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Sancakta tazyik ve tedhiş 

lHSAN 
KURUKAHVEClOCLU 

Kahvenin en iyisini halis olarak sa • 
hibi olduğu Kurukahveci hanı altında. 

günleri 

AZ MASRAFLA DAiMA 
EN UCUZA SATAR 

ocuklara Bile Ateş Edildi 

~ 

Kuseyri haini Halebe1 l!r~-
kaçarken halkı , 
ezip çiğnedi 

Sancakta tahrikatçı ları n başında 
bizzat hükumet · otoritesi var 1 

Antakya, 6 (TAN muhabirinden) - Sanca'!< dahilin-

G jz el Anfakyacla T ü. k Use:;i 
detehditler, t~'·kifler ve soygunculuk devam ediyor. Tah
sildarlar Hatay köylerinde halkı yıldırmak için her türlü 

Kendimizi 
Tanımak 
ihtiyacı 

Ahmet Emin Y ALM ,.'\N 

B ir insan ıçın en güç 
şey, kendi kendisi 

haKKında isabetli bir hüküm 
'ahibi olmaktır. Öyle bir 
hUküm ki kuvvet ve zaf ta
l'aflarını iyice ölcsün, hiçbir 
~ktada mübalağa etmesin, 
qayale kapılmasın .•• 

ldilletler için de vui~ .. ıpkı bu-

Sancakta 
Tahrikat 
Yavanlar 

1 
tazviklere ba~vt1ruyorlar. Fakat Hataylılar, istiklalleri
ne kavuşmak hu~usundaki ümit ve azimJ~rini zerre kadar 
kay~tmemislerdir. 

Sancak deİegesi Düriyö, kendi imzaaınt taşıyan bir be
yanname:yi sokak başlarına ve cami kaJ,1~lar1na a~tırmış· 
tır. Bu hPyannumede Sancak meselesinin Milletler Cemi
yetine havale edildiği bildirilmektedir. 

HAVASIN GARiP BiR RiVAYET! 
Beyrı.ıt, 6 {A.A.) - Havas ajansı bildiriyor - Tiir~ matbuatı tara· 

fından veril~n haberlerın tersİiıe olarak, lskender ,., Sancağında hiç
bir şiJdet rejimi tesis edilmemi§tir. Bu arazide ö,.f; idare ildn edilme
miş, seçim de' re~i miih:m hadiseler olmaksızın cereyan etmiş ve dışa· 
rıdan gelen f ahrikaia ragmen nizan muhafaza edilnıi•tFr. 

NOT 
Antakya hadiselerine bizzat şahit 

olmuş bir arkadaşımızın vemıi.ş oldu
ğu malUınatı aynen aşağıya dercedi-

diğeri de göğsünden saçmalarla yara
lanmışlardır. Burada nazarı dikkati 
şu noktaya celbederim: Bu hadiseye 
maruz kalan çocuklarm yq!an 7 - 15 

Hıikur.'cfc· me:ıH'P b;r lıarp gemisinde feıah:w:!f yapılıyor 

Franko kuvvetlerine 
mensup tayyar.eler 
Madridi bombaladı 

"' ..gibidir. :Bir millcl kend~i:ıkae!in]C"1ij.: n11_e!t"l ~. 
"-b.ıı bir gözle görebilmesi bu~tilr. 
'1.ııcian başka dünden kalan, hariç
~ gelen, hwıusi görii§ ve menfaat
~eiı doğan türlü türlü teııirler ve i.
"lUJer bir dtiziye gözü şaşırtır. Haki
~tiıı olduğu gibi ölçülmesine ve isa
bı tli bir hükme vanlmasma meydan 

-ı~..;ı ..... ..aı.,"':ba....,.•»ae:ta 
Bu maU~matı veren arkadaşm imza
sı mahfuzdur ve malfunatm tamamen 
doğru olduğu tesbit edilmiştir. 

:=:-.;a;d;aan&ta~ariinızrijbeiilfikl!liemtitileklit+llJU·.~~~ ölü Ve yaralı 
ve arkada§lan bağırarak kaçarken k•f 

var, b:r Rus 
edildi 

l'ümaz. 

Dünün menli tairleri T ilrtı: milleti için vaziyet, bafka 
lb milletlerden de güçtür. Bir 
~tin yaratıcı kudreti her şeyden 
IU kendi kendine inanmaktan ve 

"eıunekten doğar. 
t.. İtte uzun seneler birçok alakadar 
bi !'Ular, Türk milletinin kenrii Jcendi
~ ~ına, kendi kendine inanma
""·- ve güvenmesine meydan brrak
~k gayretiyle ellerinden ıeıen 

leyi yapmıılardır. 
t Saltanat için millet Iizmı değildi. 
.:lyca. 1ayulacak ve ezilecek, uyu
~ • lcb bir sürü lbımdı. Dint taas. 
.. : bu ihtiyaçta saltanatla ta.m bir 

l!'lifi halindeydi. 

\ ~ bizi milBtemleke halkı lıali-
t hklinnekte al&kadar olan bütün 
~ milletler senelerce aramızda 
ı....:~caııda yaptılar: Siz gerisiniz, 
~taızamız, hiç bir zaman ad&m 
~rım ..• 

1....!ek çoklanmız bu propagandaların 
~ altmda kaldık ve "adııtn olmı
-. ~ıza., inaııdlk. Doğnı!u a.ranır
~~ıktaki :manzara da, bu pro
~11.ft<Salan teyit eder gibi ıörünü -
li ~. Harici llemle mukayese edi
~ Çok geriydik, mukaddera.tmu~a 
hce hlı değildik. Geriliğe ku·ır yürü-
"- . k )'erde, lruwetlerimiz.i plinaa-
~ edip, gidiyorduk. 

. Dimağın yava,lığı l Urk inkıli.bmm ·en bUyük hiz
~k._ ıneti, mukadderatı iyi bir su
'"~ lle-vk ve idat"e edilince, Türk mil
~ heler yapmıya ku rl :eti oliu
~~ !lıillete gOaterme'!i olmuıtur. 
~\et turası -,u ki din.rı.! ya.vaş ha
~d eder, güç ve geç değişir bir u-
~: ~~ehi propaganda~mı~. ya
~ • Bız .adam olmayız.,, hukm 
'bir Çoklarmıızm dimağında JU· 
h)> \'e)'a ıuursuz bir surette yap-
~~. Birçok dimağ!a.rf inkı

(Arkası 3 üncüde) 

Antakya belediye reisi Har.ı Etemin V3 pUlU teV ) 
evinden de bu çocuklarm üstüne ta • 
banca ile ateş edilmiştir. Burada da 
bir çocuk ayağından yaralanmı§tır 
Bu silah sesleri üzerine hal~< caddede 
toplanmıya başladığı bir !tnda me
salihi hassa zabiti yetişerek hi.ik1me
ti namına silah atanların tecziye e
dileceklerine dair söz vermiş ve bu 
söz ka11J!sında. halk sükftnetle da~ -

"30 Teşrinisani 936 pazartesi saba
hr sa.at 8 de lıükfımet tatil edilerek 
Mishano, Mukoprts, Bal!senus gibi bir 
kaç Arap köytinden müsella.h jandar 
nıaların muhafazası altında ve kapalı 
kamyonlar 2çerisinde getirilen ve is-

Hoyboncu Selim µ,emcluhun tifa ettikleri halde kabul edilmiyerek 
avenf:sinden B~devi Suphi cebredilen müntehibi sanilerle Süvey-

Antakya, 6 (Tan mnha.birin diye nahiyesinden gene ee~;r ve tıı.z-
den) - Sancak dahilinde, tahrikat yikle birkaç Türk müntehibi saniden 
yapanlar arasında Hoyl:lanoulan:ı ve 45 bin nüfuslu Antakya merke -
elebaşısı Selim Memduh ıle bunun ?.inden 90 müntehibi saniye mukabil 
a.venesinden bedevi Suphi en başta Kuseyri Mustafa, kardeşi, kahyası ve 
gelmektedir. Fakat HatayMar bun- birkaç uşağının teşkil ettiği yedi mün 
ları nefretle anıyor • tehibi saniden başka hiç kimse i§tirak 

Umumi 
Müfettişler 

Toplanıyor 
Ankara, 6 (TAN muhabirinden)

Umuıni müfettişler bugün (Yarm) 

burada Dahiliye Vekili ve Parti genel 

sekreteri Şükrü Kayanın reisliğinde 

etmemiştir. Buna rağmen ve kanun
lur hükümsüz bırakılarak mebus inti
habı ya.pılrnış i!e de halk yüce ko· 
miser nezdinde bu vaziyeti derhal 
protesto etmiştir. Otedenberi mutat 
olduğu veçhile tertiplerinde mağlup 
çıkan hükumet otoritesi bir vaka ih
das ederek memlekette tethiş ve taz
yik vesileleri yaratma. yolunu bu de
fa da tutmuştur. Halk intihaba ga
yesi çok derin ulvt bir maksatla işti
rak etmemiştir. Türklerin intihaba 
iştirak etmedikleri Mendub'un orga

toplanarak mühim mevzular üuırin • nl olan ve başında Edvar nun bulunan 
de görüşeceklerdir. Yeniden iki umu· Elliva gazetesiyle ilan ve ta'!ldik edil
ınt müfettişlik kurulması hakkında~i diği halde müteakiben her .. edense 
düşünce etrafında alakadar valilerin halkı intihaba iştirak etmiş şeklinde 
de mütalealan alınacaktır • göstermiye çalışan ve kanunen yapıl· 

mama!ı lazım gelen mebus intihabmı 

mıştır. 

Kuıeyri haini 
Salı sabahı tesadüfen be$. altı ki§i 

beraberce işlerine giderken Kuseyri 
Mustafanın evinden kardeşi Fuat Ağa 
tarafrndan bunların Uzerine tabanc:ı 
ile iki el ateş edilmiştir. Halk !!!ilah 
!eslerinin geldiği cihete gitnıiye baş
lannş, o sırada mesul bir memur ta
rafından "ne dunıyonrunuz, Kuseyri 
Mustafanın evinden ha.Ik Uz!Tine ateş 
ediliyor?,. diye bağnlmak suretiyle 
halk ta.brik edilmiştir. Halk bu tah-

[Ark.ası 7 ncide] 

SPOR 

Fenerbahçe 
2~1 yenildi 

hile ile yapmak suretiyle halkm hak
kı çiğnenmiştir. Bu vaziyetten heye- , 
cana. dilşen halk, sük\lnetini muhafa
za etti~ halde bir vaka ihdas ederek 
Sancakta bir tethiş ve tazyik reiim1 
kurmak hedefini istihsale ~al~ak -
tan geri durmıyan resmt otoriteler 
~imdi izah edeceğim gibi pek feci ve 
gülünç vaziyetler yaratm.ı'\'ıt da mu-
vaffak olmuşlardır. · Dün Taksim stadyomunda Fener • 

bahçeyle Çek takımı Çeki Karım oy
nadılar. Evvelki gün Galatasarayla 
3. 3 berabere kalan Çekogl ıvnkyalı 
dün Fenerbahçenin karşısında teknik 
bir mukavemet gösterdi ve Fenerin 

· .golüne karşı iki golle oyunu ka 
iaııdı 

Bu maçın tafsilatı "Eşref Şefik". 
in kalemiyle bugünkü spor şayf asm
da okuyacaksınız • 

Çocuklara at~! 
Geceleri her tarafta olduğu gibi 

Antakyada da çocuklar şark! okuya
rak dolaşmakta olduklan bir sırada 
umumi cadde üzerinden ge~erken A
dalı Mehmedin evinin hizasına geldik 
leri vakit bu evin içinden çifte ile ço
cukların üzerine iki el silah atılmış ve 
neticede biri yedi, diğeri de dokuz ya
şında olan iki cocuktan biri alnından, 

Anlakyocla fo.~ri{ôf~ılrm'n efrbaıı • 
lan11dr:n sahte meb'l•s Acjolmm 

oğlu N61i 

Lonc!ra, 6 {Radyo} - ispanyada muharebe dLln de.birkaç mınta-
kada birden devam dmiştir. Hükumetin bir tebl:ğinc: gör~. Madrit 

cephesinde bir d~gişiklik yoktur. Franko kuvvet ı er: Madritin mer· 
kez semtlorini bombardıman etmişler, hatta zehir!: gaz da kullanmış· 
l•rdır. Bıuk ceb~asinde ise hükume kuvvetleri Vihriya üzerine doğru 
ileril~mİ§İr. Cephenirt muhelif yerlerinde hava har~leri cereY,an ediyor. 
Frankoyd mensup iki ~ayyare iskat edilmiştir. 

Londra, 6 (Radyo) - !spanyol j 
Afrikasından yüzlerce asker general 1 başlandığın ıbildirmektedir. Bu ame
Frankonun emri altına girmek üze- liyenin başında yabancı teknisiyeıtler 
re Cebelüttarık üzerinden karaya çık. bulunmaktadır . 
mış, ve Franko kuvvetlerine iltihak B!RÇO YARALI 

etmiştir Madrit, 6 (A.A.) - Dün Madrit 
Madritten bildirildiğine göre, Fin - cephesinde süı<ün hüküm sürmüştür. 

lindiya sefarethanesinde altı ytiz ls- Sabahleyin asilerin tayyareleri payi-
pa.nyol tevkif edilmiştir . tahtı bombardıman etmiŞtir. Birçok 

BİR SOVYET GEMİSİ yaralr vardır. Oğleden sonra şehrin 
Salamanka, 6 (A.A.) - Sansabas. merkezine obüsler düşmüştür. Ha • 

tiyen radyosu bildiriyor • sar, mühimdir. Birkaç kişi ölmilştür. 
Asilerin bir harp gemisi harp Cümhuriyetçiler, asilerin Madridiıı 

malzemesi · yüklü bir Sovyet va. garbında· yapmış oldukları bir ta
pı.ırunu Akdenizde tevkif etm1ştir. arruzu onlara ağır zayiat verdirmek 

Salamanka, 6 (A.A.) - Valansiya suretile tardetmiı;;lerdir. 
radyosu, Valansiyanm tahkimine [Arkası 7 incide] 

LENGÜiSTiK BiR SEYAHAT 

Güneş -Dil T eoris.ine göre 
"Elbistan,, adının tetkiki 

Yazan: H. Reşit TAf\TKUT 
Tren; Türk azminin yerınden oy- 1 Bır istasyon sonra Elbistanın ~::ıpu-

1 nattığı dağların yarıkları 8:r~~nda 1 dere.si istasyonun_a v~r~cağız. Bir !ah
i gençlik ve dinçlikten seker gıbı ıler- 1 l~ sustu: sonra ciddi bır tavır alarak 

l liyordu. Bitmez tükenmez tüneller- 1 ılave ettı: 
den kurtulur kurtulmaz lokomotif ne- j - Elbista.n kelimeırinin de tlirkçe 

1 
eeli neşeli öttü. O şimdi tıpkT yeni l olduğunu iddıa edamezıuJj ya.. İfte bu 

, dillenmif çocuk gibiydi. Zaferle, se. l ual gibi antpça hır kt>linı!>dir Bahçe 
1 vinçle ötüyor, durmadan otiiyorıhı . ! manıuıınad.tr •. Hem de sebzesi. mey. 
Art.ık Ma.rt.t _Malatya demiryolunun ı vası, çıçeğı QOk, bul s~ıu . bir ba~ıçe. 
nıUh!m kısmını arkada bıraıınııotık.: Ben oraları tanrnm. Elbi•ta.r.; Cey. 

1 
Çok h~ ve beyeca.ni: konu~: ha.nnı \caynağD'ıd•. V• Nuruha .. ~·a.nJ 
wrduk. Er.ak: devir TU.rk.lerınm ardar · l '"Tanrırun nuru .. datmuı t:te;:".r•ıt•·,1.r. 
dma pldlıft \•e lt.tüll't.e yerl~tiğ1 b\ı ~ A raboı lu.Jlt..ettitwde11 daha. !'f'Şll. .:iı;... 
ktlçUk, falla.t. leyıd ovai11rda l_#n~ • aa. fÜMl' bu ba.tı~ 
iırttk bıUcırn.tD<\&n kimh!ltr n~ kadar/ Arlra.deemı ~) tıtm.Otg,m; &~ • 
ZE".ngin ırtcrkla.r va.rdr. • rün~ da.ha !ula ~rü: 

.Aw-ka.duun art.ık vak\utrk. dedi. l (Arkam ~ !\ııMıc'.W>l 



2 TAN 

-'\~~~~art= Şark ~emiryolları müza-\ şehitııkıeri 
>_f~--~~t>,, keresıne tekrar başla~d• ı ı m~::ı~sı 

Şirket murahhasları 1 

dün Ankaraya 
hareket ettiler 

Bu Hafta da Şişmanlık, 
Zayıflık Hakkında 

Baylar, bayanlar? kadının ne faydası olduğunu anlıya- Şark Demiryollarmm aatm alınma mLza-
Bir hayli düşündükten sonra sizleri mıyorum.. keresine bugün tekrar başlanmaktadır. Mü-

ve hele bayanlan alakadar eder ü- Zayıf kadın: zakereler Ankarada Nafıa Vekaletinde §İr-
nıidiyle bu hafta ai§Illaruık ve zayıı- "- Anlıyarnıyor musunuz" .. Anlı- ket ve hüklımet murahhaslarının İ§tirakle-
lık meseleleri ha.kkmda hır görüşme yamıyor musunuz? Siz bir budalası- rile yapılacaktır. 
)'apmıya karar verdim. nız da ondan anlıyamıyoraunuz. Kon- Biliyoruz ki bundan önce yapılan ilk mü-

Efendim, zayıflık ve ıiemanltk için f~ra~ı~ ~aşındanberi gözünüzü b~ııa 
dilimizde ıöyle bir barem vardır. dıkmışsınız sıska, cılız, zavıf dıye zakcrede hattın hükumete satılması husu-

Sıska, cılız, balık etinde, toplu, şiş- mütemadiyen .laf atmaktasınız. Bir sunda iki taraf arasında esas anlaşma yapıl-
. k zayıf kadın, şışman kadından daha mış, yalnız malzemeye kıymet tesbit etmek 

( • 1~. 1J::Sö 

Siyaset alemi 
TesJihat 

Fransacla: 

S on günlerde Fransanın Ot • 
niz Bakanı ile Hava Bakanı 

Fransanın yeni teslihat programı 

hakkında mühim malumat vermişler 
ve Fransanın ltalya ve Almanya tes· 
lihatına karşı nasıl mukabele edecek 
lerini göstermişlerdi. Fransa 1943 se 
nesine kadar 35.000 tonluk beş harp 
zırhlısı ve 10,000 tonluk on kruva • 
zör yapmış ve bunları istihdama bat 
lamış olacaktır. Hava teslihatına g .. 
lince Fransa hava ordusunu yeniden 
tanzim edecek, hava müdafaasını ha 
zırlıyacak, tayyare fabrikalarını milli 
leştirecek, Okyanus hava seferlerini 
yoluna koyacaktır. 

ınan, f.1.1 ?· . . çeviktir, daha az kumaşla gıyinir (Seyırcılerden bır ıı§nıan madama tramvayda herkesi rah ts tın ' işi için teknik komiteler teşkil edilmişti. ı 
a ıı: e ez, o- B .. d . 'b ' k l 

bakıp gülil§meler.) turduğu iskemlelerin kırılmak telıli- 1 .• ugun en ıtı aren yapı.ac.a •) an --
Dün~ü top/anlıya gel enler 

Fransanın halihazırdaki modern 
harp gemilerinin en büyüğü 26,500 
tonluk Dunkerk zırhlısı ile bu ay su
ya indirilecek olan ayni büyüklükte
ki Strasburg ve 35,000 tonluk olan 

, Richelieu ile Jean Barttır. Richeli • 

Şitman madam, Ermeni §ivesiyle: kesi yoktur. Sinemalarda gelip ge- ~uza~erele~e sa7~n.alınma r~yau tı:>s- ş h · ıı • kr c 
"-Ne gülooraunuz? Palyıço var- çerken alemi tedirgin etmez. Yirmi bıt e~ıl~cektir. Hukum~t sa .. ın .. a~ma e 1 1 er em iyeli n in 

fır bunda!.. dbrt saatte yüz dirhem ekmek, yüz bede~ını muayyen taksıtlerle ödiye· 

eu'nün inşaatına 12 ay evvel bqlan
mıf ve Jean Bart'ın yılbafı intasına 
başlanması kararlqtırılmıştı. 

Kahkahalar •• dirhem yemekle doyar. cektır. K · d A 
Felek: Bir ses: Evvelki gün şehrimize gelmiş olan On gres 1 n e za 
_ Mil1Jaade "- Dirhem kullanmak yasaktır. ~irket murahhaslanndan üçıi dün An· 

10,000 lik kruvazörlere ıelince 

Fransa bunlardan yedi tane inşa at· 
miş olduğu için 1943 senesine kadar 
üç tane daha inşa edecektir. edin de aözilme Gram deyiniz karaya.hareket etmişlerdir. Pariste Azl 1g""1 G o·· ze Çar t 

devam edeyim : "- Sözümll kesmeyin .. Zayıf kadı- ~almış olan murahhaslardan bi~i ~~ p 1 
r d a masrafı az işgal 0~ .ekspresiyle diğerlerınP. iltıhan 

Almanyanın yeni deniz programın
da bir 35,000 lik ve birkaç 10,000 lilC 
inşaat bulunduğu için Fransa, bu 
hattıhareketile Almanyaya mukabel• 
ve donanmasının üstünlüğünü t• • 
minetmiş oluyor. 

