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AVRUPADA TEHLiKE 
ltalya Harekete Geçerse 

ln9iltere ile Fransayı 
Karşısında Bulacak 

Asileri 
• 

ispanya 

HükUmetçilerin 

Atesi Altında 
' 

Yaylam 
Kaldı 

YATISTI 

Küme 
l•panyaJa hükumet kuvvetle
rinin galibiyetini temin eden
ler arcuında ümi ~eçen Kata-

Londra, 28" (TAN) - ispanyanın kara ve deniz hudutlarının 

kontrolü filen batlamıf bulunuyor. Buna rağmen vukubulacak 

bir müdahalenin, çok vahim hadiselere yol açacağı siyasi merkez

lerde muhakkak sayılıyor. Böyle bir vaziyet kartısında lngiltere 

ile Fransa müttehit ve mütterek bir cephe tetkil edeceklerdir. 

Bugün çıkan gazeteler, bu esaı üzerinde ehemmiyetle duruyorlar. 

Sandey Taymı gazetesi, İıpanyaya müdahale edildiği takdirde 

lngiliz - Fransız birliğinin harekete geçeceğini ehemmiyetle kay

dediyorlar. 

t' 1'6'11 i "" l\ll'.I'\~ 
- Ustte: Dün Be,iktaş sa ~ 
~ haıında yapılan Yediler ~ 
~ turnu'1a•ınclan heyecanlı ~ 

-~~pı:~0~~;j~::::.~~A;~ Maçlarının .... •et·ıces·ı ~ ta: Yedılere men•up E ~ " 
~ yüp . Hilal takımlarının ' 

lonya fellerinden Kompanİ• 

Hatay.· Davamız 
Ne Vaziyettedir ? 

Londra matbuah 

- Londra, 28 ( A.A.) - Pa
zar gazeteleri, İspanyol sahil
lerinde beynelmilel kontrolün 
işlemiye başlaması keyfiyeti 

~ dünkü mü•abakalanndan 

~ aert bir çarpı,ma. ~ şo·. yle Çıktı . 
. ,...,..,,..., #'# "' #'#'~. • 

Fransızların 

Yürüdükleri 
Haıa oDarda 

ile Paskalya yortuları tatille
rinin sükunetbahş tesirlerinin, 
son günler diplomatik hadi-,ı 
ıclen netıcıesilTde Ademı nuPf:ı..ıı 

dahale Komitesinin karşısına 
çıkan meselelerin halline mü
him surette yardnn edeceğiru 

Ahmet Emin YALMAN izhar etmektedir. ı 

B ir vakitler gün geçmiyordu ki, Hatay davamızın ,u veya Sandey Tayms gazetesi, yasağın 1 
bu safhasını münakata etmek ihtiyacını duymıyalım. Bir meriyete girmesindenberi !talyanm i 

müddettenberi Hatay itinden daha aeyrek bahıedilmeı1nin lspanyaya gönilllil göndermediğini te 1 
ıebebi! a~akanın azal".18:'1 de~~ldir. Cenevrede p~ensip me~~l~leri 1 kiden h.ariciye müsteşarı Lord Çem. ı 
halledıldikten ıonra ıtın tabu cereyanını takıp edeceaını ve berlayn m Avam Kamarasındaki be-1 
teferriiatın hallinde mütkülat göı:ülmiyeceğini ümit ettik. yanatını hatırlattıktan sonra diyorj 
Bu ümidimiz karşımızda tam bir,----- ki: 

hüanüniyet bulunduğu ha~kındaki 1 . .. :ı "Bu, şu demektir ki, Fransa haricl-1 
zanlarımıza da.yanıyordu. Bır anlaş- bıyası Müsteşarlar 1 ye nazmnm, lapanyada mücadele e. 
mıya va.rmak için kendimiz fedakar- den tta.Iya.n kuvvetlerinin fazlalaşma· 
lıklar etmiştik. Fakat bir defa pren- ama Fransanm hiç bir suretle taham. 
11ibi kabul ettikten sonra bu fedakar- mili edemiyeceği hakkındaki ihtan, l. 
lıklan unutmuştuk. Prensip anlaş- talya tarafından bilfiil alınmış ted • 
ma.sını ahenk ve dostluk dairesinde birler ile tesadüm halinde değildir.,, 
tahakkuk ettirmekten başka bir şey Ad · m .. d h l "b • 
düşünmüyorduk. Karşı tarafın da emı " 4 e e prenaı ı ve 
anlaşma mefhumunu bizim gibi kar- lngütere 
fıladığını ve ayni ruhta tefsir ettiği- Sandcy Tıı.yrns, ayrıca, ademi mU-
ni f arzediyorduk. dahale meselesinde lngiliz hükumeti. 

Bu noktada aldandığımızı göste- nin noktai nazan hakkında Fransız 
ren emare eksik değildir. Korkarız matbuatında çıkan bazı tefsirleri red-
ki, bir çok noktalarda mücadeleyi ye- detmektedir. Bu gazetenin diplomatik 
niden ele almak ve çetin birtakım sat muhabiri diyor ki: 
balarla çarpışmak icap edecektir. l "Salahiyettar mahafilden öğrendi-

Cenevrede son çalıfmalar ğime göre Fransız ve İngiliz hükumet 

C enevre anlaşması muayyen !eri arasında en ufak fikir ayrılığı 
bir zamanda bir anayasa ha- mevcut değildir ve hiçbir zaman da 

zırlanmasmı icap ettiriyordu. Pren- mevcut olmamıştır. Her iki hükumet 
11iplerin ruhundan zerre kadar uzak- te, ademi müdahaleci milletler tara -
laşnuyarak biz bir mfüıvedde kaleme .,.,,,,. fmdan gönüllUier hakkında alman 
aldık. Milletler Cemiyetinde kurulan lJç gündenberi vazilelerıne baf· taahhütlere karşı vu~ua gelecek her 
Hatay Komitesine bu müsveddemizi, lamı, bulunan •iyasi mü•tefarla· hangi bir ihlali, çok ağır bir keyfiyet 
tetkik edilmek Uzere verdik. rımıulan Ziraat Vekaleti mü•te telakki etmektedir. Bu mesele üzerin-

Bu komitede muhatabımız Fransa farı Ali Rıza Ertenin Ankara fo. de İngiliz siyaseti kat'iyyen değişme
değildi. Doğrudan doğruya Milletler to muhabirimiz taralınclan yeni miştir. Her şeyden evvel bugün la -
Cemiyeti idi. Komitede bize karşı fa- vaz.ife•i başında alınan en •on znn olan şey, kontrol planını, vakit 
al rolü oynayan Fransız murahhası lotoğralı kaybetmeden, tatbik mevkiine koy • 
da ancak Milletler Cemiyetini temsil mak ve icabı taJ<dirinde bu planda ta-
ediyordu. Bununla beraber hareket diller icra eylemektir .. , 

tarzı, Hatay işinde Fransanın B. ,. n ft İ 1 İZ Pari• gazeteleri de Londrada-
Blumun araya girmesinden evvel ta- "':ı 
kip ettiği ifratlı tarzdan başka bir kiler gibi 
,ey değildi. OrdUS Paris. 2s <A.A.) - BugünkU Fran-

Cenevre muhabirimizden aldığı· U !IJZ gazeteleri Avrupa !iyasetindeki bU 
mız malumata göre müzakere boş tün meseleleri mevzuu bahsetmekle 
yere uzatılmıştır. Bu aralık Fransa- s b a ys 

1 
beraber, bilhassa İspanya hadiseleri 

ya gidilip gelinmiş, mUsveddemizi U Z karşısında İngiliz tarzı hareketini tet· 
tetkik için yeni yeni mühletler isten- (Arkası Sa 10 SU 5 de) 
miştir. En son adım olarak Fransa Londra, :s . (A.A.) -:- Mu_ntaz~m 
namına yeni bir müsvedde hazırlaJl· orduda _zabıt fıkd~nı: daıma hı~dıl -
mıştır. Bu mtisveddeye bakılacak.il('·· me . 980 zabıthk munhaldır ve 
tursa M. Blumun araya gir~e~il-• hus t o~~syon b.u boşluğa bir 
Jetler Cemiyetinde bir prt1i.l\p an- · ~•e bulma çın tetkıkatta buluna • 
11.fmasma. vanlmam gibi J~t,aıann çaktır • \ 

[ Arkası Sa 10 S~ de ] · Bilakis tayyarecilik lleıni, daha mü 

I 

sait bir talihe mazhar olmuştur. Son 
iki sene zarfında 2140 mevki için on 
dört bin pilot namzedi müracaat et • 
miştir. Alelade neferlik için yirmi bin 
yere aıtmı§ beş bin namzet müracaat 
eylemietir • 

___ ,,, __ __ 
--·- ------

.Ankara, 28 (A.A.) - Boş olan 
Kayseri ve Gaziantep vilayetleri say 
lavlıklan için bugün yapılan seçimde 
Cümhuriyet Halk Partisi namzetleri 
maliye vekaleti müsteşan Faik Bay 
sal "e hariciye vekaleti genel sekre 
teri Numan Rıfat Menemencioğlu iL 
tüakla seçilmişlerdir. 

Papanın 

Nutku 
Vatikan, 28 (A.A.) - Paskalya 

münasebetiyle bugün saat 12,30 da 
Papa, Vatikan büyük kilisesinin bal. 
konuna çıkarak• meydanda toplanmış 
olan iki yüz bine yakın halk huzurun
da, takdis merasimini ifa etmiştir. 
Papal!M nezdindeki bütün elçiler bu 
esnada hususi tribünde hazır bulun
maktaydı, Yalnız Almanya büyük el. 
çiliği lzasmm yokluğu nazarı dikka
ti çekiyordu. 

An karada 

lzmirde 

Fenerbahçe Galip, 

Beıiktaı Berabere. 
Milli Küme futbol müsabakalarına dün de iki şchıimlıde de

vam edikli: Aı.ıAa.racla Fertcrbah~e ile CcnçlerbirliS'i ta.JICll'lıaliıl9-~ 

karşılaştılar. izmirde de Beşiktaş gençlerile Doğanspor taıun. 

oynadılar. Her iki maç çok heyecanlı ve ayni zamanda zevkli ol• 
muştur. 

Dün yapılan bu iki mUsabakanm 

1 

neticeleri kısaca §Öyledir: Ankara B • K • • ı • • 
maçında Fenerbahçe daha faik bir o. 1 r oy U 
yun göstermek suretiyle Gençler Bir-

liğini bir gole kar§ı iki golle mağlüp T Alt d 
etmiştir. lzmirde ise Beşiktaş ile re n 1 n a 
Doğanspor karşılaşmış, Beşik~ do. 

kuz kişilik Lir kadro ile çıktığı hal • c v d • 
de sağlam bir oyun göstermek sure- a n e r 1 
tile beraberliği temin edebilmiştir. 

Bu suretle milii küme maçlannm Zavallının 
lzmirde alman neticesi l - 1 beraber- Kula klan 
liktir. 

Dün yapılan milli küme maçları. 
na ve diğer spor hareketlerine ait bil. 
tün tafsilatı bugünkü spor sayfamız. 
da bulacaksınız .. 

İtalya 
Trablusta "' ..t 

Tedbir 
Alıyor 

Roma, 28 (A.A.) - Selahiyettar 
makamlar Libyalılar lehine hazır

lanmakta olan tedbirler hakkında 

hiçbir izahat vermemekte ve bunla. 
rın İtalya vatandaşı olacaklarını teyit 
etmemektedir . 

Bu mahafil yalnız Duçcnin 18 
Martta Trablusta irat ettiği nutuk. 
ta verdiği söz mucibince bir çok ted
birlerin bazrrlıı.nmakta olduğunu ha • 
tırlatmakla iktifa eylemektedir • 

Bağdat Üniversitesinde 

Türk Profesörler 
Bağdat, <TAN) - Irak hükfune. 

ti, Bağdat civarında bir Unlvenıite 

mahal!esi kurmıya karar vermiştir .ı 

Tıp ve hukuk fakültelerine ilave • 

Sağır, Gözleri 
Görmüyordu 

de 

Evvelki akşam EdimedCll 
şehrimize gelmekte olan 105 n~ 
maralı katar 46 ncı kilometred 
bir faciaya sebep olmuş, zaval~ 

bir köylüyü çiynemiştir. 
. Yetmiş yaşında tahmin edilen f&ı 

18.ketzedenin kulaklarının sağır, göz. 
!erinin de görme kabiliyeti az Hilse~ 
adında bir biçare olduğu anlaşılnu= 
tır. Bu acıklı kaza akşam saat 18, 
sıralarında olmuştur. lhtiyar k5yl 
46 ncı kilometredeki yayalar içbı 

memnu olan köprüden geçerken aric14 
sından gelen tren sesini duymamrş v'{ 
adamcağızı pek geç gören makinisti(: 
l)Utün çalış.malarma rağmen Mva)l 
köylU trenin altında kalarak oarçC 
parça olmuştur. Tren neden sonn 
durdurulmuştur. Hadise lstanbu 
müddeiumumiliği vıu;ıtasiyle Çatalca 
müddeiumumiliğine bildirilmiştir. 

1 
Çatalca müddeiumumiliği derh• 

kaza tahkikatına başlamış ve trenit 
çok geç kalmaması için müddeium 
mi de trene biner~ lstanbula kada 
gelmiştir. Zavallı ihtiyar köylüntt 
cesedi lstanbola getirilmiştir. 

Morgda bulunan ceset üzerinde 
gün otopsi yapılacaktır. Hadiseye 
bep olan trenin makinisti, dün sabs 
Çatalca mUddeumumisl ile vaka yıerff 
de izahat vermek Uzere ÇatalcaJ 
gönderilmiştir. 

ten edebiyat ve fen fakülteleri de te. tehassıslardan, lngiliz ve Fransız pd 
eis edilecektir. fesörlerinden azami ietifade temin 

Yeni üniversitede liMn bilen mil - lunacaktır. 
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Yeni idare DİNLENE, 
DELiNiN TAKSiMi 

D elinin bir klasik taksimi var 
dır: Bunu mektepte okut

mazlar amma ağızdan e.ğızdan en 
iyi bellenmiş bilgilerdendir. Bu tak 
sime göre deliler dört sırııftır: 

1 - Zır deU. 
2 - Zırzır deli. 
3 - Hınzır deli. 
4 - Muzır deli. 
U.kln her gUn rastladığıınız de • 

filerden her biri bu dört zUmreden 
hangisine mensuptur, Bunu tayin 
için eliınlzde bir pratik ölçU de yok 
tur. Merak ettim. bunu bir deli 
doktoruna ordum. Bana \iU ceva
bı verdi: 

- Bu taksim eski taksimdir: 
Veni takslme göre deliler ikidir: 
Zararsız deli, zararlı deli. 

