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193 7 BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

Bu kUp~mlan toplayınız 1 O kupo
na kartı Yeni Çocuk Anıiklope
diıini fJ 1/2 kuruta alab'ilirainiz. 

ALMANYA HUCUMA GECTI 
Avusturya ı 
Günü Çok u 

ilhakı 
Yakın 

Paris Gazeteleri Hitler 
Almanyasını Acı Bir 
Dille İttiham ediyor 

Londra 21 (Radyo - Tan) - Avusturyada son günlerde 
Alman istilası korkusu şiddetle hüküm sürmektedir. Nazilerin 
gizli faailyetine kar~ı gelemiyen umumi emniyet müdürü B. Stil 
mer azledilmiş. Yerine tam istiklal taraf tan B. Skulb getirilmiş 
tir. Alman gazeteleri bu harekete fena kızmışlardır. Ve bunu A 
vusturyada naziliğc karşı indirilmiş bi:- sille olarak gösteriyor 

ı- Hatayda 

Türkçe 

I 
Yakında Viyanada "lstikliı.li koru

ma" adı altında bir teşekkül meyda
na gelmesi bekleniyor. Avusturya 
Cümhur reisi Viyanada harbiye mek 
ttbi talebesine karşı söylediği bir nu 
tukta şöyle demiştir. ",Başvekil, A. 
vusturya hudutlannı şiddetle koru. 

\'oıiyeti ~ok naıikleıtiği 
onfa§dan Avusturya Ba§

vekili M. Şuınig 

Ankara, 21 (Tan muhabirinden) - yacak kudrette bir ordu teşkiline 

Kömur 
inkılabı 

A nkarad& Sergi binasında 

sessiz aadasız bir çalıt· 
bıa devam ediyor. Bir aya kadar 
l'ürkiyenin ilk hakiki milletlera
tası sergisi burada açılacak. 

Dün bina önünden geçiyor
dum. İçeri girdim. Neler hazır· 
landığını görmek iıtedim. Doğ
rusu bir ay ıonra kapılarını aça· 
cak bir ıergi yerinde şimdilik 
Çok bir §ey görmeyi beklemiyor· 
dum. .. .. 

Fakat öyle bir çalışma ve bunun 
o kadar güzel eserleri karşı

tıncıa kaldım ki sevinçten ve iftihar
dan gözlerim yaşardı. 

Antakyada Türk harflerine kar§ı bü

yük bir alaka gösterilmektedir. On 
beş gün evvel Türkiyeden 2 bin alfa
be getirtilmiş, yetişmediği için 1.500 
tane daha ısmarlanmıştır. Kadın, er
kek, her olmma yazma bilmiyen mek. 
teplerde gençler tarafından açılan ye 
ni gece kurslarına devam ediyorlar. 
Şimdiye kadar binlerce ümmi, oku
yup yazma öğrenmiştir. 

gayret etmektedir." 

BERLlN GAZETELER! 
ÇOK HlDDETLl 

Bcrlin 21 (TAN) - Avusturya 
Başvekili Bay Şuşniğin son Peşte ~e 
yahati gazetelerde gayrimüsait tefsir 
lcre yol açmış bulunuyor. Matbuat 
bu seyahati, Almanya aleyhinde bir 
hareket olarak gösterdikten sonra 

(Arkası Sa. 4, SU. 6 da) 

Sergide gördüğüm sevgi ve bilgi 

cloıu, çok verimli çalışma bendeki şu Milli küme ma~larmın dün TaT<sim 
kanaati bir kat daha kuvvetlendirdi: manzara /arından 

sfadyomundaki 

'l'ürk gencinin çalı§Ina ve yaratma 
kudretine hudut yoktur. Emniyetsiz
lik ve vesayet esası üzerine kurulan 
köhne ve boğucu kırtasiyecilik nere. 
elen kalkarsa derhal Türk yaratma 
kudretinin güzel eserleri orada beli
l'i:vor ve az zamanda taşıyor. 

'l'ürkiyenin gelecek inkılap hamle-

Milli Küme için 
Maçlar Başladı 

Beşiktaş Feneri Yendi, 
61 hiç §liphesiz idari inkılap olacaktır. 
O zaman yeni, rasyonel teknikle idare 
ettiğimiz, çalışanlara hudutsuz emni
~et gösterdiğimiz sahalarda vardığı. 
~Uz neticeleri, idare makinesinin her Berabere 
el.tbesinde bulabileceğiz. Türk genci 
tanı itimada layıktır. Daha iyi unsur
lar ancak bu itimada dayanan ıstıfa 
'ayesinde ye~bilecektir. 

Kaldı, lzmirde 

Güneşle Galatasaray 

Doğanspor, Ankarada 

Genç) erbirliği 

Yeralfı ôlemi 

S erginin en dikkate layık yeri 
maden arama idaresinin ha

~rladığı kömür madenidir. Bir gale
l'iden içeri giriyorsunuz. Kendinizi 
~,~hal yeraltı aleminde buluyorsunuz. 
~ tarafta istinat direkleri, maden 
~alarının loş ışığı altında parhyan 

OlnUr satıhlan, yana doğru karan. 
hıt galeriler, ortada bir dekovil hattı 
\'e vagonları ... 

Dikkate değen taraf şu ki ~. on 
t?ı.etre uzunluğunda bir saha içinde u
~n bir mesafe hissi uyandırılıyor. 
lahdut adımlar attığınız halde ye- : 

~altındaki bir madende uzun uz8ı-i1YR •• 
01~bğınızı zannediyorsunuz. :' J 'i 
l{apıdan girerken ortası h ~lu 

• Alımet Emin Y ALM'l4.~ unkü 
• (Arkası sa. ıo, sn 4 te> lı 

Kazandılar 

· Millt kümeye ayrılmış olan klilpler 
arasında dün lstanbul, Ankara ve lz

mirde müsabakalara başlandı. lstan
bulda yapılan maçlar dün Galatasa-

ralya Güneş ve Beşikta§la Fenerbah 

çe arasında yapıldı. Neticede Güneş. 

le Galatasaray 2 - 2 berabere kaldı-
lar. Fenerbahçe ise Beşiktaşın karşı. 

sında 2 - 1 mağ!Up oldu. 
Ankara maçı ise Gençler Birliği ile 

Gilç klüpleri arasında yapıldı ve Genç

ler Birliği 4 - 2 galip geldi. 
Izmifde birleşik klüplerden Doğan. 

sporla Uçok çarpıştılar. Neticede Do

ğanspor 4 - 2 ile maçı kazandı. Dünkil 

ma~}ardan heyecan· maçların bütün tafsilatı spor sayfa· 

bir enstantane mızdadır. 

ı_.~.~·········-···························································~····ı 1 Atatürk Büstünün Açılış Töreninden Canh Bir Görünüş t 

Radyo İle 
Yeni Bir 
Tecrübe 

Markoni Y1ld1zlarla 

Konuşmıya Çalışıyor 
Roma, 21 (A.A. l - B. Markoni, 

kısa radyo dalgaları ile enerji nakli 
Uzcrinde taharriyattn bulunmakta -

:Mikro Ondlar üzerinde 35 tecrübe. 
nin yapıldığı Rapoallo Radyo istas· 
yonunu birkaç gün evvel ziyaret e· 
den Alman Profesör Dr. Şnayder İtal 
yan akademisi azasının radyo ile e
lektrik enerjisi nakletme meselesini 
pratik sahada halletmiş olduğunu bil 

dirmişti . , \ 
Bazı İtalyan gazeteleri, bu haberi 

teyit etmektedir 
Dünkü Popoli Di Roma bu hususta 

diyor ki : 
"B. Markoni tecrübelerinden bah· 

(Arkası Sa. 4, Sil. 4 tel 

:-~···················· ... -.: 
f Rüstemin j 

Destanı i 
Arkadaşımız "Burhan Fe • ı 

tek" in tertip etmiş olduğu t 
nıuaınınalı spor hikayesinin + 
halledilmiş şekli ve mükafat : 
kazananların listesi bugün o- i 
nuncu sayfamızdadır. t 

............................. 

Sefimiz AtatUrk'iin 
' Balıklıya Konulan Büstü 

Merasimie Açıldı Dun 
Vali Muhiddin Üstün dağ Kısa Bir Hitabe 

ile örtünün Kurdelesini Kesti 

Dün Balıklı Rum hastanesi bahçesine merasimle Ata· 
türk büstü rekzedilmiştir. Bu münasebetle, büstün diki· 
Jecee-i YP.rde bir toplantı ve merasim yapılmıştır. 

\Tali Muhiddin Ust{Wdağlrı .rmn.1 ·cLiltektörli.i."iLııamm E 'nönü me.r. 
kez mcmunı, ~hir mecll i azaları ve \ili.yet ileri gelenlerinin de hazır bu. 
lunduğu merasime saat on beşte başlanmıştır. 

Önce, Eskişehir Meb'usu tstcmat \'erdiği bir nutukla Atatürkün vatana 
olan hizmetlerini minnetle anmış, yurtda.şların en kalbi bağlılığını teyit 

Meb'us 8. lstamat nutuk· 
söylerken •• 

etmiştir. Müteakiben, Avukat La
zaraki Kürkçüoğlu da birkaç söz söy
lemiş, bu arada hastanenin kısa bir 
tarihçesini yapmıştır. 

Bundan sonra Vali Muhiddin Us
tündağdan, büstlin açılması rica e. 
dilmiştir. Vali, büyük bir şefkat ve 
insaniyet müessesesinde Atatürkün 
bUstünün bulunması üzerindeki sami. 
mi hislerin: ifade ederek altın bir ma
kasla büstün örtü kurdeliısını bahçe
deki binlerce halkın alkı!';ları arasın. 
da kesmiştir. 

Daha sonra, bando, istiklal ve 
Cümhuriyct marşlarını çalmış, Ga. 
latasaray, Kurtuluş, Kumkapı, B&
yoğlu. Samatya, Arnavutköy, Beşik
taş, Üsküdar, Kuruçeşme, Yeniköy, 
Kuzguncuk, Boyacrköy, Yenimahalle. 
Büyükdere, Heybeli, Tarabya, Kadı. 
köy, Yeşilköy ve Burgazada.sı Rum 
cemaatlerinin gönderdikleri çelenkler 
oüstün etrafına yerleştirilmistir. 

Büstün kaide taşında: "Dünyanın 

(Arkası Sa. 4, SU. 5 te) 

HORA iM 
TAN'IN 

YENITARIHI 
TEFRIKASI 

"TAN" pelc yakında büyüli 
tarihi bir tefrikayı okuyu
cularına sunacaktır. Büyüle 
bir Türk kahramanı olan 
Horasanlı Ebu Müslim'in 
ya§affığı müfhi§ macerala· 
rı "Kerbelô Faciası" ndan 
sonra "TAN" sütunlarında 

heyecanla fakip edeceksiniz. "Kerbe16 Faciası" ndan sonra onu takip eden Jian
h ve korkunç maceralar tarihi tefrikamııda sizi sonuna kadar sürülcliyecelctir. 
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:················································: 
f HAFTADA BiR l 1 DÜNKÜ TOPRAK BAYRAMINDAN iNTiBALAR 1 Bir Mum 

Yiiziinden 
Yangın 

.................................•.............. : 

DİNLENE DİNLENE 
B ir balıkçı kahvesinde dinle· 

dinı: 

Saç sobanın etrafında, toplan • 
mıştılar. Kandillili Nuri anlatıyor
du: 

- Denizde birini görUrsem, he· 
men kaçarım. 

- Amma yaptın ha! insan de. 
ğil misin seni Hem merhametin 
yok mu? 

- Var. Var amma dinle de bak, 
bana hak vermez misin. Cözleri • 
ni boşluğa dikerek söylüyordu: 

- .... Dört sene evvel bir ak • 
~am üzeri Kandilli r4htımından ge
çiyordum. Denizde havaya dikil • 
miş tki kol gördüm. Hemen bir ııe 
feste iskeleye koştum, sandalı in· 
dirdim. Aksi ıibi kUreğin birini de 
kayıkhanede unutmu,um. Tek kU 
rekle, bin nıüşkUlatla denizdeki a· 
damın yanına yaklaştım. Tam tu. 
tacnğım sırada akıntının yaptığı 

aynalar denizdeki adamı aşağıya 
aldı. Biraz dinledim. Tekrar yu
karı çıktı. Bu sefer hemen saçların 
dan yakaladım. Qüç bel! sandala 
çekfon" 18-19 yaşlarında bir genç 
ıkız idi. Yüzükoyun basamak tah
tasına yatırdım. Sırtına bastım ve 
yuttuğu suları kusturdum. Kendi 
ne geldi ve hafifçe 

"- Anne! diye seslendi. 
Karakola gittik. ifade, istintak, 

falan fil!n, Kuzguncukta bir mu· 
e.llinıin kızı oldufunu anladık. Ken 
'dine geldiği zaman ilk i'i bana te· 
~ekkür etmek oldu. Adresini ver
di ve eve çağırdı. üç gün oonra 
elli kuruş kadar masraf ettim. Ver 
diği adrese gittim. Ben kapıyı çal
mak üzere iken bir bay çıktı. 

- Ne istiyorsun? Diye sordu. 

ral Az para da değil! Allah bere
ket versin! 

Bir bafka &ün yukarıdan akın • 
ti.le bir sandal iniyordu. Fakat pek 
dıkkatsiz iniyordu. içimden "şim 
di aşağıdan bir motör' çıkarsa ne 
olur?,, dememe kalmadı. Bir mo
tör çıktı, sandalı biçti. içeridekiler 
denize döküldüler. Hemen sandalı 
indirdim. Bu adamları da güç be
lli kurtardım. Karakola götürdüm. 
istintak, ifade saatlerce vakit kay 
bettim. Üstelik hasta da · oldum. 
L!kin karakoldan da teşekkür etti 
ler. 

Derken efendim! Ceçen sene yi
ne böyle bir vak'a oldu. Belediye
nin bilmem ne nakline mahsus 
kayığını bir motöre bağlamışlar. 
Kayıktakiler akıntıda tekne ida • 
resini bilmiyorlar. "Aman bre dev 
rllecekler" dememe kalmadan ala
bura oldular. Hepsi denize.. Ben 
lıaydi sandala. Ne ise denizden 
topladık bunları. Hiçbiri de yüzme 
bilmiyormuş. 

Karakoldan bize bir takdirna • 
me verdiler. Oradakiler dedi ki: 

- Bir itfaiye neferi yaralansa' 
mükt\fat alıyor. Sen de arzuhal 
ver bu kadar can kurtardın. Bah· 
fiş iste! Dediler. 

16 kuruşluk pul aldım. Bir güz.el 
arzuhal yazdırdım. Makine ile. için 
de kaç can kurtardığı.mı yazdım. 

mürüvvete endaze olmaL Bana 
bir münasip mükafat vıtriniz de· 
dim. 

Bekledik bre bekledik .• Sonunda 
arzuhal geri geldi. Altına meşru
hat vermişler: 

Dün Toprak 
Bayramı 
Kutlandı 

600 vatandaş Halkalıda 
bir arada yemek yedi 
Toprak Bayramı dün Halkalıdaki Ziraat Mek

köylü 

Evvelki gece geç vakit, Topa.ll~ 
bir yangın çıkmıı;ı ve bir hayli bil)'Ü• 

mek istidadı göstermiştir. Ateş, H~~· 
dek sokağında Osman isminde bırı· 
nin ahırından çıkmıştır. 

Osman, elinde bir mumla, ba)rvan· 
!ara yem vermek üzere ahıra girııti~. 
mumu bir tahta üzerine bıraknuş. bU.. 
ra.da mumun ateşiyle tahta tutuşı:nu~, 
az zamanda ahır yandığı gibi, bitişt· 
ğindeki kömür deposu, kasap Yaninin 
evinin saçaklan kısmen yandıktan 
sonra itfaiye tarafından söndürülınUŞ 
tür. Osman hakkında, dikkatsizlikle 
yangına sebebiyet verdiği hususunda 
takibat yapılmaktadır. 

ilan Tophyan 
Dolandırıcılar 

B a z ı g a z e t e l e r e nıetı• 
s u b i y e t iddia.sile ilan topla.. 

yap, abone kaydeden vesair nıenf&" 
atler teminine çalışan bir takım kiJll• 

seler hakkında Dahiliye Vekaleti.ne 
yapılan şikayetler artmıştır. oaııa 
çok köylere sokularak gazeteci un -
vanı altında halktan para sızdırall 

veya merkezlere, dairelere başvura
rak ilan toplayan dolandırıcılar için 
zaten vekalet, idare amirler.inin DlU· 

teyakkız bulunmalarını emretmiş bU 

lunmaktadır. Bu son şikayetler uıe· 
rine "yeniden şiddetli emir verilıneSi 
zaruri görülmüştür. Bu hususta ,.,.. 
lilere gönderilen bir emirde: 

1 
- Muallim Bay falanın evini a-

riyorunı. Dedim. 

"Kanun mucibince herkes de -
nizdeki kazazedeyi kurtarınıya nıec 
burdur. Kurtarmasa idi. Ceza gö. 
rürdü,, diye. 

tebinde çok kalabalık bir şehirli, çiftçi ve 
kütlesipin iştiraki y.le kutlanmıştır. Cıvılda§an t oprak ~ocukları 

1 - !lan, abone vesair gazete iş
lerile uğraşanlarda mahallin en bil• 
yük mülkiye memurları tarafında.Il 
tasdik edilmiş vesikalar bulunacak• 
tır. 

- Benim! Ne istiyorsun? Dedi. 
Ben de kızını kurtardığımı anlat
tını. 

- Ha! Eve gidin de görüşün! 

Şimdi ne zaman denizde bir ka
zazede görsem hemen kaçarım. 

ÇUnkU kanunun şakası yoktur. 

Halkalıdaki merasime davet edilen- l 
!er sabahleyin Sirkeciden 9,40 ve 1 
10,30 da kalkan trenlerle Y.eşilköye, Haliç Tersanesi 

2 - Bugüne kadar bu işlerle ul • 
ra.şmak için vesika almış olanlarIJl 
ellerindeki vesikaları yeniden tetkik 
edilecektir. Bundan sonra müracaat 

Ben vapura yetişeceğim. Diyerek 
beni kapıda bıraktı gitti. Ben ev• 
girdim. lspanakli yumurta ile ik· 
raııı ettiler ve avdette etime Uç 
lira verdiler. Eh! Bir cana Uç li· 

Belki vaktinde yetişemem, adam 
kurtulmaz. Neden kurtarmadın 
diy• soı:guya ~rarun. iyisi mı ... -
zak gidersin vessel!m! 

oradan da Halkalı Ziraat mektebinin 
otobilsleriyle mektebe gitmişlerdir. 
cıvtn 11o.uy 1111.rıu ua ua:ua nu. ...... ~..... ...... 

ken saatlerinden itibaren mektep ci
vannda toplanmışlardı. 

ilk ~~erle rin i Veriyor ~~J:.r .. Jı~~JR9\ ~Ç?.~ .. ~!~~tahkikat 
3 - Bu sahada en büylik mUlklY• 

memurunun izni olmadan çalıştığı 
görülenler şiddetli cezalara çarptırl" 
lacaktır.,, diye yazılıdır. 

Eski teraziler 
Mahzurlu 
Goriildu 

Dedi ve kesti. 

Mili et 
Meclisi 

8. FELEK Merasime saat 12,30 da ba.şla.nmış
tır. Evvela askeri bando istik.lal mar
şımızı çalmış, bunu Halkalı Ziraat 
mektebi talebesinin hep bir ağızdan 
söylediği lstikliı.l ve çiftçi şarkılan ta 
kip etmiştir. Bundan sonra lstanbul 
Ziraat Odası MüdUrü Rüştü, davet
lilere ve köylilye bir nutuk söyliyerek 
hUlfı.saten demiştir ki: 

:Saşvekil ismet İnönünün direktifi üzerine Haliçte kurulacak 
tersane ile Kasımpaşadaki fabrika ve havuzların genişletilmesi 
hakkında hazırlanan inşaat projelerini fabrika havuzlar müdürü 

Cemil Ankaraya götürmüştür. Sahne Artistleri 
Projeye göre, bugün eskimeye yilz l 

tutan rıhtımlar Kasımpaşadan Azap- ! D 1 1 d Cemiyet Kuracaklar 
kapısına kadar baştanbaşa yeniden a yan ar a 
inşa edilecektir. Ayrıca havuzların 
i<;inde yıprarunış olan taşlar da değiş. 
ti rileoektir. 

Şehir Tiyatrosu kadrosu haricinde 
kalan ve muhtelif gruplar halinde ffıl 
aliyette bulunan sanatkarlar, bir ce
miyet teşkil edeceklerdir. Bir heyet 
teşebbüslere girişmiştir. 

7 oplanıyor 
Havuzlar müdürlüğU eskiden am • 

bar vazifesini gören b.üyük binaları 

yeniden tamir ettirerek buraları bil· 

lktısat VekAleti ölçU ve ayarlar 

mUdUrlüğü, memlekette bir tip ters.. 

zi kullanılması için giriştiği tetkikleri 
neticelendirmek Uzeredir. Bu tetkik
lere göre, bilhassa seyyar satıcıların 
kullandıkları eski tip zincirli terazi
lerin hassasiyet ve kullanış mahzur

lnn itibariyle istimalden menedilme. 

ili dÜ§ÜnUlmektedir. 

15 Şubatta kış tatili kararını veren 
Kamutay, beş haftalık bir istirahat 
devresinden sonra bugün saat 15 te 
toplanacaktır. Encümenlerde olan 25 
kanun layihaslylc 5 tefsir peyderpey 
Heyeti Umumiyeye eevkedileoektir. 

Yine bugünlerde Ba.§vekaletten 
Meclise mühim ka.nun layihaları gön
derilecektir. B'.ınlann içinde 3 ve
kalet teşkllAtma ait kanun projeleri
le Hollanda ile imzaladığımız muka-· 
velenin tatbikine dair proje de var
dır. 

••- Eskiden Türkiye buğday ihti
yacının mühim bir kısmını hariçten 
tedarik etmekteydi. Halbuki cümhu
riyet rejimi, her sahada Dlduğıu gibi, 
ziraat sahasında da feyizli semereleri
ni göstermekte gecikmedi. Bugün 
memleketin buğday ve diğer hububat 
ihtiyacı tamamen dahilden tedarik e
dildikten başka ihracat ta yapılmak
t&.dır. HUkümetimizin bu muvaffa
kiyeti karşısında hürmetle eğilmeyi 
bir borç bilmeliyiz. 

yük bir marangozhane haline koymuş 

ve yeni makineler koydurmuştur . 

Borsacdar Halka 
Taksitle Tahvil 
Satııı istiyorlar 

Borsa acenteleri birliği gelecek a

yın 16 emda toplanacaktır. Hazırla • 
llAD bir formüle göre, kUçUk tasarruf 
erbabına milli istikraz tahvilleriyle 
Merkez Bankası hiMe senetlerinin u
fak taksitlerle verilmesi ve bu suret. 

le bugün mevcut 50 milyon liralık kü
çük tasarruf hesabının borsadan g~ 
çirilmesi düşUnülmektedir. Bu vazi
yet, bUyUk ve mali bir hareket yara.t. 

mış olacaktır • 

Mürettipler Cemiyeti 

BUtçe Encümeni sah gUnU toplanıı.
cak ve bütçe tetkiklerine başlıya.cak· 
tır. ' 

Bir Fransız 
Profesörü 
Şehrimizde · 

Paris Universitesi profesörlerinden 
Doktor Debrc Peşteden şehrimize gel
miştir. Profesör, bugün saat 18,15 te 
Universite konferans salonunda Ac
rodynie Uzcrine bir konferans verece'i< 
sonra Parkotelinde şerefine verilecek 
ziyafette bulunacaktır. 

Doktor Hulusi Behçet, Profesöre 
dün hususi bir çay vermiştir. 

i ki Kumarbaz 
Yasef ve Rasim isminde iki kişi A-

Türk Mürettipler Cemiyeti senelik ra.pcamiinde Süleymamn kahvesi~de 
toplantısını dtin cemiyet binasında kumar oynamaktalar iken polis ikinci 
yapmıştır. Kongre, ekseriyetin iştira şube meanurlan tarafından cUnnU 
kile ve samimi görüşmelerle netice. meşhut halinde yakalanmışlardır. 

Kongresini Y aph 

lenmiş ve yeni idare heyeti şu şekil· 
de teşekkül etmiştir. BUGÜN NEVRUZ 

Dr. Hafız Cemal, A. Rıza Baskın 
(Devlet Basımevi Fen Amiri), İhsan Bugün Nevruzdur. İlkbahara ayak 
(Lito şefi), Aziz (Tıp), Saim (İnhi. basılan bugUnU kutlamak için lran 
nrlar matbaası), A. Ka.rakaş (Ti· konsolosluğuna bir merasim yapmak 
poğraf şefi), Mehmet, Ressam Mah. mutattır. Fakat Nevruz, bu sene Mu
m ut, Mücellit Bayram, A. Münir, Ha harrem ayına tesadüf ettiği için bu 
mlt. merasim yapılmıyacaktır • 

Çi.ftçilik ve ekiciliğimizi inkişaf 

ettirmek doğrudan doğruya biz ziraat 
çilere düşer. Topraktan azami isti
fadeyi temin için son teknik usul ve 
teçhizatı temin etmemiz lazımdır.,, 

Ziraat Odası Müdürünün bu söyle
vinden sonra mektebin eski mUdUrü 
Hamdi de kısa bir hitabede bulunduk
tan sonra mektep müdürü Muzaffer 
orada bulunanları birlikte yemek ye
miye davet etmiştir. Bu suretle şe
hrli ve köylü olmak üzere 600 irişi 
birlikte yemek yemişlerdir. Mektep 
müdürU Muzaffer, misafirlerine, yo. 
ğurt, kuzu kızartması, plav ve tatlı 

ikram etmiştir. 
Yemekten sonra davetlilere mekte

bin her tarafı gezdirilmiş ve talebe 
tarafından bir de müsamere verilml§
tir. 

Demiryollarına Yeni Me
mur Alınacak 

Devlet Demiryollan idaresi, hariç
ten memur namzedi almaya karar 
vermiştir. Bunun için 'büyük bir im. 
tihan açılacaktır. İmtihan, Tilrkiye -
nin şimendüfer hattı olan bütün şe. 

birlerinde ayni günde yapılacaktır. 
İmtihana gireceklerin ortamektep 
mezunu olması, yaşlannın 18 le 28 
arasında bulunmMı şart koşulmuş
tur. Kazananlar, istasyonlarda me . 
mur namzedi olarak çalıştırılacaklar 
dır. 

Marangozhaneni.n üstünde küçük 

deniz vasıtalanrun inşası için de bir 

atölye yapılmıştır. Tamirat ve inşaat 

atölyeleri için yeniden getirilecek mo

tör ve tezgahlar için de Alman, ln. 

giliz ve Amerikan fabrikalariyle te-
maslar yapılıyor. Fabrika ve havuz

larda yeniden posta idaresine 27.500 
liraya 22 metre uzunluğunda büyUk 
bir motör ile Deniz Ticaret direktör~ 

IUğüne de 9000 liraya diğer bir motör 

yapılmaktadır. Bugün sekiz yüzü bu-

lan amele miktarııun gittikçe arttığı-

na göre fabrika müdlirlilğü şimdiki 
çamaşırhanenin üstüne bütün amel~ 
yi içine alacak büy\iklükte bir lokan
ta salonu inşa ettirmektedir. Burada 
ameleye ucuz yemek verilecektir. 

