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J Parasız muayene 

kuponu 
Bu .kupondan yediainl birilJ· 

tiren okuyucumuz KURUK 
doktoruna kendini parua 

muayene ettirebilir. 

···················--·--·-········--

Bitler krallığ- tekrar k~rmak istiyor 
. Alman elçisinin Londra'ga gitmesiyle 

Sulh için en fazla Bal- Ortaya yeaı bir 
kanlarda çalışılıYoc mesele çıktı 

DOST 
Dün 

Deniz · işlerinde 

YUGOSLAV BAŞVEK"ILl lngiltere Almanya ile mi anla· 
geldi ve Ankara'ya gitti şacak, Sovyetlerle mi? 

''1 ürkiye Balkan sulhun un temel taşı, dünya sulh v.e 
terakkisi için de yardımı mülıim olan bir memlekettir,, 

J""''"'1tııı111ııııı11111ıaıııııı11111ıııı11ıı11111ıtıı1111111ıınıı111111ı~ 

\ Stoyadinoviç'in j 
f beyanatı j 
1 Dost Yugoslav Başvekili dün i 

gaz.et:ecilere eu beyanatta bulun-j 
mll§tur: ~ 

"'lVrkiye Cummiyeti toprağı-~ 
na ayağımı tık defa baaar1'en, dtJ.. ~ 

:r 
ım...Bt11IM'llden ve uzun ~ ~ = l>«rftıttıtmdtğım kıymetli Türk = 
~t Dlme88Üleri 'Va81ta..rile, 1 
~~:~ müttefik Türkiyeyi bU. ~ 
.YU~W. aevinçle selamlıyoru~. . ~ 

Iİtlf' 'Yugoslav devlet adamı ıçıns 
'!lehi filrkiye ile antant ve dost- f 

kıan sulh.unun temel ta.şı. J 
..__ ·-·-· a 8Ulh. ve terakkia« ~ tk 5 

rdımı mühim .ol.an bir memle- i 
fbetftr. ! 

~71.Ul .. .,. UIUtıW maıoıuı- ı 

,tında miltemadi an1.aft.ımama.ı-' 
lık ve kıavga mi!ali oJa.rak g6a
t-erildiği günler mazide kaldı. ( 
Bugün Balloamaroo millı, Mrşey- = 
(fe,ı daha miiJıim 07'.ın bu mesele- ~ 
116 1'6rilmesi lazım gelen ciddi-~ 
Y6t . ve ehemmiyet'le anlaşılmı§- ~ 
fır. ~ 

Bugiın bütan Avrupa Mkıntı- ~ 
lı gQ.n7eJo geçirirken mWtfakar ve~ 
Claimı bir sulh. için en fazla ~ı- § 
~ yerin Bal1catı1ar olduğunu~ 
ltÖ1/lemek mAUxılağa olmaz. Be-~ • = 

l~m Ankara seyahatim buna bir~ 
delil dahq. tefkil etYMktedir.,, ~ 
"'•11 uımtıh111ırllllntı1111flfllrtıı""""'"'--"''""•İi 

Sulhsevenleri / 
sevindirecek 
Sözler 

r 
j 

~~ 

Dost Yugoslavyanın kıymetli ~ueki lmin §Bhrimizde karı71lanmasına ait 
iki seuinçU hatıra 

Dost ve müttefik Yugoslavyanın Sirkeci istasyonu Yugoslav ve 
değerli Başvekili B. Milan Stoyadt Türk bayraklarile süslenmişti. As. 
noviç dün sabah şehrimizi şereflen. keri bando ve bir kıta asker, istas. 
dirmlştir. yonda yer almıştı. lstanbulda bulu. 

' nan YugoslaT1tolonisi de istasyonu 
doldurmuştu. 

Saat dokuza doğru saylavlar, Yu. 
goslavya elçisi ve baş konsolosu, Ro. 
manya maslahatgüzan, Çekoslovak. 

(Sonu. Sa 6 Sü. 4) 

Paris, 27 (A.A.) - lnformasyon 
gazetesi Berndeki muhabirinin bir ha. 
berini neşretmektedir. 

Muhabirin Alman işleri hakkında 
alelumum iyi malQmat alan memba. 

)ardan öğrendiğine göre Hitler Alman. 
yadaki esas prensipleri temelleşme. 

si için ltalyadaki rejimi en muva. 
fık gördüğünden Almanyada krallı. 
ğın tekrar tesisini düşünmektedir. 

Bitler, uzun tetkiklerden sGnra 
Luneburg - Brünsvik hanedanını in. 
tihap etmiştir, Bu hanedan aynı 

isimdeki Dukalıkta 1918 .senesine ka. 
dar hüküm sürmüştür. Bu haneda. 
nın reisi Büyük Britanya ve lilanda 
prensi ve Brünsvik - Luneburg Dit . 
kası Ernest - Anguste - Chr.stiarı 
Geôrgestir. Viyana dvannda Penzig. 
de 1887 de doğmu9tar. 

(Sonu Sa. ! Sfl. 4) 

Madrit' te 19000 kişi 
kurşuna dizilmiş! 

Şehire ultimatom verildi- Portekiz 
Franko hükumetini resmen tanıdı 

Hükumet kuvvetleri ta~rruza geçtiler 
Madrit, 27 (A.A.) - Havas mu-ı etm~ek içi~ i

0

leri harekete devaıl!- et-
habirinden: mek ıstenmıştir. 

Hükumet kuvvetleri, saat 9 da tar FRANKO ULTIMATOM VERDi 
arruza geçmişler, 4 kilometre ilerle- Burgos, 27 (A.A.) - Hl\ber veri],. 
mişler ve Naval Carneroya bir kilo- diğine göre, General Franko Madrit 
metre yaklaşmışlardır. Hafif tanltla- hükumetine bir ultimatom vererek bu 
rm ve sahra toplarının takviye et- şehrin derhal teslim olmaamı jştiye
mekte olduğu sol cenah, şehre iki yüz cektir. 48 saat zarfında hiç bir cevap 
metre kadar yaklaşmış ve şehirde bir gelmediği takdirde nasyonalistler Mad 
çok yangınlar çıkarmıştır. Kumandan riti silih kuvvetile zaptedeoeklerdir, 

. Sözler şunu ifade eder ki Balkatı 
:tantı öyle milletler arası siyaseti. 
ita il relip ~eçici ihtiyaçlarından doğ. 

lif bir eser değildir. Bu antanta 
::-~ş olan memleketler ve milletler 
~ lldı istikbaJJerini bu idealin en ge. 
dU nıanada tahakkuk etme.sinde gör 
lilkleri içindir ki müşterek faaliyetle. 
~ e bu büyük sulh eserini vücuda ge. 

Disiplinsiz 
spora meydan 
verilmiyecek 

Spor Kurumu. Baş
kanı General Ali 

Hikmet'in beganalı 
(Yazısı 3 üncü sayıfamızda) 

Irk heyeti, elde edilen neticeleri heba (Sonu: Sa.! Stı. ~) 

<,üffluin peşüulen: 1 
vazifeşinaslık Esklşeblr de lecl bir 

1ttişJerdir. · ASIM US 
~akalemlzln tamamı 6 iıcı sahlfede) 

............... ._ .............. ·--···--·-·-·························································· 

1 

Anasını Gör, Kızını Al 
Bu yeni ve 

Varın 

çok güzel romana 

başhyoruz 
Yazan: Sermet Muhtar 

Anasını Gör, Kızını Al 
Yeni .enenin en çok okunan ve en çok 

beğenilen romanı olacak 

~ ----------------·-·-···--·····-· 

Bu defa lstanbuUUın Ankaraya •• aza olda 
nakledilen Siyasal Bilgiler OkulMı .. 
yirmi beş, otuz yil eooeZ Çenberlitaş-
ta eski (Tanin) matbaasının karşısın
da iken mektepte (Matos Efendi) is
minde bir mıubassır oordı. Bu muba8-
sır bir gün talebeden Adanalı Burha
nettinin öğle tatili zamanında comiye 

Ekspresle yarışa kalkan 
Bursa otobüsü parçalandı 

girip namaz kılacak yerde abdestlur 
neye girip bir 8CllJt içeriden çıkrruulı
ğını görünce sonuna kadar kaplda bek 
Umıiş, talebe dı§arıya çıktıktan sonra 

Hadisenin en son 
tafsilatı 

neden dolayı namaz kılmadığını sorup 18 
da "Efendim, bugün Uizım o7ilu; sa ölü, 17 yaralı 
bahleyin gusül etmeğe vakit bulama
dım,, cevabını alınca derhal yanına 
bir adam katarak hamama gOrıder. 
mişti. 

Eskişehir, 27 (Hususi) - Bursadan 
Eskişehire içinde 35 yolcu ile gelmekte 
olan bir otobüs Eskişehirden 15 kilo -

Polis tayinleri ., ~ 

Dört yüzden fazla ismi iht&w 
eden tayin li.stesini yarınki sayı
mızda neşredeceğiz. 

, 

Ermeni mubassır deyip de geçme
meli. 1 şte ermeniler içinde vaktile bu 
kı:la.ar oozifeşinasları oordı. Matos e
fendi kendisi ermeni olduğu halde 
kiliseye gitmeği düşünmez, fakat mu
bassır olduğu mülkiye mektebinde 
Türk talebeye namaz kıldımıak için 
8C11Jtlerce abdesthane kapılarını bil.e 
beklerdi! 

metre uzakta Mollaoğlu köyünden çık- ____________ ..,. 
tıktan sonra Toros Ekspresine tesadüf 
etmiştir. Yol altı buçuk kilometrelik 
bir kısımda hatta muvazidir. Bu düz 
yolda trenle yarış etmek sevdasına dü
şen otobüs şoförü birden bire bir viraj
la karırlaşmış ve otobüsü durdurmak 
lüzumunu hissetmeden hattı aşıp öbür 
tarafa geçmek istemiştir. Fakat, her ne-

Haaan Kumçayı l (Sonu: Sa. ! Bil. l). 

Holanda bankasındaki 

1000 Lira 
Sahte senet nasıl 

alındı? .. 



Sovyet misafirle
rimiz Ankarada 

Dün akşam şere/lerine 
zigafet verildi 

Ankara, 27 (Telefonla) - So,·yet 
hava kurumu başkanı General Eyd~. 
man ,.e arkadaşları bugün şehrimize 
gelmiş ve Türk Hava Kurumu baş. 

kanı Fuat Bulca, Mim Müdafaa müs. 
teşarı Albay Celal Yakal, Ankara 
merki ,.e merkez kumandanlan \ ' e 

Hava Karomu ileri gelenleri, Sovyet 
sefareti erkanı tarafından karşılan. 
mıştır. 

Yunanistanda 
Kaçakçılar hakkında 
şiddetlı tetbırLer 
alınacak 
Atina, 27 (Hususi) - Döviz ve 

para kaçakçılığile mahkemeye sevke
dilenlere hafif cezalar verilmesi hü
kfunetin bu hususta yeniden tedblrk.r 
almasına sebep olmuştur. Adliye ve
killiğinde milli paranın korunması i
çin mevcut kanunda bazı tadilat ya
pılarak vekiller meclisine gönderil
miş ve meclisçe tasvip edilmi§tir. 
Kralın imzası aka.binde tatbik edile
cek olan bu tadilatın kaçakçılar hak
kında şiddetli ahkamı havi olduğu 
haber verilmektedir. 