Zararsız deli, deliliği belli olan • 
;a.;C:;r. t.~kln zararlı, hattA tehlike
li deli akıllı gibi görüşen ve akıl
lı sanılan delilerdir. Dedi; amma 
bunları hakiki akıllılardan nasıl 

farketmell? Onu söylemedi. 

BULUNMUŞ KOL 

Ş işlide bir apartımarıın 6nU
nU süpüren kapıcı oradaki 

fino ·köpekleri ile kedilerin bir u. • 
zuııca şeyle oynadıklarını görmüş; 

yaklaşmış ve bunun bir insan kolu 
olduğunu anlamış. Adamcağızın 

içi dönmüş. Hemen polise haber. 
Karakoldan gelmişler. Kolu alınış 

4ar; morga göndermişler. Tetki • 
kat, tahkikat. Kime ait olduğunu 
keşfedememişler: 

Dinleyiniz şu fıkrayı. 
Bir glin birisi bir kasap dükkft.

nında kasapla görüşUrken arkada 

et kesen çırağın savurduğu bıçak 
kasabın koluna gelmek üzer~ oldu 
ğunu iÖrnıüş ve seri bir hareket
le kasabı kenara çekmiş, kolunu 
kesilmekten kurtarmış. 

O günden sonra ne zaman o dük 
kA.nın önünden ıeçse: 

Af ganistana Bir 
Maarif Müsteşarı 

Gönderiyoruz 
Kabil Tıp fakUltesi dekanı Hasan 

Reşat, yarın Ankaraya dönerek Ka
bile gidecektir. Dekan, beraberinde 
~ Türk doktoru götürecektir. 

Kabil Tıp fakültesi bu yıl ilk me
wnlan verecektir. Yakında bir bay. 

tar mektebi de kurulacaktır. 
Bütün Afganista.nda yeni bir tcd· 

ris sistemi tatbik edilmektedir. Kül
tür ~lerini tanzim için Türkiye ma· 
uifçileri arasından bir maarif müs
teşarı seçilecektir. 

İstanbul Univenıitesi hayati kim· 
ya doçenti Saip Ragıp, Afganistana 
gitmeği kabul etmiş, düiı rektörlüğe 
i.stüanamesini vermiştir. 

Hollandaya Satacağı· 
mız Buğday ~çin · 

Ankara 26 (TAN) - BugUn öğle
den sonra saat 15 te baş~ekalet müs 
teşarı Kemalin reisliğinde bazı ve -
kalet erkiınırun da iştirakile bir top -
la.ntı yapılmış, Hollandaya satılacak 
buğdaya ait bazı işler üzerinde gö. 
rüşmeler yapılmıştır. 

lımirin Kutuluk Kereste 
ihtiyacı 

!zmir, 27 (TAN muha.birinden) -
Mmtakanuzm kutuluk kereste ihtiya. 
cı için 100 bin İngiliz liralık serbest 
döviz kabul edilmiş ve üzüm kongresi 
münasebetiyle Ankarada bulunan ku 
rum mUdUrli İsmail Hakkının Anka
J'ttdan Romanyaya gittiği haber alın. 
mıştır. 

DİNLENE! 
heyeti 

intihap edildi 
Şehrimizde birkaç ay evvel kunılmuş olan ' 

Hatay Erkinlik Cemiyeti dün, yeni idare he 
yetini seçmek üzere, Eminönü Halkevi salo 
nunda bir toplantı yaptı. Eski idare heyeti ge
çenlerde istifa etmişti. Dünkü toplantıda Ce-

- Nasıl? Kolunuz rahat ya! Oi' miyct mensuplarının büyük bir ekseriyeti hazır 
ye sorar ve kolunu kurtardığını bulundu. 
hatırlatırını9. Dün öğleden sonra yapılan bu toplantıda Antalya 

Aylardan sonra bir. arkadafile Meb'usu B. Tayfur kongre reisliğine, kaliplil=lerc de 
her günkü gibi yine dükkA.nın önün Sami ve Kemal seçildiler. Müzakerelere başlandıktan 
den geçerken demiş ki: biraz sonra hararetli münakaşalar başladı, birçok aza 

- Şu kasabı görUyor musunuz? · fikirlerini ileri sUrdUler, bilhassa eski idare heyeti Hatay Erkinlik Cemiyeti toplan tısında dün bulunanlardan bir gru_p 

Kazara kolunu çırak :kesecekti, arasında çıkan ihtilaflar tenkit me\'· - ----------------------------------------

ben kurtardım. zuu oldu ve söz alanlar, yeni idare ''''-"'"
1
" ''"""'"'''"""'' • h•ı/\ y• t 

Heı' gün böyle başına kakılmak heyetinin daha samimi bir ahenk ha· ~ A' ç t . k ~ a 1 1 1 car e 
tan bıkan kasap ta bu sözü işitir vnsı içinde çalışmaları lilzumundan ' l e ın a-' 
lşitmez hemen bıçağı almış ve bir bahsettiler. Bundan sonra yeni idare ~ ~ E ı • 
hamıede k.oıunu kestikten sonra: heyetinin intihab~na geçildi ve neti· ~ lJGn ın ~ şya 51 Ç 1 n 

- Al! Der.1iş; işte kurtardığın cede şu zevat yeni idare heyetine ~ ~ 

kol! Sus artık!. . seçildiler: ~ s h f . ~ 
Ben de Şişlide sahibi meçhul Salim Ahmet, AbdUrrahman, Sait, ~ e lj a a l ~ 1 k 1 A 

bir kol bulunduğunu işitince bu Memduh, Baha, Hulki ve Zihni. ~ ~ s e e r anıyor 
fıkrayı hatırladım. Sakın bu · kol !ntihabattan sonra söz alan kon- ~ Nafıa Vekili Ali Çetin ~ . 
başına kakılmaktan bıkmış ve ko- gre roi.si ve Antalya mebusu Tay- ~ kaya, iki ay ıonra lsueçe \ 
lunu kesip sokağa atını~ olan bir fu:.= . .. .. . t yapacağı tetkikler ıırasın ~ 
!(asaba ait olmasın! - Hatay hır kuldur. Hatayda bır t da demiryolu labrikalaı·ını' 

ayrılrk olamaz. Bunun için seçilen_ a.r- ~ gezecek, vagon ue loko- ııı. 
APOESTSIZ NAMAZ ;ı 

ıkadaşlnrımızm da el ele vererek bırlık motif al at ve edevatının ' 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti tarafından dahili ticaret eşyası
nın Türk limanları arasında · nakli hakkmda hazırlanan talimat
namenin bir Nisanda tatbikine başlanacağı için bu hususta haza. 
hklar yapılmaktadır. G erçi sofu değilim anıma ap

destsiz namaz kılınmıyaca 
ğını bilirim. LA.kin doğrusu za ~ 
mania her şeyin pratik çaresini 
buldukları gibi işlerin apdestsiı 
namaz gibi olmaz sanılan birçok 
şeyler! oldtirmanın da yolu.nu bul 
dular. c~ . .!,in birinde falanın filan 
işi eline aldığını görüyor: 

halinde çalışmalannı temenni ede. - memleketimizde de yapı- ~ 
rim.,. dedi ve kongreye nihayet veril- ~ lıp yapılamıyacağını arar ~ 
eli, ı:: tıracahtır. ~ 

Talimatnamenin kat'i şekilleri hak 
kında İstanbul GUmrillderi BaşmU· 
dürü Mustafa Nuri bir muharririmi· 
ze şunları söylemiştir. 

3000 
LİRA 

ÇALINDI 

t Nafıa Vekci'eti, demir , . 
iş Kanunu için t yolu tamir atelyesinin , 

~ inki~al ettirilmesi için -
~ çareler aramakta, ayni -
~ zamanda Karabükle Zon- ~ 
~ tıuldak araıında da büyük~ 

"- Dahili ticaret eşyasının vapur
larla nakli işinde kolaylıklar göste
ren yeni bir talimatname hazırlan -
mıştır. 

- Allali Allah! Nasıl olur ya-
hu?! diyorsunuz. 

Bir diğer gün tanıdığınız bir 
yaşlı dostunuzun yaşlle uygun 
düşmiyecek bir hayat sürdüğünü 
öğreniyor şaşıyorsunuz. Hülasa 
olmıyacak sandığını?. eyler garip 
bir ısrar ile olup duruyor. 

Bir Bektaşi bir hocaya sormuş: 
- Hocam, apdestsiz namaz o

lur mu?. Hoca: 
- Olmaz cevflbını verince. Bek 

taşi: 

- Ben kıldım. oldu. Demiş. 
Kıldıktan sonra neden olma • 

ıın1l 
B. FELEK 

iş Bankası 
Umumi Heyeti 

Bugün Toplanıyor 
TUrkiye lş Bankası heyeti umumi. 

yesi, bUo,:,<"iln Ankarada toplanııcaktır. 

Banka, şimdiye kadar teşebbü:. etti· 

ği bütUn işlerde muva.ffe.kiyetlc iler· 

lemiş, her sahada geniş bir inkişaf 

göstermiştir, lş Bankası, bugün 13 
UncU faaliyet senesini ikmal etmiş ve 

14 üncü yaşına girmiştir. 

Bankanın yalnız 936 senes:.ndeki 
kan 735' bin lirayı geçmiştir. Kanun. 

!ara uygun olarak ayrılan ihtiyatlar
la Bankanın ihtiyat akçesi 3.250.000 

liraya yükselmiştir • 
Hissedarlar umumt heyeti tasvip 

ederse 1936 yılı temettüü olarak 10 
liralık beher hisse için yüzde 9,2 ku
ruş hesabiyle 92 kuruş, beher mües. 

sis hissesine de 9 lira dağrtılacaktrr. 
Hükiımetin aldığı tedbirler sayesin· 

15 Hazirandan itibaren tatbik"ıe 
başlanacak olan iş kanunu i~irı yapı
lan hazırlıklar, ilerlemiı>tir. tstar.bul 
ve mülhakatından verilen ış beyanna
meleri toplanmış, kanuna tabi i9 yer
lerinin tesbitine başlanmtştır. 

Zehirli Gaz Kursu 
Fatihte kavmnkamlık binasında 

poli ve zabıtai -belediye memarıa.ı • 
için bir zehirli gaz kursu açılmıştır. 
Kursta haftada 3 defa konferans ve· 
rilecektir. 

Balmumu Fiyatları Düıtü 
Ge~en haftaya kadar ihracat için 

kilosu 88.- 89 kuruşa alınmakta. o. 
lan. balmumulnn nihracı durduğun • 
dan fiya.Uan dU§mUştilr. 82 - 83 ku. 
ruşa bile müşteri bulunamamakta -
dır. Elde mevcut mallar da sevkedi • 
lememiştir . \ 

Hariçten 
Lise imtihanlarına 

Girecekler 
Maarif vekfileti, lise ve orta mek

tebi bitirme imtihanlarına hariçten 
girmek istiyenler için bi: talimatna· 
me hazırlamıştır. Bu talımatnameye 
göre haziran imtihanlarına gireeek· 
ler ~lsan, eylul devresine ~ahi! ola • 
caklnr da temmuz nihayetıne kadar 
vekalete müracaat edeceklerdir. 

Talipler, mUracaatlerinde ilk ve 
orta mektep şehadetnamelerile nüfuı\ 
kağıdı ve tahsile devam etmediğine 
göre çalıştıkları mUcsseselerden ala· 
cakları vesikaları ibraz edeceklerdir. 
Bu vesikalar, en geç müracaat ayla
rının sonuncu gUnU akşamına kadar 
Maarif vekaletine göndcrilmis olacak 

tır. 

Yugoslavyanın Al· 
manyadaki Bloke 

Alacakları 
de Bankanrn hissedarı bulunduğu şe- Yugoslavyanın Almanyada bulu-
ker şirketi de 936 bilançosunda yüzde nan bloke matlubatınm 27 milyon 
6,5 kiı.r temin etmiştir. Kömür işle. mark ıbulduğu ve hali hazırda Yugos. 
rinden normal netice alnımış •. şişe ve lav matlubatının 3. 8. 35 tarihli poliçe 
cam fabrikaları da ilk çalışma yılını lerinin henUz tediye edildiği bildiril-

mektedir. Berlirıde bu matlubatın tas
muntaza.m bir faaliyetle başarmıştır. 

fiyesi çarelerini aramak üzere yapı • 
Bankann sigorta ve reasürans şir· lan müzakerelerin henüz müsbet bir 

ketleri de faydalı çalışmalarına de- netice vermediği kaydedilmektedir. 
vam etmiş, TU~Un Limited şirketi de Yugoslav ihracatı bundan böyle son 
dış memleketlere iyi satlŞlar yapmış. derece mOteessir olmaktadır. 
llr. Yugoslavyanın Almnnyada olan 
Bankanın sigorta ve reasürans şlr klering matlubatı 1935 yılında yalnız 

müsbet bir şekilde inkişaf ederek 934 10 milyon mark iken devamlı &.ırette 
yılında 3.000.000 lira olan hesaplar, artarak halen 35 milyon markı buldu

eçen sene 22.620.000 lirayı bulmus- ğu ve yakında daha fazlaya çıkacağı 
g · tahl"'\in '\luııına~t.ad,r. 
tur. 

i bir Fabrika kurmayı dü- ; 
şünmektedir. ; 

·'""'"''~ ..... ~---- ....... ·--
1 Çocuk arımız 1 

Bu talimatname ile dahili ticaret 
eşyasının herhangi bir suretle kon -
trol edilmesi veyahut gümrük anbar· 

!armda bekletilmesi usulU kaldırıl -
mıştır. Malların mağazadan vapura 

Beşiktaşta Değirmen mevklinde 
Mehmet Hanefiye ait tütün deposu 
veznesinden 3000 lira çalınmıştır. 

Veznenin bulunduğu odaya ı:;arkı· 

- ·- • .a ..,a._ h1J1İ!8.7.P]•.,.n • nol.rll 

serbest olacak ve gümrük hiçbir za-
h}sı:rı ı.; .. inlo O'İN>n ı,,,...,,. .Juu•adad 
3000 lirayı almıştır. 