Bakkallar llôç 
Satmıyacakmış 

Şehrin muhtelif semtlerinde ba.zt 
bakkalların ilaca müteallik maddeler 
sattıkları ve bu suretle eczacılar ka
nununa aykırı hareket ettikleri görül
muştur. Bundan sonra, yalnız ecza -
ne ve ecza depolarında ~atılması icap 
eden maddeleri dükkanlarında eat.Rn 
bakkallar cezalandrnlacak ve mahke. 
meye verileceklerdir . 

BiR FACiA 
Makinist Kemal isminde biri, mo

tosikletle Kadıköyde dolaşmakta iken 
kazaen devrilmiş ve tehli.keli surette 
yara.lanmıştır. Kemal, Nümune has
tanesine kaldırılmıştır. 

Tetkikler 
Yapıldı 

Iktisat Vekaleti deniz mahsulleri 
müdürü Mazlumla mLtehassı.slardan 
müteşekkil bir heyet şehrimize gelmiş 

Bu maksatla vilayete bir istida ~ 
rilmiştir. lstida Dahiliye Vekaletine 
gönderilmiştir. Cemiyet için Vekl
letten müsaade alındıktan sonra, det" 
hal faaliyete geçilecektir. Cemiyet. 
mensuplanna maddt ve manevi bet 
yardımı yapacaktır. 

\'e lzmire gitmiştir. Heyet, burada 
dalyan ve voli mahallerini gezmiş, ba
lık tutulan muhtelif yerlerdeki tesi
satı gözden geçirerek balıkçıların ih. ' 
tiyaçlarınt tesbit etmiştir. 

Yol Parası için 
Yol parasının tamamen tahsilf :iti 

Belediye tekrar h<.. tarafta kontrol 
faaliyetlerine başlamıştır. Henüz vef" 

gi taksitlerini ödemiyenler sıkı suret

te takip edilmektedir • 

Balrk istihsalatırun arttınlmMı ve 
balık konserve sanayiinin kurulması 
için esaslı tetkikler yapılmış ve müs· 
bet neticeler alınmıştır. Verilen ma
lümata göre, ihracat işlerinde kulla. 
nılmak üzere bir balık gemisi alına
cak, İstanbul ve Trabzonda iki bilytik 
balık konserve fabrikası kurulacak· ~~7' 
tır. BiRKAÇ 

Tahsisafsızhk Yüzünden ••• 
SATIRLA 

Vergi alınacak hayvanlardl 
ka;),t muamelesi bu a1 

sonuna katlar bitirilmiş olll('.8.ktır 

• •• 
U nh·ersitede memurin kadro~ 

da J·eni bazı değl. iklikler ol• 
cakhr. 

Kütüphanelerimizdeki kıymetli ta 

rihi eserleri tasnif işiyle meşgul bu· 
lunan kitap tasnif komisyonu dağıl. 
mıştır. Bunun sebebi, tahsisatın bit 
miş olmasıdır. Komisyon, ancak Ha
ziranda yeni bütçenin tatbikile faali 
yete .geçecektir. ~aamafih, vazi. -.-va- - -~ --..-...,-- - - - ,.-ti 
yet Maarif vekaletine bildirilmiştir. - _.v.vc..._ _:4fi z.a;ı..w..x.$ 

4 

ITAkV!/t\B~HAV.bJ 
1 

22 MART B .. k.. H K ı PAZARTESİ u gun u ava: apa 1 

BurUn havanın, umumt surette, çok bu- --ı t~tlu ve arasıra yaiıılı r eçmeai muhtemel· 3 üncü ay Gün :31 Kasım :135 
dır. Karadeniz ıahil mmtakasmda, Sarki A· "55 hıcri 13ı::.· 
nadoluda hava kısmen açık olacaktır. Rüz- "" 
gar, u!"umiyetle deiisik istikametlerden Muharrem 9 9 Mart 
mutedıl bir ıUr'atle esecektir. 12,21 DUNKU HA\ . .\ Güneş: 6,01 - Oğle: 

Dün, barometre 754 milimetre, hararet 
e!' ç~ 2~. en az 12 santigrat olarak teı
b!t edılmıstir. Rüz&'ir, cenuptan saatte 30 
kılometre sür'atle esmi§tir. 

Ikindi: 15,48 - Akşam: ıs,22 
Yatsı: 19,53 - imsak: 4,21 

·-----·~ 
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Üzak Şarkta 1 

Yine Kan 
Dökulmus 

lngiliz Donanmasına Bir Bakıı 1 Romadan Londraya 
Yeni Bir Anlaşma 
Teklifi Yükseldi 'ro1tyo, 21 (A.A.) - Har~inden 

~en haberlere göre, 500 kişilik bir 
~dut çetesi, gece yarısından biraz 
la ~· Harbinin 400 kilometre şimali 
bit licisinde kain olan Kapalı şehrine 

baskın yaparak garp setlerin. :-n içer~ girmiş, şehri yağma etmiş, 
ı.~kı katliame maruz bırakmış ve mü 
b1 binalara kundak koymuştur. Ni-
'Yet dört saat silren ve bir Japon 

~!teriyle bir Mançu polisinin ölUmi
b neticelenen muharebelerden sonra 
ı.'Ydı..ıtıar ptiskürtülmüştür. Haydut
"l' tarafından öldürülen insanların 
llıiktar:ı gizli tutulll\aktadır • 

Ankarada Toprak 
Bayramı 

A..nka:ra, 21 (TAN) - Toprak bay
~ bugün Ankarada Möhye köyün
de bUyUk bir kalabalığın iştirakiyle 
teeit olunmuştur. Ankara HalkeYinin 
\oYcUiük şubesi azalan ve birçok An. 
kara.ıı, muhtelif vasıtalarla köye git
~i•ler ,civardan toplanan büyük bir 
llabalık önünde tezahürat yapmış

lar, rıutuklar eöyliyerek geç vakit şeb 
1' dönmüşlerdir. 
Öğle yemeği hep birlikte ve çok ne. 

~li bir hava içinde köyde yenilmiş
tir, 
...... .-

Filistin 
' . . . 
Asayışı 

Çok Bozuk 
, l{udUs, 21 (A.A.) - Bilhassa şimal 

~ti"fi~T~1~r'ittiii;~ ~~iftı;.1c icin 
l'lı ve mUdafaa tedbirlerini takviye 
~ lngiliz, Arap ve Yahudilerden mü
~kkil yeni bir ma.kinalı kıta teşki. 
:. için f evkalide komiser genif sal&.. 
ıyeı verilmiştir. Bu makineli krta 

•iliJı kaçakçılığını, bıuıkınlan ve ni. 
tarnsız muhacereti menedecektir. 

Bundan başka 700 ki.şilık hususi 
bir Yahudi polis müfrezesi teşkil e
dilecektir. 

Hırsız 
Yetiştiren 

. Bir Mektep ! 
'1~va, 21 CA.A.) - Polis Var~ 

"lda bir evde hınıızlara mahsus bir 
tlı.eJct.ep meydana çıkarmıştır. Eski 
bir hırsız olan evin sahibi sekiz yaşın
dan 12 yaşına kadar olan bazı çocuk. 
ltrı Webe olarak «almış ve bunlara 
)i~cek ve içecek vermiş, nuıl yanke
•icUik yapılacağını öğretmiş ve buna 
tlı.ukabil bu çocuklar da çaldıklarını 
ltendisine getirmişlerdir. 

Balkan Ekonomi 
konseyi Çallııyor 

Atina, 21 (Husust) - Balkan an
~tı ekonomi konseyi encümenleri, 
dün hariciye vekileti binaamda me,. 
tuı olmuşlardır. Münakalat encümeni 
deniz, oimendifer ve tayyare yollan 
~e P<>eta telgraf ve telefon işlerine de 
~tkik etmektedir. Bugün pazar ol -
inak münasebetiyle encümenler çalış. 
bla.rnışıardır • 

Dö Şambrönü Öldür
inek lstiyen Kadının 
E~inde B. Mussolininin 

Resmi Bulundu 
Parıs, 4 (TAN) - Fransanm sa. 

hık Ankara büyük elçisi Kont dö 
Şaıtıbröne tabanca ile suikast yapan 
ltt.ist Bayan Laterriyerin evinde ya
~a.n araştrrmada Musolininin im. 
t.a.lı bUyUk bir fotoğrafı bulunmuş, 
k:adının hatıra defteri de alınmış, bir
de tabanca milsadere edilmitşir. Bu 
~ndisiıe Musolininin arasını açtığını, 
~ ilk itirafında dö Şambrönün 
~ ~le eabılı elçiyi öldürmek iste.. 

ltalyadan lngiltereye karşı sesler aksettikçe lngiliz donanmasının yakın 
bir istikbalde kazanacağı müthiş kuv veti şimdiden görür gibi oluyoruz. 
Burada bugünkü lngiliz Akdeniz filo sunu Malta önünde görüyoruz 

İspanyada Harp Devam 
Ederken ltalya gazeteleri 

de Ates Püskürüyor 
, 1 . 

Londra, 21 (TAN) - İspanyada bütün cephelerde fası a ılc 
muharebeler devam etmektedir. Birihega'ya 15 kilometre mesa· 
fede bulunan Padilla kasabası sokaklarındaki çarpışmalar henüz 
kesilmemiştir. Hükumetçilcr, bu cephede Udnuz ve Utand kasa 
balarını da zaptetmişlcrdir .. 

38 hükümetçi tayyare, Algora yo -ı 
lundaki asi kuvvetler üzerine 800 
bomba atmıştır. Beş A.si tayyareııiyle 
bir hükümet tayyaresi düşürülmüş -
tilr. 

Franko kıtalarmm Madrit - Va-

lansiya şösesine çıkan bir yolu işgal 
ettikleri anlaşılmıştır. Bask cephesin
de topçu doellosu olmuştur. 

Gadajara cephe!!inde Frankocula
rm ilerleme imkanları bulduğu haber 
verilmektedir. Burada hükılmetçiler 

Madritte neşredilen bir tebliğe gö
re, silahlan bulunan herkesin bunla 
n en kuıa zamanda mahalle komiser_ 
liklerine teslim etmeleri emrolunmuş-
tur • 

YENİ BİR NOTA 

Paris, 21 (TAN) - Valensiyadan 
bildirildiğine göre. kabine toplanmış 
ve hariciye nazırını İspanya sahille -
rinin kontrolü sistemini tetkik için 
bir nota yazmıya memur etmiştir • 

Nota, yakında hazırlanarak lngil -
tereye verilecektir. 

!TALYAYA GÖRE 
Roma, 21 (TAN) - Bazı İtalyan 

gazeteleri, İspanyada hükO.metçilerin 
itazanacaklarına dair çıkarılan ,a • 
yialara inananları 9iddetlete tenkit 
ediyorlar. Ezcümle Messa.gero gazete 
si şöyle yazıyor : 

"- Mal~a, İtalyan gönülllllerinin 
müessir yardımiyle düşürülmüştür. 
Bu ve bunun gibiler tekerrür edecek. 
tir. Valensiya mahfelleri ve İngiltere 
gazeteleri neden bu sukutlardan bah. 
setmiyorlar., , 

KÜÇÜK HARICi 
HABERLER 

Ç urçilin Başvkil mua. 
vinliğinde Mak Donald 

isihl!f edeceği söyleniy.or. Bu 
arada Sir Jon Sinıonun da M~ 
liye nazırlığına getirilmesi 
mühteıııeldi r. 

• 
H

411UWllJUl~ Uaı"""Y .. u . 

Santa • Cruza inmiş. 
tir. Balon buiÜn dönüş sefe. 
rine başlıyacaktır. 

• 
E rrnenistan Sovyetleri -

nin fevkallde kongre. 
si tekrar çalı,nıağa başlamış 
tır. 

* 
P olonya Diyet meclisin 

de, reis, mesaiyi ten. 
kit eden bir ıazete muhabiri· 
nin parllmentodan çıkarılına 
sını istemiştir, 

B. Mussolini Dönüyor 
Roma, 21 (A.A,) - B. Muaeolini 

bugün öğleden sonra tekrar Pola kro
vazöri.ine binmiştir. İtalyan donanma. 

sının Libya suları ile Italya ve Sicil

ya sulan arasında cereyan etmekte o 
lan ikinci kısım manevralarında hazır 

bulunacaktır. 

Roma• 21 (A.A.) - Giornale D'ltaliadna Virginio Gayda ltal 
nın harici ıiyaaetinin ana hatları hakkında izahat vermektedir. 

ı. - Avrupanın dört büyük devletinin Lokamo itilaflarına 
rucuu• 

2. - Müstemleke sahibi devletlerin müşterek bir cephe teş 
kil etmeleri, 

3. - İspanya meselesinde İngilterenin de iştirake davet 
edileceği bir anlaşma. 

Makale sahibi. bundan sonra ltal-ı-

yanın hiç bir ist~liı. ve ilhak emeli~~- A m e r·ı ka da 
lememekte oldugunu ve B. Mussolını-
nin bu hususu son beyanatında tPyit 
eylemiş bulunduğunu yazmakıt.adır. 

Muharrir, Italyanın bütün Avrupa 
milletleri ve bilhassa İngiltere ve 
Fransa ile teşriki mesal arzusunda ol
duğunu ve Roma - Berlin mihveri. 

loo,ooo 
Grevci 

nin ne ltalyayı ve ne de Almanyayı Nevyork, 21 (Radyo - TAN) -
bu devletlerden uzaklaştırmamakta Otomobil sanayii grevi dehşet verici 
bulunduğunu ilave evlemektedir. bir vaziyet almaktadır. 100000 amele 

HEP MUTEKABJL yarın ışlerini bırakacaktır. Bunlann 
Demokrasilerle fa.~i.zmlcr araıımda- 65 bin Kreysler otomobil fabrikasına 

ki ihtilaflardan bahseden Virginio mensuptur. Kraysler fabrikası mü -
Gavda divor ki: dürü ameleye karşı mukavemet ede -

,:Biz·, ~k o kadar fazla siyasi tet- ccğini söylemiş, Ford ise. bu grevde 
hiş yapılmamasını, Avnıpa devlet- bankacılara kabahati yükletmiş ve 
!erinin h~ olmazsa asgari miltekabil demiştir ki: "Ben sağ kaldıkça fab. 
bir hürmette. miitekahil bir anlaşma. rikalarımı hiç kimse kapatmıya mu
da ve mütekabil bir müı:ıRmahakarlık- vaffak olamaz . ., 
ta bulunmalarını istivonız .. , FRANSADA 

I..okamo misak1 hakkındaki ltalyan Paris, 21 (A.A.) - Amelenin gre. 
muhtırasından bahı\eden makale mu- vı yüzünden St. Quen fabrikalarmm 
harriri diyor ki : bütün atölyeleri faaliyetini tatil et -

"İtalyan muhtıra<11, halen de Av- miştir . 
rupada sulhlin ve istikrarın en acil • 
kefili olan dört devletin bu ittihadını 
yeniden vii<'urla e-r>tirmh·c maildir. 

MOSTF.MLF.KELER 
Daha ne kadar tekrar edelim. müs. 

temleı\ıu ı.ıHııoı Ot>~ ıcı.ıcı, ~Hı 11 ... .ı, 

mevzuu bahis meseleleri adalet ve 
liberalizm zihniyeti ile hR\lctmck i<}in 
mUırterek bir <'erhe vücuda getirme
dikleri takdirde müstakar hic; bir şey 
vücuda getirmek imkanı yoktıur. 

l~panyol meselesi. bir sulh ve mülki 
tamamiyet meselesidir. !c::nanyada 
komünizm. Akdeniz ve hatta Rritan
ya imparatorluğunun büyük volunun 
kapısına konmuş bir barut fıçı~ı ola
caktır. ltah•arı siya8"ti. A vrupanm 
hayır ve menfaati namına bu tehdidi 
bertaraf etmek istE'mektedir. 

İtalya, kendisi icin ne arazi itiba. 
riyle, ne de siyasl't<>n hic; bir sey i~
tememektedir. AkdE'ni.zde cok büyiik 
ve mübrem mı-nfaatlcri bulunan ln
gilterenin neden dohtvı ltalvıın siya
seti ile teşriki mesai edemedi!;rini bir 
türlü anlıyamıyoruz.,. 

lzmit Umumi Meclisi 
İzmit. 21 (TAN muhabirın . 

den) - Vilayet umumi meclisi 937 
bütçesiyle beş senelik çalışma proğra 
mmı tasvip ve tasdik ederek dağıl-

Amerika 
Endişeye 

Başlamış 
Vaşington, 21 (A.A.) - Harbiye b:ı. 
kanhğrnda son haftalar zarfında Ja -
ponyaya ve lngiltereye teslihat ima
linde kullanılmak üzere külliyetli 
miktarda çelik ihraç edilmiş olması 
endişe ile karşılanmaktadır • 

Lehi standa 
Komünistler 

Tevkif Ediliyor 
Varşova, 21 (A.A.) - Komünist -

likle suçlu 500 kişi tevkif edilmiştir. 
Lodma mensucat ve yapı sendikala -
nnm şefleri yakalanmış, Boris:av 
petrol havzasında da bir çok tevkifat 
yapılmıştır. Muhafazakar bir gaze
te. komünistlerin ameleyi greve tah -
rik ettiğini yazıyor ., 

• Büyük Harp ihtimali eri azaldı! 
i ;:~~r: ~e~::u~~;! ~:;;i~ ı······~;:;~·:· .. ;~~~···~,;···~~~;~·~···-ı 

önlerinde kazandıkları zafer, Is. 

panya halkının ve ispanya halk •••• •, •,, • • • • ••• •• • • • • •, • •,, • • • • • • • • • • ••• ••• • • • •• • • • •• •• ı 
cephesinin tsilere mahalli bir darbe kikat, hiç şüphe yok ki bir hare. nıiş, Mısırda tam istiklal dileğinin 
indirmeleri ve bir şehri düşmek. kete saik olacaktı. Bu hareketin tatmin edilmemesi yüzünden hoş· 
ten kurtarmaları mahiyet inde de büyük bir harp iht imallerini kuv- nutsuzluk hissolunduğunu ve bu 

ğildir. vetlendirnıesi beklenebilirdi. hoşnutsuzluğun kendini ifade et. 
Bu muvaffakiyetin daha çok Çünkü bu maddi hakikatın en meğe başladığını anlatmıştık. Bu 

derin manaları vardır. Bunların birinci manası. Akdenizdeki st at ü. 
günkü Mısır hüklımetini, düşün-en mühimmi, ispanya dahili ha.rbi nün bozulması, lngiltere ile Fran-

sanın Akdenizde tehlikeler geçir. meğe sevkedecek ve faaliyetlerini yüzünden büyük bir harp kop 
mekte olan ve bu devletlerin ,ah hızlandıracak mahiyette olan ce. ması ihtimallerinin bir parça da· 
damarları sayılan muvasala hatla. reyanın tesiri, her yerden fazla 

ha azalmış olmasıdır. Büyük lt al. rının ciddi t ehlikelerle karşılaşma. Mısırda kapitülasyonları kaldır • 
yan kuvvetlerinin iştirakile vuku sıdır. nıak için toplanacak olan Montrö 
bulan ve Madridi çiğnemek azmile Bütün bunlar harp ihtimalleri· konferansında kendini hissettire-
yapılan Cuedelhara taarruzu, mu. ni arttıran, ciddileştiren ve vazi. cektir. Nahas Paşa hükumeti, öte. 
vaffakiyetle neticelenmiş olsaydı, 1 d' 

1 
.• • 

yet i vahim eştiren !miller ır. denberi haiz olduğu kuvvet ı ıtıma 
müh~m ve tehlikeli bir vaziyet, ye- Cuadelhara muvaffakiyeti ise d ı sağlamlamak için kapitülA.syon-
niden bllfgösterecekti. En geniş harp ihtimallerini zayı flatmıt ve ları en kısa zamanda bütün izle· 
ölçüde yabancı yardımi le k azanı. azaltmış bulunuy.or. riyle kaldırmak yolunu tutacaktır. 
lan muvaffakiyet, belki de ispanya 

MISIR VE lngiltere - Mısır muahedesinde dahili harbi üzerinde kat'i bir te-
lngiltere kralı "kapitül!syonları 

siri haiz olur ve o zaman bugün KAPITOLASYONLAR : za.manrn ruhuna ve Mısırın bugün 
birçok alakadarların korktukları ku" vaz·ıyet'ıne uygunsuz" telakki 

b. h k'k t ı k o ün bu sütünumuzda vuku· lkıbet, maddi ır a 1 a 0 ara ettiğini, ve Mısır kralı "kapitülas-
karşılarına dikilirdi. Bu maddi ha bulan h!diselerden bahset . 

yon reııınının, gecikmeksizin ilga 

sını dilediiini takrir eder. Mu. 
~hedenin zeylinde Mısırın hakimi. 
yetini kayt altına alan kapitül!s
yonların süratle ilgası ve lüzum • 

suz yere unutulınıyacak bir intikal 

devresinin kararlaştırılması üze -

rinde iki taraf da anlaşmışlardır. 

Montrö konferansının vazifesi 
bu anlaşmayı Mısır kapitülasyonla 

rile alakadar 14 millete kabul et· 
ti rmek ve intikal devresini tahdit 

etmektir. 

Son günlerde Mısırın bilhassa 
ltalya tarafından müşküllt göre

ceği söyleniyor. (Taymis) bunu 

mevzuubahsederken bu hattı hare 

ketin ltalya tarafından Müslü
manlar<!. ve Arap milletlerine karşı 

gösterilen dostlukla uyuşanııya.ca 
ğını kaydediyor. 

Hülasa bugünkü Mısır hükume. 

ti nıühim bir imtihan ile karşıla•
mak üzeredir. 

Yalanı Keıfeden 

Makine 
Amerikada yalanı keşfeden bil' 

makine icat edildiğini ga.zet.t-lerde o
kumuşsunuzdur. Gtoc:enlerde bir katil 
dau.<ımda bu makinenin kullanıldı • 
ğmı okudum 

Dün)·anrn bir harika 2'İhl gördiiğü 
bu makinf')'l, hen, doğrusu lüzuDl!luz 
bir lüks t.elakkl ederim. Ve ~nün bi
rinde bir yumurta Sll)'U makinesi icat 
et~ler ne kadar f'hf'mnıi~ et \'enrsem 
.buna da o kadar ehemmiyet atfede. 
bilirim. Çünkü ~·alan. makinf'ye ha
cet kalmadan anla.<;ılan bir matahtır. 

Kendi pa_\'lma hirisi bir söz sö)·ler. 
kf'ın !iiÖylediJ!inin doğru olup olmaclı -
ğmı hemf'n k~tiririm. Tıpkı musiki • 
den anla_\·an birinin, okunan parçanın 
makamını derhal anla,lığı gihi. 

Benim yalanı keşfedişim !lianmaym 
ki srrf kendime münhMır bir hMsa • 
dır. Ne mUna.s~bet ! Biraz dik'katll o. 
lan herkf"S ~·alanı benim kadar kf'!Şfe. 
debilir. Şu şartla ki !iiÖıli ka' al diruer 
~bl dinlemt>Sin. 

E§&At>n yalan diin)·ada o .kadar 
çok sfiylenmi~ n o kadar çok dinl~n. 
mlştir 'ki doinayu hulmak için sö~·le
nf'n ..wlzlf'rin aleladf'Jik haricinde ol • 
ma.~ı ,.e kulağımızın bunlan yadır. 
~ma"1" kiifidir . 

Karsmı7,da, daha ilk cıÖ7:ü : 
- Allah ömiir w•r.4İn ! Duacıyım, 

dive baslıvan mııhatabrnızın ..wlrleri 
h~şunu1:ıı. .gittikçe yalan oldn~ma 
inanıp nokta ko.'·arsanrz aldanmış ol. 
manrz lhtimallnl daima azaltmış o -
lu~unuz • 

Bir fıkra ,·ardır : 
Uzaık ,.;ıi.'·et lerc'tPn hirinln \ıtlhıintı 

lstırnbuldan bir misafir gf'lmiş, ,.all 
MlmtUS: 

- Astane<le ne var. ne ~·ok! • 
Misafir huliıs olcıun dh'e: 
- Zatı de,·h~tini7.in ıııadaretinfzrfpn 

hahıııooi.'·orlar. Ce~abını vermiş. 'raıı 

~ülümı;;emi~ : 
- Yalan olduğunu hiliyonırn )'a ! 

ffMnmR ı.!lcli)·or. hf'le bir kere daha 
cıö,·ıe tıaka vım 1 ilf'miş . 

.Rn !1il7.f' bir ölcfüliir. Şah .. ını7,. ka • 
nllAtlerinl7 ... ~ l&leriniz hakkımla flÖY· 
lf'nen sözler ho umt7.ıt ~ttikçe yal•n 
hanı~sln.- nakledip önline ı;;ıfır koyabt. 
lirsiniz. ZatPn l~in mii.,kiil tarafı ~·a
lam k~fetmek de~il<lir. ll~difim gibi 
onu hf'oinlz az ~.ok ~·apahili""lnlz. A. 
ınl ı;içlük hlzl .''alan lti)·aclrndan ,.e 
vatana, dofnı demek ihtiyannclan 
kurtarmaktır. Bence şu sıra buna 
ıdmsenln takati Jetme7. . 

8. FELEK 

Romanya 
Maliyesi 

Müvazeneli 
Bükreş. 21 (A.A.) - Başvekil B. 

Tataresko, parlamento Ye iı.yan mec. 
!isinde, parlamentonun alelade içtima 
cievresinin hitamı münasebetiyle kra 
.m beyannamesini okumuştur . 

Bey.annamede. bütçe fazlalıkların • 
dan bahsedilerek maliyenin kat'i su. 
rette islah edilmiş olduğu devlet borc; 
!arının tasfiye edildiği ve bütiin istih 
sal kuvvetlerinin faaliyete getirilmiıs 
olduğu müşahede edilmektedir . 

Beyannamede yüksek tahsil ka • 
nunundaki yeni ahkamın bu tahsil 
valnız devletin yUksek menfaatleri 
Çerçevesi dahilinde inkişafa müsait 
bir şekle sokmuş olduğu bildirilmekte 
ve umumi menfaat hizmeti tesisinin 
gençliğin Uk tahsilini i~al ~en ye_nl 
bir mektep vücude getırmış oldugu 
kaydedilmektedir· 

Çukurovcda 
Amele Büroları 

Tesis Ediliyor 
Adana, 21 (TAN muhabirinden) 

_ Adana, Tarsus ve Mersinde ame
le işlerinde irtibat, ücretlerde istikrar 
ve işçinin refahını temin maksadiyle 
Uç amele bürosu kurulması kararlaş.. 
tmlmntır. Büroların teşkiline mUte • 
LJik teferrüat tesbit edilmiştir. Ü9 
büyük pavyon inşa edilecek ,amele bu 
ralarda banndınlacaktır . 

Cavada Fahrt 
Konsolosluk 

Ankara, 21 (TAN) - Cavad~ hir 
fahri konsolosluk ihdas edilmesi Ve. 
killer Heyetince kararlaştırılmı:::t ır. 
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.1".arık:em:~elerde 'I YENİ EVLENENLER 1 
Almanya 
Hücuma geçti 

Peynir Dolu Koca 
Tenekenin Nereye 
Gittiği Anlasılamadı 

I 

Dün Y alovadan gelen Akay vapurunda garip bir hırsızlık 
vak'ası olmuş· oradan şehrimize peynir getiren bir Musevinin bir 

teneke peyniri _ortadan kaybolmuştur. Avram oğlu Refael yanın· 
da babası oldugu halde gezmek için Yalovaya gitmiş ve dönüşte
de. b~şgelmemek için sekiz teneke peynir alarak vapura yükle· 
mıştır. 

Vapur köprüye yanaştığı zaman ı------------
Refa~l hemen dışarı çıkmış, teneke-! 
lerf ıskeleye nakletmek için Osman 
oğlu Arif ve SUlyeman oğlu Musta. 
fa isimlerinde iki hamal tutmuştur. 