~ioma.n. ıi§kO.. nm e ı az ır amm , .' l tmıştır 

Tekrar gu··ıu·- ettiği yeri az ve teri azdır. Liikın sıze H be· ld w • • f ki ~ . . .. a r a ıgımıza gore, bu se er 
meler. Ermeni (şışman Ermenı madamını gostere • müzakereler çok kısa. sürecek 'e an· 
madam: rek) Nah! Böylesi lazımdır. laşrna im?.alanacaktır. 

"- Ben kayrik bunda duramam. Maliam: 
"- Sus ol! _ • . • /°" 

Beniyle alay edoorlar. ~~- .. • 
Bir zayıf erkek: Nah! diye 21ura- l./,,.: <~ 
.,_ Eatağfunıllah madamcılım .. tıma bağırnıa! ~r'~·~:"lıi.. '·· .. l 

s.nın alay edecek nen var ki!! Çuv~ldız ha -1. 
Tekrar gülüşmeler, nım. 1 · · 
Felek: Kahkahalar ... 
"- Suaalrrn, fendim. Genç kndın: ~ ~ -=r-i 
''-" t 1 k d "-Bense. _ ~---< ::> .-
.ı.ua.uu yaş ı a ın: nlnle görüşmiy• < ~ "":>"'!!!!I .. 

"-Bırakın ıu adamcağızı da. ne 
haltedecekae etsin! tenezzül etmetb 

be A- Yaşlı kadın: 
(Kahkahalar) "Fe}efe hita n.,: ''- Ayol, burayı kadınlar hama-
man evli.dmı affedersin. Hani ne her- mına çevirdiniz .. 
ıe vekillik edecekse diye~ktim de.. Derli toplu bir bayan, Feleğe: 
Haltediverdim. (Tekrar gülüımeler). "- Efendim! Biz, uzak yerlerden 

Felek: • kalkıp buraya konferansı 1inlemiye 
"- On dakikadır şunun "1Jr&Sında geliyoruz. Halbuki J ır hafta burada. 

ıöz ecSyliyecektim. Bir türlü söııimii kavgadan ba~ka bir §ey !§ittiğimiz 
bitinniye imkln bulamadım. Bu boy- yok. 
le aevam ederse ben llkırdı edem iye- Felek: 
ceğim. • "- Haklısınız a.ı nma, efendim, 

Ermeni madam: 'konferansunız bir münakaşalı hasbi-
"- Hristos anasının memesini ya- haldir. Biz şişman mı, uyıf mı bnh-

tarken lif etmişti. smı etüd etmekteyiz. Bu Jıususta 
_Gelsin de ıimdi burada biz yaır dinleyicilerimin suallerine cevap ve

rebilirsem kendimi bahtiyar addede-
ta ağzını açsın bakayım. 

Y 8.flı kadın: 
"-O Hrlat.<MJ ta kim oluyor? 
"- Hazreti Isa!.. 
••- Cellecelale .• 
Teçvitli bir !el!·: 

"- Zatı Kibriyl!ım blime' hür-
metini Hazreti Muih hakkı:ı fa !!llr-
fetmek günahı kebairinden sen bizi 
lll.uhafaza et, yarabbi 

Yanlı kadın: 

"- Amin oğ
lum. ıımma, an
lıya.madım dua
nı. 

Sesler: 
"- Sus ta 

11 dinli~-eHm. 
r. "~ Felek: 

rim. 
Cılız bayan, sinirli sinirli: 
"- Oyleyse müsaade edin de size 

bir 21ual sorayım: Bir sandalda şu 

yaşlı hanmıteyze, ben ve şu eişman 
madam bulunuyoruz, farzedelim .. 

"-Evet! 
"-Deniz sert, eandal su alıyor. E

ğer içimizden birini denize atmazsak, 
sandalın batması muhakkak. Şim 
soruyorum. Uçümüzden han~isinı de 
nize atacağız? 

Yaşlı kadın: 

"-Aman kızım! Ben yüzme bil
mem. Gençler yü.zme21ini daha lyi bi
lirler. 
Şişman madam: 
"- Hangisi olacak? Bir 211kıml1k 

canm kalmışsa, seni atar, kuıtulu
nız. 

Felek, §işman 

madama: 
"- Madam, !iz 

yüzme bilir mis• 
niz? 

.,\ "- Yüzme bil -
~ mem amma, lo"ilor -

Şirketi Hayriyenin Yeni Ta
rif esinden Şikayetler 

Şirketi Hayriye kış tarifesini tat • 
bik etmiye başlamıştır.. 

Yeni tarüeye göre; sabah sekiz 
buçukta köprüye gelen vapurun ha
reketi 15 dakika ileriye alınmıştır. 

Bu yüzden gerek Fatih ve Beyoğlu 
semtlerinde çalışan memurlar, ge -
rek mektebe giden çocuklar her gün 
gelmekte oldukları vapurla yetişcme 
diklerinden bir vapur evvelkine bin -
mek mecburiyetinde kalmışlardır. Ye 
ni tarife dolayısile şiklyetçi olanlar 
bir grup halinde şirkete müracaat 
etmişlerdir. 

Halk evlerine 
Radyo Konacak 
Cümhuriyet Halk Partisi her Hal

kevine bir radyo alınma.sına karıır 

vermiştir. 

Bu karar, radyoyu memleketin 
her tarafına yayma bakımından au
lan ilk adım sayılmaktadn 

Riket 
lstanbulda 

Mister Rike# 

"- Baylar, bayanlar .. Son zaman· 
lı rda kadmlarm endamını kaybetme. 
mek için zayıflamıya kalktıklarını ve 
bu yüzden uzun boylular fasulya aı. 

nğına, kısa boylular da §amda na dön
dükleri gözUmUzden kaçmamaktadır. 
F&lbukl unutma.malıyız ki; memleket 
etli canlı, yaza la§& da.yatıır. Güçlü 
kuvvetli kadınlar istiyor. Zira bir dir
hem et, bin ayıp örter ı 

yada Kumda oy -
namışrm. 

Felek, genç ba. Methur lngiliz i( adamı Riket ,eh 
yana hitaben: rimize gelmi9tir. Riketin memleketi-

Genç ve cılız bir kadın: 
- Bizim örtfilecek ayıbımız yok! 
Şitma.n Ermeni madamı: 

"- A3kolsun mösyö! Kıyak söyle
din! Ağzını seveyim! Şamama gibi 
bir kan ... 
"- Sus! Ağzını topla! Kan !!en!!in. 
"- Neden aleflendin evlldmı? Ben 

de ka.nyım, een de ... 
"-Sen karısın amma, ben df'ğilim. 

Sen türkçe bilmiyortun pliba. Ka.
n demek .• 
"- Ben tUrk~in daniıkumı bıli

rim. !rahmetli babam Babıllide kl
tip idi. 

Felek: 
"- Ha.nnnJAr! ~y, 'bayanlar! lh

rakm çıekitmeyl de konf eranBımı ke
paze etmeyin. 

Evet! Bir dirhem et, bin ayıp örter. 
Cocuklanmızm cılız, zayıf. 1tıka ana
lardan dofmuma razı ~lama.yu;. Bir 

"- Siz yüzme bilir mimniz 1 mizi bu ziyareti dördüncüdür. 
"- Hayır. lt adamı kendiaile konUfmak i!!ti-
"- Oyle ise kur'a çekeriz... yen gazetecilere seyahati etrafında 
Tam o sırada Karadeniz lehçesiyle hiçbir fey söylememekte olduğundan 

bir erkek: milhim lfler peşinde dolaştığı zanne-
"- Affedersin ağabey! Şu şişman dilmektedir. 

kokanayı at ki sandal biraz kalkın- R 
sın! Yok~a ötekilerin ikisi, onun ye- iket birkaç gün sonra Ankara yo 

riJ.ıi tutmaz .. 
lile Bağdada gidecektir. 

Vaveyl..8.lar, kahkahalar ar.usmda 
!Telek: "- Aman madamcıfnn, gelmemea. 

Baylar, bayanlar! lik etmfl! Sonra halimiı ne >lur! .. 
"-Gerçi sandal da ağır çeker a.m- Felek: 

ma etli bir vücudun meşakkate ta- ''- Zaten mevzuu icap ettiği kadar 
ha~ülü fazla olur. Meseli deve ye- rezil ettin. Madam da konferansı mo
di !ekiz gUn açlığa dayanır. Ne aaye- noloğ yaptı. Artık devama imkln bu-
~? .. HörgücU sayeeinde... laınıyorum. Şimdilik allah.a JIDll.fla.-
Şi§man madam: dık... . 
"- Affedersiniz, ben deve deği- GUle gUte, ı1e21lerl arumda şlwrnan 

!im.Komşular monoloğ var, dedilerse madamla zayıf bara:n.blrbirleriııe yak 
geldim. Bir daha gelirsem iki olsun. laşırlarken araya gırıp aymrlar. 

Sesler: 8. FELEK 

"Şehitlikleri imar cemiyeti,, dün r--·------------
saat 2 de Eminönü Halkevi konfe -
rans salonunda yıllık kongresini mah 
dut kimselerin iştirakile akdetmiş • 
tir. Kongre, Istanbul saylavı Hakkı 
Şinasinin riyasetinde yapılmıştır. 
Once idare heyeti raporu okunmuş ve 
tetkik için üçer kişilik iki encümen 
teşekkül etmiştir. Bu encümenlerin 
raporları üzerine de idare heyeti ibra 
edilmiştir. Müzakere başlayınca aza. 
dan Dr. Süreyya Hidayetin çelenk 
hakkındaki istedikleri ve mütaleası 
dinlenmiştir. Eminönü ilçe başkanı 
Tevfik te azanın azlığını ileri sUr -
müş ve mezarlıklarda yeri olanları 

da cemiyete almak lüzum ve zarure 
tini göstermiştir. Daha sonra idarP, 
heyeti seçimi yapılarak e!!ki heyet ip 
ka edilmiştir. 

Yeni Ticaret 
Ataşe'erimiz 

İhracat Tacirlerile 
Konu~acaklar 

Belçikacia askeri hiımef: 

Belçika hükumeti, askerlik hi~ 
meti müddetini 12 aydan on 

yedi aya çıkarmış ve buna ait kanun 
Yeni ticaret ataşe ve ajanlığına ta- layihası meclis tarafından kabul • • 

yin edilen Stokholm ticaret ataşesi dilmiş bulunuyor. 
Hayreddin Şükrü, Iskenderiye ata • Belçika Başvekili bu münasebeti• 
şesi Sıtkı, Riyo ataşesi Ahmet Cemil, söylediği nutukta memleketin takip 
Londra ataşesi Mahmut Celal, Para ettiği harici siyaset bakımından 

ataşesi Necdet, Isviçre ataşesi Kam- umumi esaslara sadık kaldıiını, fa • 
ran, Berut ajanı Nejat, Marailya a • kat beynelmilel vaziyetteki deiişik .. 
janr Server, Bombay ajanı Turhan likler yüzünden siyasetinde tadillt 

Celal, Brilksel ajanı Melih dün Anka- yapnııya lüzum gördüiünü anlatmı• 
radan şehrimize gelmişlerdir. ve Belçika tarafından takip edilecek 

air ve este).·a-r - DUllh.ı ~ca.ret. at.afelerimlz ~ a)iii slyaMtin mUetekl 9-CCJnı • l.va • Ş B 
ı_c --. 

it\ !arımız İktisat Vekaletinden aldık - mışti r. 
Bayan Leyla tarı direktif dahilinde burada bütUn Belçikanın daha kuvvetli olmak ır 

ihracat tubelerine mensup tacirlerle temesinin en mühim esası, bu müstr 

irtihal Etti konuşarak dilek ve ihtiyaçlarını tes- kil siyaseti takip etmek dileğidir. 
bit edeceklerdir. Cenubi Afrikacia leslihat: 

Değerli şairlerimizden Bayan Ley-
li. dün gece seksen dört yaşında ol -
duğu halde vefat etmiştir. 

Türk edebiyatının bu güzide şairi 

mütareke senelerinde (Vakit) ve 
(Deri) gazetelerinde saray hatıra • 

Türkofis bunun için bir program F akat sillhlanmak ve kuvvet • 
yaparak ve alakadarlara. bildirmi§· lennıek işi Avrupaya münh•• 
tir. sır değildir. Cenubi Afrika hilkCıme .. 

Bugünden itibaren Türkofiste top- ti de silahlanmanın zaruri olduğun• 
lantılara başlanacak ve bu toplantı· inanmış ve Cenubi Afrikanın mef .. 
lar bir hafta kadar devam edecektir. hur siyasisi Ceneral Smuts Cenubi 

tına, harem adetlerine dair bir çok --..... -===--=-=--====-==-==-=
makaleler yazmıştır. Bu yazılar Fran 

Afrikanın her taarruza karfı gelmelC 
için kuvvetli bir mukavemete müh• 
taç olduğunu söylemiş ve derhal nıil
tehassıslar Cenubi Afrikanın 500 ar 
keri tayyare hazırlıyacağını söyle • 
mişlerdir. 

sızcaya tercüme edilerek kitap halin 
de neşredilmiş, Alman ve Çekoslo -
vak lisanlanna. da nakledilmiştir. 

Ayni zamanda musikiye de intisap 
etmiş olan ,air Leylanın birçok bes
te ve pefrevleri de vardır. 

Kendisini yakından tanımış ve hı1-

ıu21i sohbetine girmiı olanları ebedi 

ziyamdan çok müteessir etmiştir • 

Antakya için 
Bir Konferans 
Be9ikta~ Halkevinde lbnirrefik 

Ahmet Nurinin Belki& adlı piyesi 
muvaffakıyetle oynanmıştır. Müsa -
mereden önce Halkevi azasından Mu 
zaffer Germen "Antakyanm coğra
fi, iktisadi vaziyeti., mevzuu Uzerine 
bir konferans vermiştir. Konferans
ta projeksiyonla Antakyanın harita 
ve resimleri de gösterilmiş, esaslı iza 
hat verilmiştir. 

NoterLer 
Teftiş 

Ediliyor 
Müddeiumumilik noterleri 

esulı bir surette teftlj ettir • 
mektedlr. Beyoğlu üçüncü DO· 

terliğinin de 18 senelik mua.· 
me'i.tı tetkik edilmiştir. Tt'f. 
tişe memur edilen müddeiu -
mumi bu noterliğin on sekiz 
senelik ha.."rlatrnm yekônu o 
lan 4,6i0.000 kuruşu, noterlik 
defterleri, banka makbuzlari
le ayn ayn k&r§ılftt'tırmış n 
hesapların muntazam olduğu 

netic.esine nrmıştır. Di~er no· 
terlerin de teftişine devam e. 
dilmektfdir • 

'I Birincikinun 
PAZARTESI Bugünkü Hava: DEClŞIK 

12 nci ay Ciiin: 342 Kuını: 30 
1355 Hicri 1334' Rı·mı 

Ramazan: 22 24 lldnciteşrin 

Hava raaat merkezlerinin tesbit et
tiğine göre; bugün memleketimizde 
hava kısmen kapalı, kısmen açık ge -
çecektir. Rüzgar fimalden hafif e.se -
cektir. ı :ı Qilne: 7,11 - Oile: 12,06 

ikindi: 14,28 - Aktam: 16.•1 

DünAü bava - .. 
!>Un hava açık ve güneşli g~miş • 

tir. En !azla sıcaklık 8, en u 1 de • 
receye dilflllliştür. 

Yiıtsu 111,19 - Imsllc: • · 5,28 ' 

' 
Havanın tazyiki 765 kaydedilmiş . 

tir. Rilzgar §imalden hafif olara.k 
esm#ıltir 

Cenubi Afrikanın taarruz tehlikr 
sine uğradığını sanmak, ilk bakışt• 
tuhaf görünür. Fakat Afrikanın dl 
mühim tahavvüller geçirmekte oldı.J
ğunu ve oraya da yeni kuvvetler yer 
leştiiini hatırlıyarak Cenubi Afrik• 
nın endişesinde haklı olduğu '&öı• 
çarpar. 

lsveçte ve lsviçrecle: 

Tekrar Avrupaya dönersek it .. 
veçin Almanyadan bombar • 

dıman, lnıiltereden avcı tayyareleri 
aldıiını ve iki tayyare filosu vüeud• 
getirdiğini görürüz. 

Dünyanın en emin yeri sayılan il'" 
viçre de kendini emniyet içinde hisstt 
mediği için silahlanmakta vı hudu .. 
dunu korumak için tedbir almakt• • 
dır. 

Bütün dünyayı kaplıyan enıniytl
sizlik havasına karşı herkes ıil&hl•• 
nıyor ve emniyeti ıil!hların ıcsııe•il' 
de yanmakta buluyor •• 

Omer Rıza DOCRLI L 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

B u yıl ~mfıatıfı lstthl&ll . ~ 
ladır. Fakat tlvatıar ,......-

dqUÇecllr. 

T. opkapr ~y. dfJ'f'ktJ~ 
müzenin tngllkce bir reh"' 

rint hazırlamıt ve ne,retmı~·r. J 

~--· 



T. 12. 936 TAN 

SON HABER 

Fransada Blum kabi
nesi Parlamentodan 
itimat reyi kazandı 
Paris, 6 (A.A.) - Komünist lideri Torez'in, İspanya 

lhlokasınm kaldırılmasını istiyen ve Hariciye N .:ı.zırı Del
bos' 1a İngiltereyi. bu ablokayı kuvvetlcndirdiklerinden 
dolayt tenkit eden ve "işçi sınıfına düşman olanların tas
Vibine mazhar olan bir dış siyasa lehinde rey vermek bi
~iın ıçin imkansızdır,, diyen nutkundan sonra, Blum 
ttiirsiıye g-~lerek demiştir ki: 
''-Birkaç dakika sonra, Şubat ka- .----·-----.,.--~----....,. 

l\l'I hak.kında reyinizi vereceksiniz. 
~elllenni ederim ki, bu rey bütün mee
bıirı reyi olsun. Fakat ben bilhassa 
ekSeriyete hitap eidyorwn. Frı?!sa
bıı::ı en büyük menfa.ati barıştadır. Av
l\ıpa banşı, kendi barış.:ına merbut 
buıunmaktadır. Fransada herkes 
a~i samimiyet ve ayni suretle barışı 
lgtiyor. Bundan şüphe edemem. Her-

' ~ a.nlryor ki, artık top sesleri yalnız 
bir tek memleket hudutlarında patlı
hnıaz.,, 

Lengüistik 
Bir Seyahat. 

(Başı 1 incide) 
- İnat etmekte hiç te hak.kın yok. 

Elbistan arapça değilse bile, ara.plaş
mış bir fars kelimesidir. Arapla.ştı

ğmın en beliğ bürhanını başınJa gö
riiyoruz. El edab Arabm tasarruf ~i
lahlarından başlıcasıdır. Ve onun ta
kıldığı kelime mutlaka ya. arapçadır, 
ya Arapla.,"U'Ylıştır, dedi. Susuyorduk. 

Şimdi beni kandıramadığına acı • 
yordu. Dik bakışlarında :ıyni zaman -
da hem hiddet, hem merhamet ışığı 
seziyordum. Sordum: 

- Ya sana Elbistan kelimeı:ıinin 
türkçe olduğunu, Araplık veya Fars. 
!ıkla hiç bir alakası olmadığım ispat 
edersem: ne yaparsın?. 

Çıljnn bir kahkaha kopardı: 
- İsbat edersen? 
- Evet. Hem de el "harli 

tarifi içinde olduğu halde . Elbistanm 
hır tek kelime ve türkçe olduğunu is
ba t edersem? 

Arkadaş:rım artık ırtilmüyordu. Ne-
şesi darmadağın olmuştu. 

_ Eğer ispat e d e r s e n ? . 
dedi ve d e r i n d e r i n diL 
ııündü. Nazarları kompa rtnn 1?1Tn a
cık pencereı:ünden: dalt?a lT ve c:ok ke-
111if oı:ı~ kiimı>lerinin ri 7 d;.:ti ::ı?.amf'tli 

ve sihirli tablol::ı.ra saplanmrıştr. Ma
vi ~i!derin tı>nıırih P+tiriti<ri d::1ll?'nlann 
kovııunda tılsımlı bir nokta arar gi .. 
bivrli. 

Trenimiz durdu. Kondoktcir Kapu
rleresine geldiğimizi bildirdi. Ben in-

lki celse arasında toplanan komü
tıi~t grupu, itimat reyi v~rilirken 1. 
bı.üstenkif kalmıya karar ver.niştir. ~ 
'tfı 'Mecli8 171 reye karşı 350 reyle hü-

rnete itimat etmiştir. 
l{'.omünistler müetenkif kalmışlar -

~!?'. 
i dim ve tren Malatyaya doğnı tekrar 
vc:ıllandt. Kompartıman nencPreı-1in -

1 

den yan beline kadar sarkan ukada-

!1aris, 6 (A.A.) - Ba.şvekil BIUM 
~atbuata. beyanatında şimdi mevzuu 
t·absolan mesele, komünistlerin is -
1llki.fı üzerine, hükfimetin istifa e -
~il etmiyeceği meselesi olduğunu bil 
llirdikten sonra: 

''.Kabine, sosyal ba.nşm nef'ine ola 
~alt işine devama müttefikan karar 
~erdi . " 
<!.emiştir. 