Bu paranın yanınrlalı buııınan 1000 
liralık gümUş para torbasına doku
nulmamıştır. Hırsız aranmaktadır. 

man kontrolde bulunmıyacaktır. An
cak bir ihbar veyahut ta kuvvetli bir 
şüphe üzerine kontrol yapılabilecek

tir. 
Diğer taraftan Marmara havzası· 

nm hususi vaziyetleri nazarı itibara 
alınarak burB.Bı için de ayrı bir tali
matname hazırlanmıştır. Marmara 
iskeleleri arasındaki nakliyatta da eş 
yalar hiçbir zaman gUmrUk kontrQ· 
lüne tabi tutulmıyacak, konşimento 
üzerinde yapılan tasdik muameleleri 
de kaldırılacak ve nakliyat tamamen 
serbest olacaktır. Talimatname, bu 
g'ilnlerde Ankaradan gUmrUklere teb 
liğ edilecek ve diğeri gibi bir nisan
da tatbik edilecektir. 

Parayı, depo kapandıktan sonra 
içeride kalanlardan birinin çaldığı 
tahmin edilmektedir. 

----
PARLAMENTOLAR 

KONFERANSI 
Bu sene Romnda toplanacaJ< olan 

beynelmilel parlamentolar konferan
sına BilyUk Millet Meclisi unmına To

kat Saylavı Nazım ile Diyarbeklr Say. 
lavı Zeki Mesut iştirak edll<'eklerdir. 
Saylavlar Romaya gitmişlerdir. 

lstanbul çocukları sokak ço
cukluğundan kurtarılacaklar -
dı. lstanbul belediye ve vilayeti 
böyle bir karar vermişti. Sokak 
çocukluğu artık tarihe karışa

caktı. Fakat şu resim ki, dün 
"TAN., foto muhabiri tarafın -
dan tesbit edilmiştir. Çirkef su
ları arasında eğlenmiye sava
şan iki yavrucağı gösteriyor. 
Bunları ve bunun g\bileri kur
taralım. 

Talimatnamelerin İstanbul Uma- #:d""~~ 

Avarsız 
Ölçü 

Kullananlar 
Şehirde bazı esnafın ayarsı?. ölçU 

lleti kullandıkları yapılan teftişler· 

den anla.şılmıştır. Bu gib1 esnaf pa. 
ra cezasiyle tecziye edildiğı g-ibi, ka· 
nunf evsafa uymıyan terazi rn ölçü l
letler:i de müsadere olunmuştur. 

Müsadere edilen terazi ve ölçülerin 
kendisine teslimi hakkında Defter
darlık, ainıkadarlara müracaatta. bu. 
lunmuştur. Ancak, bu hususta ni
zamnamede bir sarahat gorillmediğin 
den keyfiyet Adliye vekaletine bildi· 
rilmiştir. 

Ya! Üzüm Sevkiyatı 
İzmir, 27 (TAN muhabirinden) -

Bu sene merkezt A vrupnya ve Mısıra 
yaı, Uzüm sevkedilecektfr. Bunun için 
Manisa, ve 1zmire grigorifik tesisatlı 
istasyonlar kurulacaktrr. Yalnız bu 
seneye mahsus olmak Uttre Ya.JJ Uzüm 
eevkiyatı için ecnebi vapurların buı 
depolarmda,n istifade cdilecelrtir • 

nında muntazam bir şekilde tatbiki 
için bazı tedbirler alınma.sı lUzumlu 
görUlın Uşt Ur, 

Şimdiye kadar lstan bul limanında 
dahili ticaret cşyasile hariçten gelen 
ecnebi eşya, ayni iskeleye çıkarıl -
makta idi. Halbuki dahili ticaret eş
yasından gUmrUk kaldırıldığı ıçın 
bu malların ayrı bir iskeleye çıkarıl· 
ma.sı zaruridir. Bunun için de.pazar
tesi gUnU tetkikat yapılacak ve bir 
yer intihap edilecektir.,, 

Yarın şehrimizde bulunacak gUm
rUk ınUsteşan Adil Okuldaş ile GUm
rUkler başmüdUrU Mustafa Nuri ve 
liman erkanından mürekkep bir he· 
yet, limanda dahiıt ticaret e~yasına 
bir iskele temini için tetkikler yapa· 
c~klardtr. 

BIRKAC 
SATIRLA 

H- nn postalarlyle seyahat e
denler, isterlerse sigorta e

dileceklerdir. 

• 
G nlatn yolcu salonunun ma.

kt>ntlerinl hazırhyan mi
marlar arasında birinci ve lkincl 
gclenlf~ra iknımlycleri dağlt1m1ı~ 
tır, 

• 
G alatıı.sara.y lisC6i talebeleri, 

b~ pllnör ya.pacnkh.ı.rdır. 

Şlşll Tenı•kkl lisesi talebesi de 
Türkkuşuna yazılacaklardır, 

• 
T ir:reste \'alisi, dün sahnh 

;ehrimize gelmiştir. l\lisa
fir \'ali Ankarayn gidecektir. 

şimdiki tasavvurlara göre iskele 
için hal binası yanındaki boş arazi 
ile Eminönü rıhtımı, Sarayburnu ya 
nındnki antrepolar rıhtımı ve Kara -
köydeki sarap iskelesi muvafık gö
rülmektedir. _........._. ••• ..,~ 

tfAkVi/.\ilf M4VAf 
[
.._,, 

29 MART 
PAZARTESi 1 Bugünkü hava: BULUTLU 

Bugünkü hava, sureti umumiyede az 
bulutlu olacaktır. Rü:ı:gar. orta kuvvette 
ddi~ik istikametlerden esecektir. Memle 
kette hııva vaziyeti, umumiyetle normal 
ve açıktır. 

Dünkü hava 
Dün barometre 764 milimetre, ııcaklık 

en c;ok 20, en aı 9 ıontigrat olarak tesbit 
edilmistir. Rü:ı:gar, lodoatarı 10 kil,.,rnetre 
~'iratl" CSM.iıti". 

3 Uncu ay GÜ~: 31 Kasım: 1421 
1355 Hicri 1353 Rumi 
Muharrem 16 Mart 16

1 
Güneş: 5,50 - öğle: 12,19 

1 
Ikindi: 15,51 - Akşam: 18,30 
Yatsı: 20,01 - Imsak: 4,08 
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Vivanada mühim 
görüsmeler old~ 

Erkek 

Gibi 

Çalışan 

Kadınlar 

Amerikada Grevle 
Cumhurreisi Meşgul 

Olmıya Basladı , 

Çek ve Avusturya 
Başvekilleri Siyasi 

Vaziyeti Tetkik. Ettiler 
Viyana, 28 (A.A.) - Çekoslovakya Başvekili M. Hodza'nm 

dün Başvekil M. Şuşnige yapmış ilduğu ziyaretin öğleden sonra 
uzun müddet devam etmiş olduğu öğrenilmiştir. Dün akşam istih
bar edildiğine göre iki devlet adamı, siyasi ufku etraflıca gözden 
geçirmişlerdir. 

iki Taraf Müzakerede 
Detroit, 28 (A.A.) - Otomobil a •

1 melesi sendikası, federal hakim Kamb 
bell'den, Kraysler fabrikaları müdü -
riyetine United Automobile Workersi 
amele namma müzakereye memur ye. 
gane teşkilat olarak tanınmasını em • 
retmesini talep etmiştir. Sendika, 
Kraysler şirketini, sendikaya dahil a
mele teşkilatlarını inhilale uğratmak 
için Vagner federal kanunu ahkamını 
ihlal etmekle ve bir takım casuslar 

IKOÇüK HARlCi 
HABERLER 

Tanınmış lngiliz tıey -
keltraşlarından Henri 

Pegram Londrada vefat et
miştir. 

• 

Diğer taraftan iyi mallimat al- -
rııakta olan mehafil, bu ziyaretin mer Uç Aylık 

Çocuğa 

Afyon! 
1 

kezi Avrupa ile Balkanlardaki diplo-
rııasi faaliyetinin istilzam etmiş ol-
duğu nagihani bir ziyaret olmadığım, 
çünkü bu ziyaretin bir aydanberi 
rııutasavver olduğunu, beyan etmek
tedir. Ayni zamanda M. Şuşnig Prağ 
ve Budapeşte arkadaşları ile sık sık 1 
yapmakta olduğu temasların hiçbir 
veçhile yakında Tuna havzasındaki 
ittifaklarda tadilat yapılacağı mana
ıını tazammun etmiyeceği kaydolun
maktadır. 

Gemlik (TAN) - Küçük Kumla
da Halil Şakirin damadı lbrahimin 3 
aylık çocuğu birdenbire ölmüştür. A
nasının düğüne gitmek için çocuğa 
afyon yutturduğu ve onu evde bıra
kıp gittiği, düğünden dönünce de ço 
cuğunu ölü gördüğü iddia olunmak
tadır. 

1 

kullanmakla ittiham eylemektedir. 
Vagner kanunu, bir fabrika amele.. 

sinin en büyük kısmını bir araya top. 
layan, sendikanın müzakeratta buluna 
bilecek yegane müessese olmasını ka 
bul etmektedir . 

Vaşington, 23 (A.A.) - Cumhur -

1 
reisi .M. Ruzvelt, iki haftalık tatilini 
geçirmiş olduğu Varmspringten avdet 
eder etmez kongre ile temasa girmiş 

ve mümessiller meclisi 1iderlerl reig.i 

F rans12 ediplerinden ve 
arkeoloji mütehassıs

larından profesör Pene Kan
ya 85 yaşında olduğu halde 
dün Pariste ölmüştür. 

• 
B elçikada faşistler, pas

kalya münasebetile 
yapılan mütarekeye rağmen 

seçim propagandasına devanı 
ediyorlar. ı 

ŞUŞ!'.~GE GÖRE 

" Viyana, 28 (A.A.) - Başvekil Şuş 
nig paskalyalar müna.sebctile neş -
rettiği bir makalede diyor ki: 

"Eğer Avusturya. hürriyet ve istik
lalini kıskançlıkla koruyabilirse ken
disine düşen vazüeyi yapabilecektir. 
Avusturya. ötedenberi beynelmilel a· 
hitnamelere sadık kalan bir devlet 
olmuştur ve bundan böyle de öyle ka
lacaktır. Avusturya. ayni zamanda 
kendisi için infiradın veya bir taraflı 
hareketin mümkün olmadığını da 
1ll u d ri lrti,. 

ROMA D!YOR Kl: 

Roma, 28 (A.A.) - Tribuna gaze

tesi, İtalyanın Avrupa sulhünU temin 

etmek için ekseriya bUyUk fedakar
lıklara katlandığını kaydederek bu 
memleketin harici siyasetini muhik 
göstermektedir. 

Bu gazeteye göre, Yugoslavya ile 
itilaf edebilmek için İtalya milli fe
dakarlıklar yaparak bazı iddiaların
dan vazgeçmek mecburiyetinde kal
mıştır. Fransa ile de iyi komşuluk 
münasebetlerini bozan ve mazide iki 
milletin yanyana yürüdüğü tarihi te
BanUtlere mukavemet eden eski ihti-
18.flan halletmiştir. 

!talya, Almanya ile halli imkan

mz addedilen Avusturya meselesini 

tesviye etmiştir. !ngilterenin Millet
ler cemiyeti vasrtasile izhar ettiği 

hiddete rağmen İtalya, bu devletler
de Akdenizde anlaşmıştır. Ortada bir 
İspanya kalmıştır ki, orada da !tal-

• 
ya hakiki sulhUn istinat etmesi la -
znn gelen nizam ve intizam taraftar-
18.rile birlikte hareket etmektedir. 

ltalya hiçbir siyasi nüfuz arama • 
makta., fakat bolşevizmin de Akde

nizde yerleşmesini istememektedir. 

Cebelüttarık 

lngiltereye 
Yaramaz · mı ? 

Londra, 28 (A.A.) - Visamiral Us 

borme, Sundey gazetesinde çıkan u • 

mın bir mektubunda Ingilterenin Ce. 

utaya mukabil Cebelüttarıkı Ispanya. 

ya vermek suretiyle bir mübadele 

yapmak teklifinde bulunması lazım 

geldiğini yazmaktadır. 

Bu teklif, vaktiyle 1868 senesinde 
amiral Georg Greyin teklifini tecdit. 
ten başka bir §CY değildir. 

Amiral Usborme, Ingilterenin Ce. 
utaye yerleşmek suretile sevkülceyş, 
bakımdan elde edeceği menfaati say. 
makta ve bilhassa orada bir tayyare 
meydanı inşası imkanından bahseyle. 
ınektedir. Cebelüttarıkta böyle bir 
lneydan inşuı ciddi mU~kül~ta marzu 
kalmaktadır. 

Ya,Tunıın cesedi mezardan <;tkan
arak fenni tetkikata başlanılmış -
ür. 

Deniz Silahları 
ihtilafı 

ve Amerika 
Va§ıngton, :.::o \4.A.J - Japonya. 

nın zırhlılardaki topların 14 pusa in. 
dirilmesini ve harp gemileri tonajının 
tahdidini kabul etmemesi bahriye 
mahfelleriııce hayretle karşılanmış -
tır . ı 

Vaşingtona bu hususta henüz bir 
nota gelmemiş ise de Tokyodan alınan 
malumata nazaran çoktanberi Japon. 
ya elli bin tonıuk büyük gemiler in. 
şa etmek tasavvurunda bulunmakta -
dır . 

Amerikan deniz makam~tı yeni ge. 
miler üstUnde 16 pusluk toplan tecrü
be etmişse de bu toplann menzilleri 
ile 14 pusluk toplannn menzilleri a -
ra.sında büyük bir fark mevcut oldu _ 
ğu anlaşılmıştır. 

Bir <;ok eksperler H pusluk topla _ 
rı daha hafif ve kullanılmaları daha 
kolay olduğu için daha bilytik çapta 
toplara tercih etmektedirler . 

Sovyet Ruıyacla kadın, umumi 
hayatta tam bir erkek gibi rol oy. 
nuyor. f 1te bir Sovyet kadını •• 
Bu kadın ıert dalgalar arasında 
gemisini maharetle yürüten bir 
kaptandır. 

=====================-==-
ROMANYA 
BAŞVEKİLİ 
GELİYOR 

Ankara. 28 (TAN) - Romanya. 
Baş\·ekili B. Tatareskunun altı veya 
yedi nisanda Ankaraya gelmesi kuv • 
vetle muhtemeldir • 

Kcd·m Olimpiyatta 
Hafriyat Y apıbyor 

Atina, 28 (Hususi) - Almanya 
~aarif Nazırı B. Rust'ün bugünlerde 
buraya geleceğini gazeteler yazıyor. 
Misafir Nazır üniversitede tertip e
dilen merasimde bulunduktan sonra 
nisanın onunda eski Yunan olimpiya
dına giderek Almanya tarafından 
masrafı yapılacak hafriyatın açılış 
resmini yapacaktır. 