Cumuriyet 
bayramı 

Ankara geçit resmi 
tecrübesi yapıldı 

Ankara, '1:1 (Telefonla) - Hüyük 
Cumhuriyet bayrammımızın şehrimiz. 
de son hazırlıkları da l>itirilmiştir. 

Bugün öğleden sonra geçit resmi tet' 
rübcsi yapıldı. Askeri kıtalar, izcile• 
,.e 7000 köylü şehirde muntazam hı r 

surette dolaştı ve bu dolaşma ~aa t. 
Jerce sürdü. Askeri geçit resmine WOC 
süvari, 5000 pi ya de iştira:c etmişti, 

Mecıisten tefsiri 
istenen maddeier 

Dost Yugoslav Beşvekilile beraber dün şchrinıizc bir çok Yugoslav gaze
tecileri de gelmiştir. içlerinde Avala ajansı müditrii ile "Peoda,, gazetesi 
başmuharriri bulunan ıneslekta§ıanmız burada Pcrapalas otelinde iken 

görünmelctcdir. 

(Misafirlerimize ait yazılnr:mız 1 inci sayıfamızdadrr). · 

Akşam misafirlerimize Türk ı:ava 

kurumu tarafından bir ziyafet nri!. 

miı ve ziyafette B. Numan Menemen. 
eloğlu ile Hava müsteşarı B. Celal 

söz almış Sovyet büyük elçiliği mti.s. 

teprı B. Zaklin ce,·ap nrerek Türk 

Sovyet dostluğunun kuvntini tebarüz 

etttrmlıtlr. 

KRAL SELANIKTE 
TEFTiŞLER YAPIYOR 

Ankara, 27 (Telefonlr.) - Hi'kt'\. tt•tı 1 il v t k 
met, Büyük Millet Meclisine ~üra. 1 er K r a 1 gı e -

Dostluğumuzu 

canlandıran esaslar 
caat ederek bir atacak davasında ya. ı _ k · t• 

Atlna, 27 (Hususi) - Dündenberi lan yere yemin ettiği iddfasilc mah. far K Ufma JS 1 yor Aııkara, 2S (A.A.) - Yugoslaf 
Başvekili B. Stoyadınoiçin memleke
timizi ziyareti münasebetıle Ulus ga
zetesinde Falih Rıfkı Atay bir mnka. 
le neşretmektedir. 

Vekillerimiz arasında 
A~,kara, Z1 (Telefonla) - Adliye, 

iktisat ve Hariciye Vekillerimiz dün 

Ye burun öğleden sonra Maliye Veki. 
' 

llmizl ziyaret etmişlerdir. 

Eskişehirde feci 
bir kaza oldu 

Sellnikte bulunan kral beraberinde kemeye ,·erilen ,.c bu suçtan dolayı 
veliaht birinci Pol ve amcası Prens An 
dre ve Başvekil Metaksas bulunduğu 
halde ilniversiteyi ziyaret etmi§tir. 
Kral bu sabah SeUinik civannda yar 
pılan topçu manevralarında bulunduk
tan sonra saat ikide trenle Larisaya 
hareket etmiştir. Başvekil Meta.ksas 
da. buradan Serere gitmiştir. Orada 
bir gün kalacaktır. 

YUNAN/STANDA PETROL 

3 ay Amme hizmetlerinde!'! mahrumi. 
yete mahkQm olan bir memurun yeni. 
den memuriyete almıp alınmryacağı. 
nın tefsirini istemiştir. 

HükQmetin Meclisten tefsirini is. 
tedfği diğer bir mesele de ıümrük ti\. 
rifesinin 44' Ü"tCÜ numarasındaki e!I. 
yadan, lAstfk borudan :maada !ıl.stlk 
malların da istihlAk verJ[isine tabi 
olup olmadığıdır. 

Atina, 27 (Hususi) - Petrol ta.-
harriyatını bir mukavele ile deruhte D•hilige fJekili Ankarada 
etmiş bulunan İngiliz Riz kumpanya
sından hUkOmete gelen bir tezkerede 
tahaniyata. başlandığı ve 300 metro 
derinliğe kadar inildiği bildirilmekte
dir. Kumpanyanın mukavelesine göre 
1200 metro derinliğe kadar petrol a
ramak mecburiyetindedir. 

HAVA POSTALARI iÇiN 
MOZAKERELER YAPILIYOR 

Ankara, 27 (Telefonla) - Dahiliye 
vekili ve C. H. P. genel ıekreteri B. 
ŞUkril Kaya bu sabah ıehrimize gelmiı 
ve ista1yonda Büyilk Millet Meclisi bat 
kanı B. AbdUlhalik Renda, vekiller, 
meb" 1ar, dahiliye vekileti erkim ve 
daha . ir çok zevat tarafından kaI'§Ilan· 
mııtır. 

(0$lyanı 1 incjd#JJ 

deme, otobU. bir lihza hat üzerinde 
durmuıtur. Tam bu ıırada 65-70 kilo
metre ıilr'atle gelen Toros Ekıpreai fi. 
ren yapamamı§ ve otobUse çarparak 65 
metre sürilklemi§tir. 65 metreden sonra 
otobils parça parça olarak hattan dıprı 
çıkmıt ve yüzU geldiği tarafa doğru 
çevrilmiıtir. Tren ancak 400 metre acm 
ra durabilmi§tir. 

Atina, 27 (Hususi)- Almanya ile M d •tt 19000 k• • 
Yunanistan arasında hava postaları 3 rJ e IŞJ 
tesis için bura.y~....heyet.:.. bugün • • • 
Yunan hava mllste§arI Pasaris ile mU 1'UtŞUDa dtztlmlŞ 

Vak'a 17,30 da olmuştur. 

VAK'A MAHALLiNDE 

Vak'a mahali çok feci bir manzara 
arzecliyordu. Bacağı, kolu kesilmit ve 
kafası kopmuş insanlar, ağır yara ile 
inliyen zavallılar vardı. Kopan kollar 
ve bacaklar birer tarafta bulunuyordu. 

Vak'adan derhal Eskişehir haber -
dar edilmi.§ ve Sihhiye vagonları yara -
bları taıımağa baılamıgtlr. Yaralıların 
ikisi Eskişehirde ölmüttür. Bu ıuretle 
ölülerin adedi on yedi olmuştur. ölü -
lerden bazılarını teşhis etmek imkin -
uzdır. 

ÖLENLER VE YARALILAR 

zakerelere başlamışlardır. Alman heye 
tine Alman hava nezareti direktörü Hof 

man riyaset etmektedir. Refakatinde 
birisi hariciyeden birisi de hava ne
zaretinden iki müşavir bulunmakta,. 
dır. 

Atina, 27 ( (Hususi) - Dünkü A,. 

yadimitri yortusu mUna!ebetile 1.000 
drahmiye kadar borçtan dolayı mev~ 
kuf olanlar tahliye edilmişlerdir. 

INGILIZ TAYYARE GEMiSi 
Atina, 27 (Hususi) - Glurivs ismin 

deki İngiliz tayyare gemisi diln Faler
den gitmiştir. Glurivs Giridin Suda 
limanına gitmektedir. Yolculuğu es
nasında silrat talimleri yapacaktır. 

YUNAN ESHAMI YOKSELIYOR 
Atlna, 27 (Husust) - Gazeteler 

Londradan aldıkları telgraflarda Yu
nan eshamı fiyatlarının yükselmekte 
olduğunu bildiriyor. Taymis, bu yük
selmenin !ebebini Yunan istikrazlan 
eshammm bugünlerde faizlerinin te
diye edilmesine atfediyor. 

Romanya kralı 
Çekoslovak,,aya gitti 

Yaralıların yaraları da ağırdır. ifa -
de veremiyecek bir vaziyettedirler. Al· 
tı kişiden mürekkep Kamil ailesinden 
ikisi yaralı ve baba ana iki çocuk, Es -
kişehirli arzuhalci Hullısi ve ailesi de 
ölüler arasındadır. Kfi.mil ailesi Bursa
dan bir tavıiye alarak İ.f bulmak için 
Ankaraya gitmekte idiler. Diğer ölüle
rin hüviyetlerini tesbit etmek mümkün 
olmamıştır. Yaralılar araaında ıekiz 

ya§lannda Hıfzı oğlu Ba1ri, on yaıla -
nnda Sabahat, 17 yaşlarında Bedia, 
Müberra, Süheyla ile 50 yaılannda bir • 
kadın vardır. 

Bükreş. 27 (A.A.) - Kral Karo! 
yanında veliaht Mişel ve hariciye nazı
rı Antonesko olduğu halde dün nkıam 
husuıi trenle Çekoslovakya reisicumu' -
ru Beneı'i ziyaret etmek üzere Sinaia
dan Prag'a hareket etmiştir. Kral Çek 
cutnuriyetinin yıldönümünde buluna • 
caktır. 

Tetkikata başlanmıştır. Yaralan -
madan kurtulan ve kaçan şoför Ahmet 
yakalanmı§, vak'a mahalline götürül -
müştür. Ahmet ölülere bakmak istemi
yor ve başını başka tarafa çevirerek ge
ri geri çekiliyordu. Tahkikat devam 
ediyor. 

Tren beş saatlik bir ~eçikmeden son 
ra, yoluna devam etmiştir. 

BiR ÇOCUK ANLATIYOR 

Hastanede yaralıların hiç biri ifade 
veremiyordu. Yalnız 8 yaşındaki bir 
kız şunları söyliyebildi: 

·•- Trenin sür'atle ilerlediğini gör
dük. Yoldan tren hattına çıkmak isti -
yen şoföre: "- Bırak tren geçsin .. di
ye b:ığırdık, toför dinlemedi. "- Ya -
hu bizi öldürecek misin?,, diye haykı -
ranlar oldu. Bunları da dinlemiyerek 
tren yoluna çıktı. Lokomotifin dağ gi
bi ilerleyip çarptığını gördüm. Ba§ka 
bir ıey bilmiyorum.,, 

Troçki 
Kendisini ıtilham eden-
ıer aıeqlune dava açtı 

Oslo, 27 (A.A.) - Norveç ajansının 
bildirdiğine göre Troçki, Zinovyef mu
hakemesi dolayısile aleyhinde neşriyat 
ta bulunan Liri komünist ve diğeri fa • 
şist iki Norveç gazetesi aleyhine zem 
ve kadih davası ikame etmiştir. Troçki 
bu neşriyatı protesto ediyor ve Kirof 
veya diğer Sovyet devlet ad.,mları a • 
leyhindeki suikast hareketine iştiraki 

olmadığını söylüyor. 

(U styanı l jftCide ) 

KATALONY AYA DA TAARRUZ 
EDiLECEK 

Paris, 27 (A.A.) - Naayonalistl&
rln pek ya.kında Kata.lonyaya taarruz 
etmeleri ihtimalinden bahsoltmma.k
tadır. Bu taarruza lta.Iyan, hattA Al
man kuvvetleri tarafından müzaheret 
edilecektir. 

BOMBARDIMANLAR DEVAM 
EDiYOR 

Sevilla, 27 (A.A.) - lki nasyona
list tayyare, bugün yeniden Madritin 
''Cuatro Vinentos,, ve ''Getaf e,, hava 
istasyonları üzerinde uçmuşlardır. 

Tayyareler hava istasyonunun tanıar 
nüyle tahliye edilmiş olduğunu gör
mUşlerdir. 