\ 

Papa Pi!: XI 

Vatikan, 6 (A.A.) - Papanın has
talığı malUm olduğu andanberı Vati
kana dünyanın dört buc:ığmdan tel
gı·aflar yağmaktadır. Bu telgraflarda 
papanın sür'atle sıhhatini iade etme
si hakkında hıristiyanlık alemi tara
fından izhar olunan temennile-r bildi

şım haykırıyordu: 

- Elbistanm türkçe olduğunu is
pat edersen her dediğine inanacağım. 

* • * 
Trenin getirdiği keyifli gürültü; 

yücelerden kopup gelen seller gibi Ç'\· 

buk dağildr ve söndü. Kapuderesi 
istasyonu her günkü sükutunun koy
nuna çekilir çekilmez yalnızlığın ve 
sessizliğin sinirleri kemiren vahşeti
ni duymıya başladım. 

Otomobilim; omuzomuza vermiş sı
ra dağların sık serisi arasında uzun 
bir vadi takip ediyordu. Manzara 
hem güzel, hem vahşi idi. Dağlar; 
cok avantür yapmış, doymuş, kanrnış 
in~anlara benziyorlardı. Ham Rakin, 

Kendimizi 
Tanımak 
ihtiyacı 

·~-~~-=-~=J-_-, ... --~--· h.-m'"1"ntt:rteh:ı:iydi1er. E'~t on ıı.r e -
Vatikan, 6 (A.A.) - Papanın hal- t<·klerine takılmış uzanan bu yolun 

rilmektedir. 

dızı ile yeğeni Margi Ugolini ve Mar üzerinde nekadar muhteşem ordular, 
yiz Ugolini dün akşam papayı ziyaret ne korkunç seferler görmfü:ı. tammış 
etmişler ve çıkarken papanın sıhhati- idiler. Kuvvetli bir Mrsır ordusuyla 

(Başı 1 incide) nin memnuniyet verici bir "'ekilde ol- ! al k la "' Ramzes (1) : skitleri kov ıyara 
h ~ kadar silr'atle değişememış ve bu duğunu bildirmişlerdir. gafkasa ve Kolhis'e buradan geçmiış-
t ltlcınü tam bir inhilale uğrntaraamış- Vatikan, 6 (A.A.) - Milano Kato- ti Eti hükümdarı Suppi!ilüm:ı ve 
ır, lil< üniversitesi Rektörü Rahip Ga- Mursil'in orduları Suriye ve Filistine 
lı ller şuurlu Türkün ilk vazifesi, bu melli, doktorlarm tavsiyelerini yerine bu yoldan inmişlerdi. Asur htiküm
ti kıc1 hükmü çürütmek ve eritmek- getirmek için papa üzerinde 'llüessir dan 3100 yıl önce Malatyayı vurduk
ı t; kendi kuvvet ve istitfadımız olabileceği ümidiyle Vatikana çağrıl- tan sonra bu yolu takip ederek yukarı 
~kkında isabetli ve muvazeneli bir rrııştır. Ceyhan vadisine inmiş ve ·ralada ken-
.ı "'en duygusu uyandırmaktır. Ken- Papa dizinde kan seylanmdan mus- dini "bekliyen yirmi bin kahra.manı 
ıı.ıl)ııze· .. k d k k ı vurmuştu. Daha eskilere dcığru; ta-"- guvenme eme • usur arı- tariptir. Ve buna ragwmen mesai arka 
·ı.ııza k 1 .. ı rihin içinde dalıp gitmişti.m. 
~~.. ve no 3an arımıza goz yummaK daşlarını kabul etmekte ve istirahat .. 
·~~g ı Serin bir rüzgar göklere doğru yu-
,,- ı dir. Mazinin menfi tesirleri hala etmemektedir. 1 · .. 
~~e · CC' mekte olduğumuzu haher verım· .. ,
1 

r:rnizde yaşıyor. Maziden miras . 
l.dıgıınız birç.:>k gerilikler henüz tas- ayıldım. Tepeler açalmış, vadi genış· 
•ıııı f H • • )emişti. Beyaz bir duvar gibi ufku· 
t edilmemiştir. Az hır zamanda pek ranSa arJCJye 
._r
1
"k ~ey yaptık, fakat düny-ı·h· layık muzu kapıyan yalçın bir dağ; başını 

"d - bulutların üstünden göklere dayamış 
ııı Ugumuz se\~yeye varmak ıçın yap- Nazırının Bir duruyordu. Şoför; Nuruhak görün .. 
ı. =ı.rnız ica beden işlere nisbetle bun- ded' 
~t b' dil, 1 . 

ır zerre gibi kalır. 

K b l R • Nuruhak; bu; o arkadaşımın Nuru 
t"Göztimüz önünde bulunması lazım a u esm 1 hak diye adlandırdığı dağ olınak ge-
~ -len ölçü şudur: 15 se12e evvel ne- rekti. Biz yaklaştıkça onun tıeyrı.--;lı· 
~d Paris, 6 (A.A.) - Dış bakanı, Pa-
t'·.eYdik, bugün nereye va~·dık. Git- ğı artıyordu. Bazan bir köpük yığı-
lı.ıh.:_ risteki yabanc~ı talebe ile Fransız ilııi rd 
1 ~-<uZ yol 15 senelik bıt zaman için m gibi görünüyordu. Bazı tarafla a 
Yi versitelilerin misafiri bulunan yaban 
ı. \'e sür'atli bir gidiş midir? Doğru, devlerin mermerden yaptığı muazzam 
<ııab cı profesörler şerefine parlak bir ka b ı· k'' d d 0 bı·r bq etıi ve verimli bir yol üzerinde mi bit o e ıs ı an ırıyor u. nu, 
ltınuyoruz? bul resmi tertip etmiştir. alc;r yığını sanmak ta kabildi Bu, 
l> Diplomasi ve üniversite alemine 'h' l ' 1 ~d ba'1!lzlrk b' .1 'Ui ve ı... ~endi kendimize karşı bitaraf (lla· sı ır 1 < ag a J - ıraz fiil cı 

.,11~ mensup birçok şahsiyetlerle 10 bin - parlaklık ifade ediliyordu. 
~·acağmuz için hariçteki bitaraf mü den fazla talebe bu resmi kabulde Şimdiye kadar böyle bir dağ gör -
~itlerin bizim hakkımızdaki hü- hazır bulunmuşlardır. memiştim. Göze batar üç hali vardı: 
~len, hakiki ölçüye varmak bakı- 1 _ Çok dik. c;ok heybetli, yük~k ye 

darı çok kıymetlidir. M acarlar Jrlandaya müstakil bir dağ: 2 - Beyı:ız ve 1srk· 

Yabancılann görüıleri Galip Geldi lı 'oir dai: 3 - Gözü ve dikkati 
ceken, sihirli bi.r dağ .. Galiba bütün 

I• ktısadt işlerde, düny.ının en Dublin, 6 (A.A.) - Futbol maçın- Alplard~ bu haller vardrr. Onlar da 
'e. harikalı dimağlarından biri da., Macar takımı, Irlanda takımını rlik vüksek ve müstakil dağ!3rdır. 
,~la.n Dr. Şaht, binnisbe az bir za- bire karşı Uç sayı ile yenmiştir. Hi~ ~lmazea sivrileri bf.va'!:Ö.ir ve te
li~ llda gittiğimiz yol ve ald!~'mız ne- .----iiiiiiiiiiiiiiii.._ ........ iiiiii-.iiiiöiôiiiiiiiiiiiiiô.._iiiiii relerinden eteklerine do~nı caP.hvan 
~aeler hakkında ciddi ve sa nimi bir Geçenlerde bu sütunlarda Anka • suların könüklerinde beyazlara bürün 
tıla.J'tanıık göstermiş , dünkü çocuklar rada bulunan bir ecnebi diplomatı ile miis peri alemleri yaşar. 
~~ ~ 'l'Urk milli bankalarını intizam hususi bir görüşmeden bahs3·miştim. Galib" Aföfatorı adon yaratım P.<ıi
~ ~lternmuı bakımından asırlık Garp Bu diplomatın vardığı netir.e de şuy- 1,(JsosvoliW1ıe bu bcvoz 1ıe ~ihfrli dn.-
tıı ltaıarına o··rnek diye ı'len· ~u··rn\u"ş ,~,.n drve.<ıin<len a..0 nrok t)llrncrıi•ı~. ~I'. ~ • du: "Türk milletinin yapamıyacagıw ' ., ' 

. önümüzde genis"e bir ova: uzakta; 
iş yoktur. Yapmıya karar vermesi i- " 

~... ufku dolduran ikinci bir dağ küme!'li-l;," " ve isabetli bir 1:"!:7.et'3ci görü- şin olması için kafidir.,, 
•11 ... e e~ ne kadar yayılın !?idi vorrhı. Bıı: El-
~.. lltalik olan Yugoslav dostumuz Her Türkte, işte bu kanaat, kendi 
'eto bistan ovasının Nuruha~ eteklerin -

k Vaki, aramızda bir ay kalmış- kudreti hakkında bu nevi güven ve 
"l' f'ı den başltyarak uzanan b-ir köşesiydi . 
•· · ~ittiğimiz yol hakkmda uıwı • iman bulunmalıdtr. Bunu elde aden '\ tıı.._ _ b' Tür" k Ve Ceyhan çayının periler, efsaneler 
L\, ~bir ~"ısmd .. diyor ki: "Tür- ır , ecnebi propagın,fasırun ~,,e "'- .;- ... dolu kaynağı buradaydı. Kim bilir han 
•·tt·~Ull.. na Nir-"'nin kitaplarında. ba.b- "adam olmayız!., yoluzıdaki menfi te-"': ı · ..., gi karanlık devirlerin birinde Nunı-
~.,.,, 8i devleri hatırlatıyor. Gördü _ eiri altından kurtulmuş ve ke tdi ken- _ 15ll.,l hak bu beyaz ve nurlu kaynağı bog 
\ 1 •• §eyleri, insanlar deg~ il, ancak bu dini tanımak vazifesin! bir 'l'ürk sı-
~hJ mak için sağrılarını oynatarak kaya 

lııı.. ~~ arın sayfalarından kopan ve fa tiyle ifa etmiş demektir. 
~a !ardan mürekkep bir alay saldırmıştı. 

tıan devler yapmış olabilirler.,, Ahmet Emin YALMAN Fakat onları bilinmez alemlerin kur-

, 

Krahn izdivacı mese-1 
lesinde karar 

bugün bekleniyor 
Hükumet, Kralın arzu ve teklifini 

kabul etmiyormuş 
lngiher~ Kralının itd;vacı meselesi günün en mühım "'neseleleri ara

sında bulunmak vazıyE.tiııi muhafaza ediyor. En soı gelen haberlere 
göre, kabine ile Kral arasındaki ihtilaf son haddine varmı§tır. Baş
vekil, kabınenin, her ~~ye rağmen, Kralın istediğ : iE>kilde bir izdivaca 
muhali& olduğunu ac;u~ça söylemiştir. Fakat Lonrlrada dü"' çıkan pcı

:ıa r gueteleri dM $undey Dispaç gazetesinin dün akşam vc,rdi~i ne 
son l-abere göre, Kral, fikrinden vaz9ec;eeek gibidil'. 

Bu meseleye dair gelen haberleri ~u sütunlardd sıralıyoruz• 

Londra, 6 (A.A.) - Grevin, Sun-, ~ · -
day Observer gazete!'!ine, evıe-:ıme ile miye vey~hut çe~ilmiye ~evk.ic;.in olan 
saltanattan birinin seçilmesi lüzumu- gayretlerıne devam e~tı~lerıııı k.ayıt 

h türlü mutavassıt t h 1 ve kararın her halde ıstıfa ş~klın<le nun, er arzı a _ • . 
meselesini muhal kılmakta olduğunu olmaması lazım gelecegini ilave edı-
bildirerek: yor. 

"Kralın kararı her ne şekilde olur- Star gazetesi de lngiliz milletinin 
sa olsun, derin bir heyecan ve ebedi kralı çok sevdiğini kaydetmektedir. 

bir hürmetle karşılanacaktır.,, diyor. Kraiı ideriz! 
Sunday Taymis gazetesi de kabine- Londra, 6 (A.A.) - K1nte:rbury 

nin bütün partilerin kahir bir müza- Bıu?piskoposu öğleden sonra R::ı.ld -
heretine mazhar olduğunu ~zıyor. vini ziyaret etmiştir. Başpıskopoı:ı-

Son bir lıabere 9öre Başbakanlığa geldiği zaman halk ken-
Londra, 6 (A.A.) - Sunday Dispaç, disini "Kral Edvardı istiyoruz. ni<la

bugün saat 16,30 da neşrettigi hususi siyle karşılamıştır. 
tabmda şu satırları yazmaktadır: istifa e+rafındo 

Kral, hükfunetin talebini kabul ede- Londra, 6 (A.A.) - lşc;i mcuu~lar-
miyeceğini bildirmektedir. Başbaka- dan Stafford Cripps, StokP.ntrcnt'de 
run, valide kraliçeyi ziyaret etmesi bir yaptığı beyanatta: 
karar ittihaz edilmiş olduğu zannını "lngiltererle monarşiye dev tm ede
vermektedir. Kralm kendisini, hususi ceğimizi kabul ederek, kralı i1<livaç i
hayatmı kendisine yapılan tav~iyelere çin yaptığı intihaptan dolayı i;:;tifava 
göre tanzim edecek mevkide görmedi- mecbur etmek ic;in ı:ıah~an 1<afi hiç 
ği ve fakat şimdiki hükumetten başka bir ı:ıeben g-örememekteyim.,: 
türlü fikirde bulunacak bir hükumet Demiştir. 

teşkil edecek vaziyette olmadığı tak
dirde vukubu]acak bir felaketle impa. 
ratorluğu tehlikeye düışürm~k tP iste
mediği bildiriliyor. 

Kabine'fe itimol 
Londra, 6 (A.A.) - istişare dün 

gece geç vakte kadar devanı etmiş

tir. 
Şimal !rlandası Başbakanı Carig

navon B. Baldvin ile yaptığı görüşme
den sonra demiştir ki: 

"Hiç bir şey söyliyemem. Fakat 
Baldvine itimat ediniz.,, 

Sir John Simon dün a k ş a m 
Baldvinle tekrar görüışmilştllr. Buh
ramn yarın halledileceği sanılmakta
dır. 

Millet ve Kral 
Londra., 6 (A.A.) - Halihazırda

ki buhrandan bahseden tvning Stan
dard gazetesi, Baldvinin ve kabi -
nenin kralı ya evlenrnektı:ın vazgeç-

tarıcı eli tam pınarın kıyısında dur. 
durdu. Kayalar alayının oaşbuğu 
Tonguç alnında o ilahi pençenm izıni 
hala taşımakta.dır. (2) 

. Ceyhan bu kaynaktan başlıyarak 
bır protohistorya gibi sessiz ve gürül
tüsüz akar. Gök renkli sularmın bil
hirluğu altında ilk sosyetenin henıiz 
çoc_uk ve mütereddit hayatındaki gdl
gelı, müphem hatları ok·uma!< çok ka
bildir. 

l§te Elbistan adtnın morfo/rı;ı~iııdf:: 
yer tutmuş bir motif daha. Bu kaya. 
lor, bu kaynak, bu nehir ve onların 
sihir, füsü1ı, peri ve ervah do!.ıı. talih
leri •. 

Bağlar, bahçeler içindeyiz. Tatlı a
çık renkli kayalar ve onların dibindeıı 
kaynayıp birer çocuk şakrakhğiyle 
akan gümüş sular. Ve nihayet deniz 
renkli Ceyhan ve deniz dalgalı biıyük 
bahçe. Elbistan burasıdtr. 

Bu son manzara'; arkada-;ım ~ibi 
bır çoklarını aldatan bu bahçe görü
nüşü, bu zavalh Türk kelimesini, Al
blstan'ı öz milliyetinden ve hakimi 
hüviyetinden uzun müdd~t mahrum 
etti. Biz şimdi ona; gerçek mil-nası
nı ve gerçek morfolojisini bulup ver
mek vazifesini yapacağız. 

NOT - Altlarını ~izdiğimiz t:atır
ların ihtiva ettiği mana ve maksat i
leride yapacağımız geniş etimolojik 
tetkikte ehemmiyetli istinat noktala
ndır. 

(1) Herodotun Ram:reı lI tıı.rafından A
nadoluda dikildiğini naklettiği Obeliskler
derı biri Hurman vadisindedir'. Bueilnkü adı 
"Diltilitas,. tır. 

Yine: (Beybers) Baibarı'in Mrsrr ordusu 
llhan Abakayi ayni yol üzerinde ve Albis
tıl" ovasmda yendi (1277) -- H . R. T. 

(2) Prehiıtoryadı bu el dam&'lsr bır ıi
hir ve tılsım ifade ederdi. Garı:ıi Avrupada 
kayalar üzerinde el izlerine tesadüf edili
yor. Georıes &'Oury. Oriıine et Evolution 
de l'Hımme s. 323. La Prchist,,ire :t.. Capi
tan ı. l2ti, 

Londra, 6 (A.A.) - Vinston Çur -
çil, bugünkü buhranda sabır Vf' mü -
samaha lehinde yaptığı bir beyanat. 
ta ezcümle demiştir ki : 

"Kral ile parlamento arasında bir 
anlaşmazlık mevcut değildir. Parla • 
mento ile hiçbir suretle ;stis.ıre edil
memiştir. Ortadaki mesele' şudur: 

Kral. iktidar mevkiindeki kabine
nin fikri üzerinde isitfa etmeli midir, 
etmemeli midir? . 

Parlamenter reiimde böyle bir fi -

kir krala karşı hiçbir zaman ileri sil. 
rülmemistir. 

Kral. hicbir halde bura.d~ he$ avda 
dahi tahı:ı~kuk edemiyecek bir 
izahar etmemü;tir . 

, Karurı·ı E:::as1 

arzu 

İngiliz kanunuesasisinde .böyle bir 
farazi esas üzerine kralın saltanattan 
vazgeçmek ve memleketten çekilmek 
gibi fevkalade fedakarlığı: istilzam 
ettirecek hiçbir kayıt mevcut değil -
dir. 

Hiçbir nazır krla istifa tavsiye et
mek selahiyetini haiz değildir Kabine 
hiç olmaz.sa parlamentonun muvafa
katini evvelden istihsal etmeden 
böyle bir mesele hakkında hüküm ver 
mek hakkına hiçbir suretle malik de. 
ğildir . 

Bugünkü vaziyet içinde derhal isti
fa, kanunuesasi vazivetine c:ok mil -
him zarar verebilecek ve bizzat eı:ıas 
teşkilat için muzrr olabilecektir. 
Eğer ima edildiiH gibi. kral nazır -

larma onların teklife miitemavil ol -
madıklan bir kanuni tf'nbir t~dif et
miş ise. nazrrlarm cevabı , bir ret ce -
va hı olmahdır. 

Kral bu husustı:ı nazırların hıtediği 
şekli kabul etmedikleri t::ı.kdirde iı:ıe. 

nı:ı:ıı:rrlar iRt.ifarlı:t serhPRt hıılıınnıı:ıktfı. 
drrlar. F~kı:ıt nıuhalef,..t linPrinin i . 

cahmda bir kabinP tecı.kil etmiverf'!~ 

hakkmdı:ı teminat i;;tiverPk krı:tl fü:e
rinde hir ta,;vik vanmak ha~tma ma 
lik de.:i;lrlirler. Bu noktanı:ı Ol'l , mPı:ıe
lenin diğer cerıhPlerirınP oldu~n !?ibi. 
zaman ve sahtr 1R7.Tmdır.,. 

Londra. 6 (A.A.l - Bald,;n, 
sabahlevin valde kraliçe Merie'yi ziya 
ret etmiştir . 

Madam Simp.çorı 

Paris. 6 (A. A.) - Madam Simp 
son bu gece Kan şehrine muvasalat 
etmiştir. 

Baıvek{(;:ı yamnclt.. 
Londra, 6 (A.A.) - Baldvin ile 

dahiliye. müdafaa, ticaret, dominyon. 
lar. mesai, umumi sıhhat nazırları 
ve ~~!isi has Reisi Lord, bu sabah 
Başvekalet dairesinde toplanmışlar 
NTl' 

Perhiz ve Lahana Turşusu 
Bir taraftan san'at eserlerini hl • 

maye için her türlü fedakarlıktan çe
kinmemekteyiz. Hükümet, san'atkir
lar ,.e güzellik muhipleri bu yolda hi9 
bir mani önünde dumuyorlar. He· 
le şu günlerde E\·kafın hemen hemen 
İstanbulun bütün camilerini tamir 
etmekte oluşu ger!;'ekten sevinilecek 
bir şeydir. Çünkü İstanbulu süsliyen 
inciler ancak bu eserlerdir. 

Lakin ... 'Ne zaman önünden geç. 
sem görmemek için b&-5fllll çevirdi • 
ğinı Tophane çeşmesinin köşesine bil' 
telgraf fincanı m1hlanmış n diğer bir 
teli tutan ikinci bir direk de çeşme • 
nin üsfündeki korkuluğa bağlanmı' • 
tır . 