Kastamonu gazetesi 67 ya4ında 

Kastamonu (TAN) - Vilayet 
gazetesi 67 yaşına girmiştir. Bu mü 
nasebetle memleket münevvcrlerile 
daire reislerine Halkevinde 150 kişi
lik bir çay ziyafeti verilmiştir. 

Ziyafette vali Avni Doğan bir söy
lev vermiştir. 

Bankhead, demokratlar §efi Rayburn 
veya meclis liderleri ikinsi reisi 
Gorner ve demokratların şefi Robin. 
eon ile görüşmüştür . 

M. P..uzvelt, ayni zamanda mesai 
nazın. M. Perkins ile amelenin vazi • 
yeti hakkında görüşmüştür. 

Manisada 
Halkevinin 

Yeni Salonu 
Yalnız reisicumhur, halihazırda bu Manisa, (TAN) - Halkevi ikinci 

bapta yeni bir kanun yapmağı derpiş salonunun temel atma mera.simi bü· 
etmemektedir. yük bir kalabalığın önünde yapıl

lşgal grevleri meselesi, siyasi ma-
nııştır. 

hafilin nazarı dikkatini celbetmekte- Mülki ve askeri erkanın da bulun-
dir. Muhtelif devletlerin kanunları duğu merasimde vali bir nutuk irat 
başka başka olduğundan rneb'uslar, etmiş ve ilk taşı bizzat temele koy
bu kanunları tevhit maksadiyle bir muştur. 

Cedaral kanunu yapmak imkanını der Halkevi yeni idare heyetlerinin 
piş etmektedirler. Fakat yüksek mah intihabı bitmiş ve valinin reisliği al· 
kemenin böyle bir kanunu esasiye ınu tında bir toplantı yaptlmıştır. Vali, 
vur oıcıu~unu atfül edeceği zan - yeııt nıare heyeUeri n~o.sma ne yol-
lunmamaktadır. · da çalı.şmak lazımgeldiğini anlatmış 

Yunan Milli Bayramı 

Münasebetile Telgraf· 
lar Teati Edildi 

Atina 28 (Hususi) - Türkiye Baş... 
vekili İsmet İnönü ile Hariciye Ve. 
kili Tevfik Rüştü Aras Yunanista
nm milli ba)Tamı yıldönUmU münase-

• betiyle Başvekil Metaksasa tebrik tel. 
graflan göndermişlerdir. 

Eskitehirde Kadınlar 
Spor Klübü 

Eskişehir - Kadınlar spor klilbü 
bir salon kiralıyarak faaliyete geç • 
miştir. Klüp nisanın üçilnde bir balo 
verecektir. 

ve kendilerine muvaffakiyetler te
menni eylemiştir. Bazı aza, geçmiş 
yıllrurdakinden fazla randıman alın
ması için düşündüklerini söylemiş
ler ve dileklerini bildirm4;lerdir. 

Bundan sonra idare heyetleri ayn 
ayrı toplanarak şube b:ı.şkanlarile 

mUmessillerini seçmişlerdir. 
Mektupçu Şevki Birsel, köycülük 

kdlu başkanlığına, Ağır ceza reısı 
Rasim içtimai yard ım, Kültür direk
törü Naili Özeren dersaneler ve kurs 
lar, Doktor Necdet Otoman Dil - E
debiyat - Tarih, Doktor Şevket Ker
baş spbr, İnhisarlar direktörü Mus
tafa Düner N~riyat, Orta okul mu
siki öğretmeni Feriha da ar, orta O· 

kul ö~retmeni Kerim Kudat gösterıt 
gençlerden Kemal !rmak müze ve 
sergi kolu başkanlıklarına seçilmiş· 
!erdir. 

ispanya tehlikesinin son safhası 
• spanya gazeteleri, Avrupa
i nııı ispanya harbine karşı 

aldığı vaziyetten acı acı şikayet 

ediyor. Bu gazetelerin biri nihayet 
baklayı ağzından çıkardı, demok
rat Avrupa devletlerinin ispanya
yı da ikinci bir Habeşistan yap-

mak yolunu tuttuklarını yazdı. ls

panyol gazetesinin maksadı, ltal

ya - Habeş harbi başladığı zaman, 
Avrupa tarafından tutulan ve so
nuna kadar devam eden tereddüt 
ve kararsızlık yolunun bu defa da 
ispanyaya karşı tutulduğunu an
latmaktır. Habeş - ltalya harbi 
esnasında gösterilen kararsızlık 
bir netice verdi. Habeşistanın or
tadan kalkması. Fakat l~panya şüp 
he yok ki, Habeşistan değildir. Ha
beşistan Avrupadan yardım umu
yordu. Avrupa devletlerinin ltalya 
yı istilAdan vazgeçirmelerini bekli
yordu. ispanya ise Avrupanın yar
dımını kesmesini ve ispanyayı 
kendi mukadderatını tayin etmek 
üzere serbest bırakmasını istiyor. 
Fakat buna imkan mı var. ispan
yaya hariçten akın akın iÖnüllü
ler gitti, yığın yığın silahlar gön
derildi ve bu yüzden dahili boğuf
ma uzadıkça uzadı. Gönüllü yasa
tının tatbikine başlandığı zaman, 

:·· ... -~ ~;-,::~·: .. ·;~-~~ .. ~ ~·,~ .. ~ ~~ ~-~-~ .... ··1 
1 ........................................................ : 
ispanyanın içi gönüllü mahşeri ha- hava yolları kontrole tabi tutul • 
linde idi. Buna karşı bu gönüllü- madığı için bu devletlerin asilere 
feri çekmek meselesi nıevzuubahs hava yolu ile her türlü yardımda 
oldu. Fakat bu meselenin üzerinde bulunmalarına bir mani bulunma-
fazla durulduğu takdirde, gönüllü maktadır. • 

yasağının da. bu yasağı tatbik için ispanya hükümeti, bundan ba-:. 
alınan bütün tedbirlerin de tehli- T 

ka silA.h ve mühimmat almak hukeye düşeceği anlaşıldığından bu 
talep hasır altı edildi veya edil • susunda serbest oldugunu ve ls-
mektedir. panya bayrağını taşıyan gemilerin 

kontrole tabi tutulmasına müsaa
de etnıiyeceğini bildirmiş bulunu
yor. 

•• spanya hükumeti son gün
lerde birkaç nota vererek 

ispanya kontrol planının çok mü
him noktalarına itiraz etti. 

Bu itirazların birincisi ispanya 

!silerine pek nıühiııı yardımda 

bulunduğu aşikar olan Almanya 

ile ltalyanın ispanya sahillerinden 
mühim bir kısmının kontrolüne 

memur edilmesi aleyhindedir. is

panya tıükümetine göre, bu iki hU
kümetin hisleri asiler lehinde ol
duğu ve ikisi de bilere yardım e
degeldikleri için kontrolü suiisti
mal ederler ve biler lehinde kul
lanırlar. Sonra ispanyaya giden 

ispanya hüki<Cınıeti, memleketin 
asıl meşru hükumeti olduğu için 
bu talepleri ileri sürmekte ve !si
lerin görmesi icap eden rnuaıne -
ferin kendisine tatbik olunmama
sını istemektedir. 

HükOmetin bu taleplerinde hak
lı olduğu fÜphe götürmez. Fakat 
bu taleplerin de kabul edilmiyece
iine muhakkak nazarile bakmak, 
yanlış olmasa gerektir. 

O halde netice ne olacak? 
ispanyaya karşı bitaraflıfı 

t•min için alınan tedbirler, türtu 

türlU münakaşalar ve ihtilatlar 
yüzünden tatbik olunanııyacak 
ını? Yoksa vaziyet biraz tasfiyeye 
uğrayarak yapılan işlerin salim bir 
neticeye varmasını temin edecek 
mi? 

Ceçen hafta yalnız ademi mü -
dahale komitesi değil, bütün Av
rupa mühim bir buhran atlatmış 
bulunuyor. 

Buhranın sebebi, ispanya dahili 
harbinin, ispanya haricinde de mil
li bir izzeti nefis meselesi sayıla
cak bir mahiyet almasıdır. 

Bu yüzden ispanyaya yeniden 

yabancı askerler akın edecek gibi 
idi. 

Karşılıklı teminat sayesinde i

şin bu mahiyeti almasına imkan 

verilmemiş bulunuyor. Fakat yeni 
haftaya da pek hayırlı al!metler 
içinde girmiyoruz. işler bir hayli 
pürüzlüdür. Ve henüz tehlike dev
resi geçmiş değildir. 

Bu hafta içinde atılacak müsbet 
adımlara ademi müdahale komite
sinin otoritesini ya yükseltecek, 
yahut bu müesseseyi de düşüre -
cektir. 

Şimdilik vaziyet bu merkezde • 
dir. 

---

Suyu Yokuş Yukarı 

Akıtmak! 
- BıJ.."tnn tulumbahktan. 
- Tulumbacıhktan demt>k istiyor-

sun! 
- Hapr, tulumbfthktan. 
- Yine nükteli lilf ediyorsun, ga.. 

liha! 
- Hayır? Tulumba olmaktan blk

tmı. 

- Vah, \'ah, Oynattın mı yok..;a! 
- Kt>şki. Dinle 1"' kuzum. Su yo-

kuş yukan akar mı! 

• 
- Sö~·le! Akar mı! 
- Akmaz. 
- Akmak icap ederse? 

- Sende de hiç intikal kabillyeti 
kalmamış. 

- İ1kbaharda öyle olurum. 

- Tuhaf şPy!! 
- Tuhaftır zahir. Sen 18.fmı ~ay. 

le ..• 
- Suru )'ukan el<ıtmak kap eder

se ne yaparlar! 

- Tulumba ile hasarlar. 
- Hah! .. Tamam ... İşte bu ka. 

dar. 
- 1-;;t.e bu kadar mı! •• 
- EYet! lşte m~ele bu! Ben tu-

lumhalık edlJorum. Suyu yukarı akı
tıyorum .. 

- Ağaç tulumba mı? Kuma~ tn. 
lumba mı! l'ok!lta emme basma mı! 

- Şakayı bırak. Olmı)·acak 5eyle
ri yapmamı istiyorlar. Tahiat. ceml
JPt kanunlannın. insan nıhi)·atmrn 

hatta fb=i)·olojinin kabul f'tmiy~eğl 

'e)·fere emek \'erdiriyorlar. Tıpkı SU)'U 

)·okuş )'ukan akıtmak ~ibi. Zorluyo
rum, zorluyonım \'P benim zonımla 
Ru yukan akıyor. Lakin bu cehdiml 
oir an için ke 51"m, geri ı:elecek \'e )i· 
ne t<endl kanununa ı:öre başa§ağı a
kacak. 

t te şika~·etim hu! ç.o~muzun e
nerji~i hep böyle suru )-ukan akrtmt
~·a çalıc;makla heha olu~·or. Bu~ yu.. 
kan çıkmakla bir işe yaraAa d,:erlm 
yanmaz. O da olmu~·or. l'alnız ortada 
hir ~r nr: Dostlar hlzi alış \'erişte 
::;örüyorlar .. Rir~ün Hoca Na"lrettin 
~ula b~ akçeye aldı~ malı hemen 
orada rlört akçe~·e haşkn.111ma satar
mı"I. Bir ~hbabı yanma M>kulup snr. 
maş: • 

- Be Hoca! Bu ne ç~it ticarettir. 
Bf'':'~ alır, di)rde c;atarsın? 

Hoca <'e,·ap ,-ermi-.: 

- Onun b.-n dt> farkmclanm. J,ft... 
kin maksat dostlar ahş nrişte gör. 
sünler. 

B.FELEK 

Hindistanda 
ihtilaf 

Büyüyor 
Bombay. 28 (A.A.) - Bombay 

müslüman birliği lideri B. Kandehlevi 
kabineyi kurmaktan istinkaf etmiş • 
tir. 

Bilahare, merkez eyaletleri kon • 
gresi partisi lideri B. Karede, ka.bi. 
neyi kuranuyacağmı bildirmiştir. 

Yunan 

lıtirak 

isyanına 

Edenler 
Atina, 28 (Hususi) - 1935 isyanı. 

na iştirak edenlerden rütbelerinin re
fine hüküm verilmemiş olan zabitle
rin ihtiyat kadrosuna alınmasına Ha.r 
biye Vekilinin salahiyettar bulundu. 
ğu haktcında resmi gazete ile bir ka
nun neşredilmiştir . 

Havran 
Elektriğe. 
Kavuştu 

Havran (TAN) - Elektrik l!lıtn • 

tralı binası inşaatı bitmiş, makineler 
de tamamen gelmiştir. Bu ma.kinele.. 
re müktezi suyu temin edecek genit 
bir havuz da yapılmıştır. 

Bürhaniye, cephesi mütenevvi 
çam ağaçlarile süslU bir park ve be
ton bir köprü de kazanmış bulunu
yor. 

Elektrik !abrikuı niBR.n ıonla.ıı • 
na doğru c:alıtmıya başlıyacakttr. 
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.M.ahkemelerde Kronslad Bahıiıelilıri Büyük Rus ihtilalinin 

en deh,etli sahifeleri -
Çukurbostanda Sofrc 

Kuran iki Kt!~adar 
Çok içtikleri için Diriieri 

I 

Öiü Ayakları Dolaşmış ve Bu Gösterenler 
y ii zd en yaka 1anm1s1 ar Asliye dördüncü ceza mahkeme-

' sinde evvelki gün dirileri ölü gibi göS 
Evvelki gece Şehremininde Çukurbostamn bir köşesinde rakı tererek sigorta şirketlerini dolandır

içmekte olan iki kişi c~innü meşhut halinde yakalanmışlardır. dıkları iddia edilen 14 suçlunun mu
Hüsnü ve Fahri ismleirinde olan bu iki kafadar tedarik ettikleri hakemesine devam edildi. Mahkeme-

k ı de suçlulardan Ünyon Sigorta şirke-
ra ı ve meze erle beraber Çukurbostam boylamışlar ve tenha bir /ti şeflerinden Voçino, doktor Asaf, 
köşeye sinerek kafayı çekmiye başlamışlardır. komisyoncu Artin, Didar, İbrahim, 

Fakat kendilerini kaybedecek bir ----- ---------- bakkal Niko, diğer suçlularla avukaL 

hale gelen kafadarlar. uzaktan biri-

1
• k·ı K u·. ç u·. k ları vardı. Şimdiye kadar bulunamı-

einin geldiğini görünce şaşırmışlar - yan son şahitte dinlendi. Bu dedi ki: 
dır. Hüsnü ve Fahriyi uzaktan du · - Ben bir giln refika mı muayene 
var dibine saklanmış bir vaziyette A d ettirmek için doktor Asafın evine 
gfüen mahalle bekçisi vaziyetlerin • r a S 1 n a gitmiştim. Suçlulardan Artin, Asafa 
den şüphelenmiş, bunları hU"Sızlar hükumet doktorlarından bir tavsiye 
zannederek yavaş yavaş yanlarına B v mektubu getirmişti. Ben gördüm. 
yaklaşmağa başlamıştır. O g Us, m a Artin bu şehadeti kabul etmişti. 