' 19 BiN KiŞi KURŞUNA DiZiLDi 

Paris, 27 (A.A.) - M.adritten ka
çarak buraya. gelmeğe muvaffak olan 
bir İspanyol Madrit halkının feci ya.
şama eartları hakkında taf sirn ~ ver
miştir. En ufak bir şüphe her hangi 

bir §alısın sorguya çekilmeksizin kur
şuna. dizilmesi için k&.f i gelmektedir. 
Bu suretle şimd!ye kadar Madritte 
iki bini kadın ve kız olmak üzere 19 
bin kişi kurşuna dizilmiştir. TahaıTi
yat ve müsadereler günlük vak'alar
dır ve hakikt b!r yağma mahiyetini 
iktisap eylemektedir. 

PORTEKiZ FRANKO HVKVMET/. 
Nl TAN/Dl 

Londra, 27 (A.A.) - Lizbondan 
buraya gelen bir telgrafta Portekizin 
meşru Jspanyol hükfimeti olarak nas
yonalist General Franko hükfimetini 
tanıdığı blldir;lmektedir. 

ŞAYiALAR TEKZiP OLUNUYOR 

Port Sait, 27 (A.A.) - İçinde yi
yecek ve mühimmat bulunan Sovyet 
vapurlannnı Port Saide uğnyarak 

Barselonaya hareket ettikleri hakkın
daki haberler asılsızdır. 

Londra, 27 (A.A.) - Sovyet Rus
ya sefareti Volga Siberya ve Lening
rat vapurlarının Barcelona'a gitm:B 
olduklan haberini kat'i surette tckizp 
etmektedir. 

(Vstyam 1 incide) 

INGILTERE AL.ıJIANAYA JJfl 
YAKLAŞIYOR? 

Paris, 27 (A.A.) - Almanyanm 
Londrn büyük elçisi Von Ribbentro. 
pun Londraya muvasalatini mevzu. 
bahseden Echo de Paris gazetesi dı. 
yor ki: 

''Deniz anlaşmasile başlıyan Al. 
man - İngiliz mukareneti şimdi d:ı. 

ha sağlam bir şekil almaktadır. Lon. 
dra ile Berlin ve Roma arasındak1 

mukarenetin başlangıcında bulunma. 
dığını da kaydetmek lazımdır. ii'ran. 
sa bir kenara atılmak tehlikesine ma. 
ruz bulunuyor. Halkçı cephe hUkQ • 
meti Fransayı inflrada scvketmiş ve 
ltalya ile bozuşmuştur.,, 

Journal gazetesi de şöyle yazıyor: 
"Alman büyük elçisi Londraya tanı 

Belçika cevabının verildiği sırada gel. 
miştir, Belçika sulh teşkilatının Av. 
rupanın garbine inhisar ettirmek yo. 
lundakl Alman dü Uncesine taraftar. 
du ve bu da lngınerenm htç de ho. 
şuna gltmfyen bir şey değildir.,, 

INGILTERE DE F AŞISTLERLE '611 
BiRLEŞiYOR? 

Mo skova, Z1 (A.A.) - Tass ajansı 
bildiriyor: 

.İtalyan - Alman protokolünü 
mevzubahseden Pravda gazetesi, pro. 
tokolUn imzasile Portekiz ile lQpan. 
yada siyast münasebatın kesilmesin. 
de bir münasebet olduğunu söylemek. 
tedir, 

Gazete diyor ki: 
Porteklzln bu teşebbUs\inU RomR 

ve Berlinin rızasile yaptığından ıııüp. 

he etmemek lazımdır. Fakat Porte. 
kizin bu hareketi lngiltereye rajjlne!I 
yapmış olma.CJı hiç bir şekilde muh . 
temel değildir.. Çünkü bir anb ma 
ile lngiltereye bağlı olan Porteki7.. 
dış siyasnsında lngillz menfaatlerim· 
zarar ''erebilecek hiç bir hareket ve 
teşebbüs yapmamak mecburiyetind\'. 
dir. 

nu makalenin bir parçasında şör· 
le denilmektedir: 

"Yugoslavya ile Türkiye dostlufu. 
nu vasıflandıran ec;aslar, dışarda 

barışçı olmak, içerde halk ~aadettne 
ve memleket umranına çalışmak . ,.e 
mflli müdafaalarını milletlerinin sar. 
sılmaı ve yenilmez hayat iradelerine 
timsal kılmaktır. Nazik zamnnlnt' 
geçırıyoruı. Cihanşüm•ıl buhran. 
bölge bölge harp tehlikesini önlemek 
,.e sulh davasına sadık kalmak fQtf. 
yenlerin danışma ,.e azmini zaruri kt· 
lıyor. Sulhun kıymetini Yugo.cılnvya 
\'e Tilrklye ve onların Balkanlı dost. 
ları kadar kimse takdir etmez.,, J 

Diqarbekirde ima,, 
Ankara, 27 (Telefonla - ~eçeJl 

lerde tamamen yanan Diyarbekir hnS• 
ta.hanesinin yalnız bir pavvonu bu se, 
ne yapılabilecektir. 20 bin liraya çr• 
kacak olan birinci pavyon derhal 
yapılacak ve 150 bin liralık pavyonu1' 
inşası gelecek sene bitirilecektir. 

Dfyarbeklrde bu sene umum mU· 
f ettişllk binası ile kolordu blna~ı dt 
yapılacaktır. Du inşaat 230 bin lira• 
ya mal olacaktır. 

Umum müfettiş baş müsa,'iri JJ. 
Naci Ankaraya ~elmiştir. B. Naci ~ar. 
şamba günü lstanbula gidecektir. 

beyan etmektedirler. 
ltalyanın Habe~istandakl hrtkiınl· 

yetinı tanıyacak olan bütün milletlt• 
rin meşru menafiine llabeşistanın bU· 
tün kapıları açıktır. 
PA'ŞTE KONUŞMALAR/ BiTTi 
Budapeşte, 27 (A.A.) - A,·ustun• 

dış bakanı Schmitd ile Macar l.'iktl· 
met erkanı arasında yapı~makta ola'1 
müzakereler bu akşam bitmiştir 
Schmitd yarın .Macaristandan ı:rrı· 

lacaİ(tır. 

SOVl'ETf,ERLF: AT,lJfıtNYA ARA. INGILTERE CENEVREl'E 
SINDA /J/TILAF ÇIKAC'1.K HACLI 
P:ıris, 27 (A,A.) - Petit Parisien J,ondra, 27 (A.A.) _ Press A-sod· 

gazetc..~inin deniz işleri müteh-ıo;;"ı!ölt ationur istihbaratına na7.aran mıııet 
B. Rene Labruyer.e, son J.ondra de. ıer cemiyeti, ltalyanın Jfab::şisf1'tl 
niz konferansı n<'layicinin Sonet Rncı üzerindeki hAkimiyetıni tanımaı'ıkÇ1' 
yaya teşmili maksacme lngil'n• ile lngilterenin bunu tanıması muhteıntl 
Sovyet Rusya arasında yapılmağa değildir. 
haşlanmış olan müza!•rrelrr yfrr.'..ind<'ll --------------
Sovyetlerle Almanya arasında yeni 
ihtilftf <'ıl•ması ihtimalinden bahset. 
mektcdir. 

Alman maslahat~üzarı, lnırilterl' 

hiikıim.ctinc Rusyaya verilmesi muta. 
.f'avver imtiyazat \'erildic"ti takdird.
Almanyanın Londra itil :'"ıfını knhııl 

etmC'mekle kaJmıyarak Jngiliz - Al. 
m:m deniz muahedesi ahbimiJe ken. 
d1sini mukayyet fan~etmiverek ser. 
hes tii lıarekctini geri ala<'ağını bildir. 
miştir. 

llA/lEŞ/STANDAN AL~IANYA DA 
iSTiFADE EDECEK 

Roma, 27 (A.A.) - Almanya bun. 
dan böyle Habeşistanda Jtalyada 
müstefit olmakta olduğı.ı menafiin 
aynı menafiden müstefit olacaktır. 

Salfıhiyettar mahafil, 3, Çianonun 
Derline yapmış olduğu sevahatin baş. 
lıca iktisadi neticesinin bu oldufunu 

Sa§lam ayakkaoı 
- Ayağımı biraz sılcıyar ama sJ6 

lam mıı bari' 1 . ,, 
- Sağıam da söz mü! Aytı111 

kunduraları değil) ku1ıdııralar a'!J"ğY 
nızı eskitir ... 
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Spor Kurumu Başkanı General 

Al i H i k m et' i n b ey an atı 

Disiplinsiz spora kat'iyen 
meydan verilmiyecek Holanda bankasındaki bin lira 

Sahte senetle dördüncü 
icradan nasıl alındı? 

"Hataya düşen sporcular ve hatta 
bir klübün feda edilmesinden 

kat'iyen çe!(inilmiyecek,, Kiracısı ölünce Koço ile baldızı bir 
olup Jlya namına bir senet yaptılar 

TUrk Spor kurumu başkanı Ali 
!fnanet Balıkesirden Ankaraya dön
lklUştür. General spor işlerine dair 
lnua gazetesine şu beyanatta bulun
lkluştur: 

- Olimpiyada geliş gidi§ için 90000 
lira harcandığı hakkında bazı neşri
)at yapıldığını haber aldım. Olimpi
ht için sarf edilen paranın miktar ve 
tlılifredatı küsürsUz olarak şöyledir: 

A - lstanbuldan Berline gidip gel
~~ _bütün olimpiyat masrafı 39.000 
-q,aır, Hil.kfunet yalnız güreg, eskrim 
~e Yelken sporları için 37.000 lira tah 
~~ etmişken te§kili.tımız bisiklet, bas
"ltbo1 ve futbolu da ilave ederek bu
ll.11 39.000 liraya çıkarmıştır. 

B - Kamp masrafı 8700 ve sporcu
~a verilen tazminat bedeli de 3.300 
" cem'an 12.000 Ura da lstanbulda 
~olunmU§tur. lliveten ihzar edilip, 
~en blaiklet, basketbol ve fut
boı takımları için hükfunetten bizza
~- daha 15.000 liralık olimpiyat 
~tı istenilmiş iken bu para ve
~nıemiş ve fakat memleket dahilin
>ıelti bu masraf kısmının tahsisatı u
~Unıiyemizden yapılmasına müsaade 
'diınıiştir. 

C - Finlandiya ve Alman güre§ 
~lariyle Avusturya, Macar ve Yu
~av flitbol taknnlarmm 1sta.nbula tup gitmeleri ve blaikletçilerimlzln 
k.. ltomanyaya gidip gelmeleri 33.000 
~Ja mal olmupa da bunun 17.000 
~ı müsabakalar basili.tiyle karşı
"bilerek mütebaki 16.000 lirasının 
~Qınt bütçemizin ecnebi temasları 

...... _ _...__~ ~..--: ;,..or- ..,.......,.;o•f ... 
~" 

ı... Olimpiyada gidilse de gidilmese de 
"' talumlarnmza bu temasların esa
~ Y&ptmlmuı mukarrer olduğun
~ buııiarı bu ıuretle olimpiyat ari
~- teeadüf ettirerek yaptırılmakla 
'~~ 1ııtifade temin eylemiştir. 
~~eyh bu masrafm olimpiyat 
~iyle ali.kadar olamıyacağı ta-

)\ 2 - Futbolcularmiızm Sovyetlerde 
t l>tıklan maçlarm hiç birisinde bir 
~~Yet kazanmamaları bu sporumuz 
~~da yeniden pek çok tenkitler 
'lbUnakapJarm açılmasına sebep 'Uftur. Bu meselede doğru btr ka
~~ 'Vara.bilmek için milU futbol takı
~h .. _. hakkındaki &U maIGınatm göz 
~ tutulmasI icap eder: 
~ .\ - Mili! takımda bir iki yerin, e
'ol'wıcuıarı mevcut değildir. Ni~ 
~Olimpiyada gidileceği mada. be
' bidayeten, mücerret bu eksikler
' dolayı takımı götürmekten sarfı
~, llln eylediğimizi sarahaten tebliğ 
\! eylemif bulunduğum hatırlar-

it. 