Baba tıe Oğlun 
Marifetleri 

Dün nöbetçi cürmü meşhut mahke
mesi polise hakaretten suçlu bir baba 
ve oğlun mah&emesine baktı. 1ddia 
şu idi: 

Eski Alipaşada oturan 60 yaşların. 
da hamal Ömerle oğlu Sabahaddin, 

Pazar 
Günü 
Dükkan 
Açmış 

Dün tatil günü olmasına rağmen 
Yenicamide harıl harıl çalışan bir 
kunduracı dükkanı cürmü meşhut 
halinde yakalanmıştır. Dükkan sahi
bi Mahmut derhal cürm U me~h ut 
mahkemesine gönderilmiştir. Mahke. 
mede Mehmet şunları demiştir: 

(Ba..,ı 1 incide) 
1 "ŞU§nig, Alman korkusuna karşı JJa• 
1 caristanı kendi tarafına çekmek gaY 

1 

retini gütmektedir." diyorlar. Gaze. 
teler, Viyana matbuatının son gUnJer 
deki neşriyatını hiddetle karşılıyor

ı ıar. 

j Paris 21 (A.A.) - Berlin ile Viya. 
na arasındaki gerginlik Fransız ga• 
zetelerinin nazarı dikatmı celbet.ınek 
tedir. 

Anıi Du Pöpl gazet~ diyor ki: 

1 "Alman gazetelerinin A vust~ 
ı aleyhindeki ani taarruzları Al.illan 
1 hariciye nezaretinin Bay şudnig kabi
l nesinin Avusturya siyasetindeki te • 

ı 
beddülden ne derece gayri memnul'l 
8lduğunu göstermek için ittihaz et· 
miş olduğu bir vesiledir. Ancak A
vusturya Başvekili, bu nümayişler-

i den hiç te müteessir göriinmemekte
dir. • 

1 Pöti Jurnal diyor ki : 
"Şimdiki buhran, eski buhranlar· 

dan çok daha vahimdir. Hitler, bu.:,~ 
her zamankinden daha ziyade bariS• 
tir. 

Hamallar vapurdan ikişer tenetkc 
peyniri almışlar geri kalan üç tene 
keden ikisini Refael ve bir tanesini de 
babası alarak dışarı çıkarmışlardır. 
Peynir teneke1erinden birinin vapur 
da kaldığını gören Rafael hamal
lardan O s m a n o ğ 1 u Arife 
o tenekeyi de vapur -
dan alıp getirmesini söylemiştir. Fa 
kat vapura giren Arif biraz sonra ge 
ri dönmüş ve başka teneke kalmadı. 

dün saat 14,30 da polis merkezine mü 
racaat etmişler ve Sabahaddin için 

bir izin kağıdı çıkarmak istemişler • 
dir. Merkez evraklarını Mecidiye ka. 

"- Şimdiye kadar pazar gtinU 
dükkanımı açtığım vaki değildi. Fa
kat bu hafta acele işimiz oldu. Cu. 
martesi günU hepsini tamamlayama 
dık. Onun için çıraklara akşamdan 
tenbih ettim ve pazar günü mağaza 
ya erkenden gelmelerini söyledim. 
Ertesi günü erkenden dükkana gir
dik ve kepenkleri kapayarak içeride 
gizlice çahşmağa başladık. Fakat na 
sıl bilmem birden kapı vuruldu ve ka 
pıyı açar açmaz memurlar içeriye 
doldu. 

Işte yeni bir çift. Saadet hayatına yeni atılan bu iki gençten biri Çor. 
luda kasaplık yapan B. Samueldlr. Genç kadın da Bayan Süzandır. Be • 
yoğlu evlenme dairesinde nikahlan evvelki giln kıyıldı. 

İhtimal müşterek tehlike karşısJJJ.. 
da küçük devletlerin yeniden bir ara· 
ya gelmelerine şahit olacağız.,, 

Ernuvel gazetesinden : 
"Hemen hemen her tarafta ınuvaf· 

f akıyetsizliğe uğramış olan Berlinı 
tatbik etmekte olduğu tevessü siya· 
setinin Viyana ve Budapeştede tesa • 
düf etmekte bulULduğu mukavemet 
dolayısiyle çok sıkılmaktadır.,, 

- ' gını söylemiştir Bunun üzerine tela· 
şa düşen Refael de bizzat vapura gir
miş, fakat bütün araştırmaları boşa 
çıkarak tenekeyi bir türlü 'bulama
mıştır. Bu vaziyet karşısında Ref ael 
tenekeyi Arifin sakladığını söyliye. 
rek polise milracaat etmiş ve iş cür 
mü meşhut mahkemesine aksetmiş
tir. Mahkemede: Suçlu Arif kendisi. 
ne isnat edilen suçu reddetmiş ve: 

- Ben arkadaşımla ikişer teneke 
alarak vapurdan çıkardık. Sonra Re 
fael bana git bak vapurda başka te
neke var mı? dedi. Ben de baktım 
başka yoktu. Kos koca tenekeyi cebi 
me koyacak değilim ya. Bunlar her 
halde tenekeleri alırlarken eksik say. 
mış olacaklar, dedi. 

rakoluna havale etmiş, baba oğul da 
doğru karakola gitmişlerdir 

Karakola ilkönce Sabahaddin gir. 
miş, içeride kimseyi göremeyince 
bahçede oturan polis memurlarından 
Mustafanın yanma yakla.~arak isteği 
ni anlatmıştrr. 

Faıkat polis memuru. evrakı oku • 
duktan sonra, Sabahaddine : 
"- Evrakını evvela git. komisere 

göster, demiştir. Sabahaddin de ka _ 
rakolda başka kimsenin olmadığını 
ve kendisinin muhakkak bunu yap • 
masını söylemiştir . 
, Bu esnada iş kızışmış, babası da 
oğluna iltihak ederek polis memuru • 
nu zorla'Tiıya ve tehdide başlamı lar-

Eğer acele iş olmasa idi, dükkanı 
açmayacak idim. Fakat ne yapalım 
işi biran evel bitirmek lazımdı." 

Mahkeme Mehmedin çıraklarını 

da dinledi. Onlar da suçlarını itiraf 
ettiler. Mahkeme de ilk defa olması 
dolayisile Mehmedi beş lira para ce. 
zasına mahkum etti. 

Mahkemeden sonra Mehmet ya • 
nındakilere: 

"- Gördünüz mü ... Kar edeyim, 
derken zarar ettik. Kabahat bende ol 
du. Az tamah çok ziyan getireceğini 
unutmuştum.,, diyordu. 

iki Kardeş 

Biribirlerini Bıçakla 

Y araladllar 

RADYO iLE 
YENi BiR 
TECRÜBE 

(Bqı 1 incide) 
&etme kiçin kimseye salahiyet verme
miş, fakat ayni zamanda neticelerin 
pek yakında alınacağını ima eylemiş. 
tir • 

Esasen bu neticelerin, radyo ile e· 
nerji nakline mi, yoksa seyyareler a_ 
rasmda radyo ile münasebetler tesi • 
sine mi veya dalu .. başka bir meseleye 
mi ait olduğu halen tamamile bi-

1 Şefimiz 
Atatürkün 

Büstü 
(Bqı 1 tnctde) 

en büyük adamı Atatürk,, cümlesi ya. 
zıhdır. Bunun altında da Sıvas kon
gresi, Lozan muahedesi ve Cümhuri
yetin ilanı tarihleri vardır. 
Açılma merasimi . bittikten sonra 

davetlilere hastane gezdirilmif, limo. 
nata ve pasta ikram edilmi§tir. 

Konferans 

Moskova, 21 (A.A.) - Bay şuş.. 
niğin Budapeşte seyahati hakkında 
şu satırları yazıyor : 

" Almanyanm, Habsburg hanedS.· 
nınm dönmesinden sarfınazar edilJJle 
si hakkında İtalyanın müzaheretile 
vaki kat'i talebi, Fon Nöyrat'ın Vi· 
yana ziyareti esnasında Hitlerci de. 
likanlıların nümayişleri, Macaristan 
da bir Hitlerci hareketinin keşfi, bil· 
tün bunlar A vusturyadaki endişe hi.S , 
sini artıracak mahiyette idi. Roma 

Bunun üzerine şa:hlt olarak ikinci 
hamal Süleyman oğlu Mustafa din • 
lendi. Bu da Arifin üadesini atsdik 
etti. Bunun üzerine mahkeme suçun 
~abit olmaması dolaytslle Arifi bera 
et ettirdi. Dışarı çıkarken Ref ael ba. 

dır. Nihayet iş gavgaya dökUlmüş 
ve mesele, cilrmü meşhut mahkem~ • 
sine aksetmiştir . 

Mruılcoınede polis Mustafa, t;u~,.. 
Aksarayda, Horhor caddesinde linmemektedir • 

9"'-'u :Oö.fllUt l:IVAcı51uu4 ..oı .. uurru.~ruo.u l\'.ı.Wai"C:liUUUl JUcilUIU UJl:IJI 1:!0ll WCCU• 

Şehremini Halkevinden: . Şehremi
ni Halkevinde 23/ 3/1937 sah gtinil 
saat ı ı ae ugret.rnen ve uıuud.l ı u ıw. 

nm, dıf siyaset sergüzeştlerile meŞ· 
gul olduğu için Almanyanın dolu diZ 
gin gitmesine müsaade etmek mecbll 
riyetinde olduğu A vusturyada anla• 
sılmai!a . b1ııı=IAr1rı'Yrı'c.in mütemmim':! 
ClcUlö,,_,DagJxıır-tenl DlUJ.lil a...-u. ... __. ..... ~ 

Ömerin kendisine sövdüğünü. Saba -
haddinin de yakasına sarıldığını ileri 
sürdü. Suçlu Ömer : 

oturan 16 yaşındaki İhsan, 14 yaşın· belen Santa - Morgherita Ligurede 
daki kızkardeşi Muzafferle bıçak bı- bul El...J""- tı N k d 

şat Ekrem Koçu tarafından "Memle 
ket çocukları" adlı bir konferans ve 
rilecektir. 

dır. İşte Paris • Prag • Viyana ınih 
veri ve bunun Buaapeşteye kadar ıı 
zaltılması hakkındaki imaların ve g6. 
rU,melerln sebebi budur . ., 

~ . . . . unan 't'.m.1.1a ya , evyor ra yo 
çağa kavga etmışler ve biribırlerinı su ve uçuş halinde bulunan iki tayya-

basına dert yanıyor: "- Oğlum memurdan kağıdının 

yapılmasını istedi. Halbuki memur 
sen canisin. kağıdını yapmam, defol, 
buradan . ., diyerek oğlunun yakasına 
sarıldığını ve oğlunun da memuru e. 
liyle ittiğini, kendisinin ikisini ayırdı· 
ğını söyledi. Sabahaddin de babası • 
nm sözlerini tasdik etti. 

yaraladıklan ıçı.n müddeiumu • . . 
•1.• .1 . 1 d' T b'b' dl" E re arasında ıcra edllmıştl.r. Herkes gelebilir "-Vay canına, koskoca tenekeyi 

nasıl aşırdılar... Olur hokkabazlık 
mı ıge ven mış er ır. a ı ıa ı n-
ver Karan, ikisini de muayene ve ya- ------------------------ --------------------

değil!" diyordu. ralannı tesbit etmiştir. Kavga bir 
kapı meselesinden doğmuştur. Gece ~ Bu akşam ~ak:arya Sinemasının 

Adliyede Terfi Listesi kapı açık kalmış, lhsanın annesi ka· 
pıyı kimin açık bıraktığını sorunca: 

Ankarada toplanan ve adliye me
murlarından terfi edeceklerin listesi
ni hazırlıyacak olan ayırma encüme
ni işlerini bitirmiş ve hazırladığı lis
teyi Adliye Vekaletine vermiştir. Lis
te şu günlerde tasdikten çıkacak ve 
terfi edenlere nisandan itibaren teb
liğat yapılacaktır. 

Mahkeme, baba oğ'lu, birer ay hap. 
se ve otuzar lira para ce7,asma mah
kUm etti. Fakat memurun hadisede _ 
ki vaziyeti suçu hııfifletir mahiyette 
görüldüğünden ceza yedişer P-iin ha • 
pis ve yedişer buçuk lira para cezası. 

na indirildi . 

Muzaffer 'Ağabeyim olacak,, diye 
kardeşine küfür etmiş, İhsan da ya
tağından fırlayınca saldırmayı almış 

ve Muzafferin üstüne atılmıştır. Mu
zaffer, bıçağı elinden alırken ken • 
dJsi ve kardeşi yaralanmışlardır. 

lki kardeş müddeiumumilikte öpü· 
şerek banşmışlardır. 

- Aptal, ben bu kokuları hiç bulabilir miyim? Bu 
mendili bizim patronun kızı atölyeden geçerken dü
şi.ırdü. Ben buldum. Öyle güzel kokuyor ki, onu bir 
haftadır üstümden ayıramıyorum. 

Bir haftadır sakladığı mendili tekrar, tekrar kok· 
luyor: 

- Ne gUzel kokuyor değil mi? Bazan atölyede ma
kinelerin yağ kokularından bunalırsam bunu burnu
ma tutuyorum .. Bazan evde, babam çok içmiş gelin
ce, bunu kokluyorum. 

1 Bir an susuyor: 
- Böyle kokan bahçelerde gezmek, ooyıe Ko1<an 

odalarda oturmak cana, can katar değil mi? Böyle 
kokan bahçeler, böyle kokan odalar var değil mi? 
Ne susuyorsun? Konuşsana! 

Saçlarmı arkaya atarak, 'VticudUnUn adalelerini da
ha sertleştiren ve kahkahadan da.ha fazla ihtilaca, ra 
şeye benzi yen bir gülüşle: 

- Hey arkadaş, diyor, senin burnun tıkalı mı? 
Duymuyor musun buradaki kokuyu? Duvarın yanına 
bir köpek leşi mi, ne atmışlar .. Burası leş kokuyor .. 

Ve kendisine yakl141mış olan delikanlıyı bütün vU
cudünü geren bir şiddetle geri iterek: 

- Bu pis koku içinde sevişilir mi hiç? Haydi git 
işine, rahat bırak beni kopuk!. 

.Mahmut bir an yerinde duruyor. 
Tam iki saattir, gayesiz sokaklarda dolaştı. 
Nereye gidiyor .• Kimi arıyor? 
Hiç kimseyi aramıyor?. Hiçbir yere gitmek iste • 

miyor ... O, içinde eksilen bir şeyi arıyor. Kaybolan iç 
huzurunu ... 

Nazlı! Onu kollarından itip yanından ayrıldığı ve 
sokağın köşesinde dönüp kaybolduğu dakikadanbe
ri onun yüreğinde tahlilden aciz olduğu bir hercü
merç var. 

Bir şey kırmak, birini dövmek, yahutta utanmasa 
bir kadın gibi ağlamak istiyor. 

Gece nekadar karanlık! .. 
Bu karanlık geee nekadar sıcak! .. 
Göisll tamantlle açık. Ve o bu göğsU, rilzgar dile· 
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nen bir iştiyakla gererek başını göğe kaldrıyor ..• 
Bu gece gökte ne çok yıldız var .. Gök bu gece t>ay 

raklan süsliyen yıldızlar gibi muntazam köşeli par
lak yıldızlarla dolu. Aoğır bir hareketle kolunu kaldı· 
nyor. Nemli avucile terli alnını uğuşturuyor. Başın
da şakaklarını delmek istiyen bir atışla çırpınan müt 
hiş bir ağrı var: 

"Kahbe! Nekadar da canımı sıktı.,, diye düşünU • 
yor ... Ve işte bu anda bumuna fena bir koku dolu-
yor: .. 

- Biz klm, sevişmek kim? .. 
Bu koku, nereden geliyor? Diye b~rnı yana çe • 

viriyor: 
Sokağm köşesinde, tek katlı bir kulübe önüne ko. 

nulmuş bir maltızda alev, alev yanan bir at~in ışı- ., 
ğile karanlıktan tamamile sıyrılmış, kırmızı projek
törle görünen bir dekor parçasına benziyor. Yine ay-
nı ışık içinde kızıl buluttan lbir gölge gibi seçilen bir 
kadın şekli karanlrklarm içinde farkedilmekte. 

Bu kadın maltızın Ustüne doğru eğilmiş, cızırdı -
yarak yanan pis, pis kokular veren fena bir yağ için
de balık kızartıyor ve bl,r taraftan da evin içine doğ. 
ru hiddetli. hiddetli bağırıyor: 

- Gecenin nısfilleylinde evine gelir, almterile ka
zandığın parayla meze hazrrlarsm. Bir de füıtelik 

itten da.yak yersin ... Ben Nn& gömreceğim, tıoysuz .. 
Hele bir daha elini kaldır, hemen karakola gidece -
ğim ... Şimdi eşkiyalık devri geçti ... Şipşak mahkeme
leri var! .. 

Kadın gırtlağındaki ses tellerini yırta, yırta l5yle 
kuvvetli bağırıyor ve bu !es Mahmudun şakaklarının 
içinde ve kafatasmda ım:ıdan bir akis buluyor . 

- Daha bir sene evvel kapımın l5nUnde: "ÖlUyo -

Takdim edeceği film; ne bir dramdır, ne de bir vodvil... Fakati şen, canlı ve hakiki. .. Her vakit görülemi 
yen sevimli bir eserdir .• 

KIZLAR PANSYONU 
Fransızca sözlU film, sizi eğlendirecek .. Sizi heyecana dUşürecek ... Velhasıl seveceğiniz ve 

tavsiye edeceğiniz güzel bir filmdir. 
• Baş rollerde : LUCIEN BARROUX. CABRIELLE OORZIAT ve 40 genç kız. 

sevdiklerinize 

Yazan: SUAT DERViŞ 
rum, yanıyorum . ., diye naralar atardın... Evlendik 
diye mi böyle olduk ... Daha bir sene evvel.. 

!çerden gelen sert bir cisim, belki bir tahta parça
sı veya bir teneke kutu kadının başına çarptıktan 
sonra kaldırımsız, taşsız sokağın tozları içine düşüp 
gömülüyor 

- Yay başım! ... 
Mahmut düşünüyor: 
"Herüin damarına basmıya lüzum mu vardı kah. 

be? .. Yapıyorsun mezeyi, bari sus ... Yahutta yapma .. 
Ka.rı ekmeği yemek .. Ona muhtaç olmanın 8.rını duy 
mak .. 

Ve birden o kapıya kadar gitmek ve içerdeki ada-
ma haykırmak istiyor. 

"Yanıyorum,, diye kızların kapısında naralar atar 
sın ha ... "Biz kim sevişmek kim ... Bırak kadım ra -
hat. Git işine kopuk ... Ne diye karıya musallat ol _ 
dun ne köpek olduğunu bilmiyor muydun! .. Çek şim 
di gönlünün belasını! Gönlüniln bc:ası. _B8:~ıının bela
sı oldu. Parasız it karıya gönül verır mı hıç., , 

!çerden kalın bir erkek sesi: 
- Şimdi git karakola beni cürmUmeşhutıara ver

dir ... İmanına tükürdUğürniln kahbesi ... Hala geber
medin mi? •. 
Kadın hıçkırıyor. 

- İllhi ellerin kmlsm ... Başmı kanıyor. 
- Balıklar yanıyor, sus ta balıklara ba.k. pia pis 

kokmıya başladı. 
Kadm tavaya eğiliyor. Sıcaktan te!essUh etmiye 

başlamış olan toriklerin kokusu mide bulandıracak 
gibi ağır. 

Buna rağmen Mahmut: "Çok acıkmışım,, diye dU 
'°nUyor. Ve acıkmış olduğunu hissedince de cebin-

___ , 
de beş parası olmadığını hatırlıyor, bugün cebinde 
beş parası olmadığını, dün cebinde beş parası olına
dığmı ve yarın cebinde beş parası bulunmıyacağını 
hep ayni anda düşünüyor. 
Kadın hıçkırıyor:Dar sokağın iki tarafındaki evler 

uykuda bütUn bu sokakta, bu çiftin yaptığı gürültü
den b&Jka bir ııea yok .. 

Hayır gecenin içinde bir de ~eçhul bir yerde mua 
luğu açık kalmı, bir çeşmenin suyu mütemadiyen a
kıyor. 

Akan su sesinin içe serinlik veren teselli edici bir 
ahengi var. 

Mahmut bu su sesini işitir, I,itmez iki dudağının 
• kendisine eziyet verecek kadar kuru çatlak ve şiş ol· 

duklarını hissediyor 
Nekadar susamış .. 
Kuru dilini, kuru ağzmda, kuru damağında ve ku· 

ru dudaklarında dolaştırıyor. 
Ve hiç düşünmeden yalnız insiyakla su sesinin gel· 

diği istikamete doğru ilerliyor. 
Çeşme nerede? .. 
Hiçbir şey görülmüyor. Rehberi yalnız bu ses ... ka 

ranhk nekadar koyu bir karanlık .. 
Istanbulu pek iyi tanıyan lstanbulun içinde her so 

kağı, her caddeyi, her viraneyi kar~ karış bilen kal
dırım taşlarını birer, birer tanıyan Mahmut kabustan 
farksız olan karanlığın içinde yabancı oluverdi. 

Bu karanlıkta ona rehberlik eden şey yalnız bu 
ses ... Durmadan şınldıyarak akan su sesini ... O gece 
nin kör ettiği gözlerine yardımcı yaptı. Onu billur 
dan bir l.Iet gibi kullanıyor ve bu sesin yardımile 
yürürken birdenbire ayağı bir basamağa çarpıyor. 

Nerede olduğunu anlamak için başını kaldırıyor 

ve bakıyor. 
KUfısmda görUnen beyaz bir (!ekil var .. Dlkkatlt 

bakınca bunun, bir medrese veya bir cami kapısı ol· 
duğunu anlıyor .. Acaba hangi cami veya medrese 
bu? ... 

Üç dört ayak taş merdiveni çıkıyor .•. 
( A rkası var} 
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BAŞMUHARRiRi 
l Ahmet Emin YALMAN 
iri ~N'ın hedefi: Haberde, fi· 
tij,. e, her şeyde temiz, dü
t •t, •amimi olmak, kariin 
~teai olmıya çalışmaktır. 

~MESELELE~ 
Cephemiz 

"llrto tııJ r Antonesko \'e Ankara yol. 
~~tlUı~~ kendisine arkadaşlık e. 
tlfı· ~l' dun aramızdan ayrıldılar. Bi. 
~ili Ue dostluk, n bilhassa, Balkan. 
~ atasında olduğu gibi, ittifak 
~tlu.ğu kuranlann, sıksrk, yakın. 
~~ ~&8 etmelerinde n başlıca hü. 
~ t \'e kamoy mümessillerini 
~u memleket hakikatleriyle 
~ etttrmelerimle es88h fayda 
lı.. ~ r, Sağlam bir dayanışma, ancak, 
~ ile mümklin olur: imdi biri. 
4.ıı hergün daha iyi tanımalıyız. 
le karada yeni Türkiyenln inkişaf e. 
l\tltJinden pek azı görünürse de, bu. 
~ gelmeksizin, onun ruh halini ve 
~ iyetinl öğrenmek gü~tür. Bizim 
it, ttl.n imkanlarımızın hakiki kayna.. 
111_ .~nkaranm temsil ettiği milli irade 
VUğindedir. 

'rt lıu birliği yuğunuı ''e bizzat kendi 
'tıtt llJı sembolü olan Atatürk, hususi 
~temas fırsatından istifade ederek, 
~a.nyah ml.<utfirle.rine, Kemalizm 
~ lojisini ilham eden milli ve insa
f 'na fikirlerden bahsetti. İhtiras 
lttnıaıannm rahat n sükun bırak . 
'ğı bir G<argaşalar aleminde, onun 
h.ııırı basit dilekler değil, bir milletin 
~dj ve mane\i bütün \·an yoğu llc 
~ca altına almmr~ ahitler olan 
~trini dinlemek ruha ne derin bir 
~ verlror. 

~l<endi ~illetlerfmlzin ban~ ve ha.k-
1 müdafaa etmek, ve bu banş \'e 
~ ile, diğer miUetlerin ayni dna . 
t "8.sma hl~hlr tezad koymamak 
~ 84cat, Balkan antantmm sanılmaz 
'lhıU ıjp hn d,.Mı wr.ı~ı .. • 
~we.rtııcıe n Milletler Cem.lycu 
b de hanş te~hildUne girenler, 
ı.._tıt ıamandan daha f azl&t ~phe ın -
"'lt.ıl'lnak zanıretindedirler. Bugünkü 
:::ı ve korkwıç ı1JiJ8hlanma yan~m. 
\' insaniyet tarihinin unutnuyacab 
~ ~iki de f aclalannı nesillerin ta -

r edemlyeceğl bir harp çıkrp ~k • 
~&81, yalnız bu cephenin ku\"l'eti -
ı.ı.' _dayanı~mMma. karar ve irade sa. 
""ot obnasma, iç nlzamlarmm korun-
'llıa bağlıdır. Harbm olup olma. 
:;-sı, onu lstiyenlerln ~eğil, onu iste. 

)'enlerin elindedir . 
ı.._ llalkan antantı, gerek içinde '\ilcut 
~lduğu bölge \'e gerek onu ge~ek. 
.,,,tiren zaruretler baknnmdan, banş 
::,hesinin belli ha.oh dayan~lanndan-

• l>ost ve mUtUfik Romanyanm mll. 
ı..!'1Udafauı ile I~ ,.e drf polltlka dur
:'""11ıun, antant talil ti.zerindeki mUııı. 
~ rolU nasıl lııklr olunabilir! B. 
·~t.oneskonun zh·arett, bizlm kana -
~ltrt.rn1z1 kuvvetİendlrmft olduiu gl. 
..., Ankara temulannm, kendi tl:ıe
tta.cle, memleketine götürmekten 
~unlyet duyua.ğı tmlrler bırak. 
..... olmumı dileyelim • 

Falih Rılkı AT AY 

Bulgar Dilindeki 

Türkçe Kelimeler 
'.b. ~ofya, 21 (TAN) - Çoktanberi 
... u.ıra.r gazetelerinde Bulgar liaanm. 
~ Yabancı kelimeler aleyhinde neşri
"•tta bulunulmakta ve bunlann atıl
~sı istenilmektedir. Bu yabancı ke
t:1elerin ekserisini türkçe kelimeler 
~kil etmektedir. 

'" Sene 200 Zirat Kombina 
Kuruluyor 

l ~kara, 21 (TAN) - Zirat Veka 
tetı, '.Meclisten alman 3 milyon liralık 
~ahaisatıa kurulacak kombinalara ait 
ti adroyu Vekiller Heyetine vermiştir. 
b~ sene 200 kombi.na kurulacak, kom 
~ltıaıar.m 8let mUnakasası 15 nisan. 

Yapılacaktır. 

Cinayet mi1 
l} lınıir, 21 (Tan muhabirinden) -
~ &iin evvel ortadan kaybolan Aziz 

~lu liüseyin, odMmda kanlar içinde 
k Ulunmuştur. Hüseyinin bir cinayete 
llrban gittiği zannediliyor. 
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DIMAG KUVVETi • BEDEN 
Bir hamal, dimağı olan, fakat onu kulJanmaarnı biJmiyen bir 

insandır. Makine, insan dimağının eıeridir, ve inaam beden kuv
veti aarfetmekten kurtaran bir kuvvettir. Bir motör, bir traktör, 
yüzlerce inaanrn yapamadığı i•i yapabilir. 

kuvveti, beden kuvvetinin yerine geçtikten ıonra insanın ilerile
me adımlan ııkJa,tı ve ıür'at kazandı. 

lnaanlar bütün i,leri beden kuvvetile yaptıkları ve dimağla az 
çalıttıkları zaman, pek az ileri ıidebilmitlerdir. Fakat dimağ 

Büyük medeniyetler beden kuvvetiyle, dimağ kuvvetiyle ku
rulmuftur. insan beden kuvvetiyle değil, dimağ kuvvetiyle övü
nür. Türk cemiyetini çabuk ileri götürmek iıtiyoraak, inaan kuv
veti yerine dimağ ve mal-..ne kuvvetini ikame etmeliyiz. 