Fakat iki sarhoş yakalancaklanm Muhakeme müdafaalarının yapılma· 
görünce 'birdenbire yerlerinden fırla- 81 için tehir edildi. Karar ıo nisan· 
mışlıır "e tab ı k ld k k Dün Aksarayda iki genç kavga • an arı a ırara aç- da verilecektir. 
ınağa başlamışlardır. Bekçi bu vazi- etmişler ve biribirlerini yaralaınış-

Halkevi baloeu, evvelki gece verilmi§tir. Tokatliyan salonlarında gü. 
zide davetlilerin i§tirak ettikleri bu balo, çok neş'eli ve samimi bir hava 
içinde geçmiş, bir çok Halkevi üyeleri de baloda hazır bulunmuşlardır. 
Resimde balonun neş'esi arasında bir köşecik gözümüze ilişiyor • 

Hc t · Turfanda Sebzeler 
Q s Q ney [ lstanbula gelmekte olan Adananın 

h k Lr J_ / taze sebzelerine rakip olarak Tuzla ve acze a Km lŞ. Gebze havalisinden de turfanda bak. 
E . . . . . . la ve enginar toplanmış ve İstanbul 
vvelkı giln ıkıncı ceza mahkemesın- piyasasına getirilmiştir. Baklanın top 

de salahiyetsiz olarak Burga.zadıu;ın. tan 10 - 12, enginarın ise tanesi 8 _ 10 

Radyo 
Bugünkü program 

latanbul: 
Oile neıriyatı: Saat, 12,30, Pllklauh~~ 

musikisi, 12,50, Havadis, 13,05, :M 
plik neıriyatı, 14, Son. 
Akşam netriyatı: Saat, 15,30, Plakla d::r 

musikisi, 19,30, Çocuklara ma1al , 1. G da! 
Arcan, 20, Rifat ve arkadaılan tarafı~ 30 
Türk muıikiıi ve halk tarktları. 2 ' 45 
Omer Rıza tarafından Arapça söylev, ~~: k 
Safiye ve arkada15ları tarafmdan ur5 muıikiıi ve halk prkıları, Saat ayarı 21_.l ' 
Şehir tiyatrosu dram kısmı (Samson Dahi•~ 
22.15 Ajans ve borsa haberleri ve er~~! 
günün programı, 22,30, Plaklar, solo-· 
opera ve operet parçalan, 23, Son. 

• 
Günün program özü 

Raflf Konserler: 
23,30, Lil, Tul uz. Llmoj: Sı:ııfonik ıron 

ıer (Haydn, Starlati). 
13,10, Blikret: Hafif pllk musikisi, 1

1
7: 

Varıova: Leh muıikiıi, 17.30, Lt~ı.I• 
Neşeli paskalya havaları ve danı musıkçı•~ 
18, Bükreı: Plak konseri, 18, Varıova: • 

11 zamanı musikisi, 18,15, Bari, Karışık m 
ıiki; 19,20. Bükreı: Radyo orkeıtratlt 
19,30 Kolonya: Konser aaati, 19,50, Bu

1
da
1 peıte: Söıler ve Çigan havaları, 20, L 

pılı: Şen pllklar, 20,20 Romanya poıta•11 20,30 Varıova: Koro, Leh havaları. 2 ' 
Llypzig: Orkestra, tenor, Sopran, bı•· 
21,40, Romanya postası, bando ve piyallO 
21,50, Budapette : Orkestra, 22, :Milinoı 
Sarkılı orkestra konseri; 23.20 Belgrad: 
Konser nakli,24,05, Budapeıte: SaloD ot 
kestraaL 
Operalar, Operetler: 

20, Praı: Furat Iıor operası, 20,30, Stok 
holm: Operet piyesi nakli, 20,55, Viyana: 

yet karşısında derhal düdük çalma- !ardır. Gençlerin isimleri Semih ve 
ğa ve arkalarından kovalamağa baş- Şerafeddindir. 

Bir işkence Davası daki Medenibey hastanesini hacze gL kuruş arasında satılmıştır. 
den Adalar talısildarı Ha.sanla zabıtai 

Avuıturya operetlerinden parcalar, 2~~~l 
Kolonya: Kneipin Spiel in Süden ~Pil"' 
opereti. 

lamıştır. Düdük seslerine yetişen po- İddiaya göre Semih, bir müddet -
lisler de takip işine iştirak etmişler tenberi Şerafeddinin kızkardeşine 
ve biraz sonra da iki sarhoş düşe kal- takılmağa ve rastladığı yerde söz 
ka kaçar bir vaziyette yakalanmış- atmağa başlamıştır. Bu yüzden iki 
lardır. gencin aralan açıktır. Ve bir kaç 

Asliye üçüncü ceza mahkemesinde . 
b

. · k.e d b 1 d D beled1ye memuru Ekrem ve mahalle Hayvan Borsasında Oda Muı.Ddtt: 

ır ış nce avasma aş an ı. ava-
cı Kadıköyünde Mühürdarda oturan mümessili Kondilisin muhakemesine Bu hafta içinde hayvan borsasında 
bakkal Dimitri idi. Kendisine kaçak. başlandı. Tahsildar Hasan ayni za- satılan kasaplık hayvanlar 1179 be. 
çılık bürosu memurlarından Hakkı manda da ihtilas yaptığı için mevkuf. yaz karaman, 219 kızıl karaman, 10 
Şinasi, Neşet, Cafer ve tbrahimin da.- tu. dağlıç, 2519 ku2'JU, 44 tiftik keçiı:-i, 
yak attıklarını iddia ediyordu. Belediye tahsildan haciz yapmak 65 karakeçi, 30 öküz, 7 İnek, bir dR. 

20,25: Viyana: Çift piyano düesu. 
5 21 ,15, Varıova: Keman resitali, %2,4 ' 

Bükreı: :Mandolin musikisi. 

Dans Musikisi: 
17,20, Budapeıte, 22,45, Varıova (pJlk,, 

23, Stı:>khotm, 23,30, Lbpzic, Viyana, K0j 
lanya, 24,15, Milano vesaire. 

Zabıta HUsnü ve Fahriyi derhal defa da biribirlerile kavga yapmış
cürmü meşhut mahkemesine gönder- !ardır. 
miştir. Mahkemede her iki suçlu: Nihayet iki genç, dün sokakta bi- Davacı mahkemede yoktur. Yalnız salahiyetini haiz olmadığı ha.ide ya. na, 3 boğadan ibarettir. YortJlar ha- --=----==-------

nına K d·ı· Ek · al k t 8. lamaı'l Hakkının Cenazeıi bir şahit dinlendi. O: on ı ıs ve reını ara ıas. sobiyle ve hıristiyanlann perhızde bu-"- Bay hakim, bizim hiçbir kaba- ribirile karşılaşmışlar, bu sırada Şe
hatimiz yok. Sessiz, sadasız bir kö- rafeddin dayanamıyarak Semihe: 
,ede eğlenmek istedik. En münasip 
yer Çukurbostandaı. Güzel güzel zev. 
kimizi yapıyor, çekiyorduk. Fakat 
aksi tesadüf bekçi bizi gördü, biz de 
yakalanacağımızı anlayınca kaçmak 
tan başka bir çare bulamadık. Fakat 
çok sarhoş olduğumuzdan mıdır, ne
dir, !bir türlü ayaklarımız iyi koşmu
yordu. Nihayet yakalandık. Beraeti
mizi isteriz.,, dediler. 

- Ben bir gün sabah Dimitriye taneyi hacze gitmiş ve cürmü me§hut lunmalarmdruı et fiyatlarında 2 • 3 Merasimle Kaldırıldı 
Galatada rastladım. Yanında bir a - halinde de yakalanmıştır. Muhakeme kuruş kadar düşüklük olmuştur. Vefatını teessürle haber aldığımtı "- Bu ne !ıyakalı geçiş! Kızkar

d~ime takr1dığın yetişmiyormuş gibi 
bir de bana caka mı yapıyorsun?,, 

diye söyleniyor. 

dam vardı. Akşam üzeri de Dördüncü şnhıtlerin çağırılması için tehir edil- miralaylıktan mütekait Güneş • Dil 

Vakıf hanının önünde kendisini üç di. Fındık Piyasası komisyonu azasından B. !smail Hak" 
memurla gördüm. Gözünün üstünde kının cenazesi evvelki gün !sta.nbul 

Bu lakırdılara kızan Semih ise e
line geçirdiği büyük bir taşla Şera

f eddinin üstüne hücum ediyor ve 
rastgele yerlerine vurmağa başlıyor. 
Bunun üzerine Şerafeddin de yerden 
bir taş kapıyor ve iki genç biribirle
rine giriyorlar. Semih bu ınrada Şe
rafeddini yüzünden ve Şerafeddin de 

lekeler vardı. Dövülmüş olduğunu sa- sı·n: .. ı,· ···r Hareketli Biçki yurdu binasından askeri mera· 
runfı uı;:Ul. "< .; .... 1 .. ___ ,. -Alo+ .. ~ı:ı .. ..1- ••• ... , .. "")l~ 
Diğer şahitlerin çağınlması için mu FınClık piyasasında biraz hareket mUfrezesinin ittirakile kaldırılmıştır. 

hakeme talik edildi. lhtilGS Suçlusu başlamı3tır. ırombul iç fındıklara 48 Cena.ze romorkörle Sirkeciden Ha • 
kuruş ve sivri fındıklara d3. 2-1 kunı, rem iskelesine götUtUldüktc:n sonra 

Pul Paketleri ile Döviz 
Kaçakçılığı 

Mahkeme her ikisini de ~irer lira 
para cezasına mahkum ederek ser
best bıraktı. Hüsnü ve Fahri mah -
kemeden çıkarken böyle hafifçe kur 
tulduklarından memnun, gülüyorlar. 

Bir Eroin Suçlusu 
thtisas mahkemesinde Ali Rı

za adında bir eroin müptelasının mah. 
kemesine bakılmıştır. Yapılan tahki. 
katta Ali Rızanın uzun zamandanbe
ri eroin içmekte olduğu anlaşılmıştır. 
Mahkeme, Ali Rızayı iki ay hapse 
mahkum etmiş, fakat kendisinin ıs
JAhihal edeceği görülerek cezası tecil 
edilmiştir. 

Semihi başından yaralıyor, neticede 
yetişen polisler iki genci yakalaya

rak derhal cUrmü meşhut mahkeme
sine getiriyorlar. Mahkemede her iki 
genç kabahatli görülmüş, fakat ge
rek talebe olmaları ve gerekse yaş
larının küçük bulunma.aı yüzünden 
hakim tarafından banştınlmı~dır. 
Yalnız kendilerine bir daha bu şekil
de kavga etmemeleri ihtar edilmiş
tir. 

Pul paketleri içinde döviz kaçak
cıhğı yapıldığını ve Angelidis ismin
de bir pulcu hakkında takibatta bu
lunulduğunu yazmıştık. 

Bir ihbar Uzerlne başlıyan tahki
kat, Angelidisin kaçakçılıkla ali.kası 
olmadığını göstermiştir. Bu zat, Yu
nan hükumetinin• pul it.hali hakkın· 
dnki resmi müsaadesi Uzerine lrendi· 
sinde bulunan emanet pul paketlcı i
ni A tinadaki kardeşine göndermek 
istediğini iddia etmiş. yapılan t~tkik
ler, bunun doğruluğunu meydana çı
karmıştır. 

Gözünün önüne sarhôf, katil, hasta, sakat 
çirkin bir sihil. yüzler geliyor. Kanlı gözleri 
ve kendisine doğru uzanan elleriyle bir sürü insan, 
bıribirinden müstekr~h. biribirinden korkunç yüzler. 
ce, binlerce insan .•. Fakat içine dola:n bu bin bir ha.. 
yali kız.kardeşine anlatmayı beceremiyecek ... 

Anlıyor bunun neden fena olduğunu, vücudünü 
satmanın neden fena olduğunu kendi sakat vücudün 
de bile duyuyor. Fakat söyliyemiyor. Yalnız büyük 
bir tiksinişle: 

- Allah vermesin .. Allah düşmanımı sokağa dil -
şürmesin. 

Diyor. Bir kahbenin kızı olarak dünyaya gelmiş 
olmanın a.cıaı kalbinde titrerken: 

} - Kötülük hiç iyi dlur mu? 
} Diye tekrarlıyor. Fakat Nazlı hep kendi düşünce
sinin peşinde ayni sözü söylüyor. 

- İnsan kötU olmalı vesselam • 

* • * 
Artık ne ut çalınıyor, ne şarkı söyleniyor, 
Gece sonsuz bir sessizlik içinde ... 
Nazlı hala yatağında dönüp duruyor: 
- Bu akşam da bir parçacık olsun esmiyor. Giln-

düz öyle yorulmuştum ki, vücudüm peltcler gibi idi. 
Böyle olduğu halde yine uyuyamadım. 
- Ben de uyuyamıyorum. 
- Anam da hala gelmedi. 
- Evet kız doğuramadı galiba! .. 
- lçi çıksın kızın ... Bize ne konudan komııudan. 

Fakat ne yaparsın kan mahalle karmı .. Hem gündüz 
git çalış, hem de a.kfam anan önüne bir katığınla ek
meğini hazırlamasın ..• Sana bile yemeği ben yedir • 
dim ... Sanki bizim valde ebe! .. Elin evinde anlamam 
ki lbu saate kadar ne kalır işi nedir? .. 

_ O gitmek istemedi... Faziletin anası geldi çok 
yalvardı. Kadmm eli ayağı bo,anmı3tı. Pek korkuyor
du. Ebeye haber yollamışlar. Daha gelmemiş .. Hem 
biliyorsun son zamanlarda pek but.aydı Fazilet ... 

Huta olur ya!. Uç gün oldu evleneli hemen ço • 
cuk doğurmıya kalkıyorlar. Karılar eğer çocuk do -
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ğurmasalar patlıyacaklar ... 