~l Oiiınptyatta takımımızın pek gU
~.~ığı Alman ve İngiliz futbol 
~~on relaleri tarafından da tes
~"1 ~ ifade olunmuşken bunların (ta
~a Yalnız gol yapmak filrri ve ele-
1ıı.,~arı mevcut değildir.) demi& bu
~ da bu noksanımızı teyit e-

-..atkatlerdenc:Ur. 
'~ika takıma; bllhuea merkez 
'~ ve merkez muavin oyuncu
~ 1Uıamamaktadır. lılillt takımda 
~ 

01 
tı.Zett ve Nihat tarafmdan lt

ı-; '-aıı bu yerler bugtın daha bun
~ ~bıcı.tt ehillerlnl bulama
~ 0ergı bunlum yerine yetlfecek 

'""-~ aençler bellrmfltlr. Fakat 1'; 9'11 onbef ytrml MDelik oyuncu. 
\ti.. oı.. ~ lle Nlhadm yerini tuta
~ aençlertn lytoe yetltmeel S Joktur ki çok pratip ve 
\t lrJ lanıaııa muhtaçtır. Şu kadar 
~ - bu )-erlere namr.et gençler de 
~ ~1 ___ evve1 :vetltmek için btszat 
l.~-.ınakta bulunduklarmdan te-
~ tc!eJhn ki bunlardan istifadeye 
~t1t !amanı t!a o kadar geç kal
'l ta1.. .!"akat şimdiki halde neticele
~ huauaunda takımınıızm bu 

Pehlivanlar 
Bugün abideye 
çelenk koyacaklar 
7 ürkige baş pehlioanı 
Kara Ali de bir nutuk 

sögllgecek 

Emniyet ikinci §Ube memurları iki 
dolandırıcıyı yakalıyarak adliyeye Klltlr r,ıerl 
vermi§tir: 

Betiktaeta Has fırın caddesinde Lisan derslerinde 
Pavli oğlu Koçonun evinde otura:ı 

tramvay ıirketinin eaki memurların- kati ıslahat 
dan İlya Lazari iki sene evvel hasta-

laıımıf, ev sahibi Koça tarafından Bar yapıl~cak 
lıklı Rum hastahanesine kaldırılmış-
tır. İlya bir müddet sonra ölmili, Ko- Bakanhluı liaan derslerinln l81ahı 
ço ile baldızı Anastasya, llyanm Ho- için bazı tetkiklerde bulunduğunu yaz. 
landa İ>ankasmda. bin lirası olduğunu mııtık. 
bildiklerinden ortaya llya Papadopulo Bu meeele etrafında yapllan arat
isminde muhayyel bir alacaklı çıkar- tırmalar neticesinde liaelerin orta Jm 
tıp sahte senet t:anzim et.miller, ls- mmdan bqlamak üzere talebeler eon 
taııbul dördilnctl icrasına bq wrup sınıfa gelinceye kadar bir yabucl dll1 
karar almışlar ve bu ııenedi ibraz e- okuyup yazacak ve kolayca anlıyabi· 
dip Holanda hankumdaki bin lirayı lecek bir hale getirilecektir. 
icraya getirip parayı almifla.rclır. Lisan dersleri için ayn bir pJ'011'&11l 

İki sene zarfında İlya Luarinin yapılacak ve bu dersler mlltehaMJ11 
yeğeni Saraf im Koçoya bq vurarak öğretmenler tarafından verilecektir. 

Cumuriyct bayramında Takaim atad amcaamm akıbetini sormuş, Koço İl- K •l'~ • D • it t • :s /tlt 
esas aksaklığı daima göz önilnde tutu- yomunda yapılacak gilretlere ittirak • yanın ölilmUnil saklamıı, bu müddet u ıur ıre oru ge ı 
mak li.zımdır. decek pehlivanlar bugün saat on beıte zarfında da sahte aenet muamelesini İstanbul killtilr direktörtl Bay~ 

B _ M'.illt takım; haziran ayı için- Eminönll balkevlnde toplanacaklar •e yUrllterek bin lirayı dört gUn evvel fik Kut dUn Ankaradan eehrimir.e pt.. 
de kampa alınarak Sovyetlerden dö- otomobillerle Taksime giderek Abideye icradan. almıgtır. miştir. Bay Tevfik Ankarada eelıriml
nUş tarihi olan eylül nihayetine ka- bir çelenk koyacaklardır. Suç Saraf imin ihbarı üzerine mey- zin ilk, orta ve lise okullan bakkmda 
dar hemen dört ay b1ç durmadan hep Diln 1stanbula gelen Türkiye bat • dana çıkmış, Koço ile Anastasya ya- Bakanlığa iz.abat vermlftir. 
futbol oynamış ve mütemadiyen eg- pehlivanı Kara Ali bir nutuk aöyllye - kalamp adliyeye verilmişlerdir. Bakanlık yabancı ve azlık ka&-oı. 
r.ersiz ve maçlarla meşgul ediimiotlr. cektir. Adliyece, bul memurlar hakkında nnı yakında tasdik ederek dlrekt&ifl. 
Bu halin tabiatiyle vereceği yorgun- da tahkikata bqlandıtı haber veril- ğe gönderecektir. 
ıut ve bıkkınlıfl ve dolayıaiyle netice EL VE EV iŞLERi ' mektedfr. Fe/ae/e hocaları için kııra 
Uzerlne alacak teelrini filphe yoktur SERGiSi iÇiN T •-- f l • 

GOMRUK BINASININ AÇILMA ~· ~ ~,.e ~tmenlerintn feı.. 
ki erbabı daha iyi takdir ederler. Ankarada açılacak olan el ve ev rı • Ô I fi bılgılermı çogaltmak makeadile 2 

Binaenaleyh bilhassa son zaman- leri sergısine evvelki gUn gösterilen T RENi GER KALDI teşrinisanlde üniversitede bir kura 
ı .... .ıu.ht --ı;ı~ı.~,-•ı-...ı .. -ı.a ••4 l'l~i- ııumuııeıeraen mai-da dlln ,ıeç vakit Galata.da~ güıiırilk blııumm a.. agıl&cağuu yumqtık, Kunuıı h~ 
kolojik olan bu tesirleri de nazan iti- son nUmuneler de gönderilmi§tlr. Bu çılma töreni bayramm ilk gUni1 ya- lıklan bitmek üzeredir. Der1lere aynı 
hare almak halin icabıdır. partide bllhuea kuyumculufa alt • pılae&ktı. lneaat hen.Uz bitirilemediği iklalnde b~lanacalrtır. 

C - Futbolcuların gerek ollmpl- yalar bulunmaktadır 1 in ~----·- 1 •-'-•- •• 
· ç &.U.nKll.I& yapı m•ama .wuuuı go- ""illt~r vardırekto•rıu·;.s 

yatlara gerekse Sovyetlere gitmeleri, ------------- rlllemenilf, yalım bina gUmrUk lddr A u .ı ı " 
bunların kendilerine güvenerek bizzat G · reeine geçtiği için 0 gUn gtımrUk bay- İstanbul kWtür yardirektörtl Bay 
talepte buıunma1arından deği1, herşe- eçmiş Kuranlar ratı çekilerek atıalenmeeıne karar ve- J\c!ilin Çor1u ortaokuı direktör1oıttne 
ye rağmen bilhassa bizim millet ve V A10T 28 Tepinievvel 1921 rilmiştir. nakledilmesi dolayıalle açık kalan yar. 
hUknıtıet menfaati görerek bunların AYASOFYA iLE AKBIYIK direktörlüğe Tokat kUlttır d1rekt&1l 
buralara glSnderilmelerini iltizam ey- MALTA :MEVKUFLARI ARASINA EV y APILllIYA- Bay RUttU tayin edilmiftir. 
lemiş bulunmaklığmıızdandır. Şu hal- Ahtnm ta1altyeleri fG1omTur ~ CAK Ban Mehmet Emin 
de netice üzerine münakaşa yapılır- Malta mevkuflannın Te§rinieooeUtı ., 
ken bu noktanın da na.zan dikkate 15 vacı gamı Uoi "°'*""' Jf'altadan 1MJ.. Ayaıofya camll ile Akbıyık mahal· Siyasal bilgiler okulunun .AJıkart,. 
alınarak tenkitlerin amatör oyuncu- reketleri mvkan'er o14uğımu yaamtt- leıi aralUlda ve bu arada JUıtinyen aa- ya nakli dolayısile İstanbul Erkek~ 
larımızı haksız yere rencide etmiye- tık. rayının bulundulu mıntaka belediyece sesinde f elaef e öğretmen! bulunan ~ 
cek şekilde yilrUtWmesi muvafıkı in- Vapurlann bu ak§am veyahut~ arkeolojik mmtaka olarak teıbit edil - kul direktörU Bay Mehmet Eminden 
saf olur. "" aabaA Umat1ımtN tnu1'MG14fffte mittir. Buraya yeniden inıaat yapılma- bu vazifesi alınmıı ve lllve olarak ken 

3 - Balkan olimp~yadı için Yuna- tnti.ııcır edilmektedir. aına millaade edilmiyecektir. dlaine Siyasal bilgiler okulunda içtl-
nistana gidip gelen atletlerimizin be§ maiyat profcsörlttttl verilmlttlr. 
Balkan milleti arasında dördilncU gel- ortada bir mesele mevcut bulunduful 5 - Yeni Jtlerim:iz içinde bir de Bundan başka Kadıköy 12iııcl okul-
miş bulunması da bazılarımızı sinir- görillmekted.ir ki o da ıudur: antrenör meselem vardır. lngiltereden dan Mübeccel Ankara ikinci ortaoku-
lendirmiştir. (AtleUzm hareketleri gibi daha antrenör celbi eeaa itibariyle yeni bir lu yardımcı ttlrkçe öfretmenlljine; 

Fakat ne çare ki memleketimizde evvelden derecesi anlqılabilen veya teY değildir. TetJdl&tmıımı fimdiye Ankara inpat okulu riyaziye öfret
hakiki atletik derecemiz işte bundan bir futbol takımı gibi noksanı daha kadar da. kadrosunda iki antrenörtı meni Sım İstanbul San'at okulu Tek-
ibarettir. evvelden malfun bulunan sporlar için mevcut bul1mmakta idi. Yalnız bu de- noloji öğretmenlifine tayin edilmitler ' 

Bunun böyle olduğunu, olimpiya- p.yet derecemiz kat't olarak kazan- fa bunların latlhdamı teklinde muay- dir. 
da atletlerimizi neden götürmemekte mağa nıllaait bwunmuyol'Nt bu gibi yen bir maksadın temini istihdaf e- Bütün mektepler aüalentli 
olduğumuzu söylerken, evvelce, 1\1 l- ecnebi temaslarından bUabUtiln çekin dilmektedir. Cum.uriyet bayramı mUnuebetlle 
f adelerimle de bildirmiştim: bi temaslarına bilAkis i§tirakle, ibret Filhakika §imdiye kadar bazı klilp bUtUn okullarda son bir hatta içinde 