Eski Bir Nazırın Meşrutiyet 
Devrine Ait Siyasi Hatıraları 

iLK 
B ağdat Meb'usu Baban 

Zade İsmail Hakkı Be 
yin Meb'usan Meclisindeki nu 
tuklan, hukuku esasiyeye taal 
lllk eden bahislerde derin vu 
kuf ve ihtısasıru gösteren ilmi 
müdahalesi daima nazarları ker 
di üzerine çekerdi. Merhumun 
bütün bu ilim ve irfan sahasın 
daki yukaek kudret ve me.zıye-

tinden başka çok temiz ahlakı, 
asil hal ve tavrı, herkese karşı 
muamelesinde samimiyeti göz
den kaçmazdı. 

B u mümtaz seciyelerine ka.r
fı hakkında daima takdi -

rinl izhar eden Sadrazam Hakkı 
Paşa merhum bir aralık kendisini 
Maarü Nezaretine getirmişti. Hu
kuku esasiyeye dair pek kıymetli 
bir eser yazmış ve ayni zamanda 
mülkiye mektebinde hukuku esa -
siye dersi muallimliğini deruhte et 
miştl. Bu sayfalara nakleylediğim . 
hatıralarımın taalluk ettiği hidi -
selere ait tarihten pek çok zaman 
geçmemişti: o sıralarda eııki dil • 
yunu umumiye binasının karşı ta
rafındaki bir konakta muvakka -
ten bulunan mülkiye mektebinde 
bermutat dersini verirken - tedris 
kUrsUsUnde • İsmail Hakkı Beyin 
kalp sekte~inden vefatı haberi bir 
eaika gibi lstanbulun her tarafın
da pek büyük bir teesaUrle duyul
du. 

Cenazesi arkasından biltlln bir 
memleket ağlıyordu. Tabutunu 
pa.nnaklan üzerinde semaya doğ
ru kaldıran kadirşinu talebesi
nin gözya,lan bu elim ziya önünde 
insanı derin bir tefekkür ve Umi
de aevkediyordu. l,te böylece bu 
kıymetli vücudü ebedl latira.hat ma 
halline koyuğumuz zaman tela • 
fisi hiç mUmkiln olmıyan bu bU • 
yük kayıp karfısında gözlerim 
çok vefakar ve mürüvvetli gençle
re önmüş, ancak bunlarla teali. 
yet bulmuştu. 

•ı şte son hatırasını bilvesne 
tebcile muvaffak oluğum 

İsmail Hakkı Bey merhum o gü
nü meclisi mebusanda bUytik bir 
salahiyetle teklifin mevzuu etra • 
fmda söz söylerken muhalifler her 
mutat birtakım tarizler ve mUna.
aebet almıyacak sözlerle araya gi
riyorlar, uzun bir sa'yi gayretin, 
ilmi tetebbüün mahsulü olan bu 
kıymetli nutkun tesirini kırmıya 

kalkıyorlardı. Fakat Hakkı Bey, 
ölü dalgalann sağlam kayalara 
çarpması kabilinden olan bu mA
nasız gürültliler karşısında ealabe 
tini hiç bozmadı, meclis ealonun
da ilmin, zekanın, hakikatin, her 

MEB'USAN 
MECLiSiNiN 

SON 
GUNUNDE 

........... i: lı~ect;;~i ~~ ........... , 
································~················ 

mücadelede daima muzaffer çık -
tığını gösteren metin ta vn ve eğiJ. 
miyen nasiyesi ile nutkunun niha 
yetine kadar dayandı. 

F ırka arkadaşlarının arada 
bir söz ile imdadına yetiş

miş olmalarına rağmen sağdan sol· 
dan, öyle hücum ve tariz vaki o
luyordu ki, bir inean için hem bun
lara derhal cevap vermek, hem de 
a.sıl . nutkunda maksat ve mevzuu 
kaybetmiyerek devam etmek cid
den pek müşkül bir işti. 

O gün lsmail Hakkı Bey büyük 
bir ilmi muvaffakıyetle vazifesini 
başarmıştı. Ondan sonra muhalif 
ler sıra ile saatler ve hatta gün -
lerce kürsüyü işgal ederek Hakkı 
Beye cevap vermek istemişlerse 
de hocalar, fıkıh ilminin asıl me
seleye taalluku olmıyan prensip
leri etrafında bocalamaktan, Bu 
,o, Kozmidi, ve emsali mebuıılar da 
araya giren nifakı körüklemek -
ten başka bir fey yapamadılar. 

B u w;un suren müzakerenin 
tafsilltına girmek fayda • 

111zdır. Zaten muhaliflerin cevap -
lannda, itirazlarında, ilmi bir kıy
met yoktu. Onların yegane gaye
leri, meşrutiyete dar.ha indirildi -
ğine, latibdadın iade olunmak Uze 
re bulunduğuna halkı inandırmak
tan ve ellerinden gelirse bu acı söz 
terle umumun kalbi ve vicdan hu
zurunu bozmaktan ibaretti. 

Bununla beraber bu devamlı 
müzakerat herkesin babını yor
mu,tu. Mevzuun içinde ve dı11rnda 
ne söylenmek llzım ise hepsi söy. 
lenmit ve bütün mebuıılara artık 
usanç gelmişti. Bu sırada Hariciye 
Nazın Asım Bey, Sadrazam Sait 
Paşadan aldığı talimat üzerine kür 
sUye geldi: 

(-... Müzakerenin bu kadar u. 
zamasrna ahvali dahiliyemiz, ve 
hu~u~lle harici ah.valimiz kat'a mü 
tahammil değildir. Fikrimizce bu 

halin devamı ''mena.fil esaaiyei 
memleketi,, ihlil ediyor, hükumet 
müzakerenin kifayetini meclisi 
muhteremenize teklif ile red veya 
kabul hakkında bir karar verme • 
nizi rica ediyor,, dedi 

B unun üzerine, ekseriyet fır-
kası tarafından müzakere 

nin kifayeti hakkında verilen tak. 
rir, reye konuldu ve büyük bir ek
seriyetle müzakerenin kifayeti ka 
rar altına alındı. Bundan sonra yi 
ne ekseriyet fırkasının: 

"Kanunu Esasinin 35 inci mad
desinin, kanunu esası encümeni 
tarafından vaki olan tadil veçhile 
tayini esami ile reye konulması., 
hakkındaki takriri reye vazolun -
du, neticede 125 reyin kabulü, 
105 reyin de red cihetinde olduğu 
anlaşılmış kanunu esasi tadilin -
de lazım olan sülüsanı ek!leriyet 
hasıl olamadığı için tadil teklifi -
nin reddedilmiş olduğu bildirilmiş 
tir. Muhalifler neticeyi hem alkış
lıyorlar hem de "feshe doğru,, di
ye bağırmak suretile bir nümayiş 
yapıyorlardı. 

Şimdi ııöz, "padlş11.h., be11inci 
Mehmede kalmıştı. Halbuki kendi
sinde, geçen hadiseleri muhakeme 
ederek almmaı!IJ lizımgelen tedbi -
rin ne olduğunu tayin edebilecek 
ne zihni bir kuvvet ve ne de böyle 
amme hukukuna ait bir işte icrai 
teşebbUse kudret vardı. 

D amat Ferit, "Padişııhm., 
hemşiresi olan zevcesi de

laletile içeride tesir yapmıya ça • 
lrşıyor, İttihat ve Terakki Cemiyet 
ve fırkasının meclisi mebusan ha
riç ve dahllf nde, millet ve vekille
rinin ekseriyeti itibari!~ itimadını 

kaybettiğini bu ekeeriyetin yeni 
Hürriyet ve ltilif fırkasına gec;tiği 
nl muttasıl söylUyordu. "Paditahın 
kendiliğinden hakikati bulması ve 
görmesi mUmkiln değildi. 

Abdülhamidin saltanatı devrin-

de beşinci .Mehmedin otuz bu ka.
dar aene tazyik altında geçirdiği 
hayat, bütün diğer birader ve bira
derlerinin oğullarında görüldüğü 
üzere, inıen mevcut olan ruhi na
kıselerini bir kat daha çoğaltmış 
ve altmış be, yaşından sonra mev 
kie geldiği zaman müvazenesi ta
mamen bozulmuştu. Bu sebeple 
kendisini her tesire kaptıracak bir 
vaziyette idi. 

H ürriyet ve İtilıif fırklU5m. 
dan seçilen bir heyet, ara

larına "Osmanlı,, millet meclisin
de Osmanlılık hissinden tamamen 
azade olduğunu aleni olarak söy
lemekten çekinmiyen Rum mebu
su Buşoyu da alarak Damat Fe • 
ridin tertip ve teşvikile ııaraya git 
mişti. O vakite kadar cari usul 
haricinde, yani Sadrazamın malu
matı olmakııızın, hükumete muha
lif olan hıı nıebuslann, velev hu-
11ust mahiyette olsun "padifah ta 
rafından kabul edilmeleri doğru de 
ğildi. Bununla beraber bu mtila -
katın az ve çok tesiri altında ka • 
la.n "padişah" o tarihte çok kıy
metli ve vatansever muhitinin sa
mimi telkinatı sayesinde doğru yo 
la dönmekte gecikmedi. Hususile 
padişahın Sadrazam Sait Paşanın 
siyasi kudretine büyük itimadı ol 
duğu gibi Mahmut Şevket Paşa 

merhuma da Abdillhamidin hal'i 
ile kendi cUlüeunu takip eden buh 
rantı günlere ait hadiselerin hatı
rasında bıraktığı izlerden dolayı 
fazla muhabbet göstermekten ge
ri kalmazdı. 

•ı 11te bu mtisbet teııirler ken-
di.sini göeterınit padişah. 

ittihat ve Terakki fırkaarnin mec
lisi mebusandaki ekseriyetine fa 
tinat eden Sadrazamı Sait Pa.,ayı 
iltizam ederek 80n red karan üze· 
rine meclisin feshi IUzumuna ta
mamile kani olmuştu. Fakat Padi· 
şah, kanunu esasinin muaddel 35 
inci maddesi mucibince fesh hak
kını kullanabilmek üzere yine Ka
nunu Esasinin yedinci maddesi 
hükmüne tevfikan ayan meclisi
nin bu hususta muvafakatini alma 
sı lazımdı. Bun un için aşağıda ay 
nen yazılı "hatti hümayun,, serya
ver vuıtasile ve mahsusi merasim 
ile meclisi ayanda reis Gazi Ah • 
met Muhtar Paşaya tevdi edil . 
mişti. Reis te "hattı hümayunu .. 
ayağa kalkarak okumuş ve bütün 
ayan azalan da ayakta oiduklan 
halde dinlemişlerdi. 

"Hattı hümayun,, fU: 
Ayanı kiram 
Heyeti cedidei mebusan ile; ay 

zarfında bilintihap içtima etmek 
Uzere hasbeliktiza heyeti huırayı 
feshetmek tasmiminde bulundu -
ğumdan kan unu esasinin yedinci 
maddesi mucibince medisi aya -
nın reyi muvafık vermesine inti -
za.r ederim.,, 

Bu ''battı hümayun,, Salt Pqa
nın kuvvetli kalf"nıl ve keakln ze -
kbı eseri idi. 

• rade ile hayatlan mlldde • 
1 tfnce lyanhğa intihap edil 

miş olan, ekserisi vezerat ve kadı
askerlik. müşir ve feriklik rütbe
lerini haiz bulunan bu zevatın, 
fesh tasmimine karşı muvafık rey 

Negüs'ün Protestosu 
Sabtk Habeş imparatoru Haile 

Selasle, Milletler Cemiyeti katibi 
umumisi M. Avenol'e bir mektup 
göndennl,. Bu mektupta. Mareşal 

Graziani'ye karşı yaınlan uika.-.t do· 
la~,sile Habeşistanda yapılan tazyik
leri protesto etmiş, ve meseieııiıı 

tetkiki l~ln beynelmilel bir ka.mis
yon teşkil edilmesini istemiş. 

• Haile Selasle'ye tahtından lndifi için 
değil, mazlum rn mağllur bir mille
tin istiklal ve hi.ldmiyetini kaybetti
ği için acımıştık. Hala bugün, başla
nndan imparatorlarını, kumandanla
nru, rehberlerini, kaybeden, bir deri 
bir kemik düşmanla çarpı~an Habeş 

milletine a<'ıyoruz. :\filli kurtuluş 

hareketleri, boyunduruk altında ya
şıyan müstemlekelerin en büyük hak. 
kı, n en kunetll silahıdır. Bu~n 

mUstakll Türk milleti, istfktılinl bu 
milli kurtuluş kavf{asına borçludur. 

• 
Habeşlstanda kavga bitmedi. Kuz-

guni liöleler, çete haİ-pleri yapıyor
lar. Bütün istilaya uğruyan memle
ketlerde bu böyle oldu. Fakat neti • 
cede sultanlar, emirler, nıhant reis • 
ler milste\·lllerle anla tılar, milli kur
tuluş hareketlerini kendi ellerlle boğ 
dular. Hele Müslüman milletlerin si -
ya.si mukadderatı hep bu §eyhlerin 
\'e reislerin elinde esaret olarak ta .. 
ayyün etti. Bir~n bir kayser, öteki 
gün başka bir de\'let adamı mthlü • 
manlann hamL-.1 oldu. Bu emirler, bu 
relsler, bu hamllerln önünde secde~·e 
kapandılar. BUtiin tarih, bütlin müs
temlekeler tarihi N egüsUn gözleri ö. 
nündedir. 

• 
Şimdi hlma~·eyl beynelmUel bir ko-

misyondan bekli~·en hlikUmdar, lm 
beynelmllel komlsyonlann, zecri ted
birlerin, llabeşlstanı ne kadar kur
tardığını biliyordur. E~er hala, mem 
leketlnin siyasi fonnalitelerle kurtu
lacağma lilanıyorsa, ona yine aeıya
lrm. E~er hükümda.rca ına slyMi bir 
nUmaylş yapmak istiyorsa, bize izin 
versin, artık ona acımıyalım. Habeş 
çöllerinde, ıııon kaybolan toprağın ÜS· 

tünde çarpışanlar nUma~·lş yapmı • 
'\"Orlar. Ve kendilerine taht Ustiinde 
hUktimdar değil, ka\'ganm öntinde 
ba.,buğ bekliyorlar. 

Adsıı Yaııcı 

Samsun Umumi 

Meclisi Dağıldı 
Samsun 18 (A.A.) - Samsun u -

mumi meclisi dün son toplantısını 

yapmıştır. Meclis 1937 bütçesini 
764.500 lira ile denkleştirmiştir. Bun 
dan 157502 lirası vilayetin yol ve 
köprü işlerine, 240433 lirası kültür 
işlerine, 26601 lirası tarım ve bay -
tarlık işlerlne, 27061 lirası sağlık ve 
hayır işlerine, 99998 lirası muhase • 
be ve 16i835 lirası muhtelif ve müş. 
terek masraflara ayrılmıştır • 

Vilayetin beş yıllık iş proğramı 

nı hazırlıyan meclis encümen inti , 
habını da yapmış ve toplantısına sor 
vermiştir. 

vermelerine, "padişah,, (intizar) 
ederken onların menfi vı;.ziyet al
malan bittabi mümkUn olamazdı. 
Nitekim bu "hattı hümayun,, Uze 
rine hafi olarak müzakere icrasına 
karar veren ayan meclisi, netice -
de umumen tahmin edildiğı üze -
re bir ikisi istisna olarak azim bir 
ekseriyetle muvafakat re)ini ar -
zetmekte gecikmemişti. 

Bunun Uzerine, meclisi mebusa
nın 5 ikinci kanun 327 tarihli iç -
tima celsesinde, "kanunu csa.ı;i -
nin yedinci maddesi ve meclisi a
yanın reyi muvafakati mucibince 
heyeti hazirai mebusanm feshini 
ve tarihi feshten itibaren Uç ay zar 
frnda heyeti cedidei mebusanrn bi
lintihap içtimaını irade ettim.,. 

Yolundaki son "hattı hümayun,, 
okunmu.ş ve meclisi mebus.anın bi
rinci içtima devresi bu suretle ni
hayet bulmuştu. 

* * * "Eski bir nazınn slyasf batıra • 
lan,. nın Trablusgarp harbinden 
birinci mecJhııl mebusanın feshl!le 
kadar olan kısmı da burada ta . 
marn olmustur. 
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GUNES-G. SARAY 2 • 2 BERABERE 
BESiKT AS. FENERİ 2a1 MAGLOP ETTi 

BESiKT ASIN KAZANCI 
TESADÜ

1

FI BİR OYUN 
NETİCESİ DEGiLDiR 
<YAZAN: EŞREF ŞEFİK> 

D ün milli küme maçları
nın İstanbul müsaba

kaları dört klüp arasındaki iki 
karşılaşma ile başlamış oldu. 
İlk maçı Güneşle Galatasaray 
oynadı ve ikişer golle berabe
re kaldılar. 

İkinci maçta Fenerbahçe, 
Beşiktaş karşısında 1 - 2 mağ· 

llıp oldu. Beşiıktaşm Feneri 
yenmesi tesadüfi bir oyunla 
olmadı. Sarı lacivertliler ek· 
seri seyircilerin bekledikleri 
galibiyeti kurtaracak bir oyun 
çıkaramadılar. 
Mağlup oldukhn halde, gevşek 

ve iştahsız bir sistem içinde öteye 
beriye koşup durdular. Hücum 
hattının merkezinde tecrübe edilen 
Muzaffer de henüz kıvamına gel
memiş olduğunu her manevrasın. 
da gösteriyordu. Müdafi Fazılın ye
rinde oynıyan Lebib te güç vaziyet. 
lerde topa hakim olamıyordu. Bu
na mukabil Beşiktaşlılar kabiliyet. 
lerine uygun bir tarzda canla baş
la çalışarak oynadılar. Dünkü sert. 
likleri fauller halinde tecelli etme
di. Atletik, sıkı bir maç yaptılar. 
Be§iktaş ta.krmmın canlı muauıı 

Hüsnü gelemediği halde, Beyaz -
Siyahlılar paytak oynıyan Fener 
muhacimlerini durdurabildiler. 

5 eyyal tarzı ve uzun paslari. 
le Beşiktaş hüoum hattında 

hatın sayılır bir muhacim olan Şe
rer oyunun ekseri dakikalannı, ba
cağının sakatlığı ytizünden dışan. 
da geçirdi. Buna rağmen Fenerli-
ler on kişi kalan Beşiktnşı , rUz_ 

gar arkalarında iken dahi bunalta
madılar. Fener takımının fena teş. 
kil olunma.sının umumi gevşeklikte 

epey tesiri oldu. Fener muavin hat. 
tm.dakilerin ileriyi mütemadi bea. 
leytp bir netice çıkmadığını ve ver
dikleri ekseri patılarm beceriksiz 
manevralarla kaçırıldığını seyrede 
ede ateşleri ve heyecanlan kırıldı. 

Ruhunu ve maneviyatını ayakta 
tuta.mıyan Fener on birinin yalnız 
bedenleri oynadı. Bu yüzden takı. 
mın mutat ateşi ve hızlı ruhu bir 
türlU meydana çıkamadı. 

B eşiktaştan Hakkı da iyi id. 
manlı olduğ.unı:., sUratinin 

eskiden daha çok arttığım çok isar 
betli kesişler ve yerinde besleyiş
leriyle bi.nleroe seyirciye göstererek 
alkışlar topladı. Hakkı, takımını 

yerinde ve başından geçenleri tat. 
bik edebilecek kabiliyeti bedeniye 
yi elde ettiğinden faullü oyuna te
nezzül etmedi. 

Ona faul yaptıktan zamanlarda, 
nyni şekilde mukabele etmektense 
bir kat daha iyi oynamakla mu. 
kabcle etmenin zevkini tattı. 

B ulgaristandan gelen hakem 
Kaçef"in idaresinde iki ta • 

kınl maça başlarken şöyle dizildiler: 
Galatasaray takımı: Cihat -

Reşat, Lütfi - Suavi, Salim, Ek
rem - Necdet, Eşfak, Haşim, Bü
lent, Danyal. 
Güneş takımı: Cihat - F aruk, 

Reşat - Daniş. Rıza, İbrahim -
Melih, SaJahattin, Necdet, Rebii, 
Tanaş. 

Güneşi ve rüzgan arkaJanna a
larak oyuna başlıyan Güneşliler u. 
zun paslarla Galatasaray nısıf sa
hasına girdiler. Açıklariyle mües
sir bir oyun çıkarmak üzere olduk
larını hissettirdiler. Galatasaray 
müdafaası ve muavin hattı bütün 
gayretiyle Güneş hakimiyetini kır. 
mak ilzcre çalışıyorlardı. Rü:ı;e;arın 
da ehemmiyetli yardımı ile Güne
şin hakimiyeti dakikalar geçtikçe 
csaslamyordu Güneşin bu faik o
yunu on.uncu dakikada semeresini 
verdi. Rebii'nin rahat bir şekilde 
Salıihattinin önüne yuvarladığı to
pu sıkı bir vuruşla Galatasaray ka. 
lesLtte doğrultan Salahattin Güne
şin ilk golünti attı. 

G Uneşin bu ilk golünden ~nra 
Galatı:ı~ıırayhlar sendele

diler~ Bci. on dakika uıagıG..p nfo -

caklarma inanmış olanlann göster. 
dikleri telhlı hareketler gözüktil 
r'akat Galatasarayın manen sarsıl
dığı bu dakikalarda Güneş hücum 
hattı isabetini ve canlılığını arttıra
cağına bir golle iktifa etmiş bir 
durgunluğa ve isabetsiz paslara 
düştüler. Bu gevşeklikten istifa
de eden Galatasaraylılar manevi. 
yatlarını yavtuJ yavaş yükselttiler. 
Birinci devrenin sonlarına doğru 
müvazencyi tesis eden Sarı - Kırmı
zılılar daha fazla gol yemeden dev 
reyi ı . O bitirdiler. 

iKiNCi DEVRE 

B ;rinci devreyi ucuz kurtarıın 
Galatasaraylıların bu dev

rede rüzgarı arkalanna almca be
raberliği temin için canla başla oy
nıyacaklan beklenen bir şeydi. Ilk 
dakikalarda rüzgftrın şiddetini iyi 
kontrol cdemiycn Galatasaray mü. 
hacimleri bidayette topları kaybet
tiler. Verdikleri paı:1lar rüzgarın te
siriyle uzun kaçtığmdan araların-

' da anlaşamıyorlardı. 
On beş dakika içinde tedricen to. 

parla.nan Galataaa.ray mühacimle
ıi GUneş nısıf sahasına girmiye 
başladılar. 

Ber-J,erlik golü 

G alntasaray soldan bir hiicum 
açtı. Soli<; Bülent, Gilneş 

müdafiini kıvırarak geçti. Kaleci 
zaviyeyi kapadı~ halde ilk golü 
atmıya muvaffak oldu. 

Galip vazivetten birdenbire be
raberliğ-e dilştilklerini farkeden 
GUneşlilerin enerjileri kamçılandı. 

Fenerbahçe • Bıikfa§ maçından bir enstantane 

Dünkü Ankara Maçını 
Gençlerbirliği Takımı 

4 · 2 İle Kazandı 
A nkara, 21 <Tan muhabirin-

den) - Milli küme maçla
rına bugün şehir stadında altı bin 
kişi kadar tahmin olunan bir seyir
ci kütlesi önünde başlandı. ~laç 

Gençler Birliği ile Ankaragücü a. 
rasındaydı. 

Oyun çok silratli değil , fakat çok 

Güneı · Galatasaray maçından heyecanlı bir görünü§ azimli bir şekilde başladı. Bidayet-

Kaleci, serf bir 
Ateşli bir akınla fişek 0 ibi fırlıyan 
Güneş muhacimleri Galatasaray 
kalesi ağzına yetiştiler. Salahattin 

gol hücumunu kurtard ıktan sonra 

İzmirde Doğanspor 
Üçok'u 4 • 2 Yenerek 
Günün Galibi Oldu 

hızlı bir vuruşla Güneş·n ikinci go-
lünU attı. 

Galatasaray yine beraberliği ka.. 

zanmak üzere canla başla çalı~mı

ya başladı. Güneşin ikinci golü a
tılalı henüz beş dakika olmamıştı. 
Gal~ .tasaraylılar ortadan akmıya 

başladılar. Güneş müdafiinin kafa 
ile çektiği topu soliç Haşim yakala
dı ve yıldınm gibi bir çekişle Ga. 
latasarayın ikinci golünü çıkarmış 
oldu. Bundan sonra Galatasarayın 
solaçığı Danyal bir çarpışma neti 
çesinde sakatlandı, çıktı. 

Iki takımın beraberlik gollerin
den sonraki gayretleri maçın sonu
na kadar 2 - 2 vaziyeti değiştire
medi. 

Beıikfa§ - Fener 

B u oyun da hakem Kaç.ef'in i
daresine verilmişti. 

Beşiktaş takımı: "Mehmet Ali -
Faruk, Enver - Fuat, Hakkı, Fey
zi T Hayati, Rıdvan, Muzaffer, Şe
ref, Eşref. 

Fener takımı: Necdet - Lebib, 
Ya.~r - Cevat, Angelides, M. Re. 

şat - Niyazi, Naci, Mustafa, Esat 
F ikret. 

Beşiktaşlılar rilzgan lehlerine 
alarak baJ?ladılar. Uzun, munta
zam paslarla hilcumlanru açan Be-

şiktaş muhacimlerinin Fener mua
vin hattı iyi tutuyordu.. Fakat i-
leri verdikleri pasları Fener mu
hacimleri müessir bir tarzda kulla.. 
namıyorlardı. Oyunun ilk dakika
lannda Fenerin iyi günlerinden bi
r inde olmadığı, Beşiktaşın ise bil5.
kis biçimli oynıyacağı hissolunu. 
yordu. 
Beşik taşın seyyal soliçi Şeref, 

bir çarpışma neticesinde bacak ka
leminden sakatlanarak çıktı. Be
şiktaşlılar on kişi ile kaldıkları 

halde aksamadılar. Yirminci daki
kaya varıldığı zaman Beşiktaş u. 
zun paslarla Fener kalesi civarlan
na inıniye başladılar. 

[ Arkası Sa 10 Sü de 1 

İzmir, 21 (TAN Muhabirin • 
den) - Milli küme turnuvası maç· 
lanna dün şehrimi1.de başlandı. 
Hava rüzgarlı idi. Bu havada Do. 
ğanspor ve Uçok takım.lan karşı
bştılar. Seyirciler çok kalabalıktı. 

Bu arada Vali Fazlı Güleç te vardı. 
lki takım sahaya• uzun alkışlar a. 
rasmda çrktılar . Oyuna başlandığı 
zaman Doğanspor rüzgiırı kendi 
lehine almış bulunuyor ve bariz 
şekilde hnkim bir oyun gösteriyor
du. 

Nitekim bu hakimiyetin müka
fatı olarak Doğanspor daha ilk da· 
kikalarda, yani Uçüncü dakikada 
Fuadm ayağiyle firikikten birinci 

Bir heyecan dakikası 

golilnil kazandı. Yine Doğanspor 

altıncı dakikada Mehmedin canlı 
bir gayretiyle ıkinci golünü de yap 
tı • 
Artık günün galibiyetinin Do. 