Nazlı bu sözU her söyleyişinde kendini dünyaya ge 
tiren anasına karşı duyduğu hiddeti ifade ediyor, · 
dünyaya gelmesine sebep olan babasına karşı hisset
tiği kini boşa1tıyor: Evet o ana ve babasına kendini 
dünyaya getirdikleri için düşman .. Ve ne zaman fa
kir bir kucakta bir çocuk gönıe, ne zaman kendi 
muhitinde bir gebe veya bir lohusa olduğunu i~itiıe 
bu hiddeti yine 'birdenbire parlıyor. 

Şimdi Faziletin çocuk doğurmasına karşı duyduğu 
hiddet ona babasını hatırlatıyor: 

- Bizim moruk ta hali gelmedi. Bizim paranın 
dibine darı ekmiye uğraşıyor galiba ... Kimbilir nerede 
zıklcımlanıyordur? .. 

Melek hafif bir sesle: 
- Ben de onu merak ctmiyc başladım diyor. 
- Nesini merak edeceğim. İnşallah içip, içip bir 

yerde patlamıştır. 
Sakat kız: 
"Al1ah esirgesin,, 
Diye düşünüyor. 

• • • 
Nazlı, kerevete yeniden uzandı. Uyumak istiyor. 

Fakat sımsıkı yumduğu gözleri uykunun rehavetine 
bir tUrlU kavuşamıyor. 

Sanki biraz evvel uyanm1'. kadar uykusuz, o yal
nız parasını ve babasının dayağını değil aynca da 
Mahmudu ... Hayır daha fazla Mahmudu düşünüyor. 

Onun sarı benekli yeşil gözlerini onun kendine 
doğru eğilişini düşünüyor. Gömleğinin omuzundaki 
kocaman yırtığı hatırlıyor: Ve içinden: 

"Kopuk, kopuk diye söyleniyor ceplerinde beş para 

Ağır ceza mahkemesinde evvelki 
gün bir ihtilas davasına bakıldı. Suç
lu eski evkaf tahsildarlanndan Fer
di idi. Ferdi, kendisinde sinir hasta
lığı bulunduğunu, vaktile Hüseyin 
Arü eczanesinden de sinir ilaçları 
yaptırdığını iddia ettiği için dün mah 
kemcyeye eczanenin defterleri getir -

tildi. Fakat Ferdi adına yapılmış hiç 

bir reçeteye rastlanmıyordu. Suçlu 
kendisini tedavi eden doktorun öldü
ğünü, fakat doktorun defterlerinde 
tetkikat yaptıracağını söyliyerek 
mühlet istedi ve bunun üzerine mu
hakeme talik edildi. 

fiyat verilmiştir. orada Selimiye komutanlığı ta.rafın· 
dan yapılan merasimle Karacaahmet 
teki aile makberesine defnedilmiştir· 
Merasimde emeldi generaller, profe
sör, doktor ve zabitler bulunmuştur. 

Çürük çoraplar İ•İ 
Ankara.da çoraplar hakkında yapıl 

mı§ olan tetkikat nihayet bulmuştur. 
Çorapların istandardize edilmesi usu. 
lünün kısmen neticelendir.imiş oldu
ğu haber verilmektedir. Bu ışin biti
rilmesi ve tatbikat sahasına konul • 
ması yakınlaşmıştll'. 

Değerli askerin ölUmU, teessürler 
uyandırmıştır. Kederli ailesine tasi• 
yetlerimizl bildiririz. 

KONFERANS 

ŞEHiR TiYATROSU on• .. •+ 1tıı;r,.,, 

8;0,;~ş~;1 ~ lllTill\lllllll ~~ 
Şehremini Halkevinden: Şehremini 

Halkevinde 31 - 3 - 1937 çarşamba 
günü saat 17 de İhsan Konger tara.
fmdan "Cemiyette ülküler ve mUreb. 
binin rolü,, adlı bir konferans verile
cektir. Herkes gelebilir. 

S A z . C A z ~'ı\1111!1 Yazan: Ekrem Reşit ... 
Besteli yen: Cemaı Reşit 111111111 

Yazan: SUAT DEKVIŞ 
yoktur, bir de sevdalanmıya ka:lkarlar. 

Bu gece kalbi çok kuvvetli atıyor. 
- Amanın sıcaktan boğulacağım, diye inliyor, ter 

içindeyim ... Pencereler de açık amma bir fayda yok, 
Ayak se·sıeri ... 

* • * 
Sokakta sUrünür gibi yürüyen ayak sesleri var. 
Yatağının içinde heyeca.nlanan sakat kız: 
- Galiba babam geliyor diyor. 
Kerevetin üstünde birdenbire doğrulan Nazlı da 

ayak seslerini dinliyor 
Gelen bir kişi değil ... 
En aşağı iki kişi.. Çünkü yere uker gibi ta11mli 

adımlarla basan bir ayak sesinden başka, l!lağa ıola 
sendelediği taşa, teneke parçalarına çarptığı duyu -
lan başka ayakların sesi de var.. Eğer gelen 
babası ise bu akşam pek sarhoş olmalı, çUnkU ayak 
seslerinden sağa sola doğru yalpa vurduğu beSbelli, 

- Babam geliyorsa, yalnız değil galiba ..• 
Biraz daha dinliyorlar. 
Ayak sesleri sustu. 
Kapıya vuruluyor ... 
Nazlı çirkin, kalm sesiyle bağırıyor: 
-Kim o?! •• Kim o?! .. 
Bir erkek sesi ce\t'a.p veriyor: 
- Aç kapıyı, aç, 
- Bu babamın sesi değil.. . 
Ve bir an içinde biraz evvel ettiği bedduayı dil§UnU. 

yor. 
"lnşallah bir ta.rafta patlamıştır.,, 
Kalbi acı, acı çarparak yerinden kalkıyor. Fakat te

liş ve alakasını kardeşine göstermemek için : 

- lnşa.llah cenazesini getiriyorlardır, diyor, A.deta 
teli§ ve alakasını kızkardeşine göstermekten bUyUlc 
bir hicap duyuyor. 

Nazlı telişlı, heyecanlı ve '.'-difeden titriyen bir 

sesle: 
- Alla.h esirgesin, diyor. 
Ve Nazlı bu sözü. istemediği halde bUyilk bir kor-

ku içinde tekrarlıyor: 
- Allah esirgesin .• 
Ve yine o çirkin, o kaim sesiyle soruyor: 
- Ne var, ne istiyorsunuz? 
- Osman Dayıyı getirdim. 
"Sıcaktan mı, yorgunluktan mı nedir? .. Yine kal

bim böyle acı acı bu 'kadar tellşlı çarpıyor,, diye Nazlı 
bir an düşünüyor ve yüksek sesle: 

- Kibrit nerede, diyor. 
Dı~arıdaki adama cevap vermeden odanın içinde 

tekrarlıyor: 

- Kibrit nerede? .• 
Ve bir parça da kendi helecanmt, kendi endişesini 

susturmak istiyen bir emelle illve ediyor: 
- Kör kütük sarhoştur yuit ! 
Elleri kendi bafucunda ... Ve odanm karanlığı için. 

de bir körün elleri gibi sağı, solu k~tınyor: 
- Kibrit, kibrit •• 
- lşte, yastığımın altında varmış, al:: 
Hasta kız, yastığının altından çıkardıgı bir kutu 

kibriti, terleri biran buz olmuş ellerle ona uzatıyor. 
Nazlının parmaklan karanlıkta bu kutuyu zorla tutu• 
yorla.r. Kutuyu açarken de hafif hafif titremekteler. 

Nazlı bir kibrit çakıyor, 
KUçUk bir alevcik, karanlık odanm içinde titri-

yor: 
-idare nerede! .. 
- Sen, kendin aöndUrmedln mi? Orada, gaz sancb-

ğmm üzerinde .... 

• • • 
Kapıya kuvvetli bir yumrukla mUtemadiyen vuru. 

luyor: (Arkası var) 
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Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin Y ALMAt-1 l. AN'ın hedefi: Haberde, fi· 
IQrde, her şeyde temiz, dü· 
liiıt, samimi olmak, kariin 
hzeteai olmıya çalıımaktır. 

~UNUN MESELELERi! 

Beledi Faaliyetler 
Gazetemlzln yalnız lalı nUıhuıncla 

lıeledlyelere aJt fU ek.IUtme lllnl&rou 
Cirilyonıı: El1zb ıuyu, Banchnna 
"1yu, .Isparta IUJıı ı Bwılar 50 ile 
lloksa,n bin lira a.ruında maerafiar. 
llıı-. Rejimin Ntlık ve bayındırlık po
btua.aı, belediyeler bankMmın kr&
clisi Ue tamamlaıı&rak, Ttlrklyentn bü
ttik, küçük fehlrlerl temb llkann te. 
•islerine bvutuyor: Toprak ıulama-
11 memleketi kurak ve kı&ırlık tehll
ke.mden, temiz tehir ıulan haJkı te
IQlzllk mahnımluğundan ve TUrkly.,_ 
>1 epldemllerden kurt&racakt.ır. U-

- - Şarktan htanbul Umuunı ··
)'arete gelen bir harp ıemlslnla ku. 
-..ndam, ~ ıulannm töhretl cDı• 
'1 tuttutunu :sannettlflmb ba ıtelıre 
lekerlerbıJ matralan Ue çıkarıyor ve 
Oblara Tafdelenln kaynatmda, kaJan 
1'1yu içmeli emrediyordu. Şehre ve 
fı\Ye ljlyen ancak akarsu De rfreblllr. 
lltık6met, belediyeler bankuı kredl
•lııı en başta su lşl~rlne urfetttrmek. 
le, tüpheelz, pek doğru hareket etti. 
1'eımiyeler bundan &0nra ikinci bir 
llOktaya clikkat edeceklerdir: Ucuz 
'11 ! Kilovat fiyatı Ankara şehrinin 17 
bin ktl.'4llr meıııkenlnden 12 binini elek. 
hikten mahrum ettlfl gibi. nıttre ml
Up fiyatı, bir evi, kaJM etlllnden ste
~ suya hMretle balmuya mahkôm 
~eblllr. Takatll ~ledlyeler (l111tanbul 
l'ft Ankaravr flft basta zlkrec1ellm) en 
1lcoz günd~llğln dahi eh-ereceği halk 
hamam.lan yapmakla, 809yal sallık 
davuma pek .ciddi bir hlmıette bu
lnnaeaklardır. 
ın .. menlml De beraber, belediye. 

1ere alt faaliyetler •""mda tehir har
t• v• ~""'•-- •1ıellbJNı lll.nlaunı 
Ga ririiyonm. DenlsD vDayetlllID Ar~ 
tı'cabölUk nahly~lne, pli.n fikrini 
ctimhuriyet kanunlan götürmü.,ttır. 
~Md bekııdlyeler baDkast her beledl
tf'llln kendi l>Mma \i8teslnden ıele. 
btlyeeeği ifleri kola~·lqtınyona, mer
k~ bir baymdırhk bllroAu, harta ve 
J»lln ve he~ turlü bavmdırlık l411erln
de küçük, hatti bUylik beledlyelf're 
kı1'vuzluk etmelidir. Harta ve plan, 
hllhuS& tatbik meAtılaı1I ve s)M"kUlb
:ton safluıın ~ladı~ nkft, ne •in' 
torlaklar arutml~·e ~ladığnu An. 
kara tttrilbf.lerimlzlf! hlllrtz. Yapı
lan pllnlar evvela, !Jehlr lhtt~~lanna 
1lygun ve ondan sonra hiç kl~ln 
en Jdiçtlk çfz~slM doJrnnamryaea.fı 
kanun kun·ettnl haiz olmazlana, bek 
lenen neti~ vennHler. Şehir pi~ 
ili, tam mlnıudyle, bir umumi mf!11-

faat Vfl yttkıııek bir Dıthu l"ldlr. ı... 
f.anbul dht büyttk tehirler dahi, böy
le bir pllm ancak dn-lf't mUdahalt
ll ve kontrolü De elde edeblllrler. 

~olilı Rıllu AT AY 

Kastamonuda Çanak· 

kale ihtifali Y aplldı 
Kastamonu (TAN) - Çanakkale 

ta.ferinin yıldönUmU akşamı Halke -
\inde bir tören yapılmıf, V&li ve pl
Yade &layı komutanı ta.ra.!mdan ıöy
levler verilmlf, bir talebe tarafından 
Akit merhumun tiiri okunmu9tur. 

../ 

Kmlcahamam Onna~ 
Mıntakaıında 

Kızılcahamam, (TAN) - Yeni or 
ınan kanununun tatbiki dolayıaile 

•imdiden tedbir &lınmuma ba.flan -
nu,tır. Orman mtihendili Nuri Erke
ınen mıntakamızdaki ormanları do
ıa,arak krokilerini tanzim etmekte
dir. Ankara orman mUdUrlUğünUn bu 
raya nakledileceği ve burada çalı,a. 

cafı i!rarla söylenilmektedir. 
Silivride Yapılan Mezarlıklar 
Silivri (TAN) - İstanbul • &lir

ııe yolu üzerinde bulunan ve çirkin 
bir manzara arzeden mezarhjm et • 
t'afma halkm yardrmlle dıvar yapıl
lrıakta ve bu ife kaaabamızm ileri ge 
lenlerinden Eeat nezaret etmektedir. 
l:>ıvar bitince çirkin manzara kalk • 
lb.19 olacaktır. Fatih m&halle.i hal • 
kı da kendileri için ayn bir uırl me
ıarhk yapmaktadırlar. 

RESl1".Ll 

DÜŞÜNCE, HER 
Cihana hakim olan, yalnız dütüncedir. Bütün tarih bu hakikati 

iıpat ediyor. lpt!dat insan bir mızrak ve bir ıopanın ucuna ıeçir. 
diji bir çakıl tatı ile bütün \fahtl hayvanlara ıalebe çaldı. Çünkü 
dütünebiliyorclu. Yalnız ıüçlerine ı~venen bütün hayvanlar 
onun kudreti kartıımda yenildiler ve kaçtılar. 