(Atletizm hareketleri saat ve met- mek mi llzımdır; yoksa bu gibi ecn. ler kendilerine mahaua olarak Ame- büyük bir faaliyet gölle çarpmaırt. 
re ile ölçülebilecek mahiyettedir. Her ve dersler alarak kendimizi de alı§tır- rikalı, Alman ve İngiliz ve saire gibi dır. Öğretmenler bir hattadanberl ta.
milletin rekoru ve beynelmilel rekor mak ve yetiştirmek mi muvafık olur? istedikleri milletlerden birer antrenör lebeye verdikleri dersleri hep (Cumu-
da maltlmdur. Buna nazaran bizim de Bizzat ben; olimpiyada. gitmek ~ celp ve istihdam eylemekte oldukları 
kendi derecemizi anlamamızda suhu- ralarmda iken birinci hale göre hare- gibi tetkili.tımızca da diğer klUplerin riyet bayramı) mevzuu etrafmda top
Iet vardır. Atletizm hareketlerinde ket muvafık olacağını dUşUnttyo~ dahi istifade edebilmesi için aynca lamıılar, inlulAbm ttlrlü baknnmdan 
blztm yllztlmllzll gtlldtlrecek ancak dum .. Olimpiyattan dönu,te ise blltUn bir iki antrenör celp ve tavzif olun- manalannı talebe aeviy'elerile uygun 
bir iki numaram- buJ··---t.+ .. .:ııır. -- Al · t ğı 'b' lk' 1 hale - makta bunlardan h b' . bir şekilde izah etmjılerdlr. BugUn ve 

_ \UUll&AO.OU &" n emm yap ı gı ı mc gore ve er ın; oyuncu- yann gene okullarda talebeye umumi 
kat 22 atletizm numarumm ya.buz hareket daha münasip olacağı fikrine lan k~ndi pha! meslek ve metodlan konferanslar verilecektir. 
bir iklıl !çin ancak birer kiti çıkara- temayül ettim. Ve atletlerimizin Yu- dairesinde c;alııtırmakta oldukları Bu konferanıılarda okulun btltiln 
bilmek olimpiyatta bunlara 1tt1ralr 1- nanistana gönderilmesini de bu defa için muhtelit klüpler oyunculanndan talebe ve öğretmenleri hazır buluna
çln tabii bir sallhlyet bahtedemez. ondan dolayı tasvip eyledim. Bence; bir milU takım teokil olunduğu za. caltlardır. 
İşte bundan dolayıdır ki olimpiyatla- önümüzdeki Balkan kupası ve eaire man, bunların ayn metodlarla yetiş- Bayram mtınasebetlle okullar ~ 
ra atletlerimizi maatteeaatıf göndere- gibi harici temaslar için de böyle ha- mit bulunmalarından dolayı oyunla- tan başa klğıt, renkli fener ve amplll-
mlyonıs. reket olunması musamınemdir. nnda beraberlik temin olunmamakta lerle ıilslenmiılerdir. 

Hal b3yle iken bu defa atletleri- 4 - Son zamanlarda maatteesatlf idi. Şimdi bir bq antrenör nezareti 
misi Yunanl&tana göndermekliğimlz, disiplin hilafında bazı meselelerin zu- altında bütün antrenörlerin her klU
Berlln ollmp1yadmda btttUn spor ta- buru da görülmüştür. Teekilatımızm be birleştirilmiş muayyen bir metod 
kımlanmmn her f11'1&t dU§tllkçe ec- Uasill esası (spordan evvel disiplin) dahilinde oyun öğretmeleri temin e
nebi temulan yapmumm faydalı o- dir. Disiplinsiz spora katlyen meydan dilmi§ olacağından bundan böyle mil
lacağına emniyet getlrdifimlzdendir. verilmiyecektir. Bu sebeple diııipline 1t takımı tefkil edecek olan oyuncular 

Gerçi bizde bundan sonra atleti~ mugayir mesai karvısmda sporun da arasında metod beraberliği kendili
me fazla ehemmiyet vererek bu hu- ve ne kadar kıymetli olursa olsun ğinden husul bulmuş olacaktir. 
sustaki kudret ve derecemizi yilkselt- hataya düşen sporcuların ve hattA Binaenaleyh bu mesele; teşkilAtı
meğe cah~acağız ve um,~ ki yakın iktiza ederse bUtUn bir klUbUn .de f ~ mızca dUşUnWen esaslı itlerden biri
bir Atide buna muvaffak da olacağız. da edilmesinden çekinilmiyeceği bilin sidir. Ve behemehal tatbik ve takip 
Fakat o zamana kadar halli icap eden melidir. olunacaktır, 

T ANZIF AT VERGiLERi ACIR 
MI T AHSIL EDiLiYOR?. 
Tanzifat ve tenviriye verıiainin loo 

kinci taksit zamanı bir ay aonra bite • 
cektir. Yapılan teftiılerde belediye talı 
ıil ıubclerinin bu •er&Ueri toplamakta 
ağır hareket ettikleri görUlmUttür. 

Taksit müddeti bittikten sonra •er
li yüzde on cezaaı ile tahlil edilecek • 
tir. . 
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iki kırlangıcın hayatı 
Yazan: Kenan Hulusi 

Küçük kırlangıç Matmazel Kivi/ ona sabah kahvaltısını hazırlıyacak, 
kivi, Kozyatağı bahçelerinin üstüne kuracakları yuvanın çamurunu teda
geldiği vakit, bahar bitmek üzereydi: rik edecek, ot parçalarından kereste

- Geç kaldık, dedi, ~di kendine sini getirecek, bütün bunlan bir tara.
Matmazel Kivi kivi, sonra birdenbire fa yığaclı.k, Madam Kivi kivi uyandık 
şöyle düşündü: tan sonra da beraber çalışacaklardı. 

- Yuvamı hangi bahçede kursam Fakat aMdam Kivi kivi, buna, daima 
daha iyi etmiş olabilirim?.. karşı geliyordu: 

Matmazel, yahut Madam Kivi ki- - Niçin, diyordu, niçin, yuvamı-
vinin hakkı vardı: Erenköy ve Kozya- zın kerestelerini ve çamurunu. ikimiz 
tağının, bir baştan öteki başa kadar de beraber taşımıyalım ? .. 
göz alabildiğine uzanan bahçelerini, Yalnız, bu münakaşa hiç bir vakit 
kiraz ağaçlarının kırmızı çiçekleri, e- uzun slirmezdi; yapacakları birçok iş 
rik dallarının yeşil yaprakları kapa- ler vardı. Derhal çalışmıya bW}ladılar 
mıştı; hiç birisini ötekine tercih ede- Madam Kivi kivi, ot parçalarını küçük 
miyordu: gagasının arasında kocasının emrine ha 

- Acaba nerede! .. diye yavaş ya- zır tutarken ,Mösyö Kivikivi, bir renç
vaş; tekrarladı ve kulaklannı, yeşil per gibi, hazırladığı çamurla yuvayı i
ağaç kümelerinin kapadığı bahçelerde, yiccsıvazlar; kansı gagasındaki küçük 
en tenha, en kuytu gözüken evlerin ü- ot parçasını bu çamurun Ü7.erine usta
zerinde dolaştırınıya başladı. hkla. bırakır, sonra bir kat daha çar 

Matmarel Kivi kiviyi bunda da mur, bir kereste parçası daha .. Akşa
haklı gıkarmalıyız. Kalabalık bahçe- ma kadar böyle çalışırlardı. 

Dördüncü gün yuva bitmişti. Ma
dam Kivi kivi : 

C. H. P. EminUntt Halkevi Tarıtfındao 
TAKSiM 
~000 

STADVOMUNDA 
Lira Mükafatlı 

Türkiye Serbest: Güreş Şampiyonlu§u Müsabakaları ve 

Y AGLI GUREŞLER 
29, 30, 31 Birinci ve 1 ikinci te,rln gUnlerl saat 14 de TUrklyenln ; KARA ALI, TEKIRDAc\LI 
H O S EY 1 N, MU LA Y 1 M ve D 1 NAR L l gibi en namh pehllvanlarının lftlrak edece§I blJ 

mUeabakaları kaçırmayın.z. 

Fi ATLAR: 25. 50. 100. 200 kuruştur. 

Büyük Türk illüzyonist ve manyetizmacrsı 

Pr. Zati Sunqur 
Kısa bir müddet devam edecek olan kış temsillerine 

MAKSiM Tiyatrosunda 
Görülmemiş bir alkış ve takdir tophyarak 

YENl ŞAYANI HAYRET NUMARALARLA devam ediyor. 
Bu fevkalade programı yalnız:lOO, 60, 40 kuruşluk bir bilet ALARAJ\ 

GOREBlLlRSINlZ. 
IÇERDE AYRICA KONSUMASYON YOKTUR. 

Fevkallde iki saat geçirmek istiyorsanız hemen MAKSlM'e koşunuı. 

Her akşam saat 21 de suvare, Cumartesi, pazar ve Cümhuriyet ba~ .. 
ramı günleri saat 17 de matine. 

lerin içerisinde, kuş yuvalarını, ne ka
dar tehlikeli tuzakların beklediğini bi
lirsiniz. Daha geçen sene, Kivi kivi a
ilesinin en büyükleri, bütün tecrübe
sine rağmen, bu müthiş felaketlerden 
birine yakalanmış; bir kalbur tuzağı
na. esir düşmüştü. 

Söyle bakayım! .. Dedi, çocuklarına 
da bana baktığın gibi bakcak mısın?. --------------------------------------------

Herşeye rağmen, kocasının sadakatiı---- SEZA R---- ı•••••111111•~~·••ıNUnaımılll 
Küçük Kivi kivi, sabahtan öğleye 

kadar çok dolaştı. Kendisi bir Mat
mazeldi; daha doğrusu yeni evlen
mişti. Kozyatağı bahçelerinin üstüne, 
çocuklarını çıkarmak için geliyordu: 

ni bir kere daha işitmek istiyordu. Mös 1 L d H •ıt A k 
yö Kivi kivi, henüz bitmiş yuvanın Dün ve yarın tercüme külliyabndandır a y a m 1 Ô n ve ş 1 
üstüne doğru sarkan yeşil bir dalda: Fiyatı 40 kuruştur 

- Evet! .. Dedi, evet, evet!.. -------·--------.:! Bu tarihi romanı okumak için bu hafta çıkacak olan 

- Belki, dedi; belki Mösyö Kivi 
kivi iyi bir yer bulabilmiştir? 

Randevülerini, Erenköy istasyonu
na yakın bir bahçe içindeki havuzun 
fiskiyeleri ürerinde verıni.'.2tiler. 

Madam Kivi kivi, yorgun ve telaş
la oraya. doğru havalandı; Mösyö K'i
vi kivi, fiskiyenin tam ii7.erinde bek
liyordu: 

- Çok yonılmuşa benziyorsun sev
gilim, diye konu§tu; fa.kat, o kadar 
gUt.el bir yuva buldum ki bizim için!. 
Tıpkı senin istediğin gibi, bol yaprak
lı bir ağacın üstünde; biliyorsun ya, 
bir evin çatılarından daha ziyade, a
çık havada bir sayfiye yerini tercih 
etmiştin. Zannederim, iyi bir yuva.ha
line getirebilmek için de o kadar faz
la müşkülata uğramıyacağız ? .. 