ğanspora nasip olacağı anlaşılıyor 
du. Ve oyun bu vaziyette devre so
nuna kadar devam etti. Birinci 
devre tam biteceği bir sırada Hak 
kı penaltıdan Doğansporun üçüncü 
goli.inü yaptı ve birinci devre O-~ 
Doğansporun lehinde olarak hitam 
buldu • 

İkinci devrede Üçok'un canlan
dığını görüyoruz. Bu devrede Ü • 
çok takımda bazı değişiklikler yap 
mıştı ve bunun mükafatını da gör 
dil. Adil merkez mühacime alınmış 
tı. Esasen rüzgar da bu devrede 
Üçok'un lehinde idi. Oyun yirminci 
dakikaya kadar miltevazin bir şe
kilde devam etti ve birinci dakika.. 
da Sait penaltıdan Oçokun ilk go
lünü yapmıya muvaffak oldu. Bu 
sırada rüzgar kesilir gibi olmuş • 
tu. 

Doğanspor, tekrar ve gilzel bir 
oyunla hakim vaziyete g~ti. Yirmi 
altıncı dakikada Halit kornerden 
gelen topu dördüncü defa olarak 
Oçokun kale ağlarına taktı Bu 
golden sonra Üçok canlanır 

gibi oldu. ke.ıdisini topladı ve 41 
inci dakikada Sait kendi takımı he 
sa bma bariz bir gayret göstererek 
Üçokun ikinci eolünü yapmıya mu 
vafak oldu. lki takım devre so. 
nunda sahaden çekilirken Doğan 

spor, günün bu mühim mac:ını 2--4 
kazanmış olmanın sevincini saçı -
yordu. 

Dünkü oyun umumiyetle çok gü 
zel ve heyecanlı g~ti. Her iki ta 
knnda hücum hatb i)i clmakla be 
raber mtidafaa hatlarında aksak. 
lıklar görlililyordu. 

bir 
ten itibaren kendini gösteren bil• 
tevazün oyunun hemen hem~. mU 
tün birinci devresi üzerinde hU~18,. 
nü gösterdi. Gen~er sağ c~~ uıer 
riyle akınlar yapıyorlar, Guçl cı.JI\ 
ise soldan açılan inişlerle ha~·ı.i 
kalesini tehdit ediyorlardı. ger ~l 
tarafa da bazı frısatlar geçti. bir 
çıkaramadılar. Bu hal ~zel ıcs.
oyun şeklinde 38 inci dakikaya 
dar devam etti. 1 

38 inci dakikada, Gençlerin. s;11: 
dan bir akını esnasında solaçık 1 sarıdan Niyaziye güzel bir pn! get: 
dı. Niyazi bunu en güzel bir suret • re• 
te kullanarak demarke bir vazı) btl 
te olan ~alahattine geçirdi \'e l· 
suretle Gençler ilk golü yapmış 0 

dular. b'J' 
Gilçlüler devre sonuna kadar 

. . l ştıısrı nun acısını çıkarmak ıçın ça ı ııJ 

fakat netice değişmeden birinci bbi-
tayım 1 . O Gençler Birliğinin le 
ne bitti. . 

1
,, 

!kinci devre Gilçlülerin taZ)'1lt ~
le başladı. Fakat arası birkaç dıı. U· 
ka geçer geçmez Gençler yine fil 
vazeneyi temin ettiler. Arka arkıt~ 
ya An karagUcü kalesine yaptıtd1~3 hücumlar esnasında yedinci dal< d" 
da belki biraz şiddetli bir ceza ad tJ 
tuna.bilen bir penaltı, dokuzıınc.r 
dakikada sağ açık Selimin şahsf bt 

gayretiyle bir UçüncU gol ve 13 Utı• 
cü dakikada da biraz panik hal~ 
r"' - ·····y . _. .... ~-~ 

di ayağiyle dördüncü golü ke.Zgıt" 
• ~&' 

dılar. Altı dakika zarfında ka) 

dilmi~ olan bu Uç sayı artık o~ 
nun neticesini meydana çıkat11'11' 
addolunabilirdi. Fakat GüçIUler btl 

talihsizliklerinden sarsılmadılat• 
ııU· 

Fırsat buldukça karşı tarafa 
cumlar yaparak iki de sayı çıkll~ 

ro~ıı~ 
tılar. Fakat bu gayret oyunun '-"" 

ler Birliği tarafından kazaruıına!1' 
na mani olmadı ve kırnuzı ~ 
4 • 2 sahadan galip ayrıldı. .,,,,,,,; 

Güneı - GalatasaroY ~ 
maçından bir karııloJ"' 

Akınspor Şampiyoll 

Oldu 
Dün Bakırköy sahasında Ilııl~~ 

ve turnuvasının final maçı yapıl d~ 
Akınsporla - Aksaray arasJJ1 JC 

cereyan eden müsabaka c;~ı· 
heyecanlı geçti. Ve Akmspor tB jt 

mı kuvvetli hasmını sıfıra karŞJ b JC 

golle yenerek iiçüncil defa oJııfS. ıl 
ga)Ti !edereler şampiyonltı~:c
kaza.ndı. Akmsporlulan tebrik e 
riz. 
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DOST YUNANIST ANDA 
SAHNE, SAN'A T HAYA Ti 

CEPHESİNDE "SEKER , 

ı . HARBİ.. OLMUSTU I ................................... : ..... : 
ı_.._ ...... f Yazanı Salahaddin GÜNGÖR f .............. . : ........................................ : 

A lbay Muzaffer Tuğsavul'un hatıraları arasında bir de "Şeker 
muharebesi" var. Onu da yine kendi ağzından dinliyelim: 

- Biz biliriz ki, geri hizmetler, daima cephe hesabına çalışır. Fakat 
her şe:yin her kaidenin istisnası vardır. Şeker muharebesi de bu müs. 
tesna muharebelerden biridir. Bağdadı, pek ani surette kaybettikten 
ııonra, ordumuz, maddi, manevi birçok zararlara uğradı. laşe ve ikmal 
işlerimiz de zararlardan paylarını aldıla,r. Bağdattan acele olarak çı
karılan şeyler, demiryolu ile ancak Samraya kadar nakledilebilmişti. 
l3un1ar arasında bir hayli da şeker vardı. Memleketin b~ka köşelerin 
de, şeker mumla aranır ve dirhemle satılırken, biz şeker külahların 
dan siper yapacak kadar bolluk içinde idik. 

Ş im~i adını unuttuğum Urfa 
lı bır nefer, münakaşaya ka 

nştı-

- Zabitimizi ne! er kaltağına bin 
dirmek bize yakışmaz! 

- Ya ne yapalım .. 
Urfalı nefer atıldı:! 
- Daha dUşman gelemez o ta • 

raflara .. Ben gider, eyer takımını 
getiririm.! 

Ve koşa koşa uzaklaştı. Biraz 
sonra, arkasında eyer takımı vl • 
duğu halde Urfalı neferi karşım • 
da gördüm. 

M ihmandarımız Dr. ~1inot

to telAş içinde, Atina şeh
rinin tiyatrolarını gezdirmek, Yu
nan san'ati hakkında bize bir fikir 
vermek istiyor. Boş akşam bul • 
mak imkanı yok. Geldik geleli gü
n ün diyebilirim ki, 20 saati dolu ... 
Uyumak için ancak dört satimiz 
kalıyor. Buna rağmen bu yirmi sa 
at içinde tiyatrolara vakit ayıra • 
mıyoruz. Dr. Minotto adeta üzü • 
lüyor. 
Kıymetli mihmandarımızla ah -

baplığa Yunan hududuna ayak ba
sar basmaz başladık. Bizi hudut -
tan karşılamıya gelenler arasında 
idi. Sabah kahvaltısında masamı
za geldi. Kendisini tanıttı. İstan • 
buldaki gazeteci arkadaşları soru • 
yor. Donanma ile beraber giden 
gazetecilerle ahbap olmuş. Hatı -
rında bilhassa Mümtaz ve Niza -
mettin Nazif kalmış ne yaman ço
cJklardı onlar diye anlatıyor. 

nu~yorlarmış, be-
raber pazar lan 
çocukla gezmiye 
gidiyorlarmış. 

A:yTı yaşamala

rının sebebini Ba
yan Minottonun 
edebi meselelerde 
fikri istiklalini 

S amra civarında muharebe 
verdiğimiz sırada, henüz 

Samra depolarında yüzlerce ton • 
luk ikmal mevaddı ile bol miktarda 
§eker vardı.' Sırf bu şekerleri kur
tarmak için Samra ilerisine olduk
ça ciddi muhaı~bdere giriştik. 
liatta. bir defasında son olarak 
kat'i bir muharebe verdik. 

Neferin kanter içinde, eyeri ba
na uzatırken öyle yürekten bir se
vinişi vardı ki, bugün bile sahne 
gözümün önündedir. 

Minottonun küçücük bir yavru
su var. Bir sabah otele Bayan Tör 
çiçek getirdi. Hasta arkadaşımızın 
odasında idik. Kapı açıldı. sarışın 
bir çocuk elinde kendi kadar bU 
yük bir buket ile içeri girdi. Bu 
yavru. küçük Minotto idi. Hasta 
yatan Bayan Törü yoklamıya gel 
mişti. Çocuğa şokola verdim. Al • 
madı. Ve koşa koşa aşağıya kaç
tı. 

Maruf Yunan sahne artistlerinden 
Bayan Kutopuli 

muhafaza etmek 
istemesidir. Yazı 

yazdığı için koca.
az yazılannı neşir
den evvel okumak 
istiyormuş, tenkit 
te ediyormuş. Ba. 

zan tashih etmiye 
bile kalkıyormuş. 
Bayan Minotto bu 
edebi istibdada 
tahammül edeme
miş ve ayrı ya.şa
mıya karar ver
mişler. Dr. Minot
to ayn yaşadığı 

zevcesiyle beni ta
nıştırmayı çok is. 
tedi. Fakat bir 
tlirlU vakit ve im
kıln bulamadık. 

En kıymetli toplarımız, bu mu
harebelerde düşman eline geçmiş, 
fakat mukabil taorruzlnrla geri a
l:nnııştı. 

Açlık korkusu ve biraz da erzak 
kurtarmak kaygusu bu muharebe
leri kabul etmekliğimizin b~hca 
lmıu idi. 

Demek bu sefer. malum kaide
llın aksine, geri hizmetler c~phe 
ht!sabına değil, cephe, geri hizmet 
ler hesabına çalışıyordu. O gün, 
Piyademiz, topc;;umuz, tekmil kıta
larımız, candan muharebe ettiler. 
Düşman Samraya girmek için bü
tün kuvveti!e çalıştı. Çünkü Sam
rayı ele geçirmekle, yolun her iki 
Ucuna sahip olacağını, Bağdadi 

emniyet alt.Ina alacağını biliyordu. 
~uharebenin bu kadar kızışacağı
nı tahmin etmediğiıniz için, öğle
den evvel yalnız bir fırkamızı cep 
heye sokmuştuk. 

•• 
O ğleden sonra, düşman eli • 

ne geçen toplıı.rımızı kur
tarmak için, öteki fırkamızı mu • 
harebe hattına sokmak mecburi
Yetinde kaldık. Bu muharebelerde 
topçularımız, çok ağır zayiata uğ
tadılar. Bu zayiat, mevzilerinde 
lon dereceye kadar sebat etmiş ol
Zllalarmın neticesi 1di. 

Kahraman frrkalarımızın ş!.ddet 
li hUcumh.rı sayesınde, düşman 
eline geçen toplar1m;zı kurtardık. 
Gece, karanlık basmıştı. Toprak
lannuzın üstü yUzlen·c yaralı, mer 
Jni S<'pctlerinıiz şelı er kellelerile 
dolu olduğu halde, gP-ri çekilirken 
her p,yade neferimız elinde bir 
torba tutuyordu. Bu torbanın için 
de bilmem şeker iııı:unduğunu söy 
lemi ye IUzunı var mı? Yalnız tor. 
bnlar değil, ı.efer!erin sırtındaki 
tau ralar da şekerle dolu idi. 

Bune. mukabil, M yazık ki, va • 
•It.asız'ı1t yüzünde!l hasta ve yara
lılarırn.zın bir kısmmr Samrada. 
bırakO"ıya mecbur olmcştuk. 

S iz.c bir vak'a daha an!ata
y:m: 

- Yine ayni cephede idik. 45 in' 
cı batary:ı.mız, fırka Her!sinde dllş 
inan piyadesile uzun müdclet ba.s
ba.şa muharebe ettikten a'lnra, 800 
!netro geride bulunan piyr.de hat 
lanauı; !uzasına çekilmek için e
tnlı almıştı. Düz arazidP., yakın me 
llafeclen. ve d~şuıanın nı1tessir a
teşleri altından yapılım bu mevzi 
değışt!ımenm takım t:ıkım yapıl
lnası lazıır.dı. 

Batarya, takını takım çekilmiye 
başladı. Fakat bu mevzi değiştir • 
ine, bize çok pahalıya mal oldu. 
llilhassa hayvan ve arabaeılar • 
dan çok zayiat vermi9tik. Top ça
"Uşlan ve onbaşıları bizzat a.raba
cıiık vapma.k mecburiyetinde kal-

Şeker muharebesini. bü
tiin heyecanile anlatan 

Albay Muzaffer Tuğsavul 
dılar. Bu arada benim 
hayvan da vurulmuştu. 

bindiğim 

E iradın fedakarlığını bir ya 
na bıraklllım, hayvanlar 

bile yaptıkları lşin bilyüklüğünü 

ve ehemmiyetini biliyorlarmış gi· 
bi, hiç şikayet etmeden, yarala • 
rından kanlar aka aka sırtlarında 
ki yükü taşımıya ~abahyorlardı. 

Öyle ki, üç çift katana koşulan 
katanalar, iki, hatta bir çift kal • 
dıkları halde, yine topları bırakmı 
yorlardı. 

Bazı parçal~rda, .hayvanlar yal
nız arkalarındaki normal yükü ta
şımakla kalmıyor, vurulup düşen 

- arkadaşlarını da birlikte sürük • 
lemiye mecbur oluyorlardı. Çünkü 
koşumları kesip ölen hayvanları, 
aradan çıkannıya vakit yoktu. 

Çekileceğimiz mevzi, bir ark'ın 
gerisinde idi. Hiç olmazsa, sağ ka 
lan efrat ve hayvanları bu ark'ın 
içinde barındırmak kabil olacaktı. 
İkinci takımın himayesi altında 

geriye çekilen son takım; mevzide 
bir tek boş kovan dahi bırakma • 
mıştı. Yeni mevzide, bataryanın 
bir topu bütün mürettebatile tam 
bir isabet alarak harpten hariç 
kaldı. 

Batarya, yaptığı iş nisbetinde 
kanlı zayiata uğramıştı. Fakat er
lerin maneviyatı ve sübaylarına 

karşı itimadı zerre kadar sarsılma 
nııştı. 

B una bir misal anlatayım: 
mevzide, düşman piyade ve 

topçularile kanlı bir mücadeleye 
giriştiğimiz sırada toparlakların 
bulunduğu arkta, sanki hiç bir 
şey olmamış, her şey yerli yerin • 
de imiş gibi benim ölen hayvanın 
münakaşası yapılıyordu. 

İki er, arasında şöyle bir muha-
vere: 

- Efendinin atı vuruldu ha!. 
- Vurulsun. Canı sağ ya! .. 

Bu ya vrucağm 
Yazan: Zabitini, nefer kaltağına bindir

memek için Urfalı neferin katlan 
dığı bu fedakarlık, vatanı düşma -
na çiğnetmemek için yapılacak fe 
dakarlıklarm ne güzel bir ölçüsU 
o Ur değil mi? 

resmi gax.etelerde 
çıkmış. B:ı.y Çeçe. Rezzan A. E. Yalman 

(Arkası var) 

nin oğluyla be-
raber Yavuzun üzerinde resimle -
rini almışlar. 

D oktor Minottonun zevcesi 
de muharrir imiş. Fakat 

ıki senedcnberi ayrılmışlar. Arala
rında talik olmamış. Ve her vesi 
le ile de beraber ahbaplık ediyor
larmış. Çocuğa ait meseleleri ko-

~ O Liralık Yeni 
-ı 

Büyük Müsabakamız 
Bu resim hanai aarbımesele aittir? 60 darbımese 

1 - Aç tavu.11 lleoclim ar~ amt>.rıoda 
unu. 

Burala iter pn böyle bir reRm 
.imler ota tane olGCGlı. 

Resim N11r.oorosı 
-ft-

wöreeeUinia .,. ba ,. 

Su IO tlarbunuellilı lidedeh ,..,,.in tlarbımaelini hlap 
mımarannı o ciinJı1i /nıpomın ( !larhunael namarcua) Nınai
ne ~ma. 

Ota raim bitince lnı lıaponl"" aynca raim namaıalan 
ile tlarlnmael numaralarım ,,.,,.,.1ı1, rösteren bir lute ,.,,.p 
sarila imainü oe atlrainül• oe mibnlriinae bir ti• lotofre
lmzla 6irliltte 20 NiNno lttMl1a itlar•laanemwte mlilolHah 
barosuna ıtönJ eı"tteelrainiz. 

[Nureddin Hoca milaabakalan için ıBnderilmit eılci fotol
raflann muteber olmadıiını we yeniden fototraf 16ndsilme 
ai munfılc olacatını hatrrlabrız.l 

Numarall 
olduğu 

resmin ait 
darbımesel 

1 - Ak akÇf kara ıı;un ıçındir. 
3 - Anlıyaruı aıvrıaınck au, aıılamıy&D<l 

davul lurnıı u . 
4 - Au alan Uıkudarı ıeçti. 
S - Balık baıttan kokar. 
6 - Bal tutan parm&k yalar. 
7 - Bedava ıırke bı&ldan tatlıdır. 
8 - Be' par~ bu olmaz. 
9 - Sır tut.un ot deveye nendek aUaur 
10 - Bulbulun çekuiı dili beliııd11'. 
ı ı - Dalmaaın.ı bılmJycn ordek baım. 

bırakıp kı\;ıncl&n dalu. 
12 - Damdan duıcn halden bilir. 
13 - Diivulun acıı ıu&ktau boı ıelir. 
14 - Oemır ~vında ıerelL. 
15 - Deıuze duıen Jılana urllır. 
16 - Doıru ıoylıyem doku.a koydcn 

kovarlaı . 
ı 7 - El elden uıtundilr. 
18 - Eskı tarak eıkı taa. 
19 - Evdekı ı>azaı çarııya ayma&. 
20 - Eyretı ata bınen çabuk ıner. 
21 - Gülme komıuna ıclir baoına. 
22 - Gulunu ıeven dıkenını de ıevcr. 
23 - Hamama ııreıı terler. 
24 - Heı horoz kendi ı;oplıiiıinde öter 
25 - Her alin papa. pillv JCl"De&. 
26 - Heı koyun kendı bacaimdilD aaılu 
27 - Horoz olıir cozb çoplulrte iulır. 
28 - Horoz çok olan ferde sabah IC\ 

olur. 
29 - 1ı ıirilr . lrervan Jilrllr. 
30 - ltlr dalatmadaıı. çalıyı dolaı~lı: 

evladır 
31 - Kel batt- timşır tarak. 
32 - Kendı düıen atlamu. 
33 - Keskin aırlı:r lı:abına zarar. 
34 - Koyun bulunmıyuı ferde lı:eçl7c 

Abdürrahrnan Çelrbı derler. 
35 - Mahkeme kadryı mülk olınu. 
36 - Mar1 ıc;cri pıre dı$1ln. 
37 - Minareyi calan lrılıfmı buırlar. 
38 - Mızrak c;uvala ııtmu. 
39 - Mum dibınc ıtdı verme&. 
40 - (Jfke tir kalkan zararla oturur. 
41 - Parayı veren dudütü çalar 
42 - Perıembenin celili ça.rp.mbadao 

bellidır. 
43 - Sel cıdrr. kum lı:alır. 
44 - Serçefe c;ubak heredir. 
45 - Su teıtiıi ıu Jnlundı krrılll'. 
46 - Sütten atzı Janan foturdu Offiye. 

relr fer. 
47 - Ta, Jerindr altrdD'. 
48 - Tencere FUvarlaıımıı. kapafmı bal 

muı. 

49 - Teııtiyi lrınn da bir. n cetlrrn de.. 
50 - Tilkinin donlip dolaııp cidcceti Jeı 

klirkcil dükklnıdrr. 
51 - Ummadık tat bat 11rar. 
52 - OrOmeslnl bllmiyerı it ıOrilye kun 

s_etirtr. 
53 - UriimOntt '8 c!e baflm IOnn&. 
54 - O:rllm Orllmr balı:a baka lraranr. 
55 - Valancmm mam11 ntarya kac!aı ,..nar. 
515 - Vııpı tası "pıdıın lı:almaa. 22 - Amma, yazık oldu. Eyer ta _ 

kımı, ölen hayvanın üzerinde kal- ~~ , 
dı! ... Biz şimdi ona zabit kaltağını ..._. ____ r-
nereden bulacağız? "',........,.. ...... .,.,~~...,....,.."",..,...,~ ı~~ 

No 
57 - Yavaı attn tekmesi pelı: olar. 
58 - Vnrlllr at y~inl artttnr. 
59 - Zencinin paraa ztıtürdiln crnrsln • 

yorar. 
150 - ?.lltort otap c1H1s0nmelı:ten. 

olutı k11mmak evlldtr. 

B lr akşam bizi Romen sefa. 
reti matbuat müsteşarı Bay 

ve Bayan Dragu yemeğe davet et 
ti. Arkadaşlann bir kısmı da Ke • 
mal Nejatta toplandılar. Diğer bir 
kısmı da bir baŞta taverne gitti
ler. 

Biz Kaliva taverninde yemek yi 
yoruz. Tavanı bas.ık basit masalı 
güzel müzikli ve şarkılı bir yer .. 
Bay Draguya Dr. Minettodan bah 
settik. Tanımak istedi. Telefonla 
kendisini bulduk. Ve rica ettik gel 
di. Yemek epey uzun sürdü. Niha 
yet Minotto dayanamadı. (Bu ak
şam dedi, bu akşam a.rtık tiyatro. 
lan gezebiliriz.; 

Mutlaka bizlere Yunan sanat • 
karlannı tanıtmak istiyordu. Gru 
pumuzdan yalnız kocamla ben var 
dık. Ötekiler yoktu. Her birl bir 
tarata dağılmış, bulmak imklnı 

yok. 
. Yunan tiyatrolarını görmek ve 

sonra anlatmak yalnız bize düşü • 
yordu. Arkadaşlar atlıyacaktı. Bu 

. iş te bana kaldığı için ben seviııl • 

yordum. 
Doğru Royal tiyatrosuna git • 

tik. O hafta Moliere'in. Müraisinl 
oynuyorlarmış fakat tesadüf ti • 
yatronun oynamadığı bir akşam 

imiş. 

A rkada.şımız Minotto fena U
züldü. Oradan Kotopuli ti

yatrosuna gittik Yeni yapılan bil· 
yük Rex sinemasının binası için
de yepyeni hlr şekilde yapılmıt 

bir tiyatro. Sokaktan geniş bir a
sansöre biniliyor. Ve birkaç kat 
yukarı çıkılıyor. İnsan birdenbire 
kendisini tiyatronun avlusunda bu 
luyor. 

Piyes başlamış ikinci perdenin 
en sonları. Andre Josset'in (Elisa 
bet er1teksiz kadın) ismini taşıyan 
piye! oynanıyor. İngiltere kraliçe 
si Elisabetin hayatından bir par • 
ça ..• 

Tiyatronun içi çok şirin ... Kırmı 
zı döşemeli koltukları kırmızı per 
desi ve krrmızı kaplı localarile inea 
nm yüzüne gülüyor. Bilhassa k:r· 
mızı renge çok zifım olduğu için 
ben hayran kalıyorum. 

Sahnede kraliçe Eliııabet muhtA 
şem bir tafta elbise, kırlaşmış s~ 
larile asabi asabi dolaşıyor. Karşı
sında bir asilzade kendisine bir ha 
ber getirmiş bu haber kraliçeyi fe 
na kızdırmış. Hırslanmış bir hal • 
de cevap veriyor. Ve perde kapa. 
nıyor. 

Perde arumda bizi tiyatron un 
sahibesi ve b34 artist, kraliçe Eli
sa bet rolUnU yapan Bayan Marika 
Kotopoli, oduma kabul ediyor. 

(Arkası Sa 10 Sü 6 da) 
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Çukurova Hafriyatının 

eticesi 
Pro. tetkiklerini 

anlatıyor 
'Adana, (TAN) - Çukurovada arkeoloJık a

raştırmalar yapan Profesör Garstang, Ankara 
yolile Liverpul'a hareket etmiştir. Profsöre bu

güne kadar nuntakamızda birçok sahalar üzerinde 
tetkikler yapmış ve nihayet Mersinin (Soğuksu) 
sahasında hafriyata karar vererek müsaade iste
miştir. 

Bu müsaade verildiği taktirde önUmUzdeki teş

rinde (Soğuksu) da hafriyata başlayacaktır. 
H&..reketinden evvel Profesörden (TAN) namına 

malümat istedim. Garstang, bana şunları söyledi: 
" - Şimdiye kadar tetkik ettiğimiz höyüklerden 

yalnız sekiz tanesinin sathını bir parça ehemmiyet
li ve incelemeğe değerli gördük. Büyük bir merak, 
fakat, noksan vesaitle bunların üzerinde durarak 
zevk aldık. Bu sekiz höyük tunç devrinden önceki 
materyalleriyle yaşıyorlardı. Bunların arasında üç 
sahayı bilhassa çok enteresan bulduk. 

A - Adana - Kozan yolu üzerindeki İmam oğ
lu höyüğü. 
B - Ceyhanın altı kilometro şar-ı 

Profesör Garsfang 
~alı~ırken 

Sökeli 

-- - ----------

sahasında 

k:ındaki Ceyhan höyüğü. 1 

C - Çukur ovanın garbinde ve 
Mersinin şimalindeki Çavuşlu höyU-

Söke Halkevinde 
ğü. 

Zengin Höyükler Var 
Çukurovada gördilğümUz sahalar 

arasında daha iyi ve zengin meter
yallerini sakhyan höyükler de var
dır. Bunlar Hacılar, Tılan, Yarım 
höytik adlarını alırlar. 

Yeni Çalışmalar 
Söke, (TA N) - 500 cilde yakın faydalı kitabı bulunan Halkevi 

kütüphanesine son 6 ay içinde 6047 okuyucu gelmiştir. Bunların 
kısmı azamı talebedir. Talebe, memur, muallim, işçi ve çiftçiden 
mürekkep olan karilerin yalnız 252 si kitap, üst tarafı mecmua ve 
muntazaman gelen yevmı gazeteleri okumuştur. 

Halkcvinin 935 te mıntaka futbol ---
birinciliğini kazanan spor koluna KızılcahamamD ispanseri· 

KUBİLAY 
İHTİFALİ 

lzmir, (Tan muhabirinden) 
Kubilay ihtifali, önlimüzdeki pazar 
günü Menemende Kubilay ile arka -
daşları bekçi Şevki ve Hasan namla. 
rına dikilmiş olan abidenin önünde 
yapılacaktır. 

İhtifale buradan gidecekler için 
hususi trenler kalkacak, ayrıca oto
bUsler de nakliyatta bulnuncaktır. 

Civar vilayetlerden gelecek heyet 
!er de merasime iştirak edecektir. 

BILECIKTE MEMNU 
KiTAPLAR SATAN BiRi 

Bilecik, (TAN) - Memnu kitap· 
lar satan bir adam hakkında meşhut 
cürümler kanunu tatbik edilmiş ve 
24 saat hapis cezası verilmiştir. 

Sıvas Güzel 
Bir Matbaa 
Kazandı 

. . 
,;., ~~- .~~ __ .... 