Hala tamir edilmekte olan Beşik. 
taştaki Sinanpaşa camiinln beden dıı· 
varmC'a bir taraftan Tramvay Şlrk!!tl 
bir tel mıhı çakmış, telefon mu, tel • 
graf mı bir de telfmcam aync.a do • 
\'an hançerlemi.~tir. Bir taraftan ca. • 
mileri '\' e eski eserleri imara çalıŞ11' • 
ken diğer taraftan değil zevk duy • 
guJanna hatta en iptidai hürmet his· 
lerine de a~·kın olan bu tecavüzleri 
haliyle bır~kmak, lahna turşu~i)·le 
pehrizin telifine çalışmk•)'a benzE>r. 

Yalnız iki ml"11Jini ileri sürdü~üm 
bu tahriı1kar ,·e saşıı;mz harE>kettn 
İstanbul da bö~·le ~-üzJerce misali nr • 
dır. Şehrin \'e bu abidelerin güzel~~ğt 
ve memll"kette hu ıı;ihi eserlere hur
met hissinin şUpheye dfü.'memesi ic:ln 
derhal bu fincanların, c:iviler ve dl • 
rrklerin kaldm1ma.smı Evkafın ve 
şehir otoritelerinin ilk , ·azifl"Si sayı • 
~·onım. Umuy orum kibuetot.e ilslhyo 
:ronım. 

• Umuvonnn ki bu otoriteler hare • 
kete J!:~lmedPn ,o tellerin ait olduiu 
daireler hu çirkin şeyleri hemen or • 
tadan kaldırırlar. 

B.FELEK ' 

ı~:~~S~L ;AZIYO~UZ? ·ı 
Bundan üç yıl önceki hafüı aksin• 

olarak bugün her devlet, nıüli milde.-, . 
faa Afı'.;ırlıklarmı tamamlamak tıe "" 
l•thl.aıımakla mc§guldür. - Burhan 
Belge, Ulus, ~ - 12 • 19rı6. 

"Mılli müdafaa hazırlıklaı ını tamamla
mak,, dedikten 5onra bir de "süihl.ınmak,. 
t an bahse lüzum yoktur, çunkü rilih!anmak, 
silahları artırmak da zaten milli mi.:.dafaa 
hareketlerinden biridir. Fakat muharrir bi· 
ze şöyle bir cevap verebilir: ''Milli mlida. 
faa hazırlıklarmı tamamlamak tedaıiıi bir 
harekettir, silahlanmak kelimesinde ıse bir 
tJarruz nuance'ı vardır.,, Bu ı..evap haklı 
ole: bilir; fakat öyle ise bir de "hatti., ılh• 
etmesi daha iyi olurdu: " ••• tamamhmU: 
ve hatta silahlanmakla ... ., 

• 
Devlet tiyatrosunu kıa·maaoıı evuel 

oıı ırn içiıı Wzumlu olan kndr .J.ır~ ilmi 
v <: ciddi tedbirlerle şimdiden hazu lfJ.o 
11ııya girişmek, muvaflakiyP.t;ıı ne f..·a.
dar gerçekleştiğini gösteriyor. -
Ulııs, 1 - 1f - 1936. 

"Muvaffakiyet ıerçekleşti,, tlemek, c1sa 
olsa, "muva!fakiyet ümitlerimiz rlogru çık· 
tı., veya "muvaffakiyet rivayeTİ lee;ydt et• 
ti,, demektir. Devlet tiyatrosu daha t!le baş
lamadan, hatta kurulmadan ciıı~e muvaffa• 
k '.yet nasıl "ıerc;ekleışmiş,. olur? Alman tl!d• 
bırler belki muvaffakiyet imkan'arını arttı
rır. Muharrir de onu söylemek iltemiş olu 
&erek ... 

Ahfeş 

A lman 

O rdusunun 
Zabit Kadrosu 

Bertin, 6 (A.A. - Havas) - Harbi· 
ye nezaretinin bir tebliği, liselerin 
son sınıflarının ilgasının genç zabit 
yetiştirmek hususundaki mübrem lü 
zumdan ileri geldiğini teyit eylemek 
tedir. 

Malüm olduğu üzere zabit kadro
larındaki boşlukları doldıırınak üze
re umumi harp esnasında da. böyle . 
bir karar alınmıştır. 

Amerikada 
Grev 
Şiddetlendi 
Nevyork, 6 (A.A.) - 25 bin grev• 

ci Sanfransisko sokaklannda bir ge· 
çiş yapmışlardır. 

Nevyork rıhtım amelesi, Fransız 

nhtım amelesi Amerika gemilerini 
boşaltmıya başlar başlamaz, kendi -
!erinin de Fransız gemilerini boşalt • 
mıya amadP. oldııklarn11 bildiı-nıis)Pr
dir. 
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.M..ah.kemelerde Rcldyo 
Bugünkü program 

VEFAT 1 
Urnunı baytariye dair~ıi merhum 

}Ji Şevketin eşi ve Türkıye h Ban
kası hukuk müıavirlerinden avukat 
Fethi Başaranın teyzesi Bayan Kad· 
rıye Saydın vefat etmiştir. 

7 • 12 • 936 

Bir açıkgöz hindileri' Hır .Sarhoş 
avı ayım derken KarlSlnl Oiteneıriyatr-Saat: 12,30 PliklaTürk desinde 92 numaralı hanesinden kal-

D f k) ruuıikiıi; 12,50 Havadiı; 13,05 Plllda hafif .. Fa a ıam lŞ rnuıik; 13,25 • 1'4 Muhtelif "lik neırıyatL dınlarak iskele camıınde nımazı kı· 

Cenazesi bugünkü pazartesi günü 
saat 11 de Kadıköyünde Bahariye cad lstanbuJ 

k d 
• • 1 Akıam .n~ı~iyau - Saat: 18,30 Plllrla ltndıktan aonra Karacaahmetteki al-

Dün meşhut suçlara bakan Sultan· Galip tarafmdan; 20 Rıfat "e arkıdı,ıırı le kabristanına defnedile<'ektir. e n isi av anmış dı.nımuııkııı;l9,30 Çocuklara masal : I. 

ah met sulh birinci ceza hakimi Reşit tarafından Türk muıikiıi ve l11lk şarkıları; ~ 
20 30 Safiye ve arkadaıları tarafındır. Türk -------------- agrı&J 

Şehremininde Hiıardibinde oturan Haıan oğlu Hüıe
yin diın Meıhut Suçlar Müddeiumumiliğine getirildi. 
Davacısı Kalp111kçı ıokağında oturan Dikran oğlu Ke

bir sarhoşluk ıuçlusunu tevkif etti. muıikiıi ve hallı: ,arkıları: 21 S.:h;r Tiyat- Ajans ve borsa haberleri 22,30 oııırıa ıolo-
Suçlu Şehremininde oturan Alleddin roau dram kısmı tarafmdın bir temııil; 22 lar • Erteai ıliniln proırımr: 23 SON. Arkanızda ağn hissettiğiniz 
isminde birisi idi. lddia şu: man uğuşturmadan yava§ça s1oa 

AIA.eddin evvelisi giln gece yansın- 5 GÜ n u·. n u·. z Kaldı Lmlment sürünüz. Derhal tedavi 
dan sonra evine gelmiş. Alt lcattn ~---• dici, sıhhi ve tatlı bir aıı:aklık b 

"-Bu sabah pencerenin önünde ı----------~--- baeka kiracılar varmıı. Kapıyı geç Cörnıeyenler acele ediniz. ıörenler bir daha alkışlayınıı. sedeniniz. Ve ağn birkaç daki 
orktu. 5öyle bir iddiada bulunuyordu: 

oturuyordum. Kapının önünde bırak· K• ı açt ıdiye kanıın1 dövmiye başlamıf. 25 ARANYOSSY RA.JKO zarfında zail olacaktır. VUcud 
tığım beş hindi de çayırda otlıyorlar- ır ı• ve pı• s Kanıı arkasına yumruklar inerken ç k ç • nüıda bir rahatlık, bir gevtekli!( 
dı. Hüseyin yavaşça bunlara yana,. kafasını pencereden çıkarmJŞ, avazı ocu ıngene ORKESTRASI dinçlik hissedeceksiniz. 
tı. Cebinden ekmek ufakları atmıya b• k k çıktığı kadar: Yangın var! diye ba • Romatizma, Lumbago, Bur 

başladı. Hayvanlar onun peşinden ır as et ğırmış, bütün mahalle ayftğa kaİk. T b GARDEN d ma, zora -lme, bere veva ifrat 
koşuyorlardı. Biraz sonra hayvanları mış ve sokaka dökülmüş. Polisler gel- epe aşı e •- J' 

önüne kattı. Ben hindilerin çatmaca- d mi~, Alaeddinl karakola götUrmilş · recede yorgunluktan ağrıyan nıaf 
ğmı anladım. Hemen aşağıya indim. gı• y }• g"" 

1
• 

1
• Çl• ler .. Sabahleyin kansı davasından Büyük muvaffakıyet ve alkışlar arasında .on konserlerini veriyorlar. lar veya adeleler Sloanıın ağrd 

Ayakkabılarımı giyinciye kadar HU. n •• vu geçmiş. Fakat rahatsız olan ayni günlerde Meksikalı sinema yıldızı teıkin eden mUusir kudreti k 

eeyin hindilerle hayli uzaklaşmış. Evvelki gUn Sultanahmet birinci ceza komşular Alaeddine ceza verilmesini L U p E R K 1 N S ,mmda derhal iyileşir. Ağnlara 
Sonra yanına koştum: istemi§ler. kendimizi tahtı temine almak içiD 

y h b' . h" mahkemesinin öntinde çıplak ayı.k- DUn mahkemeye ekserisi ı•enr kır. V-eml danslarını bütün numaralarile birlikte ıörecekıinlı. 1 
- a u ızım ındileri nereye gö- larile mermerlerin üstünde litriyen "' ~ Fiyatlarda zam yoktur. s.itmda daima bir eişe Sloans bu 

türüyorsun? dedim. O, ışaşırdı, ne rd R olmak Uzere sekiz ışahlt gelmişti. ••••••••' durunuz. Sloans ugu· ıturularak 
bır genç duruyo u. engı kül gıbi HAk söyliyeceg·ini bilemedi Hindiler benim ~ im bunlım dinledikten sonra g··1

, ag~rıyan yere az mı·ktarda hafı'f 
· i- idı. Titremekten çeneleri birbirine u dedi. Üstelik bağırmıya başladı. . Alleddinin suçunu tııabit gördü ve sürUlerek istimal edildig·i irin 

K ul t . t'ıl So k 1 vuruyordu. Pantalonu, avret ycrlerı- kendisl i 24 t h k"' " omı ar ye ış er. nra ya a a • n saa apse mah um et. idarelidir. Sloans tesirini kat'i 
nacağını anlayınca kaçtı. Polisler ni ancak örtebiliyo~.u. Paramparç!'" ti. Alaeddin dün geceyi tevkifhane. 

k d
. . . kal d olmuştu. Sırtında vucudun'.ln P.tlerı· de geçirm'•tir • rette gösterir • 

en ısını ya a ı.. . k lb . . .. b. k tt .,, 
S l d d

. rd kı" • nı a ur gıbı gosteren ır es. e en SL@AN' uç u a ıyo u . . . . 
_ Benim üç hindim vardı. Kaybol- başka hır şe.y ~oktu. Bı~an sonra Jan 

du. Onları zannettim. darma bu tıtnyen gencı mahl~emeye 
Suçlu ıahitlerle beraber Sultanah. soktu. Suçu, şapka kanununa. muha· 

met ıulh birinci ceza mahkemesine iif hareket etmiş olmasıdır. Adının 
verildi ve tevkif edildi • Burhan olduğunu söyledi. Fakat i

iki Şoför 
Arasında 

kametglhını söylemekte haylı mUı· 
külit çekiyordu. 

"Evvell, Sultanahmet tar:ıflarm

da ... " dedi. Sonra, " Kadırgada Mek 
tep sokağında bir evde otururum. •• 
diyebildi. Kadırga taraflannda mo

On dilenci 
daha 
malıkiim oldu 

Evvelki gün, polis milddeiumumlliğe 
8 .. 10 dilencilik suçlusu daha vermiş. 
tir. Bunlar, muhtelif mahkemelerde 
belediye hizmetlerinde çalışnuya 
mahkum edilmiılerdir . 

Bu hUkUmlerin temyiz kabiliyet. 

Bu pazarteıi ak111mı 20,30 da 2 ıcı &enel devriyesi ıalaıı Kıymetli Sal\'ıtlı:lr Haya 
SAFiYE ve arkadaılarr • ~ENGiN VARYETE ATINA OPERASI Primıba
lerinl Bayan TOMAKOS • Meıhur tenor TOMAKOS - Yeni Opera parı;aları 

ENA YILER ZOZO DAL MAS ve TOMAKOS'un iıtirakile büyük operet 

'•Biletler gişede satılmaktadır. Yerlerinizi ayırtınrz. Tel. 42633 • 

LINIMEN 
;EIDR nv ATBOS 

OPERET KISMI 
Bu akpm 

ıaat 20,30 da 
MASKARA 

Şoför Mustafa dün Beyazrttan ge • 

çerken, otomobili havagazi için açı • 
lını bir ~ukura saplanmış. Must11.f~ o-

törlere benzin tqınnıı. 
HA.kim, zabıt varakasını okudu. 

leri olmadığından derhal infaz edile • -,••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... bilmesi için suçlular müddeiumumi • 1 

tomobilini kurtarmıya uğraınicen ••· 
•ıra.da duran ıoför Suada: 

Burhan, kirli ve pis kasket ı;i)mck
ten suçlu bulunuyordu. Kasketi de 

elinde idi. Hakim kasketine baktı. 

Şemsisiperi vardı: 

- Niçin kirli ppka ~yiyorsun, 

- Kuzum, sen de ıoföf8\ln.Buradan 

meslektaşların geçiyor. Hepsi de be
nim gibi buraya ıaplanıyorlar. Bu ·
radan geçerlerken onları ikaz etsen dedi. O, derhal cevap verdi: 

- Temizini bulabilsem giyerim. 
.Ne yapayını param yok. Bununla be
raber p.pkam elbisemden daha te
miz. 

olmaz mı, demiı ve ıuradan buradan 
taşlar getirerek çukuru doldururken 
de kendisine meslek namına bu işe 
yardım etmesini teklif etmiştir. 

Fakat Suat bu tekliften kı:ımt§ ve 
Mustafaya ağız dolusu çatmıgtır. 

Bundan sonra iş polise aksetmiş ve 
lki meslektav meşhut suçlar müddei • 
umumiliğine getirilmişlerdir. Muha
kemelerine bugün devam edilecektir. 

Dört Ay Hapis •• 
~kçi Kenanm Asma altmda dört 

numrulu handaki odaama girerek pa
ra cüzdanını çalan Ali Rıza, dün A1-
liye ikinci ceza mehkemesnide dört 
ay hapee mahkfun olmu§tur. 

- Hakim, Burhanı serbest bırak
tı Hakkında zabıt varakqsı tutan şa
hitlerin çağınlmasına. karar verdi. 

Suçlu Sigortacılar 

Dirileri ölü gibi göstererek sigorta 
~irketlerinden para dolaiidtranların 

tahkikatı ikmal edilmiştir. Tahkikatı 
idare eden müddeiumumi muavini Ka. 
şif dün suçluları asliye dördüncü ce -
za mahkemesine vermiştir. Yakında 
muhakemelerine ba9lanaca.ktır • 

"Git yatağını ser de uyu ... Sabah ola hayır ola ... 

lik ilamat dairesine ıönderilmişlerdir. 
İlimat dairesi, bu şekilde gelen ka· 

drnlan Darülacezeye, erkekleri de 
belediyeye göndermektedir. Fakat, 
kın mUnaseoetiylebeiooiye erlreklere 
iş bulamamaktadır. Bu yeraiz, yurt • 
suz adamlara kazma, kürek emniyet 
etmek de bir hayli müşkül görülmek
tedir . 

Bununla beraber, belediye ellerine 
hükmlin infaz edildiğine dair vesika
lar vermektedir. Bu suretle ili.mat 
dairesinin kayıtlan da kapatılmak • 
tadır • 

Denizyollan işletme Müdü
rü Beraet Etti 

Evvelki gün asliye dördüncü reıa 
mahkemesinde Aksu vapurunda. bir 
komisyoncuyu dövdüğü iddia edilen 
Denizyolları İşletme müdürü Zeke .. 
riyanın mahkemesine devam edilmit· 
tir. Mahkeme Aksu kaptanını ıahit 
olarak dinlemiş ve suçlunun beraeti. 
ne karar vermiştir • 

Yarın matinelerden itiba ren İPEK Sınemasında 
~=~---~J:i~~-aftalardanber.i büyük filrn 

Casuslar Karsı Karsııa 
Oynıyanlar: ROSALIND ROUSSEL • WlLLlAM POWELL 

Görülmemiş derecede güzel, duyulmamış derecede heyecanlı 
FRANSIZCA SÖZLÜ. Metrogoldvin. Süper film 

HAZIR OLUNUZ ! 
Pek Yakında SDMEA Sineması 

llmin en b"" ··k mucizeıi, yeni bir harikası, yıldızlara naııl ıidileeek filmini ıöıterecektit· 

Bay Tekin Meçhul Dünyalarda 
(FLASH GORDON.' 

BUSTER GRABE Tarafından 

Bir kazadır oldu artık ... Dikkatsizlik ettin. Sarhoş· 
lukta insan daha çok sağına soluna bakmalı!,, dedi. 

Şakir bu sözlerin manasını düşünerek yav8.f yava.t 
aışan çıktı. !çerde Hacı Ethemle çavuş yalnız kalınca 
bir müddet sustular. Sonra Ç&VUf gözlerini Hacı 
Etheme çevirerek: "Ne v&r?., der gibi bir ifaret yap-

Kuyucaklı Yusuf 
kanapeye uzanarak, kaputunu llrtına çekti. şakit 
jandarmaların koğuşundaki iki katlı tahta kerevet" 
lerden biriuin alt kısmına yatağını sermiş ve yatJJ' 
uyumu,tu. O kadar derin bir uykudaydı ki ne, saat" 
te bir koğup ıiriP nöbet değif tiren janda.rmalardl 
ıürü.ltüıü, ne de dıp.rda, kapmm önünde dol~ 
nöbetçinin aokağm U..lannda çm çm öten naJçsll 
ay&kkaplannın aeai onu uyandıramıyordu. 

tı. 
öteki susmakta ve derin derin dU9Unmekte devam 

ediyordu. Nihayet uzun hesaplar yapıp yekfınunu 
toplamış gibi başını silkti: 

"Ne olacak bu oğlanın hali?,, dedi. 
\ "Allah bilir! .. B~ d; Koca Reiı bilir!,, . . . 

Koca reis dediğı, agır ceza, o zamankı mnıle mah
kemei cinayet reisi idi. !riyan ve oldukça yqlı bir 
adam olduğu için halk, daha doğrusu mahkemeye iti 
düşenler ona bu adı takmışlardı. . 
Hacı Ethem hafifçe tebessüm etti ve k&rJısmdakı· 

ıne manalı gözlerle bakarak: 
"Koca Reis ne edecek ki? Bir kazadır oldu. İşde 

tasmim, tasavvur yok. Cinayet değil ... ,, 
Çavuş elile işaret ederek: 
"Yapma canım!,, dedi "Bu kadarını bize bari an

latma ... Şahitler dıfarda. Şimdi hepeine soracağım ... ,, 
"İki gözüm; elmas Ç&VUfum, bir beni dinle de son

ra şahitlerini çağır!.. Zaten ben de şahit sayılırım. 
Hem orada idim, hem de sarhot değildim! .. ,, 

Yerinden kalkıp çaVUfun maaasına gitti. Ellerini 
kavu,turup oraya, Cemal Çavu,un önüne dayandı; 
başını ileri uzatarak yavaş ıesle, fakat hiç durmadan 
ve cümleleri biribiri arka.sına aıralıyarak birçok teY· 
Jer söyledi, ve bu meyanda Alinin ölümUııün bir kaza 
eseri olduğuna çavuşu ikna etti. Sonra doğrularak 
gitmiye hazırlandı. Bu sırada gözleri masanın kena
rında duran iri Smith Wesson tabancaya ilişti. 

"İki gözüm .. dedi "Bu iş bir kaza ... Fakat bu kaza
yı Şakirin yaptığı muhakkak mı?,, 

Cemal Çavuş bu kadarını anlamıya deminki mükA.-

MEMI..EKET ROMANI -29- SABAHA T'flN ALl 
!emenin ve onun sonunda masanm UstUne bırakılan 
ufak bir torbacığın kafi olmadığını bildiren bir bat 
silkmesi ile cevap verdi. 

O zaman Hacı Ethem elini ceketinin sağ cebine 
atarak bir kilçUk torba daha aldı, masanın Uatüne, 
diğerinin yanma bıraktı. Sonra pantalonunun cebin
den ufakça bii' Brovning tabancası çıkararak çavuşa 
uzattı, ka11ısındaki hayretle silihı alıp bunun ne de
mek olduğunu sorarken Hacı Ethem masanın üatün. 
deki iri, toplu tabancayı beline yerleftirdi. 