Matmarel, yahut :Madam Kivi ki
vi, başını mermer havuzun küçük kur
nasına daldırdı; orada çırpa çırpa yı
kadı; sonra Mösyö Kivi kivinin göz.. 
lerinin içine baka. baka 

- Biliyorum, dedi, biliyorum beni 
ne kadar seViyorsun! .. 

Madam ve Mösyö, kuracakları yu
vaya doğru uçtular. 

Madam ~i~i kivi ''Çocuklanını ar- ğaç yapraklannm arasında gezdi.nneğe 
tı~ .~ık.~bılı~ım '..,: diye düşündü ve mecbur kaldı; bir harp gününde ol-
Kıvı kıvıler aılesını dünya yüzüne ge- d ~ ·b· d · d d · b" · · . .. .. ugu gı 1, erın en erme ır ses ışı-
tırec.~ _olan kuçuk kuş yumurtaları- tiliyordu: 
nm uzrıne oturdu. 

Yaz başında, kü~k kırlangıç yav
rularının civiltisi ağaç yapraklarının 
arasında artık işitilmeğe ba.şlamı§tı. 

Bahçe tenhaydı. Herşey, Kivi kivi
ler ailesinin istediği gibi gidiyordu: 
Zalim çocuklardan bahçede eser yok
tu. Ne birvkoesl 1sımıyor, de .... 

ğaç dalJanna doğru vahşi insan yav
rularının tırmandığı görülüyordu. 

Bahçenin iki ihtiyar salôni, ekmek 
kırıntılarını, sabahın en erken dakika
larında, yahut ak§alll üstü, bir ağa.cm 
altına silkiyorlar; beyaz bir tabak i
çerisinde Kivikivilerin suyunu, dalla
rın en gölge yapan yerine bırakıyor
lar; Kivikiviler ailesini, kendi istedik
leri §ekilde yaşa.mıya terkediyordu. 
lar. 

Kivikiviler mes'uttu! .. 
Hele, Mösyö kivi kivinin sinek ya

kaladığı zamanlar, küçük yuvanın i
çerisi bir bayram gününe dönerdi. Da
ima, ' 1zallm! .. ,, diye konuştukları in
san çocuklarının şerlerinden uzak, 
yeşil ve kendilerine hiçbir ziyan ge-

- Ne var, dedi, acaba ne oluyor?. 

Etrf ı nezaret için o kadar hızla 
havalandı ki, küçük Kivikiviler, müt
hiş bir hissi kablelvukula titremeğe 

bW}lamıştılar. Ufukta, siyah bulutlar 
birbiri üstüne yığılıyordu; biraz son
ra bir yağmur, bütün K.ivikiviler ai-
1-•n•n korkulu bir rüya gibi daim& 
dUşUndtıkleri bir yaz yağmuru, bar

daktan ~anırcasma dökülecekti. 

Madam Kivi kivi: 

- Feliket! .. Felaket! .. diye tek
rarladı. Ve küçük yavrularının üstü
ne, o kadar sıkıca oturdu ki, küçük 
Kivikiviler Ustlerine renkli bir perde 
gibi örtülen iki inca kanadın altında, 
kalplerinin birdenbire duracağını his
settiler. 

Bir dakika için~ Eren.köy ve Koz. 
yatağı bahçelerinde herşey değişmiş
ti. Kara bulutlar, artık Kivikivilerin 
yataklanna. değecek kadar yakın ge
çiyordu. Büyük dolu taneleri ağaç 
yapraklarını fişek gibi hırpalıyor; ıi1z 
gar ağaçları kökünden devirecek gibi 
sallıyordu. 

Yuva, yağmur ve sel içinde kalmıştı. 
Madam Kivi kivi, son bir ümitle, 

Hollvut - Magazin 
Mecmuasını alınız. 

Atniral Lord Nelsonun metresi ve Lord Hamiltonun karısı ola• 
Emma, zamanında dünyada eşine tesadüf edilmiyen güzel bir kadınd•· 
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IST ANBUL BELEDiYESi 

Şehir Ti9atrosıı 

TERZiLER iDARE HEYET
LERiNi NiHAYET SEÇE

BiLDiLER 
Bir çok defalar yapılanuyaralır tJılik 

edilen terziler cemiyeti idare heyeti se-
çimi dün yapılmıştır. idare heyetine 

Mustafa Rahm~Rahmi örnek.Salih Mem 
duh, Kazım, Ahmet Temel, izzet, ye -
dek azahklara Calibe işbay, Azize, Ta
hire, Cemal, Vehbi ve Kemal seçilmit
lerdir. 

Terziler cemiyetinden sonra hamal
lar, balıkçılar, sütçüler, bakkallar, kah
veciler, ekmek yapıcılar, garsonlar ce -
miyetleri seçimleri yapılacaktır. 

iTFAiYE MEKTEBi BUGÜN 
AÇILIYOR 

Altı aydanberi inşası devam eden 
itfaiye mektebi bittiğinden bugün tö -
renle açılacaktır. 

Tören saat •iki buçukta başlıyacak, 
itfaiye müdürü bir nutuk 9Öyliyecek -
tir. 

Mektepte itfaiye efradı okuyacak -
tır. 

TepebqıDram 

Bu akşam sa.at 
20,30 da 

BiR KADININ 
HAYATI 

nmımınm 

llLlll 
F~::i~= 111111111 
Bugün saat 14 de Çocuk 'riya~ 
F ATMAOIK ve akşam saat 20,30 

DUDAKLARIN 

~-----------~-__,/ 
KOÇOK SANATLAR 

KONGRESi 
Küçük sanatların himayesi için_~ 

zım gelen tedbirlJ.erin alınacağı ? 
mıştı. İktisat vekaleti muhtelif 1' 
lardan bu san'at etrafındaki tet) 

lerini yaptırmaktadır. 

Madam Kivi kivi güzel bir liadın- tirıniycek kadar kendi halinde gör
dı: Beyaz göğsü vardı; çifte çatallı dükleri tabiate gözlerini açan küçük 
l:uyruğu, hiç bir kırlangıç ailesinde Kivikiviler, yuvalarından başlarını dı
bulunamıyacak kadar karışık ve na- §an çıkanyorlar, babalarının getirdi
dir renklerle doluydu. Kocası Mösyö ği böcek ve kurtlan o kadar kapışa 
Kivi kivi de bir sportmendi: O kadar kapışa, leu.etle yiyorlardı ki Kivikiviler 
hızla, o kadar delice ve intiza.ınBız u- ailesi, bu dakikalarda, hayatlarının 
çardı ki, bütün bir kırlangıç ailesi, o- en iyi ve bulunmaz günlerini yaşadık 

topraklan alıp götüren, bahçe duvar--------------

Önümüzdeki ayın 21 inde AJllt~ 
da bir hafta devam edecek San'•tl" 
kongresi toplanacaktır. Bu konıtt·, 
şehrimizden elli murahhas iştl~M' 
decektir. Murahhaslar Oda t.a.P'. 
dan seçileceklerdir. 

ğullarma onu örnek gösteriyorlardı: lanna hakikaten inanmışlardı. 
- Hiç bir silih ona yetişemez, der

lerdi; hayatmıma Mösyö Kivi kivi gi
bi olmaya çalışınız! .. 

Madam ve Mösyö Kivi kivi, yuva
larını kurmak için tamam üç gün ça
lıştılar: Sabahın saat dördünde güneş
le beraber uyanıyorlardı. Evvela Mös
yö Kivi kivi kalkıyor, gözlerini açar 
açmaz yanıbaşında Madam Kivi kivi
yi arıyordu. 

!kisi de bir yatakta gibi, bir daim 
ilstUnde yatıyordular. Başlarının ü~ 
rinde yeşil yapraklar, gecenin sert rüz
garlarından onları korurdu. 

Madam Kivi kivi, sabaha karşı 
Mösyö Kivi kiviye sokulur: 

- Bu gece, derdi, bu gece ne ka
dar soğuk oldu sevgilim?. 

Mösyö Kivi kivi, onun başını ka
natlarının altına alır, güneş doğunca

ya kadar kendi sıckhğiyle ısıtmak is
terdi. Madam Kivi kivi, bu kanatların 
altında o kadar kendinden geçerdi ki, 
MösylS, onu uyandırmİnak iç1n, yavaş 
yavaş kanatlarını alırken bile, bir kuş 
olmasına rağmen, gene duymazdı. 

Mösyö Kivi kivi, böyle yapmıya 

mecburdu: Karısı uyanıncaya kadar, 

Fakat bir gün Kivi.kiviler ailesinde 
herşey altüst oldu: 

Sıcak bir öğleden sonra ikindiye 
yakındı. Mösyö Kivi.kivi: 

- Ben, dedi.şöyle bir uzanmak 
istiyorum. Belki, çocuklarımı?.A iyi 
böcekler de getirebilirim! .. 

Madam Kivi kivi buna şiddetle iti
raz edecekti; birdenbire: 

- Geç kalmamanı temenni ede
rim, demiş bulundu; gece yaklaşıyor! 

- Hayır, hayır sevgilim! .. Hemen 
şuracığa gidiyorum. Kozyatağını açı

lır açılmaz iyi cins böceklerin yetişti- 1 
ğini söylüyorlar. Küçük Kivikivilere 
bunlardan bulup getiremezsek, bu gi
dişle, korkanın, havalanmıya cesaret 
cdcmiyecekler ! .. 

Ve Mösyö Kivi kivi, bütün sport
men tabiatile küçük karısının gözleri 
önünde havalandı; yere yeş;l bir yap
rak düştü. 

Aradan yanm saat kadar ancak 
geçmişti; Madam Kivi kivi, küçük Ki
vikivlerle dereden tepeden konuşuyor 
du. Birdenbire, kulaklarını süratle a,. 

larını yıkan bu yaz kasırgasının altın
da, yavrularına bir kere daha sanldı: 

- Mösyö Kivi kivi bizi kurtarır! .. 
Bunu bir dua gibi söylüyordu. Fakat 
küçük Kivikiviler, hiç bir şey duymı
yacak kadar, yuvada suya gömülmüş
tüler. 

Büyük fırtına dindiği zam.an, Korr 
yatağının yeşil bahçeleri, bir muhare
be günü atlatmış kadar harap gözü

ZAYİ 
Ziraat bankası !sta.nbul şubesinde 

4933 numaralı hesaptaki param için 
kullandığım mühürümü zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Ka,.,ımpa.şa Havuz 1ctıpıaında 

8 numıamda Mehmet Ali oğlu 
Kadir 

(V. No. 18850) 

KAR KUYULARI AÇMA(. 
YASAK 

e' 
Belediye daimi encümeni bu ,eti • 

den itibaren şehir civarında kar JııJC' 
lan kazılmasını ve eskiden açılınif ~ 
yularoa kar toplanmasını yasak e 
tir. 

küyordular. Mösyö Kivi kivi, bu mu- --------------------------
harebe gününün nihayetinden, yuvası
na doğru süratle uçtu: 

- Sevgilim! .. Diye haykırdı. Sev
gilim!.. Madam Kivi kivi!.. 