Gerıedan deriıinin kabnhiına, boynuzlarının aertliiine; fil. 
ler kuYYetli bacaklanna ve elitlerine ıüveniyor, fakat ıerıeclana 

.MAKALE 

ŞEYE HAKiM 
ıaldırma.ktan ürküyorlardı. Aslanlar ve kaplanlar gövdesine di•
lerini ve pençelerini ıeçiremedilderi için ona m,miyorlardı. En 
zehirli ve en kuvvetli yılanlar bile onun kartııında aciz kalQ'or 
ve zehirlerini kanına karıttıramıyorlardı. Fakat iptidai adam, 
boynuzsuz, di,ıiz, pençeıiz olduğu halde dütünmek eayesinde 
bütün bu vahti hayvanlarm hakkından geldi ve yeryüzünde hü-,. 
kümran oldu. 

ispanya Hudut ve Sahillerinin 
Kontrolune Baslanması M tinasebetile 

' 

TURK T ARIHINDE 
• talya Ba,vekili M. 
1 Muasolininin Trabluı

garbi ziyareti ve Panteleria 
adasının tahkimi, nihayet 11-
panyanm kontrolü ve Ademi 
Müdahale Komitesinin ispan
yada vaziyeti kontrole memur 
edilecek muavinleri seçerken 
\..C:UC.lUtUlr.UUu b.UUUU.lUUU UC 

Türkiyeye venneai günün en 
önemli hadiseleri oldu. Deniz 
Albaynnız Safiyettin Türkiye 
adına Cebelüttarıkı kontrol 
edecektir. Ben fU satırların 

arasında Panteleria adasının 

ve Cebelüttankın bugünkü va
ziyetlerinden tamamen uzak. 
laşarak bunların yalnız mazi. 
lerindcn ve tarihteki rollerin
den bahıedeceğim: 
Al~ Safiyettin yeni vazifeaini 

görürken yalnıı Cebelüttankı de
ğil, diğer muavin heyetlerin kon. 
trol sahalarını hiç yadırga.mıya -
oaktır. ÇUnki1 bu değerli albaymıı. 
zm d&marlannda Akdenlai bir 1'lrk 
havuzu yapan dedelerimizin k&DJ 
dollfDl&ktadır. Onun n&bztnda Ke
mal ve Piri Reialerin •letll kan. 
lan wrmaktadır • 

B ugUn kontrol edlle~k aah1ı
nm dofu afzında.kf Alba. 

ron adumı Karaman afullan zapt. 
et.Jnişler ve bu adaya (Karamanlı) 
adını bıra.Janıtlardı. 

Topkapı aaraymda bulunan H. 
975 yılmda deri üzerine Y&pılmıt 
Ali Macar Reia a.tl&amda ada <Ka
ramanlı) ad :yıe tesbit edilıniıtir. 
Osman ofullarr zama.nmda bilhu • 
1a Beyazıt n. devrinde Akdeniz ta.. 
mamen bir TUrk havuzu ohnu,tu. 
TUrk konanlan bu deniae bile 
ııfa.nuyarak Atlu Okyanusuna 
tatnuılardı. Velenaiyeyi, Baraelo. 
nayı, Malagayı, Elmeriyeyl ve Sep. 
te kalesini vuran ve bu ıahll tehir 
lerlnin önlerinde bir çok yabancı 
gemileri eetr alan Kemal Reis At. 
la.s Okyanusuna da çıkıyordu. o 
devirde batı A:frlkuındakf keşifler 
cenuba doğru ilerledikçe yeni yer
lerin yeni mahsuJlerinf Garbf Av • 
rupaya ta§ıyan ;emilerln sayısı da 
artıyordu • 

A tlas Okyanusunun Septe 
Boğazı önleri kuvvetli 

Türk korsanları için çok müsait bir 
yolağzı idi. Şarkm Akdeniz cadde. 
sile Garbi Franaaya, Portekize ve 
Ingiltereye ticaret etYUJ taııyan 
gemiler hep buradan geçtikleri gi. 
bi Af rikadan gelen gemiler de bu 

S E PT E 
fakıyetle b.payabillrdi. Piri Reis 
(Bahriye) ıinde Kalbiye, Hama· 
met, Suaa ve Manut.ır kalelerini 
yazarken Türklerin Cuhudluk, A
raplann Kavısa.ra ve frenklerin 

VE Pantelerla adını verdikleri bu ada 
yı ehemmiyetle kaydeder ve amca. 
111 Kemal Reiıle beraber bir tarihte 

P A~~TELERı• ~- : ~Y~:-~:~~etmiye çal11tıklarmı 
~ I~ H o 1 adanın Uç adı vardır: 

Arap tayfuı Kavsara 

Yazan l thrahim Hakkı KONY ALii 

der, Türk tayfası Cuhudluk der, 
Efrenc tayfaaJ Pantaleria der. 
İmdi mezk(ir adanm yıldıza 

karşı bir limanı vardır. Ol limanın 
önünde llpanya beyine tabi bi:' ka
le vardır. Mezkur kaleyi bir tarih. 
te merhum Kemal Reisle fethedip 
cemi esbabm garet eyledik. Am • 
ma uıl kulesi f etholacağı vakti der 
ya yüzünden ınuhallf rüzgarlar a. 
llmetl belirdi. Hemen baş kayguau 
ile toplanmızı gemiye çektik .... O. 
radan mağrip diya.nnda Hama -
met önüne geçtik." 

apdan Akdenlze &'irerlerdi. Ke
mal Reia itte böyle blr Umitle At. 
ıu Okyanuıunun dofu kenarla.rm 
da yelken açarken Amerikanın U. 
çUncU ketflnden dönen ve Kadia li
manma aokuılm&k lltiyen Kriatof 
Kolombun gemilerinden biriainl l· 
çinde Kolombun ke,if haritalarlle 
beraber yakal&llUftı. Kemal rellin 
köleleri arumda Amerilwım Uç 
defa ketfine iftlrak eden Iııpanyol· 
lar da vardı • 

Kemal Relaln blraderade.t Pi. 
ri Rela de (Bahriye) adlı ilk Ak .. 
denla rehberinde Malapyı, Elm .. 
riyi, Septe kale ve boğazını, Tetu· 
an'ı Bedlli, Tugayı rördUfUntı ya. 
11yor ve buralarda.ki bUtUn deniı 
ve Uman anzalannı en hurda te
femıatiyle teabit ediyor. Eplz re. 
isimis, Septe bofumm Ud tarafm 
daki tehirlerin, kalelerin, koyların 
ve Umanların mufaual portWan • 
larmı yapmıştır. 

Yirminci urm mtıteklmil deniz.. 
ciliği Piri Reiain rehberine fazla 
hiç bir teY ka~adığma ıöre, Al • 
bay Saliyeddin kontrol vuifeaini 
görürken ulu meelektqi Piri reiain 
B&hriyeaini kendisine pekill kıla
vus yapabilir • 

• taıyanm aon deniz manev -
1 ralannı etrafında tekalf et. 

tifi ve bir deni% UMU yapmak için 
tahkimatına önem verdiği Pante • 
Jeria adasının da Türk tarihinde 
mUhlm bir yeri vardır. Dedeleri • 
mlz deniz Avatı bakımından 

Panteleriayı Malt.adan daha mU • 
hlm buluyorlardı. Büyük ve dahi 

denizcimiz Kemal Reia Maltayı 
vurmasına, genç ve güzel beyza .. 
destni esir alarak Beyuıda takdim 
etmiı olmaBIDA rağmen Pantelerla 
da Maltadakinden daha bUyUk bir 
muvaffakıyet gösterememiıtt. 
Topkapı sarayında tarihi evrak 

arumda <7131) numarada kayıtlı 
bulunan mühim bir deniz vesikur-

na göre dedelerimiz Akdenizin gar. 
binden gelen tecavtizlerl durdur • 
durmak için başlıca iki noktayı tu· 
tarlardı 

Birisi Me6ina Boğazı, diğeri de 
Panteleria adasıdır. Me.aina ile 
Panteleriaya hakim olan kuvvet 
Akdenizin dofusWMı batıya muvaf. 

11---------------------· 
Dünkü imtihanın 
Kısa Cevaviarı 

MEMLEKET MESELELERi iÇiN 
1 - Adliye slyul mUsteprbloıa Kocaeli Sayla\'I SaWıatttn Yar

gı tayin edllmlttlr. 
2 - Geoea hafta Ankarayı ziyaret eden Romanya Hariciye Na

ID'IDDı adı B. Antonesko'dur. 
S - Kombbaa, muayyen uhalarda köyltUere ziraat iletlerl verip 

mutterek topraklarda mütterek bir tanda ç.abştmnaktır. 
4 - Yeni ukerllk kanunu proje8LUI yqmdan altnut yqma ka. 

dar - bdm, erkek - her rurk vatandafmın uker olmMı esuı 
illertne huırlumaktadır. 

5 - lltbıhal meb'ualuklardan birini Parti tanfmdan namzet ~
terilen Numan Bdat llenemeacloğlu, Barlclye Vek&leU umuml ki· 
tJbldll'. -

DONYA MESELELERi iÇiN 
1 - Belgntta ltalya Ue Yugoslavya arasmda bu hafta içinde 

imMlanan vedra, ılyul bir anlqmadır, Aynca bir de ekonomik 
anlatma hma edllmi•tlr. 

ı - Belgrat milukerelerinl lt.alya namma, Barlelye Num Kont 
Clano idare etmittlr. 

S - Franıwbıkl halk oephMI birllil. 909yailllt, ndİbl • Soaya.. 
llAt ve komüni"t partilerinin mua:n·en meaeleler üzerinde rey blrll. 
ti dfJIMktlr. Bugünkü Fransa kabinesi bu cepheye latlnat etmek· 
tedlr. 

4 - O~nlerde ölen maruf ln'11b rlr.allnden Olltfllll Ç,mıberlayr 
\'&ktUe hariciye ve maliye nanrhklarmda bulanm11$tu, 

5 - lndllz Kralı Altıncı Coreun taç giyme merulml maynm 
Ddncl baftumcla yapılacaktır. -

SPOR MESELELERi iÇiN 
1-Fenerbah~ 7A!ıkl futboletklttr. Bqttn tebllde ~ml$tlr. 
2 - 940 lellMI olhnplyat mtiMbelaılvı Japonyaam payitahta 

olan Totyoda yaptlacaktll', • 
S - Llnd~ Amerlcalr tayyarMldlr, 
4 - AnenaL bir in~ futbol kltlbüdttr. 
s - Şmelllng Almu bob6rtldtlr. 

Halkı Nasd Okutmah? 
., -..,, -

DUn &)\-yet Ru. .. yadaki kitap sah
tı hakkında yazdığım frkara~·ı oku • 
yan bir kari bana sordu: 

- Peki, bizim halk okumuyor, 
bunun sebebi nedir? Halkı na.'ial okut 
malı? 

Riyazi bir hesap meselesi halleder 
gibi size kat'i flldrler ,·erip ukalalık 
edecek değilim. Fakat bütün dünl·a • 
mn tetkik ettlfl bu mesele)1, tıkar • 
cbğı neticeleri, bizim hususiyetimlzi 
gözönüne alarak bazı hükümler ,·ere
biliriz 

Halk okumaz de)1nce, muayyen 
bir toprak üzerinde ) aşıyan bütün 
insanlan gözönüne ı:etirirsek, hiç 
kirmenln &kumadığı rninası çıkabi -
lir. Bütiln dünyada okumıyan sınıf 
zenginler, tesadüfen okuyanlar, oı1a 
smıf, en az okuyan köylU, en çok oku 
yan l~ ve münevverlerdir. Bunu bi
ze de kıyas edersek, aşağı yukan ay
ni neticeye \•ara\ llirb:. So\')"et Rusya 
bu dünya mlkyuma dahli değildir. 

• Bizde zenJtlnlerln çoğu okuma yaz-
ma bUlr, hatta lisan blllr, fakat oku
mazlar. Bunlann en bU~1ik alika mer 
kezleri içki, kumar, dans, kadın, gl. 
bi şahsi ze\•k ve eğlencelerldlr. Mem
leketteki, hayatla, kültür harekette • 
rile hiçbir alakalan yoktur. Bunlann 
~ğu memleketle 909yal alikalan ba
konmdan egoist, dejenere bir tipi tem 
sil ederler. Orta soııf tesadüfen o • 
kur, tesadüfen okuyan tabii ki, kari 
de~dlr. Köylü, memleketin en büyük 
nüfus yekiınunu teşkil eder, fakat 
okuyup yazma bilmediği için, tehir· 
le hiçbir alikatH olmadığı için, !}ehlr· 
Uden ve ,ehirdea gelecek flklrden 
korktuğu l~in okumaz. Köylüye gö • 
re ,elılr, l~tismar demektir .. Bizde en 
çok okuyanlar, yeni nesil, n küçük 
bir adet teşkil eden entellektüeller. 
ve ltçilerdlr. HaH< dersanelerinde ek· 
serlyeti '·unlar teşkil ediyorlar. Fa .. 
kat umumi nüfu."8 nisbeten işçi mlk· 
tan az olduğu için, bunlar da gen~ 
bir kari ldWesl meydana getiremiyor 
lar. 

• 
Peki.la halkı nastl okutmalı! 
Buna fl888b ve tali birçok çareler 

göeterilebWr. Halkm rt-faJı seviyesi
ni yükseltmek, halk dersanelerinl ço
ğaltmak haUun menfaatlerini göste
ren, halkın anhyacağı eserler ne,ret
mek, şehirle köy arasmdaki boşluğu 
doldurmak, c:ahşanlara boş mman hl· 
rakmak, halla mem;eketteld cereyan 
larla alakadar etmek, halka her me
selede kendi sesini duyurmak imki
nmı vermek, köy okuma odalarmı ço
ğaltmak, kitap bulmnnı ucuzlat~ 
kitap tevzüıN, satış vaaıtalannı orga 
nlze etmek, halkm lhtlyaçlannı gÖl!I· 
teren eserle.rl açık bir lisanla onlara 
vermek, daha bunun gibi birçok ça. 
reler gösterilebllir. Faıkat bunlanu 
bqmda refah aevl~·eslni yllkseltmflk 
ve bütün bu lıtlerl lktl~adi, içtimai, 
kitltürel bakımdan teşkl.JQ.tıancbrmak 
ıamn. 

ADSIZ YAZICI 

SilivrLde Park 
Silivri (TAN) - tık okul önUnde 

ki toprak yığınlan uray b~kanı Ha 
lit Tunçelin çahşmasile kaldırılmış, 
halka ait arabalar ve yol mUteahhidi 
nin kamyonlarile taşınmıştır. Şimdi 
burada güzel bir park vücut bulmu, 
tur. tleride parka Atatürk anıtı di • 
kilmesi de dUşüntilmektedir. 

"Sandıklı,,da Atilinın Düiünü,,. 
Sandıklı (TAN) - Halkevi temsil 

heyeti geçen gece "Atilanın düğünü,, 
adlı piyesi oynamıştır. Yüzlerce hal
kın seyrettiği temsilde rol alan genç 
ler muvaffakıyet gösterml.flerdlr. 