GRiP • 1 
8ütün Ağrdarın Panzehiridir. 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz. 
. Bir tek kaıe 
GRI P IN 

En muannid baş ve diş ağ
rıları n ı sür'at le izaleye ka· 
fid ir. Roma tizma evcaı, si• 
nir, mafsa l ve adale ıstırap 
ları Gripinle tedavi edilir 

Nezle, CJ r ip ve bronşite 
karıı en müessir ilaç 

G R 1 P 1 N ' dir 
• 

Gripini tercih ed iniz 

, ...................................... "" 
Kanzuk Saç Eksiri 

KOM OJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendi -
rir. Dökülmesini keser. Kepek

leri tamamen giderir ve bU -

yüme kabiliyetini artırarak saç -

fara yeniden hayat verir. Koku • 
• su l!tlf, kullanışı kolay bir saç 

eksiridir. 

lNGILlZ KANZUK 
rı 

Bu höyüklerin surfaclan her ne 
kadar ilk bakışları Roma ve Grek 
devirlerini hatırlatıyorsa da bunla. 
rm alt tabakalarında çok eski bir ta
rihi ucaklamıf bulundukları tah
minlerimin en kuvvctlilerinden biri
dir. 

son zamanlarda voleybol, güreş ve nin Çah~mofarı 
binicilik gibi faailyetlerin de iltıvesi Kızılcahamam, ('!AN) - Kazamı. 

Bay Kamil ECZANESi 

Ceyhan ırmağının ta.şmuile yansı 
ırmağa karı~arak kendi kendine bir 
makta haline giren ve bu hadise ile 
Yarım höyük adını alan tepe kendi 
liğinden adeta "Ben son devirlere 
kadar llitit olarak yaşadım" diyecek 
kabiliyettedir. Bu höyüğün alt taba
kaları çok eski Hitit veyahut da tunç 
devirlerinde bile yaşamış bulundu
ğunu ispat edecek vesikalara malik
tir. 

Yeni Hitit eserlerlle kendini tak
tim den 1ncirlik, Ktirkçüler, Hacılar 
höyüklerini de Hititi ailesinin içine 
katmak 18.zımgelir. 

Surfa.c, Grek, Romen meteryal _ 
lerlle dolu olan Mersin höyüğtinü de 
unutmamalı. Tahmin ediyorum ki 
Mersin höyüğü, komşularından son. 
raya kalmış bir höyük değildir. 

Yalman Yalgın taraf mdan bir se
ne ev.el bulunmuş olan zengin Hitit 
kabartma.sının garbinde ~ekkül et· 
miş olan Sirkeli höyüğü ehemmiyet. 
li bir vaziyeti işaret ediyordu. Bu 
kabartma, mUze mUdürU tarafından 
plastinle stampa edilmiş, yerind al
çıya alınmış ve heyeti derhal aydın
latmıştır. 

Yalnız kabartmanın ilk hiyerogli. 
fi çok bozuk olduğundan ihtilafa 
yol açmış ve nihayet 17 / 2 / 937 de 
An karadan gelen profesör GUter
bock'm tetkikatile bu kitabenin bü
yük bir Hitit kralına ait olduğu tah
minleri kuvvetlenmiştir. 

Maamafih son sözU söyliyebilrnek 
için şüphesiz tetkikleri biraz daha 
ileri götürmek lazımdır. 

Sirkeli höyüğünde bulunmuş ki
remit parçalarından güzel bir kol
leksiyon Adana müzesinde saklıdır. 

Kazanh H~yll§llnde 
Bulunan Eserler 

Kazanlı sahasındaki tetkikatımı

r.e gelince, bil höyilk Sirkeliye nis -
betle ufak olduğundan her tarafı 
bir anda görmek işimizi kolaylaştır
mıştır. Kazanlı höyüğünde görü
len eserler çok kıymetli ve hemen 
eur!acle beraber Hitit varlığını gös
termektedir. Anlaşılıyor ki bu hö
)'Ük Hititlerin göçünden sonra iskan 
&örmemiştir. 
Höyüğün üzerinde görUlen Roma 

başlık ve eUtunlan hakkında yaptı
ğnnız tahkikat. bunlann Kazanlı 

höl1iğtinün öz malı olmadıtını gös-

kararlaştırılarak hazırlığa başlanıl - zrn küçUk dispanserinde Uç sene zar 
mıştır. fmda iki bine yakm hasta tedavi e . 

Sıvas <TAN> - Günden güne her BEYOCLU - lST ANBUL 

Halkevinin bir muallim sayesindt: dılmiş, bunlardan 1580 kişinin ilaç. 
vücut •bulan musiki kolu, o mualli- lan bedava· olarak veriİmiş, 45 kişi 
min Sökeden a)Tilmasile maalesef ve- tedavi edilmiştir. 

sahada ileri adımlar atan güzel Sıva ' •-••••••••••••••••-
sımız yeni bir mattbaa kazandı. Se- ----•-
nelerce evvel burada iki kütüphaneyi ---------------------=------

sönmüştür. Burada keman, mando - Hiikfımet dokoru tbrahim Alp, ge. 
!in ve piyano çalan 10 dan fazla ı.:eleri de içinde yattığı ,.e hiç ayrıl
genç bulunduğu halde kolun faali- madığı dispanserde hastalara baha 
yet göstermemesi ~yanı teessür - şefkatiyle baktığı gibi acizlerin tü. 

kurmakla memleket kültürüne esas. 
lı bir hizmet yapan, Gazete satışını 
da temin ederek bu hizmetini ilerle
ten maruf kitapçımız Bay Kamil, şim 
di de birçok ihtiyaçlara cevap vere. 
cek kudrette bir matbaa tesis etti. 
Bu güzel müessese memleket büyUk 
terinin önünde törenle açıldı ve işle 

meğe başladı: 

dür. tünlerini bile kesesinden almıştır. 
Halkevinin gUzel san'atler ve köy 

cülük kolları da, diğer kollardan ge 
ri kalmış \'aziyettedir. Mendres hav 
zasını çeviren turunçlar, Akköy, Ba
lat, Yoran gibi köylerde kıymetli ve 
eski birçok abide, cami ve tiyatro 
harabeleri bulunduğu, köylerde ya
pılabilecek birçok işler de olduğu 
halde, şimdiye kadar buralara bir 
seyahat tertip edllmemiş, buraları 
hakkında bir konferanl!I bile verilme
miştir. 

Fazla köyU olan kazamız dispan
serinin bir parça genişletilmesi çok 
iyi olacaktır. 

T rakyada Feyezana Karşı 
Mahalleler .Kuruluyor, 
Planları Tanzim Edildi Vilayetimiz içinde Aydın, Nazilli • 

ve Sökede olmak üzere 3 Halkevi 
vardır. Bu evler mensupları arasın
da şimdiye kadar sık temaslar yapıl 
ması iyi olacaktır. 

Turgutlu Belediye 
· Reisini Vurdular 

Turgutlu - Belediye reisi Cevdet 
geceleyin evine giderken Uç ki.finin 

taarruzuna uğramış, başına vuru
lan demirle ağır ıurette yaralanmış
tır. Mutaarrızlardnn biri tutulmuş
tur. ÜçUncilsU aranılmaktadır. 

Hadisenin eski bir düşmanlıktan 

ileri geldiği anlaUılıyor. 

termiştir. (Bundan 36 yıl önce Ka
zanlı köyU ahalisinden Esiri adlı 

birisi öldükten sonra buraya bir tür
be yapılmış ve o zat bu türbeye gö
m ülmüştür. Türıbenin inşaatındn 
kullanılmak üzere getirilen taşlar 

Yeniköy, yani Regma harabesinin 
malıdır.) 

Kazanlı höyüğünde gördUğUmUz 
eserler çok ehemmiyetlidir. Bunlar, 
Hititlerden sonra. dokunulmamış ol
ması dolayısil~ TUrk tarihine daha 
pUrilzsUz ve8ikalar verecek mahi
yettedir. 

Bulunan parçalar arasında Girit, 
Miken ve Kıbrıs, eserleri de göze 
çarpmaktadır. Bunların hepsinin Us· 
tünde Hitit alemi varlıktan üstUn· 
lük göstermektedir." 

Umumi MüfetfİJ G. Kazım Dirik feyezan mınta· 
kasında köylülerin isteklerini dinliyor 

Edime, (TAN Muhabirinden) - Tunca ve Meric nehirleri 
yataklarının dolmasından dolayı devamlı yağmurlarda sık. sı~ 
feyezan etmekte ve buradan nehir kenarlarındaki suların ıstı
lasma maruz mahallelere zarar vermektedir. 

Trakya umumi müfettişliği Tun ı cin taşkın zamanında suların .. isti!~ 
ca ve Mericin feyezanlarının önüne- sına maruz mahallelerdeki yuz .e~h 
g;çilmesi için mütehassıslar tarafın evin yeni mahallelere kaldırılması ıçın 
dan icabeden tetkikatın yapılması na. de sıhhat vekaleti ve Kızılay umu~t 
fma vekaletine bildir;lmiş vekiletçe merkezi on beş bin lira göndermış· 
bu teklif kabul edilerek mütehassıs tir. 
bir · fen heyeti tarafından icap eden Kurulacak yeni mahalleler kabril!I. 

tetkiklerin yapılmasına karar veril - tanların ihtiva ettiği sahada teşkil 
miştir. edilecektir ve belediyece planı da ha 

Bununla beraber Tunca ve Meri • zırlanmıştır. 

Yeni 
Çocuk 
Anıiklopediıi 

8 fenci 
Cüz 

Çıktı 

Çocuklarile övünmek isti· 
Yen babalar, çocuğunuza 
mutlaka Yeni Çocuk Ansik
lopedisi alınız. Bu eser ço· 
cuğunuza verebileceğiniz en 
kıyınetli hediyedir. 

Korkutelinde Esrar 
Kaçakçılığı 

Korkuteli (TAN)- Burada Ha -
san adında birisinde esrar yapmıya 
mahsus Hind kendiri yakalanmış, 
ı'terhal mahkemeye sevkedilmiş (1) 

sene hapse ve 380 lira para cezam • 
na mahkflm edilmiştir. HUkUm 
1~esbi kat'~yyet eti'" iştir 

BÖ,TÔN 
DUN YADA 

HER KES 

TRAŞ 
SIÇAGltJI 

AL1yo'3 

SVECiA 
markalı 

SÜT 
fv"AKiNASI 

kullanan yanılnınz. 

.JiirK ~urııpa ııd. şıı. 
ISTANBUl.. GAL ATA PERSEMBE PAZARI (il 

Telgraf Zl~AT ısıant>ul leıeton 411o6 

ABONE BEDEIJ 

Türkiye Ecnebi 

1-400 Krı. 1 Sene 2800 Kr• 
750 .. 6 Ay 1500 .. 
400 " 

s '\y 800 .. 
150 .. 1 Ay 300 .. 
Milletlerarası Poıtı ittihadına 

dahil olmryan memleketler için 
SO • 16 _ O - S.5 faıdır. ._._....... .... _ ... 
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v AZAN: zır A ŞAKIR 

Kasım: "Eğer, Diyordu, Kardeşimin intikamını 
Almazsam Ceddime Layık Bir Torun Olamam .. 