Fakat yanmış bir evde olduğu gibi 
yuvada hiç bir ses yoktu ve bir, akşam 
üstü, bu harap manzarayı seyreden 
bahçenin iki ihtiyar sakininin hafif 
mırıltılanndan başka hiç bir şey du
yulmıyordu 

Henüz yeni evlenmiş olan iki kü
çük kırlangıç, 7.alim insan yavruları
nın tuzak ve hilelerinden kurtulmak 
için, yuvalarını, en tenha bir bahçe
nin ağaç dallan arasına kurmuşlar

dı. Fakat onlar, seli, yağmuru, kasır
gayı; çocukların taşlarından daha. zi
yade herşeyi harap eden tabiat kuv
vetinih büyük dehşetini unutmuştu

lar. 
Zavallı Kivikivller ailesi!.; 

' - atü;,.:___ /. 
Beya:tnttaki Süt Dam.Zası müesseseai Oumuriyet bayram.mm~ I 
na.sebetiyle dün de, daima beslemekte oltJuğu. 1f0 1cıadar fakir ya.~ 
bise ve :ı>otin vermi4tir. Resmimiz hediyelerin fakir yavrulara tJ,ağtttZ 

göaterm6kted.ir. 
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şeker satışlar• ı ispanya Cumur 
Yerıi ç~'t~:~e:ı~~:~ daha Reisinin karısı 

Cuma günkli nüshamızda §eker fi: E d "• ı • • h • • k - t • • 
yatlarmın kiloda beş kuruş ineceğine n u u s u u m e 1 n 1 
dair bir haber çıkmış ve bir muharriri- h 
nıizin bazı tetkiklerini kaydetmiştik. kuran Apdurra manın 

Bu münasebetle gazetemize verilen 
malumata göre şimdi memleketin her ah fa d 1ndanm1 ş! 
tarafında ihtiyacı hat§ılıyacak kadar §e 
ker bulunmaktadır. 

Yerli ve ecnebi şekerler istanbulda 
Şeker Şirketi tarafından ~5 kuru§a sa
tılmaktadır ve şirketin satışında ikisi 
arasında hiç bir fiyat farkı yoktur. 

Cumur Reisi ile Dona Dolores 
bir baloda tanışartık sevişmişler 

ve evlenmişler .• 

B - KURUN B 11JCtl'EŞRIN '1938 

SIŞLI HALKEVINDE 
BAYRAM 

Cumuriyet bayramı münasebetilc Ş 
1i halkevi büyük bir kutlulama progr 
mı hazırlamıştır. Bugün danslı bir ça 
la bu programa başlanacaktır. 29 tef 
rinievvelde sabahleyin mekteplerin it 
tirakile tören yapılacak, öğleden son 
Bay Sadettin ve Zeki ile arkadaıta 
milli bir konser verecekler, akşam 

Şişli halkevi orkestrası bir senfo · 
kinser verecektir. Cuma akşamı da Da 
cılık klübünde mükemmel bir balo v 
rilecektir. 

Şişli halk partisile müştereken ha 
zırlanan programın çok parlak olma 
için çalışılmakta ve halkevi binasının 
önüne büyük kuleler yapılmaktadır. Yerli kesme şekerleı; sandıklar için

de satılmakta olduğundan bunların toz
lanmı§ olmaları vaki ise üçüncü, dör
düncü ellerin amil olduklarını kabul et
nıek lazım gelir. 

Mütemmim olarak piyasada yaptığı-
1nız tahkikattan yerli şekerlerin ecnebi 
tekerlere her suretle tercih edilmekte 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu da bizim 

lspanya Cumhur reisinin karısı 1 
bugün lsYiçrede bulunuyor. ispanya. 
nın felaketli bir gününde memleke. 
tinden ayrılan Bayan Azana, başlı 

başına bir ispanya tarihi sayıfasını 
hayatında yaşatmaktadır. 

Dona Dolores, Endülüs hükil. 
metini kuran Arap halifesi Abdur. 
rahma11'ın ahfadındandır. Kurtuba 
halifeliği yıkılırken Abd·ırrahmanın 

bütün ahfadı memleketten kaçmı'?> 

yalnız prenslerden biri kalmıştı. 

Bir taşın 9üzüncü 
yıldönümü 

TAŞ OCAGI YOLU iKi GONE 
KADAR BiTECEK 

Kahtanede çöplerin döküleceği tq 
ocağma giden yolun yapılmasına devam 
edilmektedir. Yol iki güne kadar bite: 
cektir. 

için sevini1erf'k bir şeydir. 

ZiRAAT VEKiLi ANKARAYA 
GiTTi 

Evvelki gün A vrupadan şehrimize 
gelmiş olan Ziraat vekili B. Muhlis 
aün akşamki ekspresle Ankaraya git
Jniştir. 

Şehrimizde bulunan saylavlardan 
Partir.gurupasbaşkanı B. Hasan Saka 
ve Tekirdağ saylavı B. Cemil dün An
karaya gitmişlerdir. 

iNHiSARLAR VEKALETi YENi 
BiR MECMUA ÇIKARIYOR 
Gümrült ve inhisarlar vekaleti güm 

?ilk bülteni adlı aylık bir mecmua çı
karmağa karar vermiş ve Cumuriyet 
bayramının ilk gününde çıkmak üze
re ilk sayısını hazırlamıştrr. Mecmua
da memurların bilgilerini arttıracak 
etüdler, kanun ve talimatnameler bu
lunacaktır. 

GAZI KôPRÜSÜ 
Gazi köprüsü temel inşaatında kul

Hristiyan kölelerden bir kızı se. 
ven prens onunla evlendi. Bu ailenirı 
her neslinde Dolores adını taşıyan 
bir k:ıdın vardır. Çünkü Arap pren. 
si, kızının ismini Dolores koymuştu. 

Buırünkü lspanya Cumhur re;sinin 
ka.:ısı Donna Dolorese de, aynı ana. 
neye uyarak, bu isim verilmiştir. 

DonT\a Dolores ile B. Azana, bk 
baloda tanışmışlar -re sevişerek ev. 
lenmişlerdir. B. Azana o 'l .ıman 

1930 da adliye nezaretind" bir memur. 
du. Aynı zamanda muhnrrirdi. J<'a 
kat henüz o sahada da pek fazla şöh. 
ret temin etmemişti. 

İspanyada Cumhuriy~t ilh edil. 
dikten sonra B. Azana harbiye nazırı 
oldu. Sonra memleket bir ihtilal ge 
çirdi. Bütün mevkii sarsılan ve hap. 
se giren B. Aza!la. tekrar muzaffer 
oldu -re Cumhur reisi mevkiini aldr. 

lanılmak üzere Almanyaya çimento si- ---------------
Pari~ edilmişti. Son gelen bir nümune güne kadar gelecek ve köprünün deniz· 
h~ğrıqilmiş, ısmarlanmıştır. Bu nümu - deki temel inşaatına devam edilecek -

ı,, 1nrxr..~öre ısmarlıınıı., ci"1c11tolar on beş tir. 

Otomobille Avrupa yoıunda 

Sokullu Hamamı ve 
Gülbaba türbesi 

liamamın bizim 
dan hiçde 

yıkanış 

alaturka hamamlar
farkı yok; sadece 
başka türlü 

h eşte kaplıca ve hamamlarından 
~ bahsederken Büyük Sokollunun 

eski Türk hamamından bahset -
ttleği de milli bir vazife bilirim. Ala -
franga hamamları, plajları, pisinleri lü
:tlınıu kadar izah ettik. Şimdi gelelim 
Sokollu hamamına: Sokollu İstanbul -
<lan merkezi Avrupaya kadar geçtiği 
ber yerde umumi menfaatlere hizmet 
~den müesseseler, yaptırırken Peş -
~eyi de unutmamış, bu su memleketin -
de de güzel, muazzam kubbeli bir ha
~rn da yaptırılmıştır. 

b· Sokollu hamamındaki su başka hiç 
hır Yerde yoktur. Buradaki Radyoativite 
.ePsinden üstündür. Macarlar neşret -
~l~ri propaganda boşürlerinde bile bu 
~kıkati gizliyememişlerdir. Dört as -
ta Yalan bir zamandır Tunanm kena -
1'ltıda heybet ve azametile semaya ba -
itan bir kubbe ve onun üzerindeki (ay)ı 
~e..,kle seyrettik. Biran dayanamadım. 
d lt kıymetli Türk abidesinin içerisini 
tı e tezmek istedim. Aynen bizim yap -
~rnız gibi. Fakat halvetleri camekan
~ la bölmüşler. Herkesin zevkine göre 
~ece de-rece mahaller yapmışlar. Ter
ti ek: istiycnlere hususi mahallerde, se
'~?1k:anmak istiyenler de bölünmüş hu 
~ 1 halvetlerde yı~:anıyorlar. Velhasıl 
dt\'lttundan tutunuz da banyosuna ka -
tl r her istediğinizi bulabilirsiniz. Hat· 
l'e ttıı~klar da aşafı yukarı bizimkile -
~- benziyor. Fakat bunlar daha iri a -

!lılar. Yıkanma tarzı da bizimkinden 

başka. Hamam Türk fakat yıkanış alq
franga. 

Bugün büyük bir abide, kıymetli bir 
şifa kaynağı olan bu hamam Türküm 
diyor. 

"GOLBABA,, 
Bugün Türk eserlerini, abidelerini 

gezmeğe karar vermiştik. Her gelişim
de ziyaret ettiğim bu ölünün türbesini 
yanımdakiler bilmiyorlardı. Bu mak -
satla tekrar ziyaret edelim diyerek ara
bamı o tarafa sürdüm. Macarların Gül
tepe dedikleri mahalle geldik: 

Dört kubbeli büyük sarayın önün -
de durduk. Hakikaten burası türbe de -
ğil büyük bir saraya benziyordu. İçe -
ri girdik, merdivenleri çıktık. Karşımı
za Türk yapısı taştan bir türbe çıktı. 
Türbeye girmeden evvel bu muazzam 
tesisatın ne olduğunu sorduk. Macar -
lar bu türbenin etrafında üstü açık iki 
katlı binayı cami olarak yaptırmışlar. 

Fakat bugün tamamen metrük ve ses
siz bir halde duruyor. Şimdi Gülbaba 
's:ındukasınrn başındayız. Üzerinde es
ki bir şal bulunuyor. Sandukanın önün
de Surei Naili imzasını taşıyan güzel 
bir şiir var. 

Ölümünden bugüne J.:adar asırlar 

geçtiği halde el'an kabrini muhafaza et
tiren Gülbaba Merzifon}µ bir bektaşi 
imiş. Başına daima taze gonca güller 
takarmış, şiiri, edebiyatı pek seve:miş. 
Bütün harplere gönüllü olarak girer -
miş. Belinde gayet musanna bir kılıcı 

Dikili taş nasıl 
lar nasal 

Pariste büyük bir dikili taş vardır. 
Bu dikili taş Mısırlılar zamanından 
kalmadır ve 1831 de Mısır sultanı 

Mehmet Ali tarafından Fransız Kralı 
(Lui Filip) e hediye edilmiştir. 

Mısır firavunlarından Ramsesin 
Luksor sarayında yaptırdığı bu dikili 
taş 23 metre yüksekliğindedir ve 230 
bin kilo ağırlığındadır. 