Cemal Çavu, hep o aUkfıti ve anlaytflı tavrile kar
şısındakini aUzüyordu. Dışan çıkarken arkuındaıı 
seslendi: 

"Bir falso verip benim de bqmu bellya sokmayın ... 
İşinizi sağlam tutun!,, 

"Sen merak etme ... Müsaade et te dı,arda 'ahitle
re birer cigara vereyim.,, 
Çavuş tekrar gülümsedi ve maaanm Ustlindeki tor

bacıklan ceketinin iç cebine yerleştirdi, elinde tuttu
ğu Brovning tabancayı da, çekmelerden birini çeke
rek. onldaki klğıtlarm üstüne bıraktı ve rözü kilit
leyip anahtan yanma aldı. 

Odadan dışan çıkan Hacı Ethem, dördü de otur .. 
duklan aıraıım UstUnde uykuya dalmıf olan f&hlt
leri dürterek uyandırdı. Hepsine birer tutam kaçak 
tütün ikram ederek havadan sudan ve Aliyi kimin 
öldürdüğünden bahsetti. 

Bu şahitlerin üçü gelinin geldiği Çoruk köyünden
di. Hacı Ethemin öğrettiği şekilde şahitlik ederler!e 
mahkemeye daha az gelip gideceklerini ve başlarına 

daha az bela 1ard.ıracaklannı düfilnerek başlannı 

tasvip ile sallıyorlardı. DördüncUaü davulcu çingene
lerden biri idi. Hem jandarma eline düştüm diye 
korkudan titriyor, hem de bu işten ne vurabileceği
ni hesaplıyordu. Fakat Hacı Ethem çavuşa göster
diği semahati bunlara da göstermek niyetinde de· 
ğildi. Onun için elini davulcunun omuzuna koyarak: 

"Ülen çingene,, dedi "ben de oradaydım, bütün 
yukuatı gördüm. Her şey benim anlattığım ıibi ol
du. Eğer başka tlirlü ifade verip yalancı şahitlik 
edersen leşini sererim.,, 

Davulcu oturduğu yerden kalkıp elini bağrına b&
ıarak: 

4'Aha namusum hakkı için dediğin gibi ifade ve
receğim ... Aınma bizim kışlak buraya uzaktır. Gelip 
gitmesi güç olur. İşler yüzüatü kalır, onun için t;e. 
laşa ediyorum!, dedi. 
Hacı Ethem ona bir tutam daha tütün uzatarak 

kalktı, karakoldan çıktı ve gecenin bu vaktinden 
ıonra Hilmi Beylerin evinin yolunu tuttu. 
Çavuşun yanma giren 'ahitler hep ayni oeyi söy

lediler: 
"Bir ,ey görmedik, bir ,ey duymadık! Herkes içip 

oynuyor, keyfine bakıyordu. Bir aralık Ali aman dl
yip yere yıkıldı. Megerleyim vunılınuş ... ,, 

Hepsi ifadelerinin altma parmak bastılar. Sonra 
onlar da karakoldan çıkıp ilçU bir tarafa, biri başka 
tarata, yollarma gittiler. 

Cemal Çavuş nöbetçi olduğu fçtn geceyi orada: gtt
çirecekti. Odanın bir köşesinde duran yaylan bozuk 

-8-
Muhakeme uzun ıürmedl. Zaten Şakir tevldflJlfll 

haftasında mustantik ta.rafından 1erbelt bırakılttlJV 
tı. Bu bir haftanın da ancak ıündüzlerinl, onu .da 
müdür odasında oturup cıp.ra içmek ve nıuauY' 
kapısının yanındaki küçük bahçede qağı yuk&n dO"' 
la.tma.k suretile hapishanede geçirdi. Geceleri eyiıl• 
bırakılıyordu. GOya gizli olarak yapılan bu nıUsas" 
deyi kaymakam, müddeiumumi ve ceza reiaine k• " 
dar herkes biliyor ve bir 9ey demiyordu. ÇUııkU hı!" 
ka türlü olma.sma imki.n yoktu. Bu böyle ıe1Jl1İf 
böyle gidiyor ve kuabanm bqmda bulunanların .ı; 
h bile, hürriyete ve onun retirdiğl birkaç mUs•\'• 
fikrine rağmen, Hilmi Beyin oğlunun sahiden b•P" 
aedilebilecefinl kabul etmiyordu. Hapiahane aıı~ 
aeraeriler, köylüler ve atağı tapakadan insanlar~ 
di ve bir Hilmi Beyin oflu, adam Hldilne bile, o IS 
la bir tutulamudı. Değil böyle mahkflm oıac• 
fÜpheli kimıeler, on be' seneye mahkflm edilmff ~ 
rafzadeler bile cUrUmlertnin cezumı çok kere >'31'" 
yarıya evlerinde çekiyorlardı. Hapishanede ııaıtı ftl 
lan zamanlar valinin veya bir adliye müfettiş ;_.. 
nadir ıiyaretlerlne mUnhuırdı. Bazan aksi blr

1 
ot• 

rakol kumandanı veya hapishane mUdUrU gel ~ff" 
birkaç gUn. o da kendini g~termek ve göı 1' df" 
mak i~in sertlik yapıyor, fakat buı mahpuslı~t'" 
şardaki akrabalan gelfp kendilerile konuşt~ttO 
tııonra her şey eski şekline avdet ediyordu. 01,. 
ilk yapılan sertlik te bir "pahalıya eatılmak .. ~) 
nevra.smdan ba,ka bir ışey değildi. (Ark•"' 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

'l'an'm hedefiz Haberde. fikirde, 
"-.e1de temiz, dtirüat, aamiml 
~ kariin ıaaetai olma1a 

çallfmakbr. 

Okuyucu 
Mektupları 

li;içten Liıe lmtihanlan-
._ Girmek Şartlan 

~erimizden. "H. V. K,, bize gön 
~ bir mektupta, 932-933 senesi 
"' Okul mezunlanndan olduğunu 
\t btt lene hariçten lise imtihanlan· 
~il ~ek hakkına malik bulunduğu
'direrek, bu gibilerin hangi dera 

'~tlhana W>i tutulacaklanıu 
~tudur: 

tt Gll libUer, 9, 10 ve 11 lnd anutlar 
~ 1ltukJı bUtiln derelerden imti • 

tıdUeceklerdir. 
~ ~~a girmek latiyenlerin bil • 
it~ -,n&&nıu ve veeikalarmı hazır. 
~ l«aıt veya NiAıı aylarmd& 
'-1 '1eUıetine müracaat etme • 
~ llınndır. Badema hariçten milra 
~ edenler imtihana almmıyacağı 
"'-~lar haklarmı ane&k bu 

-"'llll&l ed•bilaceklardiP. 

TAN 5 

Yeni Bir 
Rekor 

Dünyanm en uzun 
köprüsünü Amerikalılar 
San Fransiskoda yaptı
lar. Bu köprü çelik a
yaklara istinat ediyor ve 
uzun bir nehri baştanba
şa aşıyor. Uzunluğu on 
kilometre. yani on bin 
metre olan bu yeni fen 
harikası yj rminci asırda 
fen bakınundan mühinı 
bir rekordur 

ve HiikCimet 
YAZAN: Profesör 

Harold Laski 
(Morul lnıiller• proleıöılerintlen) 

1 
" .. . . . . .. Esa7'Fetıiift..njc;:.. 

nunu bakımından vaı re· 
ti, son 250 senelik teı .rü
beler neticesinde taayyün 
etmiıitir. Kral, kabine
nin itareti ile hareket e
der. Gerçi kral fikir verir, 
teşvik eder, ihtar eder. Ve 
bir kabine bu düşüncelere 
ve arzulara en büyük e
hemmiyeti verir, tecrübeli 
bir hükümdann tecrübe
lerinden istifade eder, fa
kat kabine karar verdiği 
zaman, kral mutlaka bu 
kararı kabul eder ve bu 
karar karşısında onun 
müstakil hareket salihi· 
yeti ortadan kalkar. 

• nıtıtere Kralı veto lallhlye-
1 tini kaybetmlf bulunuyor. 

Bu aallhlyetln en 110n kullanıldıjt 
ma 1707 .eneli idi. Buıtm bUtUn 
lalilıiyetler, bu hakkm kendilifin· 
den aukut etınif olduiunu kabul 
ediyorlar. Çünkü 1783 tenberl 
Kral hiçbir hllkO.meti uletmemif· 
tir. Gerçi 1878 de Gladiaton ile Dil· 
raeli Kralın bir kabineyi atabil • 
mek hakkını muhaf ua ettiğini 

eöylemiflerdi. Fakat bu huauata 
en çok itibar ıören diltünce Lord 
Oxford'un fU miltaleuıdır: Kra
lın bir kabineyi ule kalkıtmuı, 

onu parti politikuı l&bneaine ıU· 
rüklemekten bafka bir netice ver
mu.,. Bir kralm liyuet 1&1m..me 
ltlrilklenm.ı ı.. •çok NkmıJa • 
cak bir tehlikedir. . 

F atcat Kral, kendt reyini ve 
nulhatini kabul etmiyen bir 

kabinenin alyuetint tu~p etmez. 
sene olur? 

Böyle bir vuiyette Bqvekilin 
latifa etm.ı ve kralm 'hafka bir 

hükfamet kurmuı ~. J'a • 

kat o zaman bir sürü..me!eleler tı· 
kar. Kral yenl bir htl"met kura
bilir. Bu htik!imet parllmento ile 

k&rfllafmıy& mecburdur. Kal'fl -
1qtığı zaman muvaffak olur ve 
ekaeriyet kuanıraa mesele ' al -
mu. Fakat mağU~p oluna J*rll
mentoyu f eaheder ve kralın hare
keti, yeni umumi seçimin eıaıını 
tefkil eder. Hilktmıet umumi H • 

çimde muvaffak oluna kralın ha
reketi kapanır ve meaele kalmu. 
Fakat muvaffak olmaua kral, as· 
lettitt Bqvekili tekrar lfbafma 
çatznr ve muul Bqvekll, kralın 

ltiru ettlli .tyaaeti krala kabul et
tirerek ifbqına gelir. 

B UtUn bu ihtimaller kralın is· 
tifa eden Bqvekil yerine bir 

Bqvekil bulmuı ihtimaline daya-
nıyor. Bulamadığı takdirde Kra • 

hn yapa.cağı it liSztlnU dlnlemiyen 
· Bqvekili itbatmda alıkoymaktır. 

UçUncll ihtimal, kralm vaziyet
ten ve davuından 10n derece e
min olduğu için tahtını terketme
aidir. Bu vaziyet k&rfıaında, kra
lın yerine halefi gelir ve hükumet 
eakiai ribi devam eder. En 110n ih

timal, kralın, Birinci Şart gibi par· 
llmentoaw: hUk!imet kunnıya te
tebbüı etmeıidir. Bunun için kra
lm itine yanyacak nazırlar bulma· 
aı, bunlara ıayrimefru ifler yap

tırmuıdır. Bu vaziyette kral nl· 
ha yet ya tahttan f erağat eder, ya

hut diktatörlük devam eder. Kral, 
kabinenin her me1ele üzerinde ya 
reyini kabul ederek o reye söre ha 
reket eder, yahut kendine parll • 
mentoda ekseriyete hlldm bqka 
bir kabine bulur. Bu hattıhareke

ti takip etmiyen hükümdar, tah· 
tmd& bir Dlefl'Utiyetçi hükümdar 
mat.ile otun.mu. 

Y ani Inrütere sisteminde si • 
yaaeti kararlqtıran kat'I 

lmil, kral defi!, hilkdmettir. Çün-
kü memleketin .tyuetine ıvll • 

ARKEOLOJi 1 
Çok Eski Bir Türk 

Mezarı 

Son pnıerde, Batlıuriatanda v. 
fa şehri ortaaoula yap lan bir kur 

ı esnasmda 8 mcı yahut 7 lr.cl yüz ),· 
la ait eski bir Türk mezan orta7a 

1 pkanlnuftır. 
1 Çok iyi muhafaa edllmlf olan bu 
I eser aksamından anlqaldığma göre, 

1 
mezar ,budnkü Bqkırlstan arazi • 
ilinde vaktiyle yan göçmen olarak do 

1 lqan ku'VvetH Türk kabi'e'erind • 
1 birisine mensup yüksek me\ kili b:r 
ı 
ı genç kıza aittir . 

İskelet, eHe dokunu•duıu 7.aman 
tıoz halinde yere düşen ince bir tü'le 
örtülüdür. Tül, dmüş ren~lnde lılr 
madenden yapılmış binle~ ince n 
zarif yıldızlarla 8tlılenmiştir. Gen9 
kı:un lskeletlnln el ve ayak bılekle· 

rinde, ~ö~Unde, altın ve IÖJDÜI• 
ten gayet ince ve un'atk&ra
ne ltlenınlt müteadrllt pllk.lar, ma • 
dalyonlar, pandantifier, küpeler ve 
bilezikler vardır. 

148 ftJ'Ull alhn1a y&)fttnu!! nlan bq 
tezylnah bllhaMB çok artl9tlktlr. Ra 
mezar içinde bulunan muhtelif tnyl
nattakl altın mlktan, S.~ gramdır. 

Yeni hiı Anupa veya Jünya harbi lıoı11lı>·aca{ olan sebep
ı~rJen ı. iri de so:! günlerde imzalanan Almun - Japon onlo,. 
ma11J11. Bu o:!loımo, Aommüniıme Aorıı mücocleli esası üıeri
nG iuru muı deni.'ıyor. Folat bunun yalm istikbalde patloA 
vr.ıecek hiı dünya haıbine l11sat haı11/adığ1nı oa :feıi ıiirüyoı· 
laı. 

fAkeletfa tol kalçuı yanında UZDll 

tapb bir kqıkla pMIUIDU, .,lr bl~ 
bulonm111tur. Mezar içinde hlr çnll 
ehli hayvan kemlkı .. rt d.. bulunmQf. 
tur ki bu, mezara mükellef bir ye • 
mek sofrası ela kunılmo1j oldoğmnl 
geiAterir • 

Y hbn, tarih ve etnolJ'afya baknnm 
du \'Ok bttytilı bir ehfınuniyetl hall 
olan bu mesar. ee11ubl Unl mmtaka
ıında balonu Mld Ti~rln ean'at 
ve medenh'et balmnmd•• ne fle~ 
Ueridtt old;.Jdarnu .,.'l'tak bir ıurette 
lsbat eylemektedir. 

Yeşil Camiin 
Tarihi Çinileri 

Alman ve Japon murahhasları yenı anıaım~yı 
imzalıyorlar 

KUltUr Bakanlığı Burudald met • 
hur Yeşil cami çinilerini el&llı bir 
surette tamir ettirmiye karar ver • 
mi9tir. Bu camiln dıt duvarlarmı ıill 
llyen mavi TUrk çinileri hemen kimi
len dökUlmllf yalım birkaç panoe11 
kalmıttır. KUltUr Bakanlığı duvar • 
lara (~) metre murabbaa kadar çt. 
ni koyduracaktır. Fakat bugün Kü • 
tabyada yapılan çinilerin mukaveme 
ti az olduğu için yeni bir çini yap -
tırılması mühendis mektebinde tet· 
kik edilmektedir. rlğer muvaffak olu 
namazsa Irandan çini getlrtllmell 
dütünUlmektedir. 

mento hi.kimdir. Parllmentodaki 
ekaeriyetse hUk!imetle beraber · 

dir. Kral, bu yoldan dönen ve phat 
kontrolü altında kalan bir htlkd -
met vücuda getirmlye kalkana 
kabinesini değil, f akıt kendiainl 
mafl!ip etmif olur. Bunun netice
at fU ihtimallerden biri olmak il· 
znngelir: (1) plıal idareeln.e llOn 
vermek, (2) tahtından feratat et
mek, (3) şahsi mutlakiyeti tesis 
etmek. 

Kralın hükumeti mecliste bir ek
seriyete hakim olmadıkça esu ka 
nun bakımından içinden çıkılmaz 
bir vaziyete dU,er. ÇUnkU meclis: 
(1) kralın tahaiaatmı keaer, (2) 

kralm müaelllh kuvvetlerine ait 
BtatUy;ı durdurur. Ve bunun neti
ceai memlekette verıi toplamak, 
beni ve bahri kuvvetleri bealemek 
imklnıızlqır. Bu yüzden kral, par 
18.mentonun müzaheretinl haiz o
lan hUkiimeti dinlemek mecburi -
yetindedir. Akel takdirde payitaht
tan ferağat eder ve yahut metru
tiyet listemine son verir. 

K ralı doğnıdan doğruya taht
tan f erağate aevketinek 

mümkün müdür? 
Bu sualin cevabmı vermek ko

lay değildir. Lordlar Kamarası bir 
tikte içtima ederek kralın tahttan 
ferağat etmesini tavaiye edebilir 
ve ayni mefnı •urette büküm ıür
me'k iatemlyen bil' kral derhal hu 
tavsiyeyi kabul eder. Sonra kabi
ne de, kralı tahttan ferağate mec
bur etmek için meclise bir kanun 
llyihaaı takdim etmek sa.Wıiyeti· 
ni nazari olarak haizdir. Ve o za
man kral da, yine nazari olarak 
tahttan ferağate mecburdur. Fa • 
kat bükdmetini bu harekete aev -
keden bir in-al. darbei hUkfmıef" 

yapmıya hazırlanmı, sayılacağı 
için vaziyeti kanun baJununda.n 
tetkike yer kalmaı.. 

O halde hük\ımdar, hUk~e~ -
nin yerine batka bir hu -

kumet getiremiyecek olduktan son 
ra hükumetini dinlemek mecburi • 
yetindedir. Kral yeni bir hükfunet 
bulduğu takdirde bu hilkflınet 
mecliste ekseriyet temin etmezse 
umumi seçim yapar, fakat bu u
mumi seçimi ka.zanamazaa kralın 
otoritesi muhtel olur, kazansa bile 
vaziyeti ehemmiyet kazanır. Çün
kü müstakil bir sulta membaı o1· 
duğunu, fırkalar tarafmdan mUda· 
faa olunan aiyaaetin haricine çık
tığını, ve krallığın bitaraflığını mu 
hafaza etmediğini göatermif olur. 

Kabinenin krala vuku bulacak 
tavsiyeleri hududu nedir? . 

Bu ıuale verilecek cevap. ka.bı
nenin kral tarafından haiz olduğu 
itimadı muhafaza etmesi ve onun 
için tavsiyelerinde bu haddi ko -
rumuı lazımgeldiğidir. Kralın ha· 
reketleri, htikiimetin hareketleri · 
dir. Kral ne yaparsa, hükümet 
parlamento kar,ıaında onun hare
ketlerinden meı'uldür . 

O halde kral, hükumetin mesu -
liyetini yüklenemiyeceği bir 9eyi 
yapmak isterse, bu mesullyeti ka
bul edebilecek bir hilkumet arar. 
Ve bu hükumet azami bir sene için 
de parlamento· ile karşılaşmıya 

mecburdur. Bunu yapa.mana eski 
hükumet geri döner ve kral onun 
sözünü dinler. Hükumetin krala vu 
ku bulan tavaiysinin mevzuu me -
sele teşkil etmez. Hilkflmet!n va • 
zifesi, lüzum Jördilftl her mesele 
Uzerinde krala tavsiyelerde bulun 
makUr. HU.ldimet mecliste ek
seriyet temin ettiği müddetçe bu 
böyledir. Kral hUkflmete rlca eder, 
hüklimetle münakaşa eder, hUk!i
metle kavga eder. Fakat Ingillz 
sisteminde siyasete hlkim olan 
kuvvet, meclisin itimadını haiz o
lan hUkfunettir. 

Karadeniz 
Postaları 
Denizyolları postalan tarifelerine!• 

mUhim1ieğtfiklikler yapılmıttır. 
Değiflkllklerin Karadeniz hattına 

ait olan kısmı tesblt edı1miftlr. Bu 
tarüeye göre, Karadenlze haftada 
dört posta gidecek ve dört poıta ge

lecektir. Postaların limanımızdan ha 
reket günleri pazar, salı pe11embe ve 
cuma günleri olarak teabit edilmit • 
tir. Pazar, ıa.lı ve cumarteli postala· 
n Kat 12 de, Per,embe postalan da 

Galata nhtımından 1&&t 16 da hare
ket edecektir. 

Yeni tarife, en kUçUk lakeleler bUe 
vapursuz kalmıyacak ,ekilde tanıtm 
edildiğinden fimdiye kadar yapılan 

oiklyetlerln önüne pçecektir. 

Şüplıeli 
bir ö'üm 
Yenlkayde oturan Madam Marya111 

dt1n ku1'1beelnde ölU olarak bulun -
mUJtur. Polia doktoru ölUmU tUpbe 
li buldqu için hldiaeyt nö~tçi 
mUddelumumtlitlne bllcUrmiftir. Ce
set bir defa da belediye cloktoru ta • 
rafmdan muayene edildllrttll 10nra 
icap ederte morp kaldlrdacütlr· 

Şitli Halkevinclf9 Türkçe 
Ye Moda Deraleri 

şı,u BalkıvbMlm: 

1Jarbalbk, Qloüçlllk, lılokl .,. 
tUrkQe denlerlDe 11 blrlJıclklnUAda 
haflınıcaktlr: Şimdiye kadar kaydo 
lunanlarla diler lateldllertn Nlfanta 
fi Rumeli caddf'.aindeki Halkevimize 
gelmeleri. 
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Fenerbahce Cek 
Takımına 2 -1 Yen.ildi 

Fenerbahçe ikinci Devrede Hakim 
Oynamasına Rağmen Gol Yapamadı 

(Yazan: Eşref Şefik) 

Galtasarayın ilk maçında 3 - 3 
berabere kalan Çeki Karlin takımı 
dün Fenerlilerle y~ptığı ma'iı 2 - 1 
kazandı. Dünkü oyuııdd Fenerliler, 
son on dakikayı müfenıadi hücum 
halinde ve Çek kalesi önünde ge
çirdikleri halde beraberliği olsun 
temin edemediler. O yuvarlak me· 
§İn topun sanki canı ve gözü var
mış gibi Çek kalesine :kinci defa 
girmemek için Fenerli!Hle inatlaş
ması herkesi şalırttı ve asabileştir
di: Halkın ve oyuncularııı sinirleri 
hakeme de tesir ydpmı~ olacak ki, 
maçın bitip bitmediğir.i sık sık sa
atinden kontrol edememek yiizün
den maç uzunca sürdü. 