~ l3u Uç fedai; omuz omuza vere
~· .. Abdullahın etrafını kuşatanla
l!ı . Uzerine hücum etmişlerdi. Bir 
~ Uddet, kılıç ve kalkanlarla çar-
lflıktan sonra, nihayet boğaz bo
~~~ .. gelmişlerdi... Serdar Ömer' in 
ı;mıanndan bir klt'lmı, ağır yara
b alarak geri çekilmişlerdi. Fakat; 

0 
llnların boşluklarını dolduranlar, 

dtı.den ve arkadan mızraklarla şid
fietıı bir hücuma geçmişler; (İmamı 
liıeyfn)in mert ve kahraman mü
~lerini arkalarından mızraklı
lra.k yerlere düşürmüşlerdi. 

Yürekler Porçolıyon 
Manzara 

lTtakta.n bu faciayı seyreden (1-
lltanıı Hüseyin) ile yanındakiler, a
tlltlı bir feryat koparmışlardı. (HU
~Yin) in kardeşlerinden (Abbas) ile 
~\'tı), derhal kılıçlarını çekerek ile

~· atılmışlardı. Koşa koşa giderek 
~llşnıan mUbarizlerine çarpmı~lar ... 
lrala.rının istirabile, kanlar içinde 

~ltpınan amcazadelerini, düşman a
hkları altında çiğnenmekten kurtar 
~k için mübarezeye başlamışlardı. 
bduııah henüz son nefesini verme -

ıııı.tı. Hatta, amcalanru görür gör
~et, gayrete gelmiş.. Harikulade 
~ nıetanet göstererek, ayağa kal
~P 'tekrar çarpışmak istemişti. Fa
~t o anda, arkasından gelen hain 

Şamh askerlere kumanda eden Ez 
rak, omuzlarını l!lilkerek: 

- Şamda; beni, bin mübarize mu
kabil tutarlar. Şimdi, böyle bir c:;ocu 
ğun karşısına çıkRrak şöhretimi a -
yaklar altında çiğnetcmem. 

Diye, maığrurane•cevap vermişti .. 
Fakat Serdar Ömerin ısrar ve icbarı 
Uzerine, evvela oğullarını mübareze 
ye çrkarmıya .. Şayet onlar mağlup 
olurlal"t!a; o zaman bizzat (Kıunm)m 
ka.rşuıına çrkmıya muvafakat etmiş
ti. 

Artık, idrak ve şuuruna malik ol-
mıyan .. Hayatı, tamamile hiçe sa • 
yan (Kasım), Şam kahramanı (Ez -
rak) m dört oğlu ile mübarezeye gi
rişmiş .. Onları mağlüp eylemişti. Sı 
ra, - bin mübarize muadil tutulan -
Şam kahramanına gelmişti ... Kasım, 
aldığı yaralara rağmen, kimbilir na

ıul mezbuhane bir hareketle, bu de
mir cüsseli mübarize hücum etmişti. 
O zaman, herkesin kanlarım don • 
duran korkunç bir mübareze baş gös 
termişti. Fakat ayni zamanda, ha • 
rikülade, ve hiç beklenmiyen bir ne
tice zuhura gelmişti. KaS\mın kılıcı, 
yarısına. kadar Ezrakın boğazına gir 
miş .. Bu heybetli adam, bir ağaç 
govdesi gibi, atının üzerinden yere 
yuvarlanıvermişti. 

O do Konfor içinde ••• 

sevgili biraderzadesini atından indir
miş; koluna girerek karargaha getir 
mişti... Artık KMım, büsbütün ken
dini kay.betmi.şti. Onu bu halde gö -
ren kadınların feryatları, daya. 
nrlmıyacak bir hale gelmişti. 

(Kasım), bir aralık gözlerini ac:; • 
mış.. amcası (Hüseyin) in yüzüne 
gülümsemişti. 

- Ya Ammi! .• Vazifemi ifa ettim . ., 
mı ... 

Demişti... (Hüseyin), hıçkıra hıç-
kıra ağlamaktan, bu suale cevap ve
rememişti... Sonra Kasım, sevgilisi 
(Fatma) yı istemişti Bu siyah duvak 
h gelin, onun yaınına gelir gelmez, 
kendini zaptedememi.ş.. baygın bir 
halde, yanına çöküvermişti. 

(Kasım), sevgilisinin ellerini tuta
rak göğsünün üstüne çekmişti: 

- Ya, Fatma! .. Yakın gel ... Sana 
yakın oldukça, ölüm ıztıırabını duy
mıyacağım. 

Demişti. Ve .. Kalbi, Fatmanın aş. 
kile titriye titriye, sessizce can ver-
mişti. C. 

Kasımın göğsünd':.'n sızan kanlar • 
dan, (Fatma) nın parmaklarının u
cu, kıpkızıl bir renk kesbetmişti. Sev 
gili.sinin ölümü karşısında ,uuru . 
nu kaybeden Fatma, ellerini kaldır-
mış: 

- Görünüz .. Ve Allahın huzurun
da. 'ahadet ediniz .. İşte benim gelin
lik kınalarım. 

Yurt içinde petrol 
araştırmaları nasıl 

neticeler verdi? 
.Mürefte (Hususi) - Bir iki gün. 

denberi burada bulunan petrol ara
ma işleri grubu direktörü Cevat 
Eyüp Taşmanı petrol sondaj ma
hallinde ziyaret ettim. Uzun sene. 
ler A:merikada petrol mühendisli
ği tahsil ederek kıymetli bir petrol-
('Ü olarak memle. 

ketine avdet eden 
bu fen adamının, 

bütün zamanlan 

yollarda, dağlarda 

geçtiği için yüzü 

tunçlaşmıştı. 

Bazı Yerlerde 
Benzinli 

Gazi 
Hava 
Var 

Toprak altındaki 

milyonlar değer 

petrol hazineleri • 
nin merkezini bul • 

mak, memleketi 

ihya edecek olan 
bu servetin mey
dana çıkarılması i. 
çin uğraşmak baş. 
Iıbaşına fen ve tek
nik işidir: Bu hu
susta Cevat Eyüp 
Taşman şunları 

söylüyor: 

Petrol arama İ§leri grubu Direktörü 
B. Cevat Eyüp Toıman 

"- Mürefte ve civarında petrol 
ihtimalleri kırk seneye yakın bir 
zamandanberi dikkati çekmiştir. 

Daha o vakitler müteaddit imtiyaz-

lar alınmış, hatta 4 - 5 kuyu da a
çılmıştır. 35 sene evvel açılan bu 
kuyulardan birinden, birkaç gün i. 

çin yevmiye iki ton kadar petrol de 
alındı. Bil8.hare kapandı. 

Asıl ciddi faaliyet, cümhuriyet 
devrinde başladı. Evvelki sene 
Hoşköy civarında Soradere üzerin
de biz de üç, dört kuyu açtık. Es
ki kuyuya yakın olanda petrol e. 

mareleri görüldü. Geçen mayısta 

MUrcfte civarında açılan bir kuyu
da benzinli ha va gazına tesadüf et
tik. Şimdi bu kuyu kapatılmış bu. 
lunuyor. 

Sahanın büyüklüğünü tesbit için 
havagaz.ı çıkan kuyunun etrafında 
diğer kuyular açıldı. En son kuyu
da biraz petrole de rastıaııdı. Lakin 
beraberinde çok miktarda su bulu
nuyordu. Şimdiye kadar açtığımız 
kuyular sahanın imtidadını te.sbit 
etmiş gibidir. Lakin iktisadi olup 
olamıyacağı hakkında daha söz söy 
!emek kabil değildir.,. 

Mütehassıstan Trakyanın ve A. 
nadolunun bazı yerlerinde petrol 
tetkiklerinde bulunduğunu bu tet
kikatın iyi neticeler verip verme. 
diğini sordum. Bana dedi ki: 

"- Müreftede hem otuz beş se. 
ne evvel bulunan petrol, hem geçen 
ecne bulduğumuz havagazi bu mm
taka taşlarının petrol yapmak ka
biliyetinde olduğunu gösterdi. 
Aynı ana taşların dağların 

-:mal tarafında da bulunması ihti
mal dahilindedir. lki üç sene zar. 
fında petrol sahalarında kullanıl
mıya başlanan Elektrik Resistivite 
Teofizik metodunu tetJbik ederek o 
radaki arz teşekkülünü anlamak is 
tiyoruz. Havaların fenalığı yüziln. 
den bir ay çalıştıktan sonra faali
yeti durdunnıya mecbur olduk. Uı.
kin mayısta tekrar ba§lıyaeağız. tnızrak darbesi, vücudunu bir ta

~tan diğer tarafa kadar delmiş .. 
~~lll'ekler pa.rçalıyan bir feryat ile 
~~kırdıktan sonra, ağzından kanlar 
~anarak l!lağ yanının üzerine dev
l'ilivermiştl. 
<lınamı Ali) nln oğullan, artık 

lnUbareze}i bırakarak Abdullahı ku
~la.nıışlar; kararg8.ha getirerek, 
liUseyin) in ön tine bırakmışlardı ... 
(lluseyin), her la'.riümdan kanlar sı. 
~ bu cesede sarılmış.. Hüngür 
bliııgur ağlamıya başlamıştı. İşte o 
laman; kardeşinin kanlı cesedi kar
tıenıda dünyanın en tahammül edil
lkıez il!ltirabını duyan .. Ve, bu tees
liirıe aşkını, ve bütün varlığını unu
tan (KA.sım) ; korkunç bir nara bas

Lakin (Kasım), bitkin bir hale gel 
mişti. VücudUnden sızan kanlardan, 
elbisesi kıpkızıl kesilmişti. Artık ha
yatının sona erdiğini hissetmişti. Ken 
disini ayaklar altında çiğnetmek is
tememişti. Atının boynuna sarılarak. 
inliye inliye karargaha doğru ilerle
mişti. 

Demiş .. Kasımın biruh cesedi üze
rine düşerek, kendinden geçmişti. ı 
Kasımın şehadetinden sonra, (HU 

seyin) in kardeşlerinrlen Ömer, Os
man, Avn, Abdullah .. Hepsi de ayni 
şekilde mübarezeye girmişler; hepsi 
de ayni surette terki hayat etmişler 
eli 

TAN'IN TALiHLi OKUYUCULARI l 
Evvelki senelerde yaptığımız tet

kikat, Mardin ve Siirt vilayetleri 
dahilini petrol bakımından bize en. 
teresan gösterdi. Burada bir takım 
Strüktürler tesbit edildi. Lakin o
rada yapılan sondaj, MUreftcdeki 
gibi yüz elli metre olmayıp bin met 
~yj ,gecmesi icaI? ediyor. Basbirin
deki sondaj 1366 metre derinliğine 

lluş: 
- Ya, Abdullah .•. İşte, intikamı

Ilı almıya gidiyorum. 
biye bağırmış ... Ve silahına sanl

tııı,tı.. Çadırın önünde, toplanmış 
~la.rı. kadınlar, yürekler parçalıyan 
ir feryat ile: 
- Ya, İmam! ... Onun koyuver. 

~e ... Burada, kanlı gözyaşları dö • 
eırı Fatmacığının boynunu bUkme. 
biye, haykırmıştı... (İmamı Hüse

)bı), Kasımın kollarına sarılmış: 
- Ya, Kumı! .. Hakkın var. Vazi· 

~~t, acıdır. Fakat, intikamı Cenabil 
'ltkka bırak ... Çadıra gir. Fatmanın 
hllnıa git. Belki, bir mucizesini ve 
()rıu kartarır. El ele verirsiniz. Ha • 
11~anımıza; büyük hizmetler edersi
tı.tı. 

Diye yalvarmıı,tı ... Fakat, artık ira 
deeini tama.mile kaybetmiş olan Ki.
~-• 
!! .. =:-- Uaa .. Ya, A~mi! .. Eğer, kar. 
~!tnin kanlan l!logumada.n onun in
~ı almazsam .. Ceddime llyik 
~ torun.. Babama llyik bir evlat .. 

1 rıtn ,erefine uygun bir dama.t o -
~arn ... (Muhammet) ve (Ali) ha.k-

lçin beni bırak. 
l>iye bağırmış.. Orada duran bir 

'tın Uzerine, çelik bir yay gibi sıçra
~· Yıldırım l!lilratn~. düşman ka
.... li"lhmm üzerine atılmıştı. 

Emevi layrağmın 
Korıısındo 

t 'l'a.ın, beyaz Emevi bayrağmm kar 
:ına. gelince; atının batını çekmil·· 
'O !'dar Ömer ile arkada.şlumı en acı 
l tlerle tahkir etmi, .. Ondan l!lonra, 
.. ~ı tiddetle mahmuzlıya.ra.k; (er) 
"lleını,u. 

te ~nn. henüz çok gençti. Her kalp 
~ ?nUha.bbet ve allka uyandıracak 
~~ede gilzeldi. BUtUn gözler, ona 
~\o?ilıni~. (İma.mı Ali) nin bu dil • 
l'i \'e pervasız hafidi, bUtün kalple
'ıı Cezbetm•i. Onun için hiç kimse 

l kıymak istemem~i. 
fllı_ll'a.kat, Serdar Ömerin gUr ve en -
~li le& jilkl!lelmlftl: 

ty, Şamlı Eira.k!.. Cıluıana .. 

(!mamr Hüseyin), o kadar se\'Cli
ği (Kal!lım) ı bu halde ~örünce. kar
deşlerinden birkaç kişi ile koşmuş; 

FilA.n firkete emir verilmiş. Şir
ketin dağıttığı suların içinde koli 
basil mikropları çokça görüldüğü 
için, bu da o suların tifo hastalığı
nı da dağıtabileceğine ala.met ol • 
duğu için, şirkete, dağıtacağı sula
rı filtrelerden geçirmesi yazıl
mış. Şirket te şu kadar ay sonra 
bu işin sona ereceğini haber ver
miş ... 

Bunu Nasreddin Hocanın bunca 
hikayesini hatırlatmak için yazım 
yoruın. Büyük fıltrelerin bir gün 
yapılacağına, biteceğine benim ka 
naatim vardır. Çünkü bu işi üzer • 
lerine almış olanlar elbette şirke. 
tin peşini bırakınıyacaklardır. Fa
kat filtreler bitinciye kadar 1 O 
vakite kadar da içeceğimiz suyu 
kendimizin temizlememiz bize borç 
tur. 

lçtiiiniz suyun şu meşhur mem
badan geldiğine, evinize kadar fı
çılar, hattA damacanalar içinde ge 
tirildiğine pek te bel bağlamayı • 
nız. O su membaından çıkıp sizin 
qzınıza gelinciye kadar kaç elden 
geçtiğini ve o ellerin t&miz olup 
olmadığını bilmezsiniz. 

Temiz su içnıek için en iyi çare 
suyu fıkır fıkır kayııatmaktır. Tam 
temiz olması için kırk dakika kay 
natmak llzınıdır. Fakat hiç ol • 
mazsa on dakika ... Suyu kaynat • 
manın büyük bir mahzuru onun 

havasız kalmasıdır. Havasız su da 
insanın midesine ağır ıelir. Bun -
dan dolayı suyu içilecek zaman • 
dan çok önce kaynatmak, sonra da 
havalandırmak icap eder. Acele • 
niz varsa, su soğuyunca bardağın 
içerisine • yine temiz • bir çatalın 
sapını sokarak suyu karıştırır ve 
havalandırırsınız. 

Suyu kaynatmak haylıca bir 
zahmet oldu2unu ben de tanırım. 

(Arkası var) 

Hatta., insana kaynamış su içmek 
biraz tuhaf gelir, derseniz sizi a
yıplamam. Zaten su filtreleri de 
haylıca iş görürler, birçok yerler· 
de satıldığı gibi pek te pahalı de • 
ğildir. Tazyik altında ıeten suyun 
musluğuna takılınca beklediğiniz 
işi görürler. Ancak Şamberlan cin 
si denilen p0slen filtre olmak tart 
tır. Bu filtre size saatte üç dört 
litre su verir. 

Yalnıı, filtreyi sık sık, hiç ol
mazsa sekiz günde bir defa, temiz 
lemek ıazınıdır. Şu kadar ki, filt. 
reyi kaynatırsanız sonra ondan ge 
çecek su toprak kokar. Bundan 
başka filtre kaynadığı sırada kırı
labilir de! 

Filitreyi temizlemek için en ko
lay. usul şudur: Büyücek bir reçel 
kavanozunun içerisine su koyar
sınız. Buna. bir litre su için bir 
gram permanganat • evet kadın, 
erkek herkesin bildiği il4ç • katar

sınız suyun kırmızı olacağını da 
şüphesiz bilirsiniz. Bu kırmızı su
yun içinde filtrenizi bir saat bı • 
rakırsınız. Sonra çıkararak içeri -
sini boşaltır ve musluğa takarsı • 
nız. ilk ielen su pembe renkte ıe
lir, tabii onu akıttıktan sonra temiz 
ve beyazını toplarsınız. 

Filtreniz yoksa, o il!ç suyu doğ. 

rudan do&ruya tenıizleıniye de ya 

rar. Hem de ölçüye lüzum yok. 

içeceğiniz suyu kızartacak kadar 

bir miktarı yetişir. Yirmi dakika 

içinde su temiz olur. Sonra ren • 
ğini düzeltmek için bir parça ipo
sülf it dö sut • fotoğrafçıların kul
landıkları ilaç - atarsınız. 

Suyu teınizlemek için daha tür
lü türlü çareler var ama, evlerde 
yapılması iUç, yahut pahalı şey • 
fer ... 

1 

1 
1 

1 

kadar götürüldü.,, 

Talat Mutul< 

Büyük Bir 
Fabrika Daha 

Kuruluyor 
Ankara. 21 (Tan muhabirinden)' 

1

- Sıvasta kurulmakta olan demiryo 
lu inşa ve tamir atölyesinin inşaatı 

1 

süratle ilerlemektedir. Haber verildi 
ğine göre Nafıa vekilimiz Bay Ali 

1 

Çetinkayanın bu yaz lsveçe yapacağı 
seyahat, Sıvas fabrikasının ehemmi

' yetini arttırmaktadır. Brazcrt firma 
1 sile alakalılar arasında motör fabri. 

Yukorıdo soldan: Malofyodan Kemal, Şi§liden Sevil, 
Kadıköyünden Belkis, altta soldan: Kodıköyünden 
Nazmiye, lzmirden Bedia, lzmitten Muzaffer. 

Nasrettin Hoca 
Müsabakamızda Hediye 

Kazanıp Alanlar 
Çok geniş bir rağbetle karşılanmış olan "Nasrettin Hocanm 

fıkraları,, müsabakamızda hediye kazanan okuyucularımızın bir 
·oklan hediyelerini al~:;,lardır. Bun!ardan büyük ikramiyeleri 
kazanıp ta idarehanemizden alanlardan bir kısmının isim ve re
simlerini dün neşretmiştik. Bugün de diğer hediyeleri alanları 

veriyoruz: 
Elektrik ekmek kızartma maki. 

nesi kazanan Bayan Belkıs hediye
sini almıştır. Bayan Belkıs Kadı-

köyünde lhlamurda Reşitpaşa so 
kağında 29 numarada oturmakta. 

dır. lzmirde Karşıyakada Salihpa

şa caddesinde 127 numarada Bedia 

Adalan masa saatini matbaamızpan 

aldırmıştır. Zarif bir dolına kalem 

kazanan Malatya topçu taburunda 

.AJJteğmen Kemal, mutfak takımı 

kazanan Kadıköyünde Aıtıyol ağ

zında Çelik sokağında 61 numarada 
Bayan Nazmiye, kübik bir duvar 

saati kazanan lz mitte deniz eu. 
baylarından Muzaffer Belen, yine 

kübik bir duvar 
saati kazanan Ça
nakkale Muulffe-
riyet ilk okulun. 

dan Kemal, 32 

parçalı bardak ta

kımı kazanan Şiş
li Etempaşa apar-

tımanda 1 numa -

l rada GönUl Sevil . 
.... ı/'4. A Bu talihli okuyu • 

cularımız hediye -
Çonoff olede terini matbaamız • 

B. Kemal dan almışlar ve 
aldırmışlardır. Diğer talihliler de 

hediyelerini, peyderpey milracaat 
ederek almaktadırlar. 

kası için yapılan görüşmelerin, demir 
yolu vasıtalarımızın bazı muharrik kı 
Stmlannm memleketten teminini mUm 
kün kılacağı zannedilmektedir. 

Bay Ali Çetinkaya lsveçte dcmlryo 
lu fabrikalarını gezecek, bilhassa va
gon ve lokomatif fabrikaları üzerinde 
tetkikler yapacaktır. Sıvas atölyeleri 
nin bügünkü iştigal mevzuu üzerin • 
de çalışmaya terkedilmcsi, ve Kara· 
bük ile Zonguldak arasında yeniden 
bir büyUk fabrika kurulması da ta -
savvur dahilindedir. Bu fabrika bir 
yandan demir, öteyandan kömür en. 
düstri merkezlerine yakın olması iti 
barile hususi bir ehemmiyeti haiz ola 
caktır. 

Bugün yapılan tahminler bu fabrl 
kanm 12-15 milyona mal olabileceği 
merkezindedir. Fakat elde edilecek 
fayda kıyas kabul etmiyecek kadar 
büyük olacaktır. Bu fabrikanın inşa 
sı tasavvuru üzerinde işliyen müte
hassıslar. sipesyalite addedilecek bazı 
imalat müstesna olmak üzere, Kara. 
bük • Zonguldak arasındaki fabrika 
nm demiryollanınrzda işliyecek vası
taların bütün muharrik ve mütehar. 
rik llitmı yerli demir ve kömürden is 
tifade ederek yapabiceğini söylemek· 
tedirler 

ONIVERSITE REKT 
IZMIRDE BEKLENiYOR 

!zmir - Baromuzun davetini ka. 
bul eden İstanbul Üniversitesi rektö
rü Cemil Bilsel 24 martta buraya ge. 
lecek, baroda ve Halkevinde iki kon. 
f erans verecektir . 
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Rüsteınin Destanı 
BAŞMAKALEDEN HA.BAT 

Kömur 
Milli Küme 
Maçları 
Başladı 

Dün 

22-3.937 ~ 
Atina RöportaP~ 

dan Mabaat 

Hil~ 
A e 

ayesı 
2 Mart tarihli nttshamızda 

neşrettiğim.iz ve (Burhan 
Felek) in tertip ettiği (Rüstemin 
des~anı) ismindeki bilmeceli spor 
~yesinln, vadettlğirra gibi bu. 
gun hal ~lnl dercediyoruz. 

Bu hikayede bilmecenin halline 
muvaffak olan karilerlmizin he • 
men hemen hepsi bir spor miisa. 
ba~ını haksız kazanmakla elde 
edilen zahiri muvaffakıyetin doğ
ruluk ve fazilet önünde hiç bir kıy. 
meti olamıyacağını heyecanla ifa -
de etmeleri sporcu ve gençlik küt. 
l~inde fazilete, hakka ve doğrulu
ga karşı olan ateşli aşla göstennı, 
olması itibuiyle cidden tte\inecek 
bir şeydir • 

Rüstemin dest.anmı olrumut o. 
lanlara bir daha ayni şe)1 okut
mamak:, okumamış olanlara 7.evkL 
ni kolayca tattırabilmek için hiki
yenln tam olarak intişar et.mi' o 
lan kısmını hulisa olarak ve bil • 
meceli kısmuu da aynen yazıyo • 
ruz: 

• 1 sta~b~ Univenitesi spor 
klubu kaptanı Rüstem Pa

risteki beynelmilel Üniversite 
güreş müsa'bakalarma giriyor. 
Kendisiyle beraber orada LCıtfi 

isminde bir de federasyon idareci
si vardır. Lut!i 79 kilodaki bütün 
rakiplerini yeniyor ve Kebck isim. 
li bir Estonyalı ve (Hunyadi) a
dında bir Macar güreşçisi ile bir 
Jete o sikletin birinciliğine namzet 
oluyor. (Rüstem) in İstanbulda 
(Zehra) adında bir de yavuklusu 
var. Bu kız Rüsteme yazdığı bir 
mektupta mutlaka şampiyon ola
rak dönmesini jstemiş, yoksa o
n unla evlenmiyeceğini anla+.,... ... 
tır. "4•U9 • 

79 kilonun şampiyonluğu Rils
t~~n, n:c~e'A ve Hwıyadı arasındaki 
gureşlenn neticesine bağlı. Rüa • 
te~ Kebek ile Hunyadiye sayı he
aıabıyle galip geldi. Evvelce bir de 
Alnı~ güreşçisine sayiyle galip 
g~dıgınden gilref kaideleri muci. 
bı.~ce 3 fena sayısı var. Kebek 
Rusteme sayiyle yenildiğinden o
nun da 3 fena sayısı var. Hunyadi 
nin Rüsteme mağlUbiyeti hakem 
lerin ittifakiyle değil de ekseri : 
yetile olduğu için onun 2 fena 
sayısı var. 

La!rl" 8:ebek ile Hunyadi güreş. 
:n:ıem~şle~ır. Onların güreşinin ne
tices~ Rtistemin şampiyonluk va • 
.zıyetmi tesbit edecek. Lakin her
kes Rü~~min ıampiyon olacağı • 
na kanıdir. Zira Estonyalı Kebek 
: . sert ve kuvvetli bir güreşçi-

Na.stl olsa Macar Hunyadiyi 
hakkedecektir 

İ §te bu hava 1ç1nde Kebek 
ile Hunyadi güreşiyorlar. 

Kebek s~n derece faik güreşiyor. 
~acarı adeta paçavra ediyor. La
kin son dakikada Macarm mahira 
ne bir oyuniyle Kebekin sırtı bir 
an için yere geliyor .Orta hakemi 
pek iki göremediği tüş kararını ver 
mek için yan hakemlerine müraca
at ediyor. Hakemlerden birisi tuşu 
görememiş. Çünkü kendinden u
za«ta cereyan etmiş. Asıl güreş 

kendi önünde olan ikinci h!kem 
de federasyon idarecisi (LOtn>
dir. Minder hakemi Li\tfiye tu§ o 
lup olmadığını l!loruyor • 

L fıtfi: - Görmedtm!. cevabmı 

verince Rüstem vrtadaki hakemin 
mtisabaka hakkındaki kararını 

beklemeden eğilip Lutfinin kula -
ğma: 

- Bu kararmı verirken, milleti
nin şerefini dtişiinmedin mi? Gör .. 
göre göre bu şerefi nasıl ayak al· 
tına aldm ! dedi ve doğru jilri heye 
ti reisi Danimarkalı (Oesen) in 
yanına ko§tu ve kısaca ıöyle konuş. 
tu : 

- Reie efendi! Şu ,tmdiki biten 
müsabakanın neticesinde eğer Es
tonyalı, (Kebek) e galip gelseydi, 
l>en şampiyon oluyordum . 

Hakikaten belki netice öyle illn 
edilecek. ÇünkU hakemlerin UçU de 
Macar Hunyadinin onu yendiğini 

· ediklerini aö lediler. Bunlar. 

Halledilmiş 

Şekli 

Yeriyoruz 
dan biril!IJ benim vatandqla.rmı • 
dandır. Bu hakem, hldiae gözünün 
ön~de cereyan etmit olmaama 
ragmen zannediyorum ki benim 
tampiyonluğum mevzuu bahsolan 
bu gllrette tam bir mU3ahede ber 
rakhğı muhafaza edemediğinden 

dolayı yanlıı bir karar verdi ve 
Kebekin yenildiğini görmediğini 

aöyledi. Llkin bu i,cle ilk ali.ka. 
dar ~lan ben Kebeke tuş olduğu • 
nu gordUm. Bunu gördükten son 
ra bile bile bqkaaınm hakkı ola~ 
ıampiyonluğu nasıl kabul edebili
rim?. Binaenaleyh bu l!lon mUaa • 
bakanın neticel!lini dediğim tekilde 
tasrih etmezseniz kara.rmızı red • 
detmeic ve jüriye kal1iı koymak 
r.aruretinde kalacağım; çirkin bir 
şey olacak, dedi . 

Q sırada, minder hakemi de 
(Kebek) i arıyordu. Fakat 

Estonyalı ortadan kaybolduğu için 
bulunamadı. Diğer ringte yapıl _ 
makta olan yan ağır sikletin son 
mUsabakası da bittikten sonra jü
ri heyeti yan odalardan birinde iç. 
tiına etti. 

Rüstem, Kebek ve (Hunyadi)
yi çağırdılar. Heyet reisi Oesen 
"(Kebek) e., RUstemin sözlerini 
tekrar etti ve onun sporcului( na • 
musuna hitap ederek sordu : 

- Omuzlarmız yere deydi mi? 
KeOOk, Hunyadiye san gözle 

bakl.Jktan sonra : 
- Evet! Dedi ve doğru gitti. 

(Rüstem) in elini aıktı. Rüstem de 
Hunyadiyi tebrik etti. Çünkü Ke
beki tuf}a yenmekle Hunyadinin 
fena sayısı ikide kalımı ve ıampi. 
yon olmuştu. 

Heyet bu açık iddia ve itiraf 
kartıaında kanaatleri zaten deği§
mi§ olan CKebek - HUnyacli) ma. 
çı hakemlerinin muvafakatiyle 79 
kilonun neticeaini töyle tesbit et· 
ti : 

1 - Hunyadi - 2 fena sayı. 
2 - RUl!ltem - 3 fena sayı. 
3 - Kebek - 6 fena sayı . 
79 kilonun galibini ilin için Hun. 

yadiyi ringe çıkardıklan zaman 
diğer gUretçiler Rüstemi ellerinhi 
üatilne alıp Uç defa: 

-Hurra, hurra ,hurra! diye ae· 
llmladılar. RUstem bu bareketile 
orada o kadar y;Uksek bir fazilet 
numunesi göstermiş oldu ki her • 
kes onun önünde ke11dini küçi.U • 
müş hissediyordu. Yalnız hakem 
Lutfi onun bu hareketini bir türlü 
hazmedemem~ti. Ona : 

- Be çocuk! Sen deli misin? .. 
Elindeki gül gibi tampiyonluğu ne 
diye lleme hediye ettin? diye sonı 
yordu • . 

R üstem, Lntnye cıııc Cltk oa.ır. 

tıktan sonra ıu cevabı ver
di : 

- Eğer burada seni yalnız Llit. 
fi diye tanısalardı, belki l!lusabi -
lirdim. Fakat bu yabancı memle. 
kette isimlerimizle değil, sadece 
Türk diye tanmdığmıız için yaptı· 
ğm hatayı ancak şampiyonluğu sa 
hibine bırakmakla Türklük namı. 
na tashih edebilirdim. Benim için 
tek yol bu idi. Sen, senin olmıyan 
bir malı bana nasıl bağI,ladm ?. 

- Ben hal! senin iddia ettiğin 
gibi tuş olduğuna k&il değilim. 
Anlaşamadılar. 
Erteli günü gazeteler bUyük 

h&rflerle: 
(Türk Rüstemin bUyUk zaferi) 
(RUstemin ka.zandJiı emsalsiz) 

eerefl . 
Gibi ba§lrklar altında çocuğun 

gösterdiği hakild sportmenliği tak 
dir ediyorlardı. 

Bilhusa Parla - Soir makale
sini ~yle bitiriyordu : 

"Spor yapma.kt&n makAat mert. 
Uk, yiğitlik ve ahllk dtlrti8tlilifuttl 
inJdpf ettirmek ise Tt1Jt( çocuğu 

inkılabı Büst.em bu gayeye hiçbir rakibin 
varanuyacağı kM!ar yüksekten e-
rişmiştir. Her fazilet işıla içfıı bu (Ba§l 1 incide) 
genci ve onu yeti?;tlren mllleti teb. gtiT.el bir antre var. Duvarlara, ser
rik etmek bir bor~tur., , . giye igtirak eden devletlerin armaları 

Rüstem memlekete döndüğü za- alçı ile kabartrlmıg. Büyük salonda 
man nhtımda kalabalık bir kütle camlara kömüre ait canlı resimler ya. 
tarafından karşılandı.. Üniversite pılmış. 
rektörü, klüp, matbuat namına Bay Ratıp Tahir, üç güzel tabloluk 
kendl8lne bilketler verildi. Ve göz. bir seri hazırlıyor: Serginin yaratmı
leri mütemadiyen yqaran mut. ya hizmet edeceği yeni şartlardan ev
ta.sıl g\ilen ve bir dUziye elindeki velki alemi birinci tabloda görüyoruz. 
mendiliyle göilerinl, burnunu ve L ~rmanda yaşıylll, canlı, yeşil, güzel 
vuçlarmm içini Bilen Zehra da bu bır ağaca karşı caniyane bir suikast 
kalabalık içinde avazı çıktığı kadar ha.zırlıyan birkaç köylü ... ikinci tablo 
bağırıyordu : da yeni bir devrin hazırlanmasına ait 

- RU.teeeem! Buradayım, bu- ç&Jışmaları görüyoruz Üçüncü tablo-
rada ... · da kömürün hakim olduğu yiNcsek sı. 

Mahçup çocuk bu güzel karşıla. nai hayat kendini gösteriyor. 
nl§a cevap olarak sadece : H 

- Vazifemi yaptım demekten er fey var 
b k 

.sı. b 
1 

d ' Alt katta ve yeni yapılan bina-
a, a .uz u amıyor u . .. 
B

. hafta U . ·te kl" da her yer dunyanın büyük 
ır sonra, nıversı u- . 

bu Un 1 kal
. d Ü . 'te rekt·· fırmalan tarafından tutulmuştur. Teş 

n o ın e nıversı o. . . 
rU ve profesörlerin ve iki tarafın hır edıle~k .':'Ya .kısmen gelmiştir. 
ebeveyninin ve dostlarmm buzu - Burada komure aıt her şeyi bulaca-

runda "RUatemle Zehra nişanlan • ğız. 
dı . Bilhassa evimizdeki ateş meselesi 

• hakkında çok yeni §artların un.surla-

(RUstemin destanı) hikayesinin riyle karşılaşacağız. 
bilmecesi için karilerimize şu sual- .Memleketin ormanlarmı kurtarmak 
leri Bormu,tuk : ve yeni orman yetiıtirmek lazım ... 

ı - Minder hi.kemlnln sualine Orman, en mühim milli işler arasın. 
kart• yan hikeml LOtfi ne dedi!. da yer aldı, etraflı bir kanun yapıldı ... 
Ne demeli idi! Fakat diğer taraftan vatandq mına-

2 - Lütflnln ceva.bma göre RUs ca.k, yemeğini pişirecek. 
tem ne yaptı! Ne yapnıalı idi! • Isınına.k için bugün birçok yerler-

S - Büttin bu maceralara na - de odwı, kömür de bulamıyor. Koku-
zaran Rü.'ltem şampiyon oldu mu! suna, pisliğine dayanarak tezek hazır. 

M 
• • k Af t lıyor ve yakıyor. Anadoluda bir se
U a a nede üç, dört milyon ton teT.ek yakıl

dığı tahmin ediliyor. 

(Başı 6 mcıda) 

Beıf kfaıın golü 

Beşiktaş haf hattm<1an .topan 
uzıun bir pasın üzerine fırh

yan Beşiktaşın sağiçi Rıdvan ilk 
golü kaydetti. 

Bu golden sonra Fenerbahçenin 
i.deti veçhile oynıyaca.ğını herkee 
gibi biz de bekledik. San • LA.el.. 
vertlilerin bu golle enerjilerini bu
lacağını umanlar yanıldıklarını bet 
dakika geçmeden hissettiler. Gol 
yedikleri zaman sahayı yırtar gi
bi oyruyan Fener muhacimleri bu 
sefer mağlubiyete razı olmuş vezi
yett~ ~dınş etmeden uyuyan oyun 
ları ıçınde, hiç müessir olamadan a. 
ralarmda top değiştirip durdular. 

ikinci goW 

D evrenin bitmesine on Uç da
kika kala yine uzun bir pas

la sağiç mevkfinden bir gol daha 
çıkaran Beşiktaşlılar maçın mukad 
deratını tayin etmiş oldular. Devre
nin sonuna kadar iki taraf ta b~ka 
bir şey çıkaramadılar. nk devre 
BcşiJrtaşm 2 - O galibiyetiyle niha. 
yctlendi. 

iKiNCi DEVRE 

R Uzgir altında başlıya.n B&-
§lktaşlılar havadan oyna. 

dıklan için rüzgarın aleyhlerine 
çevirdiği topları kendi nısıf sahala
rında sık sık görmlye başladılar. 

Sekizinci dakikada 1!18.ğa.çrk N~ 
yazi topu sürdükten sonra ortaJadı. 
Muzaffer _yetişerek l!lıkı bir §lltle 
Fenerin ilk golUnU yaptı. Bu gol. 
den sonra içlerine emniyet giren 
Fenerliler bl.raz daha hızlı oynamı
ya teşebbüs ettiler. Fakat muha. Alanlar 

Demek ki gübre olacak maddeler, 