Bu büyük taşın Mısırdan Parise 
gelip dikilmesi, hediye edilmesinden 
ancak beş sene sonra kabil olmuştur. 
Dikili taş için evvela hususi bir gemi 
yapılmış, içine yüklenmi,, denize çı. 
karılmıştır. Akdenizde günlerce se 
yahatten sonra Fransanın cenap sa. 
hillerine gelen gemi, yükünü Marsil. 
yaya çıkarmak istemiş, fakat oradan 
Parise nakledilmesinin müşkül olaca. 
ğı düşünülerek, dikili taş, Cebelüt. 
tank sahilinden geçirilmiş. Fransa. 
nın garp sahillerinden dolaştırılarak 
şimnline kadar getirilmiştir. Burada 
Ha\'re Limanına getirilen dikili taş. 
gene deniz yrı1ill', 8eine nehrinden 

varmış. Muhaç muharebesinin en §id -
detli bir anında, kellelerin uçtuğu, tek
birlerin gök yüzünü titrettiği bir sıra -
da Budin kalesinin kapılan açılmış 

Türkler muzaffer olmuştu. İşte bu 
harpte Gülbaba beyaz ve uzun saka -
liyle herkesin nazarı dikkatini celbedi
yormuş. Zaferden sonra Fethiye camis
inde ilk cuma namazı kılınırken o mu
azzam kalabalığın içinden nurani çeh -
resile ayağa kalkan Gülbaba (Ey cema
at ben gidyorum) demiş ve gitmiş. 

Cenaze alayı fevkalade muazzam -
mış. İmam Ebusuut Efendi en önde ol
mak üzere bütün meşayih, ümera, ri -
cali devlet, yeniçeri ağaları, havsalaya 
sığmıyacak kadar çok asker cenazeyi 
takip etmiş. Tarih bu kadar muazzam 
cenaze alayı olmadığını yazıyor. Asır -
larca evvel buralara kadar gelip harp 
eden bu büyük Ulu, zafere kanam.adan 
gözünü dünyaya kapamış. 

250 NCl SENE 
Tesadüfen Macarların 250 nci sene de 

dikleri bayramlarını da gördük. Daha 
bir ay evvelisindenberi Budin kalesi -
nin muhasarasını gösteren afişler so -
kaklara asılmıştı. Tuhaf şey 250 sene 
evvel olan bir vak'ayı canlandırmak 

hem de kendilerine mal ederek canlan
dırmak gülünç oluyordu. 

O gün hükumet daireleri kapanma -
dr. Yalnız belediye kapandı ve gfiya hü
kumet bu şenliğe iştirak etmedi. Etme
di ama amiral Hörti merasimde nutuk 
söyledi. Gerek Macarların ve gerekse 
Türklerin kahramanca harbettiklerin -
den bahsetti. Daha doğrusu Osmanlı -
lar dedi. Nutuktan sonra amiral Budin 
kalesinin zaptında şehit olan Türk ku
mandanının mezarına bir çelenk koydu 
ve biz ele Macar meçhul askerine bir 
çelenk koyduk; merasim de böylece bit
ti. 

Şimdi ben uzun uzun düşünüyor -
dum. 250 nci seneyi Macarlar mı, yok
sa biz mi tes'it etmeliydik. Tarih sahi -
felerini gözümün önünde canlandırdım 

ve kendi kendime kararımı verdim. Fa
kat sizlerin de bu sualime cevap vere -
bilmeniz icin bizce pek kıymetli olan 
bu tarihi hadiseyi yani Muhaç muha -
rebesini tetkik edelim: Fransa kralla -
nnın harici _siyasette en mahir ve en 

dikilir? Ehram
yapılır? 

geçirilerek, Parise varmıştır. 

GÜMRÜK UMUM , 
MODORONON TETKiKLERi 

Gümrük ve inhisarlar umum mil
dürü Mahmut Nedim dün de gUmıiiJC 
binasında meşgul olmuştur. 

Taşın yerine dikilmesi de haylı u. ---------------
zun bir iş olmuştur. Bir dikili taşın 
nasıl dikildiğini belki siz de merak 
edersiniz. Bunu Paristeki dikili t.q.. 
şın dikilmesinde alınan resim üzerin. 
de görüyoruz: 

Evnla kaide olacak taşın seviyesi. 
ne kadar toprak doldurulur. Mail 
bir satıh teşkil eden bu toprak yığım 
üzerine dikili taş getirilir ve alt ta. 
rafı kaidenin üzerine gelecek tarzda 
boylu boyuna yatırılır. 

Sonra, dikili taşın baş tarafına 
bağlanmış ipler, büyük bir manivela 
Yasıtasile çekilir. ipler gerildikçe 
taş yerden kalkar ve yükselir. 

Dikili taş dikildikten sonra kaide. 
ı:;inin etrafındaki toprak kaldmlır ve 
kaide meydana çıkar. 

Mısırlılar da dikili taşlan her hal. 
de böyle dikmiş olacaklar. Çünkü, 
ehramları yaparken, toprağı taşlann 
se,iyesine kadar yığarak n taşlan 

bu mail satıh üzerinden getirerek üst 

müteşebbislerinden biri olan birinci 
Fransua 1515 de Fransa tahtına geç -
ti. Bu tarihte Avrupanın en büyük hü
kftmeti Şarlman imparatorluğunun hale
fi demek olan Almanya imparatorluğu 
idi. Milliyet fikirleri o zamanlar şimdi
ki kadar ifrata varmamıştı. Tam bu sı
ralarda Fransız kralı Almanyaya impa
rator olmak arzusunu besliyordu. 1519 
da Almanya imparatoru vefat ettiği za
man ortaya iki namzet çıktı. Biri Şarl 
diğeri Fransua. 

Bunların her ikisi de hakkı intihaba 
maliktiler. Bir çok gürültülerden sonra 
Şart imparator oldu. Bu yeni imparatora 
beşinci Şad manasına (Şarlken) denil
di. Şarlkenin imparator olmasile Fran
sua büyük bir ye'se düştü. Yirmi mil -
yon tebaaya malik olan Fransua mem -
leketin her tarafını Şarlkenin hudut -
ları ile çevrilmiş görüyordu. Şarlın or
duları Fransayı şimalden, şarktan, ce
nuptan tehdit edebilirdir, Mevcudiyeti
ni muhafaza için Fransua Fransayı har
be girmeğe mecbur etti. Şarlkenin Al -
manyada kuvvet peyda edecek kadar 
vakit kazanmasına meydan bırakmadan 
harbi bizzat kendisi açtı. Lakin 1525 
senesi içinde ttalyada cereyan eden bir 
harpte yaralı olarak Şarlkene esir düş
tü. Fransua bu sıralarda valdesine yaz
dığı bir mektupta: (Namus ve hayat -
tan başka her şey kayboldu) diyordu. 
Madrite nakledildi; surun bir kulesinde 
aylarca hnpis yattı. Bu esnada memle
keti ve ordularını valdesi (Luiz dö Sa
va) idare ediyordu. Fransua yalnız ken 
di kuvvetlerile Şarlkenle başa çıkamı -
yacağını anlıyarak diplomasi ve ittifak
larla buna muvaffak olmağı düşündü. 
Evvelce mahvına çalışacağını söyle -
mekte bulunduğu Osmanlı hükumeti -
nin bu defa ittifakını temin rnaksadile 

· valdesi ve kendisi Kanuni Süleymana 
ayrı ayn mektuplar ve sefirler gönder
diler. 

Bu mektubu getiren (Jan Franki -
pani) ismindeki sefir muvafık cevap 
almağa muvaffak oldu. İşte bu muva -
fakatname 1526 Muhaç seferini takip 
etti. 

Bu sefer Fransanın ümidi veçhile 
Şarlkenle Madrit muahedesi aktedile -
rek Fransua hapisten kurtuldu. Türk 

üste koydukları, sonra toprakları ka.. 
zarak ehramın meydana çıktığı ma.. 
IUmdur. 1 

lstanbulda da Mısır dikili taşla4 
rından biri vardır. Sultanahmet mey,. 
danında olan bu taş, mililddan evvel 
1547 senesinde Mısırda, Helyopolı. 

şehrinde firavun III cü Tokmozis ~ 
rafından yaptırılmıştır. Bir rivayete 
göre bu taş daha eskidir ve millddan 
evvel 1700 yılında dikilmiştir. 

Dikili taş, 390 senesinde Bizans.. 
lılar tarafından lstanbula getirllmif,. 
tir. 

Istanbuldaki Bizans ihfdelerindea 
biri olan yılanlr sütun 497 senesinde 
yapılmıştır. Bizanslılar bu stltunu 
lran1ı1an mağlup ettikten sonra elti 
geçirdikl~ri harp aletlerini eritereıt 
yapmışlardır. 

• Çember1itaş da Bizanslılar tara.. 
fından Romadaki Apollon mabedin.· 
den getirilmiştir. 

lerin garpla 4lk dostane münasebatı da 
bu tarzda başladr. Fransanın teşvikile 
tekrar başhyan Macar savaşlarının bi • 
rincisi Muhaç seferi 932 ruzu hızırmda 
Kanuni Süleyman ve maiyetinde sad "" 
razam İbrahim Paşa olduğu halde 300 
bin kişilik bir ordu ve 300 pare topla 
Edirne, Fili be, Sof ya, Belgrat tarikile 
hareket etti 

Denizden ve Tunadan 800 gemi Vll 
kayıkla yeniçeriler de gelerek nehıire 

köprü kurularak geçıldi. İbrahim Pap 
(Varadin) veya (Petroerden) kaleainl 
zapta muvaffak olduğu gibi Bosna ta "" 
raflarındaki (Sirmi), (tyluk) hisarlan .. 
nı da aldı. 

Essek şehri civanncla (Prava) nehri 
üzerinde 394 ziralık bir köprü kuruldu4 

Bu esnada seferi hümayunun Macarie
tanın payitahtı Budin üzerine olduğu 

ilan edildi. 
Ordu Drava nehrini geçtikten ıonra 

bataklrklr Muhaç ovasında (Lui 11) niıı 
kumanda ettiği muazzam Macar ordu • 
suna rcıstgeldi, Lui'nin ordusunda Şarl 
kenin tebaasından her millete mensup 
güzide şövalyeler vardı. Almanlar, İs
panyol ve İtalyanlar Macarlann yardı "" 
mrna koşmuşlardı. Düşmanın en büyük 
kuvveti süvarilerinde idi. Burada ild 
ordu arasında çok kanlı boğuşmalar ol 
du. Harp meydanı insan cesedinden, 
insan kafasından geçilmez bir hal al • 
mıştı. işte bu sıralarda Kanuni Süley
manın mahirane bir manevrası Türkle
rin zaferini temin etti. Savaş kazanı} • 
mıştr. Macarlar her defasında olduğu 
gibi bu defa da neye uğradıklarını an • 
hyamadılar. 20,000 piyade, 4000 süva• 
ri maktul.. ve 4000 de esir vererek mün 
bezim ve perişan oldular. Genç kral 
(Lui II) yaralanarak kaçmağa çalışır 
ken bataklıklar arasında kayboldu. Har 
bin şiddet ve dehşeti dolayısile Lui'nin 
nasıl ve kimin tarafından öldürüldüğü 
bile tayin edilemedi. 

Tarihin bu kadar bariz hakikati 5-
nünde halli kendilerin aldatıp gOya za
fer kazanmışlar gibi 250 nci seneyi her 
sene muntazman tes'it eden Macarlara 
gülmemek elden gelmiyor. 

250 nci seneyi Macarların değil b .. 
zim tes'it etmemiz lazımdır. 

Ce14l ErgtU& 








