~em saçı olan koç şair var· 
drr 1~j 1 •••• 

Tar" bu ı-ırada hnberin: 
- Bav Ramiz Ozan. sıra 

sizin : llıtfen ım koltuğa "'C· 

çer misiniz? rliye Sl"Sİ i~itildi. 
Sair yerinden fırlPdı: yeni 

koltu~"' nturnrken b .. rbere: 
- - Her vakitki .... ;ı-.; ,...1.., . 
calt: "ek kısa kesilmiyecek 
P"'llaQ:ldı mı? dedi· berber 
de: 

-Bacı iistüne Bay ~airl.. 
K ar~·l·~mı verrlİ. 
Rav Ozan kcıltnıla iyire 

v .. rle11tikten sonra. biitün N\

j,.lcrin siir T'l"rİs:ni bulmak ",.. 
;ıı.."m al""'ak için avare rtvare 
dnla"'Tia1·~ .. ,, h,.. .. 1 .. -.-1 •1 ·1-,rı 

rüyalar iilk .. sine dalr'f.. µr•i 
VRT"!.-1"" 7., ... h ... J.-... r rok dal· 
~·n hir pctafT'lrl•. f)iiş\inresİ"· 
rle h\icıb•;tiin b .... k~ .... ,,Jer rl. 
dn~u lmlcle. saclarını kesmek 
j,.:!1 miiştcri~inin ba":na diki1 
di. 

Diisü,.,,.esin- ,.. kadar dtlhp 
gİt"'liı;ti vi. artık T"C ":-..,_ 

T"'lPlr•a ,..ı~ı .. :-:.,.,...,,., ]-,: .... ,.:ı,. fc.r 
km,l:'l ~e~;p; · ı ... n]t kta ntu-
r=-., o:tir rl"~~l ,.1--.. ~- .... ,.. .. : ....... 

raf,,.,..la ... r1ii1·1<ana b··:ı 1~·1an 
,..nctık ,...1~1,,~ ....... 1 !l:~nc1r. 

- !'--,... ... ; '" .. -.~. .. ... ,..1,, .. 1 

\iç ""Mı> .... ..., .... kine jl .. l·e.s· 

r-ıemi te ... bih rtmişti .. Div~. 
di;~i.\ne·P1{. md•ineyi ,.}ine 
?.ldı vr iki sani,, .. icinde ko· 
r=-. "~İrin tC'nsuz kurum duy
du;:;,ı n ,.,iir ··~ yağlı saçlarım 
Y<'k f"diverdi. 

Berik;si ise siir neri~i rli. 
var nı bir l'\rl ic:in bırakın r;t 
hakikat alemine döndüğü 
zam"\n, "Üzel ~2darmm ye
rind0 •retler esti~='1i C?Örii ..... e, 
mi:•\iıı h:r c;rğlık kora,.dr. 

Devi .. diği çamın farkına 
varan r1alr!m b"rber: 

- Am~nm, kusurumu af
fedin yanrlmHnm ! d~yiT) ora. 
!ardan sıvı~maktan başka Ç • 

re göremedi. 

BERBER 

Artık kata tasında bir tu
tam bile saçı kalmıyan Ra· 
miz Ozan, tabiidir ki şair de 
olamazdı. Şairlerin birinci 
markası gür, uzun ve yağlı 
saçtır. Zavallı Ramiz mcsle· 
j?ini değiştirmeğe mecbur ol 
du. Gerçi şimdi daha iyi ge· 
çinip gidiyor, yeni iginde da
ha çok para ka?..anıyor ama, 
soyadrnı da değiştirip değ: • 
tirmemiş olduğunu pek bil· 
miyorum. 

Ahmet Ekrem 

Son ihtarı 
Borcunu ödedin mi) 
- Hayır ödemedim. Hem 

de isabet olmuş! 
- Neden~ 
- Yeni bir ihbarname al• 

dım, üzerine "son ihtar!., di· 
ye kayıt koymuş1ar. Demek 
ki artık beni rahatsız etmiyc
cekler I 

Çocuk gibi 
içerim! 

- Hadi bakalım yavrum. 
Ümit ederim ki bu ilacı bir 
erkek gibi içeceksin. 

- Hayır anncceğim, şişe
nin üzerine: Çocuklara 4 ka· 
şık diye yazmışlar. Bunun 
i· in bu ilacı bir çocuk gibi 
içmeği tercih ederim. 

CiVCİVSİZ 
ı yumurta 

Şakacı bir müşteri - Ba· 
na on iki tane yumurta ve
rin fakat içinde civciv bulun 
masın hal.. 

Yumurtacı (hiç bozma· 
dan) - Öyleyse şunlardan 
alın bunlar kaz yumurtası 1 

' 

BULMACA 
Tek rakamlardan l- r isini 

beş defa öyl bir şekil .'! ya• 
zmız ki yapacağınız cemin 
yekunu 14 olsun. 

Bunun doğru yapanlar" 
dan birinciye bir kol saati, 
ikinciye bir bere, üçüncüyo 
bir şişe esans ve iki yüz oku• 
yucumuza mutelif hediye
ler verilecektir, 
~ .............. .. 

HABER 
ÇOCUK SA YFASJ 

Bilmece llupomı 
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