tezek halinde heba oluyor. Köylü bu
nu ha.zırlamak, kurutmak için pislik cimlerin yalpalı ve ateşsiz oyunlan 

B unlara. aslını bugün neşret
tiğimiz hikayenin eşhası. 

na ve vak'anm mantığına bakarak 
doğru cevap verenler arasında a
ıağıda isimleri yazılı on okuyucu • 
muza vadettiğimiz kUçUk hediyeler 
isabet etti : 

1 inci - Sultanahmett• ishak· 
pqada 33 numarada Bay Adnan 

bir kol saati. 
2 inci - Yoturtçuda erkek o. 

kul sokqında mUhendiı Bay Ne
cati bir mürekkepli kalım. 

3 üncü - Sıvu muallim mek. 
tıbi son sınıf talebesinden 259 
Bay Feyzi Sayın bir mürekkepli 
kalem. 

4 - UncU Edirne Yanıkkıtla dü 
zeltim evi A. CUney Han bir ma
kineli kurtun kalem. 

5 inci - lıtanbul hukuk fakUI. 
ttsindı Bay Muzaffer bir makine 
li kurtun kalem. 

6 ncı - Kadıköy Santral cadde 
ıi 45 numara Bayan MUJıln bir 
makineli kurtun kalem. 

7 'ncl - B .. iktq Şair Nıdim 
caddesi Çatalmektıp 90kqı 1 nu 
mara Bay Turhan Sızmaz bir çltkı. 

8 inci Yakacık Sanatoryomu 
Bay Nlıım Sabri bir c;akı. 

g uncu Kadıköy Karadut aokqı 
Bay Kadir bir çakı. 

10 uncu Eskifehir Vural sokağı 
23 unmara Bayan Muzaffer bir ça 

kı. 

• • • 
leimleri yukarıda yazılı ka.rilerl • 

miz yanndan itibaren bir ay zarfın 
da matbaamıza müracaat ve hüviyet 
lerini isbat ederek hediyelerini alabi
lirler. 

Büyük 
Avrupa 
Maçları 

içinde uğraşıyor. Sonra bu pis koku. tekrar başladı. 
lu mmma maddesi küçük, bava.sız yıu
va.aı içinde, sıhhatini bozuyor. Hem 
ormanı kurtarmak, hem tezek devri
ni kapamak lazım ... 

Nasıl?. 

Fakat ne ile, nasıl? Zonguldak· 
tan ve memleket haricinden 

gelen kömür ve kok pahalıdır. Uze. 
rine pek Çok nakliye biner. Orman 
kanununu kurtarmak, tezek devrini 
kapamak için bundan istifademiz az
dır. 

Ankara kömUr sergisi bu boşluğu 
dolduracak, memlekette Linyit devri
ni kuracaktır. Memleketin her köşe
sinde iyi clnı Linyit vardır. Bugün 
A vrupanm Macaristan gibi bir kısım 
memleketlerine kömUr girmiyor. Bü
tün ihtiyaçlar yerli Linyit ile karşıla
nıyor. 

Anadoluda Linyitin tonunu safi o
larak 2 liraya çıkarmak mümkündilr . 
Bu sayede odundan ucuz ve kuvvetli 
bir madde ele geçmiş olacaktır. Lin
yit yakan sobalar, Anadolu teshin 
sisteminde bir inkılap yaratacaktır. 

Ev ekonomisi 

K ömür sergisinde ıımma meee. 
lesi hakkında ev ekonomisi 

bakımından yeni bir alemle kar,ıla
şacağız. Bugün evimize bir soba alır
ken, boyuna, tekline, aüsüne baka
rız. Isıtacak yer ile soba arasında mil
nuebet aramak hatırımıza gelmez. 
Bunun için bazı sobalar bulunduğu 
yeri cehennem gibi ısıtır ve israfa yol 
açar, bazıları da hiç ısıtmaz. 

Sergi bize yalnız bu huswrta ölçü· 
ler öğretmekle kalmıyacaktır. Iııın

mak, au mıt.mak ve yemek piıir;mek 
gibi f a.aliyetlen için ayni ate• kay -
nağmdan istifade etınek huınıınında 
yeni yollar glSsterecek ve bunun can
lı vurtalarlyle bizi kartılafbr&08.k
tır. 

t1111et lnlSnü hUkfınıetinl ve nrt1111.t 

Beşlktaşın merkez muavtllıi Hak. 

kı da en güzel oyunlarından birini 
çıkardığından tehlikelerin bir ço. 
ğunu kale ağzmdan çok evvel ön

lüyordu. 

Maçın sonlanna dofru, Beş''(. 
taş toplan taca atarak mü

dafaaya bqladı. Rü.zp.r altm ~a 
bir tehlikeye dt1fmektense temin 

edilmiş 2 • 1 galibiyeti daha ziyade 
sigortalamak istlyen Be§f ktaşlılar 

makaatlannda muvaffak oldular. 
Hakem Kaçef, maçın son dUdtl

ğUnü öttUrdUğU zaman Beyaz • 

Slyaslılar Fenerba.hçeyi 2 • 1 yen

mek zevki içinde seyirciler t;:ara.. 

tından omuzlarda taşınarak saha. 
dan çıktılar. 

İkinci 
Küme 

Maçları 
İ kinci kümenin tehire uğra· 

mıı son üç maçı dün Şeref 
stadında yapıldı. Doğanapor • Or
taköyle 1 - 1 berabere kaldı. Al
tmordu • Feneryılmazı 3 - 1 
mağllıp etti. Son olarak yapılan 
Kasıppqa - Galatagençler maçı 
2-1 Kaaımpaeanm galibiyetiyle 
devam ederken ortalığın kararma· 
81 ytizUnden 23 dakika kala 
~~em tarafmdan tatil edildi. Çdl 
ıddıalı olan bu maçta her iki taraf 
oyunculan da sportmence oynamış 
lardır. Kendilerini takdir ederiz. 

Top Kupası 
T opspor Mecmıuuı tarafm • 
. dan 8 klüp arasında tertip 

edılen kupa maçlanna dün Şeref 
stadında devam edilmiştir. 

Vekili Celll Bayan hazırlanan bu gil
zel eserden dolayı tebrik ederiz. U
aerine aldığı itleri büyük bir bilgi ile 
yapan maden arama idaresi tatbikat. 

Al 
4 F O ta bUyük bir muvaffakiyet göster· -=--=------=---=-

manya - ransa miştir. Sadrettin Enver, Suat Şakir ~anımızm kömür sergisi münuebe-
ve aerginin güzel bir Türk eseri ol- tıyle hususi kolaylıklar temi.n ettire
maaı için geceli gündüzlü çalışan di- ceğine şüphe etmiyoruz. Bir gün kalDün Almanyanm Stüdgrat eeh -

rinde 75 bin kişinin önünde yapı. 
lan Almanya - Fransa milli ma
çını Alınanlar ezici bir oyundan 
sonra, Fransızlan 4: - O mağl6p 
etmişlerdir • 

Avusturya • ltalya 
Maçı Yarıda Kaldı 
DUn Viyanada yapılan Avustur. 

ya - İtalya rnllll takım maçı A • 
VUBturyanm 2 --0 lehinde iken bir 
ihtilaf çıkarak yanda kalmıştır. 

fer arkadaşları, her takdire layıktır- mak üzere memleketin her tarafından 
tar. Ankaraya halk trenleri tertip edilme. 

Herle•• görmeU ildir: ~esell letanbuldan UçtıncU mev. 

B 
serginin memleket hayatm- ki gıdip ıelme iki. Uç lirayı ~ 

da tam bir intibah uyandıl't melidir. Bu nyede halk hem 1ergi
muı için vatandaşlarm bunU gelip den iıtifade eder, hem de bütün ecne
görmeleri lA.zmıdrr. Ali Çettnkaya Ba bUeriıı hayretle bahsettikleri yeni 
ymdırlrk Bakanı olduktan sonra ta- Ankarayı görmek imklnm.ı bulur. 
mamiyle yeni bir ruh kurmu§ ve u- Her vatandq Ankara kömür ter· 
cuz bilet usuliyle memlekette çok ha- gisini ziyarete hazırlanmalıdır. Zah
yırlr bir hareket ve faaliyet uyandır- meti bOŞa gitmiyecektir. 
mıştır. Çok kıymetli Bayındırlık Ba. Abmel Emin YALMAN 

Dost Yunanistan
da Sahne, San'af 

Hayatı 
l~ı 7 incfde) 

K &rfımızda orta yatlı. çak 
r.eıki ve parlak gözlü, ufak t.I 

fek ince, zarif bir kadın görUyorUS 
Yüzünde çok kuvvetli bir sabB8 

makiyajı var. Ellerinin her pat " 
mağı renglrenk yüzüklerle ıUllO. 
cidden zarif ve temiz bir ıpekll daD 
telli elbisesi var. Başında kır aaçlı 
bir perok görülüyor. 

Rol itibarile bu kraliçe Eltsaııet. 
fakat hakikatte Madam KotopuJ!. 
Yanına bef kişi giriyoruz. )fib 

mandanmız Minotto ile çok ah • 
bap, pek samimi konuşuyorlat· 

Türk gazetecileri. diye bizi taıll" 
tıyor. Bizimle beraber olan ııoı:ıı8' 
yalı Bay ve Bayan Dragu da 1'uı4 
pzetecisi zannediliyor. Ve ayol 
hUanü kabulU görüyor. 

Onlar vaziyetten memnun ıd9 
tekzip etmiyorlar. Ve söze karıfl" 
yorlar. Bayan Kotopuli Yunani!t' 
nın Sara Bernar'ı diye meşhur, il" 
rik!ıllde bir facia artisti .. TtyatrO 
nun sahibi ve konservatuvarda 0111 

alllm. Cidden tanrtmıya layik 1'11" 
ıneW bir san'atklr ... 

•ı ki sene evvel fstanbula pi 
mi,. Ertuğrul Muhsin <ıff 

Neyyire Neyylrden sitayişle ıbaJI • 
setti. 

Sonra kendisine ait l!lorulan td" 
allere candan cevap verdi. Af;slfl" 
dan çıkan bir cümleyi ben yavtf' 
ça aynen kağıda kaydetmiştiDl: 

- Her oynadığım rolUn en gtı• 
zel olduğunu zannederim. B8'tttdı 
ğım zaman dUnyanm en bUytlk at 
tistl olduğumu farzederim. SoDrf 
kendi kendimden utanırım 

Bu her halde mahviyettdi 9'SytetC 
fi bir cümle, fakat nekadar selll " 
patik ... 

Birkaç yeni piyes hazırlamak!• 
meKUl im1'. Bunlar Şekspirin (IJI 
fendlginlz gibi) 1Smlnl ~n P 
yem, ttç Yunanca piyes: Tersakf 
Todora ve Prens ve Prense8 ... Tr 
odora, Bizans lmdtçeelnin haya*P 
nı sahnede canlandıracaktır. 

Bayan Kotopull ile daha birk~ 
saat konuşmak cidden zevkli bit 
teY olacaktı. Kendisi mUkemıııel 
Franl!lızca ve İngilizce konu,uyot• 
Amerikada ve A vrupİ.nm muit
telif memleketlerinde telll8iller .,,eı 
mi,. 

lnce bir zil aesl ve odanın bit 
köşesinde yanıp sönen bir ampııl 
perdenin açılacağını haber veri • 
yor. 

Tetekkür ederek veda ettik. JJa1 
\•e Bayan Dragu bir çeyrek içlJl 
TUrk gazeteclleri rolünde pek nıO
vaff ak oldular. ÜçUncU perdeniıl 
bir kıl!lmmı da Hyrettik. Gözleri • 
mlzin aldığı zevke kulaldanmJJ lf 
tirak etmiyordu. Çtlnktt rumca)'S 
anlryamıyorduk. Yalnız 11.hnedelÔ 
san'atklrlann hareketleri~den "'' 
tavırlanndan çok muvaffak old~ 
lan belll ldl 

Biz Kotopoli tiyatrOl!IUJld& ftl 
laca kalmış olacağız ki, dl 

fer bir ild tiyatroya gidinciye 1'• 
dar tem1il bit.mit her taraf kar&D .. 
lık olmll.J ve ahali dağılmıştı. 

Makaime gidip numara seyret• 
mek~n ba.,ka çarem.iz kalma.nııt' 
b. Atinada bar numaralan on Ud
den aonra başlıyor. Bundan nı~" 
sat ta tiyatrolardan sonra h~ 
oraya celbetın•k olacak. 

Ma.kaimdeki numaraların bir ' 
kaçı !atan-bulda Gardenbarda ga • 
rWeıı wımaralar; bir kısmı da bit 
kaç ay aonra yine btanbula gele
cek olanlardır. Balkanlarda uıııu
miyetle ayni artistler dolaşıyor· 
Bazan Atinada hazan lstanbuld• 
numaralarını yapıyorlar. Maksidl 
bannm binuı çok güzel ve ciddeJ1 
herhangi bir Avrupa tehrinin bir 
barından farklı değildir. Aziz ar .. 
kada.Jmıız Minotto artık meınnuıı
du. Bize Yunan ıan'atkarıarındatı 
en mUhimmlni tanıtmış. Onu be" 
fendiğimtzl ve bu ziyaret 
ten cok memnun kaldığımızı görr 
rek seviniyordu. AUnada geçl:1'~; 
timiz en gUzel gecelerden bırı
de f{lpheel.1 bu gece olmuştur. Jt.t' 
kad&f}ar bundan mahrum kaldı • 
tar. Buna mukabil onlar da AkJ°O" 
polda mehtap seyrettiklerini sfJY
Uyerek bizi kıakandrrmrya calıttl .. 
lar. 
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~·ve Eskihisar Müttehit 
"'lento ve Su kireci Fab· 
::ıarı Anonim Şirketin· 

lAN 11 --

İKlNct DAVETNAME 
-. 4aJan ve Eskihisar Müttehit çimen 
llM.~.•u kireci fabrikaları anonim 
~-~ 19 Mart 1937 tarihinde iç 
'-a eden adi htasedaran yeti umu. 
:11tainde ticaret kanununun 366 m 
k~desinin isilzam ettiği nisabı 
~ere hbıl olmadığından firketi 
~ hial!ledaram zirde münderiç 
~ l'Uznameyi müzakere etmek il· 
~ 15 Nisan 937 tarihine müaadif 
:~nı.be günü aaat 15 te Galatada 
~ hanında 4 Uncu kattaki tir 
... lllerkezinde akdolunacak ikinci 
~bir içtimaa davet olunurlar. 

luınamei Müzakerat: 
~-Meclisi idare raporu ile mura. 
'"'P l'l.porunun kıraati. 
~ - 1936 senell muamelltına ait 
~batın kabulü ve meclisi idare a
. -.anı lbruı ve senei mezk\lre ne 
~muamelatına dair mecliai ida. 
-"lllll teklifi. 
a - Mecliıi idare lzuma verile· 
~ Ucreti huzurun tayiniyle beraber 
'-tıru şirketin idareıine ıuretl mah 
~ me'mur edilecek i.za alda.ti. 
~ leabiti. 
~. - Meclisi idareden çıkan lzanm 
nrıertne yenilerinin intihabı. 

1 - 1937 senesi için bir murakip 
~biyle aidatının tesbiti ve mura 
~ mazereti halirıde if ai vazife ey 
-...ıek Uzere diğer bir zatın intihabı. 
ı.._ l.la.kal 25 hisse senedine malik o. 
;:!, ta içtimaı mezkftrda hazır bulun 
~ latiyen zevat tkaret kanununun 
••.ı. bıoi maddesine tevfikan içtima ta 
~den en az bir hafta evvel hiase
~i 9irket merkezine tevdi etmell. 

er. 
'-nkalara tevdi edilecek btue ae 
~tı mukabilinde alınacak makbuz 

'1rket merkezine tevdiat mahl • 
~de olarak kabul edilecektir. 
~bul, 20 Mart 937 Meclisi idare 

• luhreYI Ye cild hutahklan 

o.. Hayri Öme 
~en sonra Beyoğlu Ağa.camı 
··~dA No 313 Telefon ·43.~ 

turus 
40 

TAN 
Bunn Evinin Baabiı Kitaplardan 
Kitabın ismi Müellifi 

Muvaffakıyet · 

S !> Propaganda 
7 5 Cok Seri Kazanç 

Yollan 

• 

7 S Kendini Tanır 
mısın? Gasson · Tercümesi 

7 5 Tali Sensin 
75 Müşküllerle Mü· 

cadele 
50 İdeal Büro 
50 Yeni Müıteri Bul· 

mak San'atı 
150 Askeri Mektepler 

için Yeni Kıraat 
Kitabı 

7 S Bet Mürebbi 
12 5 Hayat Bilgisi 

(Hayvanlar) 
50 Kılıcımı Sürilyo

rum 

Muallim Mübahat 

Muallim Osman Senai 

Muallim Hüvitet Bekir 

Muallim Hüviyet Bekir 

Reşat Enis 

Toptan alanlara % 25 iskonto yapılır • ...._ ............................... _, 
'--=----------------------·---~ 

Kapah Zarf Usullle Ekılltme 11.tnı 

Nafıa Vekaletinden: 
b 1. - Eksiltmeye konulan if: Erzurum villyetinde yapılacak tlçUnctl 

llt1lınf Müfettişlik gurup lntaatmm 720 000 liralık kıamıdır. 
2. - Eksiltme 12/ 4/ 1937 Pazartesi gUnU saat 15 de Nafıa Veklleti ya 
~ ltıert Umum Müdürlüğü Ekailtme komiayonu ociaamda kapalı zarf u. 
'UUe yapılacaktır. . 

•·~- - Ek.alltme ,artnameal ve buna milteferri evrak 36 Ura bedel mu· 
~de yapı ifleri umum mtldürlil fllnden alma bilir. 
i. - Eksiltmeye girebilmek lçln taliplerin 325ı50 liralık muvakkat te
~t vermesi ve Nafıa Veklletinden almmlf bir te&hhUdde asgari 
~ OOo liralık ı, yapmlf bulunduğu na dair müteahhitlik vesikuı ibra. 

etmesi llzımdır. 
lateklilertn teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı aaatten bir 11.1.t 
~~e kadar komiayon reiallilne makbuz mukabilinde vermesi mukta. 

~olacak pclkmeler kabul edilmez. (1475) 

Taşköprü ilçesinden : 
1 - Tqköprll köyleri için 25-3-1937 pertembe gilnU au.t H te ekailt

me uıulile &f&ğıda yazılı telefon malzemesi satın alınacaktır. 
2 - Bu malzeme Inebolu kasa.basında teslim f&l'tiyle verilecektir. 
3 - Isteldilerin pey sürmeleri için teklif bedelinin % 15 şi niabetinde 

ilk teminat vermeleri lazımdır. 
4 - Muf aual şartnameyı görüp pey vuracaklarm ekıiltme au.tlne 

kadar her gün bizzat veya mektupla ilçebaylığa baş vunnalan gerek • 
tir. (1397) 
Clnıl Evıafı Miktan Tutan 

Galvanizli tel 2.5 M / M en birin 
ci nevi 25;000 kilo 3375 Lira 

Deve boynile birlik- 8 1&11tim ma 11 
te porselen fincan. M/ M fincan &-

ğırlısh 260 S?r. 10000 adet 1~ Lira 
Komple pil Laklan,e Fran· 

llIZ malı hakiki 
A. D. Marka 136 Adet 136 Lira 

Masa telefonu Tarto mark& 
937 modeli 2 Adet RO Ura 

Masa telefonu Erikaon marka 60 Adet 1500 Lira 
Paratöner Ebonoit üzerine 

Tarto marka 
çift batlı. 68 Adet 136 Lira 

Komita tör Altılık tarto 
marka. 38 Adet 76 Lira 

Mumlu tel. En birinci nevi. 10 Kilo 20 Lira 
Manyatolu zil Eriklon mark& 38 Adet 133 Lira 

8936 Yekfuı 

Nafıa Vekaletinden: 

DeYltt 0..lryoOın n llmlılın ltletme U. ~~iresl Hinlar1 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı (7) 
grup malzeme ve eşya her grup ayn ayn ihale edilmek üzere hi
zalarında yazılı tarihlerde Haydarpaşada gar binası dahilindeki 
komisyon tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. Bu işe 
gimıek iıtiyaılerin bizalarmda yazılı muvakkat teminat verme
leri ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saati
ne kadar komisyona müracaatla"ı lizundır. Bu işe ait şartname
ler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 800 adet takoz badana fırçası muhammen bedeli 640 lira 
ve muvakkat teminatı 48 lira olup açık eksiltme 29/ 3/ 37 Pazartesi 
günü saat 10 da yapılacaktır. · 

2 - 3500 metre sinek teli, 100 metre kıvılcnn kafes teli, 210 
metre pirinç kafes teli muhammen bedeli 3409 lira 20 kuruş ve 
muvakkat teminatı 255 lira 69 kuruş olup açık eksiltmesi 29/ 3/ 
3 7 Pazartesi cünü saat 1 O da yapılacaktır. 

3 - 200 adet karpit 1imbaaı, 2000 adet karpit lamba memesi, 
7 S adet çift meme muhammen bedeli 468 lira 7 S kuru, ve muvak
kat teminatı 3518 kuruı olup açık eksiltme 29/ 3/ 37 Pazartesi 
günü saat ı O da yapılacktır. 

4 - 1000 kilo karbon ve 300 kilo tipo mürekkebi muhammen 
bedeli 2800 lira ve muvakkat teminatı 210 lira olup açık eksiltme 
29/ 3/37 Pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 

S - 650 adet muhtelif eb'atta kontrplak muhammen bedeli 
1686 lira ve muvakkat teminatı 126 lira 45 kuruş olup açık eksilt
me 2/4/37 Cuma cünü saat 10 da yapılacaktır. 

6 - 6000 kilo çinko levha, 2000 kilo killçe çinko, 4200 kilo 
muhtelif eb'atta kWlun levha, 700 kilo adi kurşun boru muham
men bedeli 4809 lira ve muvakkat teminatı 360 lira 68 kuruş olup 
açık ebiltme 2/4/37 Cuma günü saat 10 da yapılacaktır. 

7 - 14500 adet muhtelif numara bezli znnpara kağıdı, 10 000 
adet muhtelif numara cam kiğıdı muhammen bedeli 1800 lira ve 
muvakkat teminatı 135 lira olup açık eksiltme 2/4/37 Cuma günü 
yaptlacaktır. (1371) 

• * • 
Muhammerrbedeli (21.000) lira olan 300.000 adet telgraf bandı 

30-4-1937 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü He Ankarada 
tdare binaaında .satın alınacaktır. 

Bu il}e girmek lstlyenlerin (1575) liralık muvakkat teminat i1e kanunun 
tayin ettiği vesikaları, Resmi Gıtzetenin 7-5-1936 gün ve 3297 No. b nüs
hasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tek· 
liflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri la • 
zımdır . 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden. Haydar· 
pqada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (1431) 

* * * Muhammen bedeli (34813,80) lira olan 780 ton Hematet, 180 ton 
dökümhane piki 30-4-1937 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usum 
;ıe Ankarada idare binaaında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek iatiyenleri.n (2611,04) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettJlt vesfkalan, remnf gazetenin 7-3-1936 tarih ve 32111 
numaralı ntllbuında intipr etmif olan talimatname dalrealnde alınmış 
vesika ve tekliflerini ayni gün aa.at 14,30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (17 4) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl· 

maktadır. (1463) 

* * * Muhammen bedeli yeril olduğu takdirde 52272 ve ecnebi olduğu tak· 
dırde 28116 lira olan 450.000 tane galvanize tirfon 4 Mayıs 937 salı günü 
aaa.t 15,30 da kapalı zarfla Ankara.da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek iatiyenlerin yerli olduğu takdirde 3863.60 ve ecnebi ol· 
duğu takdirde de 2108,70 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin et· 
tifi veaikalan ve tekliflerini ayni gi1n aaat 14,30 a kadar komısyon rei&
liğine vermeleri li.zımdır. 
Şartnameler HO kW'Uf& Ankarada ve Haydarpaf& veznelerinde satıl

maktadır. (1560) 

Kapalı Zarf Uıuli le Ekailtme ilim 

Esklıehlr Nafia Mü diirlüğünden: 
Sivrihiaar·Hamidiye yolunun 12+550 • 34+000 kilometreleri araamdt 

3t5665,34 Ura ketlf bedelli yeni f6ee ve imalltı ama.iye inpatı 12.4.937 
tarihine mtllladif paıarteel uat H e kadar kapalı zarf uaulile ekailtmeye 
konulmuttur. Ekailtme F.akifehlr vtılyet dairesinde toplanan daimi 
encümen husurunda icra edilecektir. 

Muvakkat teminat (2674,90) liradır. 
Bu işe ait evraklar töse ve amai imalata aid hUlbai keşif, grafik, 

fenni ve ekailtme f&rbıamelerile mukavele projeleri Ankara ve Istan • 
bul Nafıa MUdürlUklerinde, projeler, tafailat ve hUliaa ketifleri, grafik, 
fenni ve ekailtme ve bayındırlık itleri genel şartnamelerile mukavele 
projesi Eskişehir Nafıa MüdUrlUğtinde görülebilir. 

Iateklilerin bu gibi işleri yapDllf olduklanna dair Nafıa Vekiletinden 
almDUf müteahhitlik vesikuı ile aeneai içinde ticaret odasından alınmış 
mali kifayet veaikumı 2490 numaralı kanunun tarifi veçhile teklif 
mektuplarına lef eylemeleri li.zımdır. Teklif mektuplannın 12-4-1937 
puarteai gUnü aaa.t 13 e kadar encümeni daimt riyuetine vermeleri 
mtiktezidir. Poatada vlki olacak tea hhilr nazarı ltibare alınmaz. (1471) 

Sıvas • Erzurum hattmm 208 + 263 üncü kilometresinde ve ı Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü lıinlan 
Fırat suyu üzerinde altmış metrelik bir demir köprünün inta ve .. _______________________ • 

montajı "ve lüzumu halinde ripajı,, kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - Eksiltme 2/4/ 937 tarihinde saat on be'te Ankarada Na· 
fıa Vekaleti Demiryollar inşaat Dairesinde yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 54054 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 3952.70 liradu 
4 - Eksiltme ıartnamesi mukavele projesi YCUir evrakı 270 

kurut mukabilinde intaat dairesinden verilmektedir. 

Usküdarda Kara Davut Paşa mahallesinde Karaca Ahmet cacı.. 
desinde 168 sayılı arsa teslimi gününden 31 / 5/ 938 sonuna kadar 
kirası açık arttırmaya çıkanlm1'tır. İsteklilerin ihale günü olan 
25/3/937 Pertembe günü saat ıs de Kadıköy Vakıflar Müdürlü
ğüne müracaattan. ( 1425) 

Yüksek Mühencls M ektebl Arttırma ve 
5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 No.b kanun muci· Eksiltme Komlsyonund an: 

hince ibrazına mecbur olduklan evrak ve vesikalarla 7 /5/936 ta· 
rihli ve 3297 No.b Resmi Gazetede ilin edilen talimata ıöre ve- Mektep blnuı dahilinde vtıcude ptlrilecek elektrik teslsab açık ek-
rilmiş 937 senesine ait müteahhitlik vesikasmı ve fiat teklifmi 'slltıneye konulmuttur. 
havi zarflarını mezktlr kanunun tarifatı dairesinde hanrbyarak Keti! bedeli (206e) lira (10) kUl'1lf ve muvakkat teminatı (155) liradır. 

2/4/937 tarihinde saat on dörde kadar Demiryollan İnfaat Da· Ekailtmeei Nisanm 3 ttnctl Cumartesi gUntl aa.at 10 da mektep binası 
ireaine makbuz mukabilinde vermeleri limndır. dahilindeki komlayonda yapılacaktır. 

6 - Bu eksiltmeye gireceklerden liakal SO metrelik bir demir ı.teklilerin prt.nameaini görmek üzere her gt1n ve eksiltmeye &trecek-
köorii montainu muvaffakıyetle yapmış olmak şartı aranacaktır. terin muayyen sttn ve aaatte komllyona mtlra.caatları ilin olunur. (1473) 
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AS 
iLE u 

UYANMADA 
LA iNi TAHRiP 

FAYDA 
E iNiZ. 

Geçen ıene gibi bu ıene de sinek afetine ve hücumuna ve hataratın istilasına maruz kalmamak için 9imdiden F A Y D A ve pompaaile yuvalarmı temizleyiniz. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------= 

Dis macunlarının • • • 
ıncısı 

ADYOL • N-

Onu kullananlara diılerinin temizlenmesi beyazlanıp 
parlaması ve kat',iyyen çürümemesi gibi bütün hayat 

sürecek bir muafiyet verir. 

Günde iki 

Daima 
defa kullanınız. 

R dyolin 

Üniversite Rekf örlü ğünden: 
Paris üniversitesi Tıp fakültesi tanınmış profesörlerinden ve Akademı 

azasından Pr. Dr. Debre 22. 3. 1937 pazartesi aa.at 18,15 te "Acrodynie,, 
''e 24. 3. 1937. çarşamba Mat 17 de "Erytheme noueux .. hakkında Uni
versite konferans salonunda iki konferans verecektir. (1577) 

#11 ................................. , 

Resimli hakiki bir vak'a 

GENÇ ve TAZE 
Görünmenin yeni ve kolay usulü 

Saat 6 da yonırn bir 
m~gullyetten son • 
ra, buruşuk ,.e yor. 
gun bir yüzü \'ardı. 

Saat 6,t5 te bu yeni Saat 7 de şayanı hay. 
\"e sihmmlz "4 de ret bir tenle genç ,. 
bir,, pudrayı kullan • terütaze görünüyor -
dJ. Bir mlknatisin i~- du. 

Bu yeni pudranın neleri cezbettiği gibi Yüz ve burnun par. 
cild için son dereoo ]aklığı tama.men zail 

son derece yapışma 
yapışma h&Asasına olmuş hatta bütün si-

hassasıru veren fev -· malik gayet ince bir yah benler kaybol. 
kalide inceliği adeta pudradrr.. • • muştur. Bir defa pud-
yüzünde gayıi mer'idir. En samimi ralanmak k1.fidir. 
dostlarınız bile şayanı hayret te- Çünkü bu pudra cildi. 
ninizin, tabii güzellikten mütevellit niz i<:in kuvvetli bi 
olmadığına kail olamıyacaktır. Dışar yaprşma hassasına 
da, yağmurda ve güneşte veya de _ maliktir • 
piz banvosunda ve yah t t . _ leke ve tabaka teşkil etmez. Toka 

., u enıs maç d ·ıd· . d 
lannda, içerde sıcak salonda, dansta lon pu rasını, cı ınız e son dere 

. . .. . ce yapışma hruıasını veren ve fev 
daıma cazıp guzcllıkte bir tene malik k ı·d · ı b ·h· · "4 
1 bir . . a a e ınce o an u sı ıramız 

0 a ırsmız • te bir" pudrayı kullanınız. Netice 
Bu pudra, ne sudan, ne de terden sinden eon derece memnun kala . 

kat'iyyen müteessir olmaz ve yüzde caksmız. 

-
r Binlerce Tokalon müşterisinden müessesemize mektup yazan • 

Jann müşahedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli delillerdir : 
(Tokalon krem ,.e pudralarmı kullanmaya başladığım gün • 

den beri cildim kendi krem ve pudrasını buldu.) 

Bay (Suat Tenik). IstanbU· 
lun en güzel manzara.larınctaD 
mürekkep bir albüm vücude ge· 
tirmiştir. ( YEDlGüN) taraf'~ 
dan neşredilen btı albüm gu.ı 
fotoğraf meraklılannı cidden ~ 
likadar edecektir. Bu albüm;. 
fiyatı yalnız (15) kuruştur. ad 
tün bavilerden ve İstanbul 11 

" . · uıı Ankara caddesinde Yedıgün 
satış mağazasmdar isteyiniz· 

(15) kuruşluk posta P01.u 
gönderenlere bu albümden bll 
adet derhal gönderilir. d 

Adres; İstanbul, Ankara ca · 
desi (Yedigün) Mecmuası fdS-

~ı••••-ehanest. '.;:::..--' 

Cildiye ve Zühreviye mütebaa9
1111 

Doktor 

Nuri Osman Erefl 

Dr. 1 H S A r'l S A M 1 

OKSURUK ŞURUBlJ 
ÖksUrUk ve nefes darlığı b<>~ 
ca ve kızamık öksürükleri içil> 
nek tesirh iliçtrr. Her eczaned' 

•ve ecu. der><>larmda butunıJJ 

------------------~-
Sahibi: Ahmet Emin Y~ 
Umumi Neşriyatı İdare EdeP: 

S. SALlM /. 

Oksürenlere:Katr an Hakkı Ekrem Gautedlik ve Neşriyat Türk UfJ1\ft 
Şirketi. Basıldığı yer TAN ınat 

, 
Ankarada AKBA 

Yerli ve yabancı bütün 
gazeteler, mecmualar, 

kitaplar 

• Her cins kırtasiye ve 
malzemesi 

• 
Yeni Çocuk Ansiklopedisi 

\. J 

Kliıelerinizi TAN ÇlNKOCRAFHANESl'ne veriniz . 
idare eden: Devlet Matbaası sabık çinkograf Şefi 

KEMAL FERİDUN 

' lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
2/ 4/ 937 Cuma günü saat 15 de lstanbulda Nafıa MUdlirlüğUnde 

"3305" lira keşü bedelli Nişantaşı Kız orta okulu ikinci kısım inşaatı 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartna
meleri, proje keşif hülasasiyle buna müte!erri diğer evrak dairesinde gö. 

ERViN 
Sinir ağrlları, asabi öksürükler, asabi 
zayıfhk, uykusuzluk, baş ve yarım ba$ 
ağrısı, baş dönmesi, baygınhk, çarpıntı. 
ve sinirden ileri gelen bütün rahatsıı· 

bkları giderir. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kitiyi zengin etmittir. 6. cı ke9ide 
11/ Nisan / 937 dedir. 

_Büyük ikramiye 
200.000 Liradır 
Ayrıca : 40.000, 25.000 20.000 
150.000 10.000 Lirallk ikramiye
lerle ( 50.000 ve 200.000) liralık 

iki adet müklfat vardır. 
Beylerbeyi ••. K. Caddesi ••. Mu 

(Kremlerlnlzln bir hafta ıarfmda cUdlmde gÖ!ıtenntı, olduğu 

iyi tesirden mütMellit memnunlyetlm' isim ve adresimle Uin et
menlzf rica ederim.) 

• rülecektir. DiKKAT: 
Behek ••• lb .•. So. No. 11 Ra.," 

l\fp]<fuplarm MJ11ıtn d()!lly&lanmrzda ARkhdl1'. 

Muvakkat teminat "248" liradır. 
lsteklilerin en az "2000" liralık bu işe benzer iş yaptığına dair göste

receği vesika Uzerine Nafıa MüdürlUğünden almış olduğu müteahhitlik 

ve ticaret odası ve11ikalarile ~elmele ri "143P" ' 

Bilet alan herkes 7 /Nisan /937 günü aktamına kadar bi· 
letini değİftİrmit bulunmalıdır. 

Bu tarihten ıonra bilet üzerindeki hakkı aakıt olur ..• 