Buna rağf11en 

Çekler attıkları iki golü hakedecek 
kıombinezonlarını, topa hakimiyetle
rini zaman zaman gösterdiler. Fakat 
takım hakimiyetini ikinci devrenin 
bilhassa son dakikalarında tamami. 
le Fenere bırakmağa mecbur kaldı
lar. Fenerbahçe fütbolcüleri ferdi 
11ür'at itibariyle Çeklere bazan üstün 
gözüküyorlardı. 

Derinlemesine, uzun oyunda, hücu
ma kalkıldığı zaman hatların ve o
yuncuların son saniyeye kadar du -
raklamalarr, top beklemeleri caiz de
ğildir . 

Kaleye şüt çekildiği saniyeye ka
dara bütün oyuncular oluktan akar 
gibi rakip kaleye fırlamış olacaklar 
dır. 

Yukarıda söylediğim gibi manzara 
sı seri fakat kat'iyetinde ağır bir 
fut bole düşülmüş olur . 

Maçın fafsi!ôfı 

Saat üçte evvela Çekler, onların 
peşinden Fenerliler sahaya ç:ıt:tılar. 

Fenerbahçe takımı şöyle yapılmış
tı : 

Hüsameddin - Fazıl, Yaşar • M. 
Reşat, Angelides, Cevat - Niyazi, 
Muzaffer, Ali Rıza, Esat, Fikret. 

Hakem Şazi Tezcan'm düdüğiyle o 
yun başladı. Çekler sahanın ortala 
rmda ekseriya ara pasla.riyle ilerli -
yorlardı . 

Fenerbahçe ise, aralarrmda iyi an
laşmış ve ayağına fazla hakim olan 
Fikretle Esadm sol tarafta bulun -
ması yüzünden daha ziyade sol ta -
rafiyle çahşryordu 

Sağ açı4tlariyle Fener nısıf sahası
na giren misafir takımın muhacimle 

ri topu birden bire sola geçirdiler. 
Çek soliçi Yaşarı ı;ıksattı ve bir burun 
sütile topu ağlara taktı. 

•· 

D ünkü Kır 
Kuş usu 
İstanbul Atletizm ajanlığı tarafın. 

dan tertip edilen senelik kır koşula
nnın birincisi dün Şişli, Tuğla har -
manları arasında yapıldı • 

Müsabakaya Galatasaray 2, Halk. 

T . 12.936 

Balkanlardan 
J yrılmamalıyız 

(Yazan : Burhan Fef ek ) 
evi 4 takımla iştirak etti. Neticede l k"' d"l · · • · • 
mesafenin birinciliğini Halkevinden n ar e 1 emez hır hakikattır ki, hangı spor dış memle-
lbrahim 14.43 dakikada koşarak ka. ketlerle temas etmeyip kabuğunun içinde kalnu~ ise küt• 
zandı. Ve Halkevinden Garbis ikinci, leşmiş ve kötüriimJ~şmek alaimleri göstermi~tir. Lüzuın'" 
Artin üçüncü geldi . lu lüzumıraz münakaşa vesilesi vermemek için misal göt· 

6 puvan alan ~u takım ~ir~nc~ , 20 1 termck ;stemiyorum amma spor hayatımızın cereyanla.
puvanla ı:aıkevı B t.akımı ıkı.~c.1: 3.~ rını takip edenler şöyle etrafa bakınca söz] erimin doğru'" 
puvanla yıne Hal~evı takımı uçuncu lug~ ~ n ka' J d l 
ldul unu _ .. eme oıJ e er er. 

o ar • 

l Onun ı~:ın mağlubiyet 

1 
korkusile kapıyı kapayıP 
içeı ide oturn ıanm zararır'1 

görme.jen hemen dışarilt 
spvr alışve~:şine başlama~ 
lazın1dır. 

Biz~n., için en tabii ve fa~' 
dalı .bt:yneh ıilcJ spor sahası 
BalkaniarLltr. Zaten bugii~ 
siyasi sahc.da artık bir mert1' 
leket denecek kadar biribiı+ 
ne yaklaşmı:~ olan bu meJJ1' 
leketler aras:mda ilk dostltı~ 
temasları S.ı:>oria başlamış· 
tır. 

1930 da Atinada yapılan ilk Ballta9 
oyunlarına iştirak için giden TilP 
kr.filesinin başında reisi bulundu~ 
zaman harpten yeni çıkmış bu ili1 
memleket evladının biribirlerine k6ı1 
ne duygu taşıyacaklarını düşiinerl 
doğrusu endişelenmiştim de. Hadi~ 
d11ha ilk hamlede bize ve benim gı 
düşüncelerle endişelenen Yunanlı doİ 

Amma sür'atleıini hakimleri için 
faydalı bir şekilde kullanmağı ekse
ri bilemediler. Futbolde çabukluğun 
;vereceği avantajlardan zamanında 

istifade edeıniyen sartlacivertlilerin 
ça.bukluk gösterme arzularmm vakit 
vakit şuursuz bir telaşlanma · halini 
almasıdır ki ikinci devrede hakemin 
kale ağzında Çeklere verdiği üstüste 
favulleri de neticelendiremediler. Fe
nerbahçenin dünkü fayda vermiyf'n 
sür'atini anlatmak üzer" ufak bir 
teşbih yapacağım : 

Çekler bir kaç Fener hücumun • 
dan sonra tehlikenin daha fazla sol
dan geleceğini hissettiler ve müdafa
anın kesafetini o tarafa aktardılar. 

Bu sebeple Fener hücumcuları sol -
duı korner çi~gisi hizalarına kadar 
indikten sonra ortası dolmuş kale 
önlerinde müdafaa deliği ve gol fır. 
satı aramak va-ziyetine düşüyorlar • 
dı. 

Fenerbolıçe • Çeki Kar/in moçmclan "TAN" fofoğrafile bir enstantane l ıarımıza bu tereddüdün fazla oıdıl' 
ğıınu gösterdi. Daha o zaman ••tııl' 
gün spor ve gençlik teması ile 
hyan münasebetlerin ileride daha 
kı dostluklara inkılabını,, temenni' 
miş olmakla §imıii hüyük baz duS 
nıı.kta olduğumu saklıyamam. 

Kaçan f ırsatfa,. 

· Bir noktadan diğer bir noktaya 
döne döne, kıvrıla kıvrıla koşan bir 
adamın sür'ati ne kadar fazla olursa 
olsun metreleri geç aşar. Fenerli -
ler fırsat açıldığı zamanlarda topu 
fazla kullanmak istiyerek kendile • 
rinden daha ağır Çeklerin vaziyet 
almalarına, yahut kıvamına girmiş 
topları bozmalarına imkan vermiş ol· 
dular • 

Uzun ve derin paslarla oynanan 
İngiliz tarzmm merkezi A vrupadan 
daha çabuk:oluşu, mesafelerin aşıl -
masmda za~anm kısalığıdır. 

Yoksa uzun ve derinlemesine oy
nayıp ,topu mevki mevki fazla kul -
Ianmak veya kıvırmak hatalarına dil 
§Ülürse, oyunun sür'at prensibi ken· 
diliğinden kalkmış olur ı 

Çıkamıyarı golle' 
· Dün Fenerliler şekil ve manzara 
itibariyle, seri, fakat mesafe kat'et
mek ve maksada yaklaşmakta ağır
dılar. Esasen bu yüzden çı4tacak gibi 
görünen goller bir türlü çıkamadı. 

ı 

Dünkü maçfon Eaıka biı ~ 
oörüniis 

Toplar ortalandığı vakit küçük 
murabbalar içinde bir kaç rakibin a
yağından kolayca kurtarılıp kaleye 
isabetli bir şekilde attlamryordu. 

Çekler ise, demarke vaziyetlerde 
aldıkları topları fazla kombinezonla 
kaleye daha çok yaklaştmnak itiyat
lariyle ekseri topları kaptırıyorlar

dı .. 
Birinci devre iki tarafın kaçırdı 

ğı ikişer gol fırsatı ve her iki tı\kt
mm maddi hakmiyeti ile slfır sıfıra 
berabere neticelendi . 

ikinci devre 
!kinci devreye Fenerliler sağiçleri

ne Muzafferin yerine Naciyi alarak 
çıktılar. 

llk dakikada Fenerin mühim bir 
fırsat kaçırdığını seyrettik; Esatla 
Fikret güzel anlaşarak ve topu hiç 
durdurmadan mütemadi derinleme -
sine inerek indiler. Fikret isabetli or
taladı. Çek kalecisi kalesinin P.ağ kö 
şesinde yatarak tuttuğu topu elinden 
kaçırdığı halde ortadan yetişip içeri 

Dünkü lctr koıusuna iıt iralc eden afleff er bir arada 

vuramadılar. 
Bu kaçırılan fırsattan dört dakika 

sonra yine sol cenahın indirip sağiç 
mevkiine geçirdiri topu orada yaka 
lıyan Niyazinin ayağı kayarak düş

tü. Bu ikinci imkan böyle kaçmış ol
du • 

Çeklerin ille golleri 

Onuncu dakikaya doğru hücum 
idaresini Çekler ele aldılar. Fakat te
şebbüslerinin ekserisi ya ofsayt, ya
hut faulle duruyordu 

f ener/;f ~rin golü 
20 inci dakikada soldan Çek kale

sine oıa.fı bir korneri Fikret çok gü· 
zel bir vuruşla ortaladı. Ali Rizanın 
kafa vuruşunu Çek kal~cisi içeriden 
çevirdiğinden hakem gol verdi. . 

Çeklerin ikinci golü 
38 inci dakikada sağdan seri bir 

akış yapan Çek muhacimle hatah bir 
çıkış yapan Yaşarın yüzünden bir fi. 
rikik verildi. 
Sağ haflarmm kalenin üstüne yol· 

ladığı bu topu soliçleri nefis bir kafa 
vuruşiyle kaleye soktu 

Oyunun bundan sonrası tunı:ı.men 
Fener hakimiyeti altında geçmeJine 
rağmen netice değişmeden nihayet
lendi . 

A Takımlarının Puvan Cetveli 
TAKIMLAR Oyun Galip Berabere MağUip Attığı Yedigl Puvao 

gol gol 

Fener bahçe 5· ~ 20 15 
Güneş 5 4 1 20 2 14 
Galatasaray 5 4 1 17 4 t3 
Vefa 6 3 1 2 21 18 13 
Topkapı 6 a · 1 2 20 19 13 
Beşiktae 5 3 1 1 8 5 12 
Beykoz 6 2 1 3 15 16 11 
E:yilp 6 2 1 3 8 13 11 
Anadolu 6 2 4 8 12 10 
SUleyınanlye 6 1 1 4 5 14 9 
tst. Spor 6 3 3 8 22 9 
Hilal 6 - - 6 4 30 6 

Lig Maçlarına iki 
sahada devam edildi 

Dün Taksim stadında ecnebi maçı ikinci kümeden Galata C"..ençler ile 
yapılırken Şeref ve Fenerbahce stad- Ortaköy arasında yapıldı. lttifaka 
larında lig maçlarına devam edildi. yeni dahil olan Galata GenGler, giizel 

Şeref stadında birinci oyun i - bir oyundan sonra Ortaköyü 6 - 1 
kinci kümeden Anadoluhisar - Doğan- mağlup etti. 
spor arasında yapıldı. Ve .Anadoluhi- lkinci oyun, Adnan Akının idare-
sarlılar 3 - 1 galip geldiler. sinde Vefa - Eyüp arasında yapıldı. 

lkinci oyım Anadolu - Hilal arasın- Ilk akınlarında Mustafanın yaptığı 

d;:ı. hakem Sahihin idaresinde yap11.iı. bir sayı ile Ustün vaziyete geçen Ve-
llk devreyi Anadolular Kt::nan vası

tasiyle yaptıkları bir golle galip bitir

diler. !kinci devre ;rıne Anndolu ha
kimiyeti altında devam ederken Hilal 

k:.ılecisinin bir kurtarışına penaltı ve

ren hakeme itiraz eden Hilalliler bu 
cezayı kabul etmiyeceklerin; söyliye

rek sahayı terkettiler. Bu suretle hük 
men mağlup oldular. 

Uçüncü oyun, hakem Sedadm ida

resinde Süleymaniye - tstanbulspor 
arasında yapıldı. Her iki tarafın kar
şılıklı yaptıkları hücumların birisinde 
Silleymaniyeliler daha becerikli ÇI· 

karak Daniş vasrt~siyle bir gol yaptı
lar. Ve ilk devre 1 - O bitti. 

!kinci devre, zaman zanıan sert
leı;:en oyunda SüleymaniyeliJer penal
tı:lan 1 gol yediler ve oyun bu §ekilde 
1 - 1 beraberlikle nihayetleı.di,. 

t dın 

fahlar, devre nihayetlertne doğru F.
yüplülerin beraberlik sayısına mani 
olamadılar. Ve devre 1 - 1 nihayet
lendi. !kinci devre hakimıyeti alan 

Vefalılar üstüste 2 gol yaparak oyu
nu 3 - 1 galip bitirdiler. 

Uçüncü oyun, Nuri Bo3'Itlın idare
sinde Beykoz - Topkapı arasmıia ya
pıldı. Beykozlular bu oyuna 8 Meh
met, Şahaptan mahrum olar.ık çıktı
lar ve bu eksikliklerinin cez<ısını az 
daha mağlubiyetle ödiyereklerdi. ilk 
dakikala,..da hakıimiyeti alan Topka
pılrlar, üstüste 2 gol yaparak üstün 
vaziyete girdiler. Beykoz ancak Ka
zrmm şahsi bir akrniyle 1 gr:ıl yapabil
di. Devre 2 - 1 Topkapı lehine niha
yetlendi. 

!kinci devrede Beykoz, tekrar 
Kazım vasıtasile 1 gol yapa .. ak bera
berliği temine muvaffak oldu. Ve o-

Baltan Jemosları o> 
Demek uıtıyorum xı; ouuu. U;J» ~ 

tabii beynelmilel spor sahası ol i 
Balkan temasları sade bu cepbeOi~ 
değil, bugünkü Balkan paktmın . .& 
temel taşını teşkil etmi§ olması ':, 
nünden de ehemmiyet veril.m\ye 

1 

ihmal edilmemeye layıktır. tf 
Biz Balkanlarda mıuhtelif spor-fi 

maslan yaptık. Bu iş evvela atletıd' 
ve tenisle başladı. Te'lis üç ecne CJ 

vamdan sonr~ du.r~u. ~tleti~ e~, 
dayanın ve şımdılik a·calet go&te t 
yeceği tahmin edilebilen bir spor 
larak sürüp gitmektedir. ııı.ıt' 

932 de Atinada Balkan ko • ' 
sinde Türkiyeyi temsilen bulundtl~I'. 
zaman benimle, şimdiki güreŞ f ~1, 
rasyonu reisi Ahmet Fetgeri ·~~ 
daşımızm israrı üzerin~ güreşte !l 
kan programına girdi. Dört sene DJ 

liyetten sonra maalesef bu sene 0 

p~.ydos etti. d~ 
Futbolü bir kere oynadık. O~r'I 

sonra çıktık. Ancak bu sene te 
Balkan kupasına girmeyi d~rp!Ş 
me'kteyiz. 

Ya11myamala~ bir temof ~ 
Eskrim bir aralık Bulgarta.rı11 ~

lığı bir müsabakada yarım yat111' 
bir Balkan teması olduysa. da ~i} 
gelmedi. Basketbol geçen ..,ııı11 g. 

hazırlığı dolayısiyle bir temas Y 
Şiındi uykudadır. 

Balkan siyasi pak; yflpıldtktıt~ ~ı 
ra bir taraftan Balkan m.atbU11 ~,ı 
l iği, Balkan güzel sanatlar be.r~ ) 
ği gibi diğer sahalarda elbirltğ1 1~ 
pılrrken, bizim başladığmuz ~g.e 
spor temaslarını ihmal etmetn1~' 
maksada mağruk değilse, b~ 1'' 
mıısların ehemmiyetini tama:"1 eıııı' 
ııyamadığımızın bir neticcsı " 
gerektir. 

Ne kaıanmısfık? .. 
• rrt•ı; ' .1 

Balkan spor işlerinde ça.lıŞ dtJf> ır. 
zım sporun Balkan temasıarı~beıl , 
lcr kazandığım görmüş, tec!' " ıc~~ 
adam sıfatiyle, bizim bu sahadıııdig" 
iyyen :ıyrılıramaıruz laz~ ge f 
israrla i5aret etmek ictenıtl· ce ~J 

Bizde hiç bir zaman o. dcr;ıtrJ1'ıJ ~ 
kemal göstereceği tahmın ~u fJBl~~· 
Istanbul Balkan oyunları. gitl' 
temasının bize verdiği bir der .

11
, 

lediği bir vazifeydi. . k' ııııf ti 
Güre~in, memleketiınızde \ı.ı:ı1~ 

kii alakası, Balkan şampiY0~,.) 
. rta 
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Çocuk Mahkemesi istiyoruz! 

Çocuk, arkadaş 

M edeni memleketlerde bir 
çocuk hukuku, çocuk a-

• 
eroın 
YAZAN: Sual Dervis 

daleti vardır. Oralarda çocuk "~--"• 

suçluların mahkemeleri, hapis
haneleri ayrıdır. Tatbik edilen 
cezalar ayrıdır. Çocuklar bü -
yüklerle ayni hapishanelere ko 
nulmazlar. Biz de çocuk mah -
kemeleri, çocuk ıslahhaneleri 

istiyoruz. Bu arada bir muhar
ririmiz umumT · lııapishanede 
bulunan çocuk mahkCıııılar ara
sında tetkikler yaptı. Küçük 
suçlularla görüştü. 

Hazırladığı anketlerin üçün
cüsünü a~ağıda okuyacaksınız: 

S anşm denilebilecek kadar a
çık kumral saçlı, eli göz.. 

lü, güzel ve tatlı çehreli bir çocuk. 
Saçlan muntazam taranmış ve ga
liba elleri, yüzü de iyece yıkan -
:rnış. O da oturduğum kanapenin 
Yanındaki koltuğa çökmüş... İyi 
bir TUrkçe ile konuşuyor: 

- Bundan iki sene evvel eroin
cilikten bir sene hapse mahkum 
oldum, diyor. Bir sene yattım. O 
~man bana bir de para cezası ve
rilmişti. Onu ödeyemedim. Şimdi 
para. cezasını ödeyemediğim için 
yatıyorum .• 

- Kaç gün yatacaksın?. 
1 

_ Elli gündür buradayım. Da-
ha bir bu kadar zaman burada 
kalacağım. 

- Hapishaneye girmeden evvel 
rıe yapardın, mektebe mi giderdin, 
yoksa. bir yerde mi çalışırdın?. 

- Mektebe gitmezdim. İyi bir 
mesleğim vardı. 

1 - Ne idi?. Bu iyi meslek., 
t _ ı,ıemeci idim.. Hani yeni 
1noda.yorganlar çıktı ya ... Onları 
5-lerdim ... ~im \;Ok iyi idi. Baba-
1nm yanın a ça ışrroım. GUnde oti' 
buçuk lira kazanrrdnn... Şimdi 
de mahpusa.neden çıklnca yine öy
le çalışacağım • 

- Eroin kaçakçm mrydnı yok. 
11a., kullanır mıydın?. 

- Ben kaçakçı değildim.. Ero
lne müptelA. idim. Üzerimde eroin 
bulunca. beni mahkum ettiler. 

- Senin yaşındaki bir çocuk 
nasıl olur da böyle eroine müpte
la olur. 

- Sen ne diyorsun. bayan, di
yor. Ben bu mel'una tam on iki 
Yaşnnda altştmı. Benim Beyoğlun.. 
da kendimden yaşlı arkadaşlarım 
\>ardı. Onlarla buluştuğumuz za.-

l&ta.nbulda. birkaç sene üstüst.e yapil
tnış ve kazanılmış olma.eıınn neticesi 
Olduğunu, bilmem, söylemiye hacet 
"ar mı ? Ondan evvel Türkiye birin<J
liği gibi en mühim güreş müsaba.kl.
laı:ı iki, üç yüz kişiden fazla alô..kadar 
loplıyamazdt. 

Misallerclen maksot 
Balkan temasları sırasmda teniste 

tift erkek Balkan şa.mpiyo'lU olmuş
luk. Bu misalleri ileri sürmekten mak 
ladnn §Udur: 

l - Balkan atletizm oyunlarına te
teQdütsüz devam etmeliyiz. 

2 - Tasarlandığı gibi arl:ık Balkan 
~tbol kupası maçlarına her sene gir
lneliyiz, 

3 - Dört senedir kazandığı.:nız Bal 
İtan gUreş ıampiyonasını neye mal 
oıu:l'!ıa olsun yapmalıyız. Çünkü bu 
b\U&a.bakaları tertip etmeyi üstümüze 
lldık ve dört sene, bugünkü şartlar 
lltrnda yaptık. Gazetelere akseden 
!tıaıuınata bakılırsa, bu sene Balkan 
tilteşlerinin yapılmamasına; yersizlik 
\>e Parasızlık sebep olmuştur. Bı>n bu
tıa inanmıyorum. lkinci Balkan o
~nlannı da alakadarlar yine böyle 
~beplerle yapmak istememişlerken, 
~~h~i müdahalemle o zaman sözümü 

1nlıyen arkadaşlardan mürekl{ep u
llıunı.r merkezin isran Uzerine, 933 
'een.si Noelinde yapılmıştı. 

Halbuki .•• 
cu~ federasyonunun elinde gü. 

~çi ve yüreğinde arzu varsa, beşin
d 1 Balkan g'Üreşlerini Istanbulda, fe. 
t erasyona yük olmadan yapac~k mü-
e§ebbisler vardır. Ukin benim ka-

Suçlu çocuklar, ıslahhane/ere gö nderilmelicUr. Yukarı ki rPsimcle 
ceıalı çocuk.lor için açılan ı.a mplarcJan birini görüyoruz 

ıınan burunlarına bir şeyler çek- - Demek kazandığın bir buçuk 
tiklerini görürdüm. Bu beyaz toz - liranın yalnız elli kurusu sana ka-
dan bana da ikram ederlerdi. Fa_ lıyordu? . 
kat, ben ne olduğunu bilmediğim - Evet .... 
için evvelleri kabul etmezdim. Fa- - Yazık değil mi?. 
kat, onlar 'bana bunu öyle methe- - Ne yaparsın, bayan.. ~ğer 
derler, bir kere içmem için öyle bir liralık eroin almazsam, elim.. 
israrlar da bulunurlardı ki... Ni_ den bir paralık iş çıkmazdı. Doğ-
hayet bir gün ben de denedim... rulmak, kımıldamak, kolumu oy-

- Dener denemez bir şey anla- natmak, konuşmak .. Velhasıl ya-
dın mı? . şamak için bana lazımdı. Onu bul-

- Hayır, ilk önce gönlüme bu- mayınca ben yarım adam değil, 
lantı filan getirdi amma... !kinci ı:;ıfır adamdım. Dünyada böyle bir 
de, üçilncüde zevk duymıya başla- belaya alışanlardan daha talihsiz 
dırn. Onu burnuma çekiyordum. insan yoktur .. 
Sonra üstüste sigara içiyordum. - Peki seni nasıl yakaladılar? 
Böyle yaptığım zaman bana keyif - Bir akşam BeyoğJunda mel'u-
veriyordu. İlk başlangıçta ço • nu burnuma çekmek zamanı geldi. 
cukt'Um, t:ltnt .. =-trara kazanmaz- Kullanmasam ölecek gibiyim. He-
dım. Ve kendim satın almazdım. men bir yan sokağa saptım. Orada 
Hep arkadaşlarım ikram ederler- cebimden tozu çıkardım. Tam bur-
di. Aylar geçtikçe buna fena halde numa götürüıken beni yakaladılar. 
alıştım .. Öyle oldu ki, onu bulama- - Yakalandığın zaman kork-
drğım günler elimi, kolumu kımıl • matlın mı?. 
datamıyor, aklımı başıma alamı - - Korkacak halde değildim. 
yor, perişan ve çaresiz hallerde Canımı en ziyade sıkan şey daha 
kalıyordum. Nihayet tabii büyü burnuma ilacı çekmeden yakalan-
düm, para kazanmıya başladrm. mak oldu. 
o zaman paramı hemen hemen bu.. - Bu senin mahlc.emeye ilk ÇI· 

na veriyordum • lı:ışm mı oldu?. 

S oruyorum: 
- Günde kaç paraltk eNin 

kullanıyordun? 

- Bir liralık. 

naatim, federasyonun olimp!yat s~e-I 
sinde böyle bir tecrübeye gırmek ıs
temediği ve onun için müsabakaları 
yapmadığı merkezindedir. Halbuki 
biz bu sene de Balkan şamp;yonasuu 
kazanırdık. Neyse, olmadı; bari ge
lecek seneden itibaren bunun arkası-
nı kesmiyelim. 

4 - Eskrim, tenis, yüzme ve ba.s
ketbolde senelik temaslar temini için 
teşebbüslere girişmeliyiz. 

Türk sporunun konturnlü ve muka
yeseli beynelmilel faaliyeti için bu 
dört noktayı her şeye rağmen, göz 
önünden ayırmamak elzemdir. 

Yarınki Maç 12,15 de 
Oynanacak 

Çeki Kar/in Ma.;Jan Ieıfip He
yefinden: 

1 - Şehrimiıde buluna" Çdi 
Kor/in takımı son maçım 8/ 12 1936 
Salı günü Güne~ fokımile yopacak
ftr. 

2 - Müsabaka soof 12,15 de 
baılıyacoktır. 

3 - Ha!klmııırı bu lokımm oyu
nunu görmesine İf11kan vermek için 
fiyatlar tribün 50, duhuliye 25 ku
ruı olarak tesbit tldilnıi~tir. 

İkinci Antrenör 
Futbol Federasyonu tarafmdan In

giltereden çağırılan ikinci futbol ant
renörü evvelsi gün buraya gelmis ve 
dün yapılan Fener - Çek maçını sey
retmiştir. 

- Evet .• 
- Hapishaneden çıktiktan sonra 

yine kullandın mı ?. 
- Hayır ... 
- Hiç kitap okumaz mısın?. 
- Hayır hiç kitap okumam ... 

Çünkü okumasını bilmem ... 
- Seni mektebe vermediler mi? 
- Verdiler amm.:ı. hen öğren-

medim . 
- Neden ? . 
- Neden olacak, haylazlıırtan .. 

On ikisinde eroin kullanmıya baş
lamış olan çocuk mektebe girer de 
adam olur mu?. 

Frankokuvvetleri 
(Başı 1 incide) 

Guadalajara mıntakasmda Cüm • 
huriyetçiler, birçok kasabaları işgal 
etmişlerdir. 

YVZLERCE OLU 
Salamanka, 6 (A.A.) - Uınumi 

karargahtan bildiriliyor: 
Viktoria cephesinde, hava hareka

ta mani olmaktadır. 
Burgos cephesinde, bazı musade

meler ve Elosa ile Eskalada arasın
da bir istikşaf taarruzu vukubulınuş
tur. Düşman kaçmıştır. 
Diğer bir noktada kıtaatımız Vil

lasante mevzilerine kadar ilerlemiş
tir. Düşman 400 ölü vermiştir. Bil
bao önündeki Azkoitia cephesinde, 
düşmanın Mondragon önündeki hafif 
bir taarruzu defedilmiş ve bir mu
kabil taarruzla bazı düşman mevzi
leri ele geçirilmiştir. Hükfımetçiler 
65 ölü ve yaralı bırakmışlardır. 

Leon cephesinde 27 hükO.metçi 
saflarımıza iltica etmiştir. Bunlar, 
hükumetçiler tarafından zorla mu -
harebeye sevkedildiklerini bildiri -
yorlar. 
Düşman tayyareleri, .Madridin do

ğu cenubundaki Torrihos'taki tayya
re üssümüze hücum etmişlerdir. Kı-

Sancakta tazyik 

Ve tedhiş 
Günleri 

(Başı 1 incide) 
rikat üzerine zaten dünkü yaralanma 
hadisesiyle müheyyiç olduğundan Ku
seyri Mustafanın evi istik.ımetine 
doğru toplanmrya başlamiştır. 

Bu sırada yine Kuseyrinin evinden 
otomatik tüfekle halkın üzerine ateş 
açılmış ve halk arasında bağrrşII'alaı 
başlamıştır. 

Otomatik tüfeğin hususi bir evde 
bulunmasının ve halk tarafından hiç 
bir teşebbüs yapılmadan ateş aç!lma
smm ne demek olduğunun · takdirini 
ajansa bırakırım. 

Süngü ile halka hücum 
Bu silah sesleri üzerine milis ve 

jandarmalar yetişerek süngülerle hal 
kı dağrtmıya teşebbüs etmişlerdir. 

Üç zırhlı otomobil yetişmiş, ikisi 
halka karşı tertibat almış biri de hal
kı çiğniyerek Kuseyri Mustafanm e. 

1
, vine yanaşmış ve Kuseyri Mustafa 

bu zırhlı otomobilin içine alınmıştır. 
Müteakiben Mesalihi Hassa zabiti 
halktan dağılmalarını istemiştir. 

Halk bu talep karşısında "adalet 
isteriz. verdiğiniz sözü yerine getiri· 
niz. Çocuklarımızı öldüren hainleri, 
canileri kaçırmayınız,, diye bağırmı
ya başlamış ise ~e Mesalihi Hassa za
bitinin işareti ile zrrhlı otomobiller 
evvela havaya ateş açmıslardır 

Bu ateş karşısında halk açılıp da. 
ğrlmıya başlamış iken m-hh otomobil 
ler sebepsiz olarak halk üzerine mit
ralyözle ateşe başlamışlardır. 

Bu ateşten tahminen elli kişi yara
lı düşmüş, iki kişi ölmüştür. Birçok 
da ağır yaralı vardır . 

Halkı ci~niverek ... 
Zırhlı otomobillerin hal1<r ateşle biç 
meğe başladığı bir sırada Kuseyri 
Mustafanm bulunduğu zırhlı otomo
bil halkı çiğneyerek Halep istikame • 
tine geçmiştir . 

Bu srrada süvari müsellah kuvvet. 
ler yetişerek halkı kılıçla dağrtmağa 

ve hayvanlarla çiğnemeğe başlamış . 
!ardır. 

Bu srrad::ı yaralı bir genç, süvari · 
ler tarafmdan başı c;iifnenerek öldü. 
rülmi.iştür. Bu şiddetli tazyik kar. 
şısrnda halk dağılmış ve o ~ nro
testo makammdı:t olrnak üzere dük -
kl.Tllar açılmamıştır. 

Bu vak'a sekizde başlıyarak 11 de 
nihayet bulmuş ve o sırada Kolonel 
Merson idareyi eline almıştır . 

Halkın Ramazan olmasma rağ • 
men beşten sorı,ra evlerinden çıkma
ları menedilmiştir. 

· Ve hükumet 4rnnağı milisler tara
fından işgal edilmiştir. 2 'İlkkanun 
çarşamba sabahı tahminen bir tabur 
kadar asker Halepten Antakyaya ge· 
tirilmiştir , 

Süngi.ilü nöbetciler 
Antakya sokaklarında her iki eve 

bir süngülü nöbetçi ikame edilmiş, ge 
lip geçenlerin ve hatta kadınların bi. 
le üstleri aranmrya başlanmıştır. !{öy 
lüler şehire hıra.kılmamakta ve oto • 
mobillerin şehir haricine çıkmaları 

ınenolunmaktadrr. 

Bu mektubu yazdığını 2 !lkkanun 
akşamında Antakyada hayat mefluç 
bir haldeydi . 

Antakyadan 2 !lkkiı.nun tarihli ve 
müteaddit imzalan ihtiva eden aldı • 
ğımız bir mektubu aynen neşrediyo · 
ruz: 

Mendup ve mahalli otorite intihap 
esnasında Türk, Alevi, Çerkes ve Or 
todoksların Taşnaktan gayri bir kı 

sıın Ermenilerin intihaba iştirak 0t 
memek suretile gösterdikleri vahde 
tin manası ve ulvi gayesi hakkında 
efkarı umumiyeyi tereddüde sevket 
mek için bir takım beyannamelerle 
bu hareketin alelade bir intihap me 
selesi olduğunu ileri sürmeğe çalış 

maktadırlar. Hakikat tamanıile bu 
nun aksinedir. Halk namzetler üze 
rinde değil, prensip ve mukaddes ga 
ye üzerinde birleşmiş ve intihaba iş 
tirak etmemiştir. iştirak etmemenin 
manası falan veya falanın namzetti 
ğini kabul ettirmek için değil, sanr.a 
ğın Suriye ile hiçbir alakası olmadı 
ğını ve başlı başına istiklal istediğini 
cihan efkarı umumiyesine bir kcrre 
daha anlatmaktadır. · 

Sancağın hakiki ve yüzde doksan 
evlatlarının bu ~üşlincesinin muhte 
rem gazetenizle bütün dünyaya bir 
kerre daha ilanını isteriz. 

taatımız ü~ düşman tayyaresini dü
şürmüştür. 

-= 

1 GÜNÜN RÖPORTAJI] 

Bif pozarmdo lıararefli bir olı~verit 

Bitpazarına 
kimler düşüyor? 
Uzun boylu zayı! bir kadın. Başınd:ı siyah başörtü• 

sü var ... Başörtüsünü çenesinin altından bağla
mış. Üstünde mavi KrC;p satenden bir elbise ve kı3a laci
vert bir jaket ... Ayakıarındaki ayakkabılar hiçte eski de
ğil.. Yüzü d pudralı. a!lıklı ve rastıklı ... 

Elinde kırmrzı bir jaket --, - .-----.-------

1 k .• d d - . l cuyorsunuz, dıyorum. 
tutuyor: a et e e.gı ' tru-J - Ustüme bakıp da söylüyorsun, 
vakar bır manto galıba. ·aıye cevap \'eriyor, bu fantu.:ıyeye hiç 

- K.aç~ bu palto.. f bakma .. o, lazım da ondan .. 
- Bır lıra... - Lazım mı? .. Neden? 

Çarşı içinin kuvvetsiz ampullerle - Meslek icabı .. Ben şarkıcıyım? •• 
aydınlanan bu yolu bir Labi - - Şarkıcı mı? .. 
rent gibi!... Yandaki dükkaltlarda - Evet, kahvelerde şarkı f:>oylü· 
kendilerine gösterilen bütün ihtima- yorum. Sesim vardır .. Fak-ıt bu ay· 
ma rağmen solukluklarmdan ,eskilik· lnrda hastalandım, işsiz kaldım. Şim
l"'rinden hiç bir şey kaybetmemiş o- c/.i iyileştlın amma.. iş bul:ımadım •• 
lan eski paltoların , eski e.!lvaplarm, Yoksa bir iş bulsam. Bu esvaplar bi
hali, içinde katliam yapılmış, eski bir ze lazım. Ne kadar lüküs giyinsen o 
mabedin duvarlarına çivilennıis, san- kadar ücret alırsın. Hem sana bir şey 
ra da bırakıp çürütülmüş tcnahez ka- s0yliyeyim mi? Sesim fona drğildir. 
d2 vralara benziyorlar. \ allahi. 

- Bir lira mı bu manto? .. Nesine 
b:r lira .. Bir kere manto demiye bin 
!;&.hit ister, içinde dublörtiı bile yok .. 
Hem de pek ince bir şey ... Yazlık a
yol.. 

Satıcı kadın, dudaklarını yosma bir 
gülüşle büzerek: 

- Ağabey, diyor, ben de dUkkancı 
değilim ya .. Nem varsa onu satıyo

rum. 
Mantoyu eline alan dışarlıklı deli

kanlı iyice evirip çeviriyor: 
- Kızkardeşim için almak istiyo

rum. 
- Al, hel.8.1 olsun .. Istersım nişanlı

na al ,bana ne .. Ben bir papelı bili
rim .. 

- Fena değil , pek küçük .. 
- Nasıl küçük .. Tam O'l beş yaşın-

da çoouk giyiyordu bunu ... 
San saçlı genç, paltoyu bir ~ilki

yor, bir daha bakıyor, bir daha bakı
yor: 

- işime gelmez, bayan, diyor, yü
rüyüp gidiyor. 

- Sen bilirsin? .. Canm :::ağ olsun .. 

"Dükkancı değilim ki büyü. 
ğünü vereyirn ! ,, 

Kadının yüzünde bir gülümseme 
peyda oldu .. Bunun bir inkisar haya. 
li saklamak için çizilmiş, yapma bir 
gülümseyiş olduğunu farkrl~miye un
kan yok. 

Ben de yanına yaklaşıy0nıın: 

- Satılık mı manto? diyP. sordum. 
- Evet kardeş, bak .. Hem pek gü-

zel.. Sana da pek yaraşır kırmızı .. 
Yine kadıncağız kırmızı mantoyu 

ışığa tutuyor .. Bir yırtığı olmadığını 
göstermek istiyor. 

- Güzel amma, diyor~m. çok kü
çük bir şey .. 

- Sana pek ala olur .. Sen de pek 
iri değilsin ya! .. 

- Bana olur belki amma. kendi
me almıyorum. Alacağım krz, toplu
dur da .. 

- Ne yapayım kardeş, dükkancı 

değilim ki.. Sana biraz daha büyüğü
nü vereyim. Bu, benim, k.:!ndi malım . 

Kızımın eşyası. Kızım on br.~ yaşın

dadır. Onu satıyorum. 
Kendi üzerindeki elbise satrlrifo çık

saydı. her halde bu eı:ıki ınanlodan bi
raz daha kolay müşteri bulurdu, g::ıli
ba: 

- Maşallah , pek yoksuza da benze 

- Allah hayırlı iş versin .. 

Kadının dertler; 
Kadın, galiba dertleşecek bırinı a

nyormuş. Elindeki mantoyu müşteri
ye göstermekten vazgeçt i. Benimle 
beraber yürüyor : 

- Allah iş verir arnm3, diyor, ba
ş1mda şimdi bir bela var, asıi o izin 
vermiyor. Bir delikanh.. Ha, daha. 
yirmi üç, yirmi dört yaşında, civan ... 
Kardeş, ben şarkı söylerken sesime 
vurulmuş .. Hastalığımda bana bak
tı . Hastalıktan sonra "~imdı gidip 
şarkı sôyliyemezsin,. diyor. Kıskanı
yor. Beraber yaşıyoruz. 

- Kendisi çalışmıyor mu? 

- Çalışıyor amma, yalnız bana ba-
kıyor .. Çocuklara bakmıyor .. 

- Çocukların mı var? 

-Tam üç tane .. En büyüğü şu kır-
mm mantonun sahibidir, dedik ya .. 

- Çocukların mektebe gidiyor 
mu? 

- Hayır, kızım şokolataya gidiyor, 
oğlumun biri küfecilik yapıyor. H!rl 
daha pek masum .. Minimini. 

- Ne diye mantoyu snt1yorsun? 
Çocukların da bak, para kazanıyor • 
muş. 

- ilahı kardeş .. Herife, ri\kt para. 
~ı yetişiyor mu? . 

- Hani sana bakıyordu. Şimdi de 
rakı parasını vermekten bahsediyor. 
sun. 

- Batıa bakıyordu amma... Tabii 
iş bulursa bakar ... 

- Işi nedir? 
On üne bakıyor: 

- Vallahi bE:n de bilmiyn.-um, di
yor, ne iş bulursa onu yapar.. Her 
halde epey de kazan r .. Erkeğ~ ne i· 
ı:;ın var, diye sorulur mu' Bugilnler
dt' kazanmıyorum, diyor... Kazanmı
yor amma, rakıdan da va?.G'cçmiyor 
ki.. Yine o zık.kımı bulmalı.. Ben de 
karşısına geçip şarkı okumahyı;n .. 

Birden yanımızdan g~çen yaşlira 
blr bayanın . elindeki mRntoya pek 
dikkatli baktığını görünce, hemen 
ona döndü ve: 

- Satılık, teyzeciğim Nasıl, hoşu. 
na gitti mi? .. Alrr mısın? 

Ve benim yanımdan ttvrı!w:>r. 
Ben de bir yan sokağa s:ıpal'a~ et

rafıma bakma, bakına ilerliyoıı.ım .. 
• ı;ı ~ 
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Çorlu köylerinde 
bir çok f aideli 
isler basarıldı 

Karakış Bütün Şiddetyile Başladı l Osman iyede 
Umran 

Hareket'eri 

Çoı lu, (TAN) - Muratlı nahiyesinde, Misinli, Sul
tanköy, Pınarbaşı, Paşa köylerinde Atatürktin muhtelif 
şekillerdeki heykelltrinin açılma törenleri İlçebayımız ve 
Halkevi Başkanı Haşim Sürel, Ev yönetim kurulu azası 
ve muzıkasile çok kalabalık bir halk önünde yapılmıştır. 
Bu köylerden başka on sekiz köyümüzde de Yüksek Ya
ratıctmızın heykelleri törenlerle açılmıştır. 

Pınarbaşı köyünün beş 
sınıflı okulunun açılış töreni 
ve Misinlinin yine beş sınıflı 
okulunun temel atma töreni 
yapılmıştır. 

B ozöyükte eski 
Eser.er aranacak 

Osmaniye (Tan) - Uzun aenelet 
Cebelibereket vilayetine merkeıli1' 
etmiş olma.sına rağmen. Osmaniye 
imar noktasından hemer hiç ilPri git 
memiştir. Topraklan mümbit, mab· 
sulatı mütenevvi, bu itibarla da hay· 
li zengin olan kasabamızın qeledi : 
yesi, bellibaglı bir eser vücude getı· 
remcmiştir. 

Osmaniyenin temizliğine, tenviri• 
ne bakmıyan eski belediyenin yeri " 
ne geçen yeni belediye heyeti, bll " 
hassa Başkan Dr. Ahmet, iş göN • 
bilmek için her şeyden evvel vari • 
datı arttırmak lazımgeldiğini takdit 
etmiş, eskiden hiç mertebesinde o " 
lan belediye bütçesi on bir bin lira" 
ya çıkarılmıştır. Muratlı nahiyesinde bir 

mektep ve bir de Parti bina
sı ve Muratlıya bağlı Aşağı
sırt köyünde bir okul binası 
bitmek üzeredir. 

Bozöyük, (Tan) - 4.20 sene önce 
ilk temeli atılarak küçücük köylerin 
bir araya gelmesile vUcut bulan Bo
zöyüğiln bP.filUl'unda hakim birer 
bekçi ~bi duran iki tepe vardır· Bi· 
ri Kızıltepe, diğeri boz renkte bir' .(a~fomonunun, bir ltaffa önce yağan ille kardan sonraki manıarası 

Ilk iş olarak, 4500 lira sarfile bir 
mezbaha yapılmıştır. Belediyeye yıl• 
da 3500 lira varidat temin eden bil 
müessese, ayni zamanda mühim bit 
ihtiyacı tatmin eylemiştir. Çocuklar için obalar 

Beş köyde köy odalan v.e Velime· 
tede (Azatobası) yapılmıştır. Bu o
bada kazaya ba~lı muhtelif köyler -
den toplatılan kimsesiz vse bakımıııız 
çocukların okul açılıncıya kadar ia -
9elerl temin edilmiş, 35 çocuk Halk
evi tarafından giydirilmiştir. 

Hayvan ve ıiraat iıleri 
Köylere 15 boğa alınmış, Köprüce 

çiftliğinde at ve boğa ıslahı için bir 
depo tesis edilmiştir. Türkgücü kö
yünde 300.000 fidan yetiştirilmiştir. 

Ziraatçi Bay Salibin nezareti al
tında müfettişl~ten Seymen köyüne 
bir selektör makinesi gönderilerek 
yerleştirilmiş, civar köylerin tohum
tuıaan temizlenm.iye başlanmıştır. 

Merzifon da 
Su sıkıntısı 
Çekiliyor 

' Merzifon, (Tan) - Ka11abamızın 
en büyük ve mühim ihtiyacı sudur. 

Merzif onda içme suyu meselesinin 
halli için 300 bin küsur lira harca
narak yapılması lbımgelen tesisat 
proje8i 11ıhhiye ve bayındırlık ba • 

höyük. Bu höyüğün tepesinde altı. -------
şar metre derinliğinde iki su hazi-
nesi vardır ki ne zamana ait olduğu 
pek kestirilememektedir. Birkaç se -
ne evvel höyüğün eteklerindeki bir 
evin avlusu kazılırken mermer taş
lara, daha aşağılarda da snn'atk! • 
rane işlenmiş mozayiklere rastge -
!inmiş ve evvelce burada büyük bir 
manastır bulunduğu tahmin edilmiş· 
tir. Höyükte bi,.çok eski asarın go • 
mülü olduğu sanılmakta ve ilkba -
harda burada hafriyatta bulunula • 
cağı söylenilmektedir. 

Zilede Parti Kongre~i 
Zile, (TAN) - llçemiz C H. Parti

si kongresi bitmiş, İlçe Yönetim Ku
ruluna Fuat Akman, Kazım P~ay,, 
Feyzi Ekmen, Kaum Aşçı, Kazım Ka
leli, Hamdi Bilgin ve Hankeri Giray 
seçilmişlerdir. Bunlar, aralarından 

Fuat Akmam Reis seçmişlerdir. 

Balyede Parti Kongresi 
Balye, - İlçe Parti kongresi top

lanmış, yönetim kuruluna şunlar se
~ilmiştir: Abdullah Eral, Mustafa F..
gc, Mehmet I>oğan Liirlı, :Mustafa İn
al, Adli GUn·n. 

Karamanda 

su araştırıhyor 

K araıııan, (Tan) - Ka
raman ve çevresinin 

çok eski devirlerdenberi de -
vaın eden kuraklık derdine 
çare bulunmasına çalışılıyor. 
25 kilometre u:aktaki Zengin 
deresi ~·varında dört ay ev
vel arteziyen kıquıarı açıla
rak :.u araştırınııla.'ına baş

la"' •r·, · ~ fakat 15? metre de
•ını.ğo ~adar ka1••dığı halde 
müsbet bir netice alınamamış 
tır. ':' metre derlnliğe inil· 
diği ~·.~ <4irde su buıunac.ağı ve 

bli hay. ti mayiin yi.iksek bir 
tazyikle fışkıracağı, yapıtan 

kesı••ereı istinad~ l kuvvetle 
ı:muın aktadır. 

Uıı ı~lı· yakındaı, al~kadar 

ulan I< cnya Var ~ Cenıal 

Sar• t ltç. ile saylavı ~rımızdaıı 
Sediz ,. ydilek A. ~ıza. Hanı· 
di ilı;e'l' 01e ıelmi~·t• su araş
tırılan yere gidere.< tetkikat. 
ta n .. ·•• rımuşlardır. 

Vilayet konJ?;resine ı:idecek murah
haslar da sunlardır: Abdullah Erat, 
Mu~tafa Ege, Niyazi Akyürek, Ahmet 

AkY!Ll!· 

Aydında dikiş kursu 
kanlıklannca t&8dik edilmi' bulunu· 
~na~~m~~anukMbinlira===========================~ 

11rfoluna.bilecektir. 
Mevcut para. yetmediğinden Be

lediyeler Bankuından borç almma

aına karar verilmif, fakat muamele 
henüz tekemmül eylememiştir. Işte 

bu yüzden ıu tesiııatı ~ine başlanı

lamamaktadır. 

Diğer taraftan, Merzif onun sulan 
gtın geçtikçe muzır bir mahiyet al -
maktadır. BunuJ sebebi, yeni su yol
la.rile uğr~an belediyenin tamamen 
bozulan eeki su yollarile meşgul ola
ma.mwdır. 

Belediyeler Bankaemdan l!tikraz 
ifln.i.n bir an evvel biUrilme8i ve .bu
rada BU meselesinin halline ba,lanıl
muı, herkeıin beklediği bir hizmet-

tir. 

Suıığırlıkta Parti 
Seçmeleri 

~U8ığtrlık - Parti yönkuruh:ı aza. 
hklanna şu zevat seçil~tir: 

Aydın, (TAN) - Burada 
açılan biçki '\'e dikiş kur

suna 36 ki i yazılmış, kurs 40 
gün sürmüştür. Kızlannuzın ha
zırladıklan eserler, Söke llalk-
e'\inde teşhir edilmiştir. 

~ 

Kuım Balat, Hüsnü Aykut, Meh· 
met Emin, Ibrahim Çaylak, Nuri Ak 

l'ukariki resim, kursu bitiren 
yol, Şaban Temizer, Hüseyin A~an .. 

ı. kızlan bir arada g&terlyor. 

1 Burdur da 
yakacak 
odun yok 

Kamın Balat ile HUenll Aykut, Ka- Burdur, (T~"'I) - Kışrn oırdenbi-

mll Karan ve Salih Eren de il kon· re gelmesi, mahrukat buhranının şid-
gresine mümeuil olarak ayrılmış - --======-=====---- detle hissedilmesine sebep ol,1ıu;,tur. 
1 rdır Antalyada Atıt a • Kau.bamızda odun kilo ile değil, 

Konyada Parti KonKreai 
Konya. - C. H. Partisi ilyön kuru

lu kongresi yapılmıf, yeni ilçeyön 
kuruluna fU zevat seçilmiştir: 

Awkat Tahir Mıhçı, Awkat Na -
zif, il daimi encümeni üyeleri ı<len 
Ömer Baysal, öğretmen Faik Soy
man, Göz doktoru Hulki Amil Gey
men ve e,i Cahide Geymen, eczacı Ib 
rahim, avukat Ali Rıza, eczacı Meh
met. 

Müsabakaları köylülerin hayvanla getirdikl!ri yük. 
Antalya, (TA.~) - Emniyet Direk- lE:r; tartılmadan ve pazar!ıkla alınır. 

törü Kemal tarafından tertip olunan Geçen sene bu mevsimde 10 - 30 ku
atış müsabakasında Vali Sahip Ürke ruşa. satılan bir yük odun, bu sene iki 
ile memurlar da bulunmuş, birincihği misli pahalılaşmıştır. Belediye bu-
3 üncü Komiser, ikinciliği polis Şükrü nun önüne geçmek için narh koyarak 
Kaya, üçüncülüğü. Mustafa. Kutlay odun yüküne 15 - 25 kurug fiyat biç. 
kazanmışlardır • migse de, bunu az gören köylüler ka-

Vali, atıcılığın ehemmiyeti haklan- snbam17,a odun getirmemiye ve odun
da kısa bir hitabede bulunmuş ve ka- tarını şehirden bir iki kilometre u
zananlara hediye edilen saatleri biz- zakta satmıya başlamışlardır. Halk, 
zat vermiştir. oraya kadar yürü:yerek gidip, köylü. 

Karakış her tarafta 
kendini gösteriyor 
Kastamonu, (TAN) - Birkaç gündenberi havalar 

ilimizde oldukça s ·ğuk geçmiş, kar yağmağa başlamıştır. 
Şehrin manzarası birdenbire değişmiş ve bembeyaz kesil
miş, karın irtifaı 25 - 30 santimi bulmuştur Şehir hari
cinde bu yükseklik hemen hemen 40 santime ;rkmıştır. 

Karı gören köylüler, pa
zara çokça odun ve könıiir 
getirmişler, bu sayede mah
rukat fiyatları geçen hafta
dakine göre biraz ucuzla
mıştır. 

Samsunda karakıı 

Samsun, (q'!AN) - Bu
rada mahrukat ötedenberi 
köylülerin getirip araba ve 
hayvanlarla sattığı odun ve 
kömürle temin ediliyordu. 

Bu hal şehrin· glizelliğini bozuyor. 

Deniz ve 
kafes için

de balık 
zmir - 'Hidayet Ke;;ıti ısminde bi

ri, Mersinli 'ile Salhane arasında ve 
deniz içinde 100 metre uzunluğun
da, 50 metre genişliğinde bir balık 
kafesi kurmak ve burada cine ba -
hklar yetiştirip satmak üzere mü
saade verilmesi için belediyeye mü
racaat etmiştir. 

Belediye meseleyi tetkik etmekte
dir. 

diye belediye mahrukatın araba ve 
hayvanlarla sokaklarda satılmasını 
menetmiş, satışların hemen hepsi de 
şehir harici denecek kadar uzak 
birkaç yerde yapılmasını emretmiş - j-------------
tir. Bu suretle şehrin bir çirkinliği -----.=esıwm ..._~'--=•~ 
ortadan kaldırılmıştır, fakat, herkes KOÇUK MEMLEKET 
işini gücünü bırakıp kömür ve odun HABERLERi 
almak için gündUzlcri oralara gide - • s be edl r\.'as 1 ~·e 1 daimi encUınenıne 
mediğinden, akşam Üzerleri de ya \' h 
mahrukat buhranı hissediliyor, ya _ a ap, Kamil, .Ha.ki seçilnıişler-

d 
dir. 

hut belediyenin kararın an sonra bir * Çocuk Esirgeme Kurumu umu-·1 kaç misli artan fiyatlan kesesine ... 
uygun bulmıyanlar bu ihtiyaçlarını merkezi, Mn bir yıldaki iyi 
temin edemeden dönüyorlar. çalışmalarından dolayı Sn·as 

Şiddetli soğuklar henüz dinmemiş- şubesince takdir edilmlstir. 
tir. Etraftaki tepelere kar yağmış- • Zara ilçesi baJ·tarlığına • Cemal 
tır, nerede ise Samsuna da yağa _ ToJ>ram tayin edilmiştir. 
caktır. Yollarda kar olduğu için 0 • • G~,..n zirai sene içinde Akhisar 
dun ve kömür gelmesi de se)Tekleş- zürrama muhtelif milli teşek-
mi,tir. küller tarafından yapılan J·ar-

Belediyenin mahrukat derdine ça- dnn bir buçuk milyon llraayı 
re bulması bekleniyor. g~miştir • 

Urfacla Kıı * Akhisar şar kurulu mesai ini bi • 
Urfa, (Tan) _ Burada kış başla- tinniş, faaiiyetinden dolayı şar 

mıştır. Sürekli yağmurlar yağıyor. baya takdir "'8 teşekkürlerini 
Bu yıl Urfada odun ve kömlir bildirmiı;;tir. 

buhranı vardır. Bu yüzden birçok * Ç'anakkalede mektupçu Yetkinin 
aileler mahnıkatsız kalmışlardır. ba.5kanlığı altında yapılan top· 

Bigac:la soğuklar lantılarda be::; yıllık kÖJ' kal -
Biga, (Tan) - 24 Birinciteşrinde ktnma programı hazırlanmakta 

düşmiye başbyan kar, Biga dağlan - dır • 
nı ba~tanbaşa ağartmıştır. Şehre de "' İzmir belediyesinin ekmek fabrf-
birkaç saat kar yağmış ise de tuttu- kası kurmak için RusJ·aclan ge 
ramamıştır. tirttiği mütehassts tetkiklere 

Ortalığın soğumasına rağmen o • haşlamıştır . 
dun fiyatlarında bir yükseklik yok- * ~lalatyada 20 bin liralık arazi i!IJ-
tur. En iyi bir araba kalın meşe o- timUik olunarak bir men-acılık 
dunu iki buçuk liraya kolaylıkla tt~- istasyonu tesisine kara; veril. 
darik edilmektedir. Büyücek hayvan miştir. 

yükleri 25 kuruştur. • Havzada göçmenler i~in yapılan 
Burada kömürle kışı geçirmek l- 46 e\.in hı~tı bitmiştir. 

det olmadıi'ından fazla rağbetsizlik • Hav:r.ada yeni sene f~lnde blr par· 
yüzünden kömürcüler de fiyatları ti blna."1 yapılacaktır., 
yükseltememişlerdir. * Antalyadan Almanya~·a g~en ay 

iki bin ~'Üz altı ton hububat lh· 
raç edilml!jtlr. 

nün istediği fiyatla odun alrrı"kta, üs
telik bir de bunları kasabaya getir
rue.k uhmetine ka.tlanınaktadrr. * Kaş kaza.,mda yerleştirilmek tize· 

re Antalyaya gönderilen altmış 
muhacir Kızılay tarafından gi~· 

dirilmi Ur. 

Fakir halk ise odunsuz, ya~acaksız 
kalmıştır. Bu müşkül vaziyetin önü
ne geçilmesi, yerinde ve beklenilen 
bir hizmet olacaktır. ..,. ........................................ ,._un ... ·•a .. ·•w .. ........, 

1700 lira sarfile 19 dükkandan ib• 
ret bir et ve sebze hali de yapılmış• 
tır ki buradan belediye senevi bili 
lira temin etmektedir. 

Eşeklerle et nakliyatı menedilmiş• 
tir. Şimdi bu iş arabalarla görülü • 
yor. 

Bir buçuk hektarlık sahada asri 
bir park yapıldığı gibi elektrik tesi· 
satı için müteahhitle anlagmıgtıt• 
Onümtizdeki sene içinde kasabamı • 
zın medeni ı~ığs. ka vueacağı umulu • 
yor. 

Temiz içme suyu işinin 937 11ene5l 
içinde halledileceeği muhakkak saY11 
maktadır. 

Kasaba içinde bir buçuk kilometrf 
uzunluğunda bir de şose yapılnuf • 
tır. 

Görülilyor Ki umran hareketıetf 
Osmaniye c ancak şiıiıdi tşıa~ 
bulunuyor. 

Ziledeki 
Elektrik 
Tesisatı 
Zile, (Tan) - Kasabamızm etelr" 

trik tenviratı pek iptidai bir hald' 
olup sık sık arızalar görülmekte fi 
bu iş belediyenin birçok masraf• 
girmesine sebep olmaktadır. Beledi• 
yemiz, ihtiyaca k.8.fi elektrik tesil•tl 
yapmak için martta bir elektrik ırıii• 
bendisi getirterek tetkikat icra et • 
tirmiş ve hazırlanan proje Nafia ,., 
kalctine gönderilmişse de bazı noJC• 
sanlar görülerek bunların ikmali i• 
çin iade olunmuştur. 

Yeni elektrik tesisatı hakkında t1" 
dığım malumat şudur: 
Kasabamızın şimali garbisinde oll 

kilometre imtidadında bir boğaz vı 
bunun içinden geçen ve birçok de" 
ğirmenleri işleten bir dere vardJJ'• 
Dere, ovanın sulanmasını temin r 
~~ kanala akmaktadır. Işte bu de • 
gırmenlerden altısı istimlak olun:ıralı 
1300 metrelik yeni bir kanal açıl•' 
cak, kanalın nihayetine bir su köşltil 
yapılacaktır. 150 beygir kuvvetind• 
bir su turbini ile kasabamızın elelC " 
trik ihtiyacı mükemmelen temin ° ~ 
lunacaktır. 

1 Bu maksatla belediyemiz, beş Y1 : 
da ödenmek üzere Belediyeler SaJI 
kasından 46 bin lira borç alacaktır• 

Maniıada Fakir Çocuklar• 
Yardım ttf 

Manisa, (TAN) - Valimiz !.JU 
Kırdar ile Kültür Direktörü Naili?~ 
renin yardımlarile, ilk okullardaki ~' 
maye heyetleri büyük bir hara:re 
çalışmağa koyulmuşlardır. il 
~ yüzden fazla fakir ve ki.ın!e'U· 

çocuga elbise ve kundura teının ed ~ 
diği gibi sıcak yemek verilmek uı 
icap eden hazırlıklara da başlaJIJlılllf 
tır. . . eJ1 rY 

Bu gibi işlerde daima yardıın JC~ 
nl uzatan keresteci Maksud ile bS $'' 
Mustafa oğlu Hilmi tarafından. d~ 
karya ilk okulu talebesinden 64 Jc~. 
fakir çocuğa elbise ve ayakkabı " 
miştir. 
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ISA-ORTA -uzun datgah neşriyatı iki misli Aaha p.,hah radyo•ar kadar temiz ve berrak olan yeni R. C. A. radyosunun 
5 T. - 4 modeli geldi. Yalnız 160 liraya saıuan bu radyoyu ayda 12 lira vermek suretile derhal evinize göndertiniz. 

O. T. T. A. S. BOURLA BiRADERLER e Ssı. 

iCiN-

ihtira illnı 
"Çimento ile mümasil maddele&' 

pişirilmesi için usul ve tesisat,, hak -
kmda istihsal olunan 11 Nisan 1933 
günlü ve 1548 sayılı ihtira beratı bu 
defa mevkii fiile konmak üzere aha
re devrüf erağ veya icar edileceğinden 
talip olanların Galatada, İktisat ha • 
nmda Robert Ferriye müracaatları 
ilin olunur. 

~------~ Zührevi ve cild hastalıklart 

or. Hayri Ömer 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
karşısında No.313 Telefon: 4358fl 

Sa.b.ibi:Ahmet Emin YALMAN -

Umumi Neşnyatı ldare Eden: 
S. SALIM 

.SAT 1 Ş 
YERLER

. 
Guetecllik ve Nefriyat Ttlrk Lld.tet 
Sirketi. Basıldıir yer: TAN matbaası 1 

HELE SÔKÔQ 
KEMiKLERiM 
• iSi NA6i LDi • 

1'4•rke~.i : Maden kömürü işleri T. A. Ş. Bahçekapı faş Han Telefon; 21195 
Calat : Türkiye Iş Bankası şubesi Telefon: 44630 

l:u .. ııı.>ul : Adapazal'1 Türk Ticaret Bankası, Bahçekapı Taş Han Tele. 22042 
Ankara : Yenişehir, Ali Nazmi apartımanr. Telefon 1162 
Ankara : Adapazar·Türk Ticaret Bankası Tel şube 2316, Müdüriyet: 2319 

DAiMA P 
l'"---Çünkü 

Bronşitinizi, ökaürüğünüzü süratle geçirir, 
boğaı. ve ciğer nahiyelerini temizler, seainiz 
kısıldıysa açar ve ııhhatinizi iade eder. 

'--------~------..:...~-

Pastil 
' 
For 

Nezle ve bron · 
şite, bunlardan 
mütevellit ök 
sürük, ses kısıl 
lığı, boğaz~ ne 
feı borusu ilti· 
hablarma en 
kat'i devadır. 
Göğüs nezlele · 
rini izale ve has 
talıkları tedavi 
eder. 

Pastil F or.u lh.maı etmeyinız ! 

-~ 
. 
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----Bütün dünya·· 

POKER 
Tıraf bıçaklarını kullantY0 t· 

Siz de ahnıı. 
POKER PLAY Marka•"' 

dikkat ediniz . -f 
Belediye Sular 'idaresinde~:, 
Kı;} mevsiminde su saatlerinin dondan kırılma tehl1~; 

si vardır.Bunun önüne geçmek ve yok yere tamir P8'~ 
vermemek için tedbir alınması hususuna sayın abonele 

dikkati celbolunur. ( 3431) 