Biıada Emanetçilik T etkilitı 
Biga, (TAN) - Burada Hasan ve 

Medayin i!minde müteşebbis iki genç 
blrle,erek bir emanetçilik 9irketi vU 
cuda getirml,ıerdir. İstanbul ile Biga 
arasında haftada iki ,:ın muntazam 
poeta yapan emanetçiler, halkın si
parlt lflerinl görmekte, ihtiyacı önle 
mektedirler. 

Edirne Daimi Encümeni 
Edirne - Umumt meclis vazifesi

ni bitlrmiftir. Hatic;e Demiray (E • 
dirne), Arif (Ke,an), Fuat ozan (Ka 
vaklı), Ali Rıza (İpsala) daimi en • 
ctimen lzalıldanna seçilmişlerdir. 
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Milli Küme Maçları 

iZMiR VE ANKARADA 
MUHiM MAC YAPILDI 

Ankarada F enerbahçe 
~ençlerb~rliğini 2-1 Yendi 

:Ankara, 28 (A,A.) - Milli kil- mukabil taarruzlarını daha kolay-

me maçlarını yapmak üzere şehri- M • • b k lıkla def edebiliyordu • 
mize gelmiş olan Fenerbahçe ta- u s a a a B u devre esnasında iki taraf n 
kmu, bugün yine şehir stadında i. Kalecileri g il z e ı bir 
kinci müsabakasını Gençler Birliği H 1 plonjonla bi rgol kurtardığı vakit, 
takımı ile yaptı. eye C a n 1 Niyazinin şiddetli bir sademcsiyle 

Hava yine çok güzeldi. Milli kU- yere yuvarlanarak hareketsiz bir hal 

me maçlarının uyandırdığı alaka o 1 d de kaldı. 
gittikçe artmakta olduğunun bir U Vaziyete nazaran tehlikeli bir su 
delili olmak Uzere sahada belki 15 rette yaralanmış olmasından kor -
bin meraklı kütlesi toplanmış bulu. kulurken bir az sonra kalkarak yi-
nuyordu, Başvei<il lsmet İııönü, ne oyuna devam edebildi. 
:Adliye, Milli Müdafaa, Dahili- Bu devre esnasında Fener, daha 
ye ve Gümrük İnhisarlar Vekille- i)i oynamış ve fakat Aytanın go-
ri de maçı seyredenler arasında lünden başka sayı kaydine muvaf -
bulunuyorlardı, fak olamamırıtır . 
:Mustafanm idaresi altında sıralan. 

--:::;;;;;;:::::::;iiiii~ ... 
29 • 3 • 937. ;:::: 

iKI 

Gençler Birliği ise bidayetteki 
dıklan vakit, Fenerbahçenin dün-
kü oyunda yaralanan Ali Rızanın yorgunluklara rağmen maçın sonu

na kadar baraberliği temin için gay 
..., • Dünkü lıtanbul maç lannda Beykoz - Topkapı müıa bakaınndan bir enstantane 

lzmirde Besiktas istanbulda 
DOnkO 
Maçlar 

yerine Bülendi koyduğu ve Genç-
ler Birliği takımının kendi ka1ro. ret sarfından çekinmemiş ve fakat 

neticeyi lehine çevirememiştir. 1 1 
sunu muhafaza ettiği görüldü. 

Oyun, başlar başlamaz, san la- Bu suretle heyecanlı ve bidayet. 
civertliler hücuma geçtiler, avt ile te neticesi tayin edilemiyecek de -
neticelenen bu ilk akını, diğer bir recede mühim bir maçtan sonra, 

Doğanspor T akımiyle 
kaç taarruz daha takip etti. Fenerbahçe 2 -1 galip olarak sa 

Dördüncü dakikada ise, sola ge- hadan ayrılmıştır • 
len bir topu durduran Fikret haf. Hakem Mustafa maçı korekt bir 

1 • 1 Berabere Kaldı 
beki atlattıktan sonra Naciye gü- şekilde idare etmiştir. Yalnız lU - ·, zmir, 28 (Sureti mahsusa-
zel bir pas verdi, Önünü kapalİ zumlu lüzumsuz her favl için düdük da giden arkadaşımızdan 

·bulan Naci ise topu hiç durdurma- çalması ve bazı avantajlı vaziyet - telefonla) - Dün Beşiktaş takımı, 
dan Bülende geçirdi ve genç mer- terde oyunu durdurarak serbest İzmirde ikinci maçını 6 bin kişilik 
kez muhacimin sıkı bir şütU Fe- vuruş vermesi. oyuncuları olduk. büyük bir kalabalık önünde yap -
nerbahçenin ilk sayısını kaydetti, ça !'\inirlendirmiştir · tı. Vali Fazlı GUleç, memleketin 
Çok alkışlanan bu golden sonra 1 Bilhassa lkl lıaımu a+ıatt•ht.an. l.taJ uı.ı-..: .,..., ..... 11ı-- U~J ..... ..ıc.uı .... 

f>n :beş dakika,jca.qar İstanbul ta- Dünkü Eyüp - Hilal müıabaka sonra kaleye doğru ilerliyen ve tam arasında idi. Beşiktaş, bugün saha-
kımı güzel kombine bir oyun gös. .. ndan bir görünü' şut vaziyetine giren Fikrete karşı 
terdi. Fakat bu müddet esnasın- bu suretle bir an ardı arası gel • tarafın yaptığı favli çalarak mu -
da Gençler de ezilmi~ olmaktan miyen şiddetli hücumlar arasında hakkak bir avantajı kaybettirmesi 
çok uzak bulunuyorlardı. Hasım- 1-1 berabere vaziyette nihayete er- şayanı tenkit addolunabilir. 
lan ile adım adım mücadele ediyor di. 
ve kendi oyunlarını karşı tarafa ka Bu devre hakkında verilecek hU 
bul ettirmiye çalışıyorlardı. kilm şudur: 

20 inci dakikadan itibaren Genç Fenerbahçe 20 inci dakikadan 
lerin evveli yavaş yavaş ve fakat itibaren saha hakimiyetini tama-
az sonra daha kati bir şekilde bu mile hasmına bırakmış ve çok dar 
arzularına muvaffak oldukları gö- bir vaziyette kendi kalesini mü -
rüldü. Fenerbahçe, kendi sahası i- dafaa ile meşgul olmuştur. Kale-
c;inde tazyik altına alınmış bir cinin çok güzel oyunu ve oyunun 
halde idi. Vakit ilerledikçe bu taz- bütün sıkleti üzcrlerine yıkılan i-
yik mütemadiyen artarak niha- ki bekin canlı bir mukavemet gös-
yet tahammülü müşkUl bir şekle termesi sayesinde birden fazla gol 
girdi. Fakat bu müddet esnasında yememiştir. Bu safhada Fener ha! 
Gençler yalnız bir tek gol çıkara- tarının mesuliyetleri vardır. 
bildiler. Oyunun bu şekline naza - Gençlere gelince, bili istisna bü-
ran daha realize edici şütçulan ol- tUn takım canlı ve enerjik bir o-

' uyd!, gollerin sayısı daha ziyade· yun çıkarmıştır. 
artmak icap ederdi. Fakat Gençle- İkinci devreye çıkıldığı vakit Fe-
rin çok şayanı takdir olan bu taz- nerbahçe, daha ilk dakikada Ay -
yikleri, hucumları, güzel pasları tanın otuz kırk metre bir mesafc-
ve hatta pek yerinde olmamakla den kaleye çektiği sıkı bir şande· 
beraber, yine biribirinl takip eden lin gole tahavvlil etmesi ile vazi-
tütleri, çok sıkışmış olan Fener yeti 2-1 kendi lehine tebdil etmiş 
müdafaasının canını dişine taka - oldu. Bu gol, Fener takımına ye-
rak gösterdiği azimkar gayretle ni bir enerji verdi. Buna mukabil, 
notralize oluyordu. Bunun içindir ilk dakikadan itibaren Gençler bir-
ki, İstanbul ve Türkiye şampiyo- liğinin yorulmuş, ilk azmini kay-
nunu hakikaten sıkışık bir vaziyet- betmiş bir halde olduğu da naza-
te yakalamış olmakla beraber rı dikkati celbetmiye başladı. Bu 
Gençler, haklan olan tefevvuku suretle bir tarafın enerjisini artır-
sayı adedile ifade edemediler. Yap ması, diğer tarafın ise kuvvetten 
tıkları tek gol, arada ancak mu- düşmesi oyuna başka bir şekil ver 
savatı husule getirdi. Fakat mekte geçikmedi. 
Gençlere bekledikleri bir iki sayı Fenerbahçe şimdi uzun paslarla 
tef evvuku temin etmedi. Devreden ve açıklarla ilerliyor ve gençlerin 

Be11ko~ - Tookapı mcıçında11 bir ccıroqmcz. .. 

Ankara 
Bisıkıet 
Yarışları 

A nkara, 28 <Tan muhabirin -
den) - Bu sabah mü.vtedi

ler arasında tertip edilen bisiklet 
yarışı Taşhandan Etimesuda gidip 
gelme suretiyle 40 kilometre mesa
fede yapılmıştır . 

Sekiz koşucunun iştirak ettiği 
bu yarış, baştan nihayete kadar 
heyecanla geçmiştir. 

Bugünkü koşuda otuz dokuz ki• 
lometre 500 metre tutarında olan 
bu mesafeyi genç koşucular, bir sa
at beş dakika ve 45 saniyede kat_ 
etmişlerdir . 

Neticede Güvenç spordan Nuri, 
bir saat beş dakika 45 saniyede 
birinci, ayni klüpten Yakup dört 
dakika farkla ikinci, ikinciden bi
raz farkla Muhafı~cii:nden iş
tirak eden koşucular sıra ile üçün
cü, dördüncü ve beşinci geldiler. 

Yarıf esnasında bir aralık bi -
sikletinden düşen Yakup, taraftar
larının motosikletiyle yardımına 
uğramış olduğundan hakem heye
tince diskalifiye edilmiştir. 

Bisiklet federasyonu reisi Hüs
nü N a i 1 birinci, G ü ve n ç 
spordan Nuriye saat ve takım bi
rincisi olan Muhafız gücüne de 
bir kupa vermiştir. 

1 nisandan itibaren 15 bölge
de birden ba.şlıyacak olan federa.e
yon &eri yarışları, Ankarada da 
bu tarihten itibaren yapılacaktır. 

BEŞiKTAŞ 

GELiYOR 
İzmir, 28 (Tan muhabirinden)

Şehrimizde iki maç yapan Beşik
taş takımı, yann (pazartesi) eks
Presle Bandırmaya ve oradan Mu
danya yolu ile İstanbula hareket e. 
decektir. Taklm, salı sabahı 1stan
b11JllA ol.Rl'.aictn" 

Eyüp - Hilal maçında netice 
arıyan bir karfılaıma 

ya dün muvaffak olamıyan Sal! -
haddini çıkartmış olduğu halde 
geldi. Takım şöyle sıralanmıştı: 

Meıhmet Ali, l'aci, J<'aruk, Fey. 
zi, Enver, Fuat, Hayati, Rıd\·a.n, 

Hüsnü, Rafet, E;jrd. 
Ege Spor, İzmir Spor, ve Göz

tepe klüplerinin birleşmesile mey
dana getirilen ve Doğanspor na.
mı altında sahaya çıkan takım da 
fU şekilde idi: 

Mahmut, Adnan, l rfan, Toran, 
Hakkı, İsmail, Mehmet, Hallf ı 
Fuat, Ömer, Şeref. 

O yunun ilk dakikaları, takım
ların biribirini denemesile 

geçti. Beşinci dakikadan sonra İz
mirliler, açılmıya başladılar. Do
ğanspor, sağlı sollu tehlikeli akın
lar yapıyor, Beşiktaşlılara cidden 
korkulu dakikalar yaşatıyordu. 

11 inci dakikada sağdan gelen 
bir şandel, Beşiktq kalesinin ö
nünü kanştrrdı ve Doğanapordan 
Turan, 111kı bir sutle lzm.irlllerin ilk 

golünü yaptı. 
Oyunun bundan sonraki safha

sı, mütevazin geçmiye başladı. 10-
15 dakika kadar karşılıklı akınlar
la biriqirini sıluftıran takımların 
vaziyeti, halkı da heyecandan he-
J C.\..cı.u a .-Juı u.nau.J .. "4. 

O tuzuncu dakikadan sonra 
Beşikt&.Jlılann oyununda 

bir açılma, iyi bir inkişaf görülü
yor. Beşiktaşlılar, İzmir kalesini 
sıkıştırıyorlar. 

Bu dakikalarda Beşiktaşlılar o
yuna hi.ki.m vaziyetteler .•. Beşik • 
taşın üstün akınları, İzmirlileri yo 
ruyor ve Doğanspor kalenin mü· 
dafaası için canla başla çalışıyor. 

36 ıncı dakikadayız. Doğanspor 

kalesinin önünde bir karışıklık o
luyor ve Beşikta.ştan Rıdvan, ta -
kımının beraberlik golünü yapı -
yor. Bundan sonra, oyunda fevka 
ladelik olmadı. Birinci devre, 1-1 
berabere neticelendi. 

I
• kinci devreye lZmirliler çok 

canlı bB.fladılar ve derhal 
hakimiyeti tesis ederek oyunu Be
IJikta..şın nısıf sahasına intikal et
tirdiler. Bu hakimiyet, 25 dakika 
kadar devam etti. Fakat, takım, 
bütUn çalışmalarına rağmen mu -
hacirnlerinin topu ayaklarında faz. 
la tutmalan yüzünden bir netice 
alarnadı. Bu sırada Beşikta, mü
dafilerinden Taci, bir çarpışma ne
ticesinde dizinden sakatlandı. O
yundan dışarı çıktı. Beşiktaş 10 
kişi ile oyuna devam ediyordu. 

flilsnü, merkez muhacimlikten 
müdafaaya geçti. Fakat takım çok 
favull~ oynamıya başlamıştı. 

33 ilncU dakikada hakem, Be -
şiktaştan Enveri, kasti tekme vur
duğundan dolayı dışarı çıkardı. 
C: imdi Beşiktaş 9 kişi ile oy
., nuyor. Doğanspor, Beşik
taŞın hu dokuz kişilik kadro ile 
oynayışından istifade etmek için 
azami enerjisini sarfediyor. Do -
ğanspor forvetlerinin bu arada bir 
<;Ok gol fırsatlan kaçırdığı görü • 
lUyor ve netice alınamıyor. 

37 inci dakikadan sonra Beşik
ta.ş tekrar parladı. lzmir kalesi çok 
tehlikeler karşısında idi. Son da
kikalar, Beşiktaşın sıkı akınları i
le geçiyordu. Nihayet, müsabaka, 
1-1, iki takımın •beraberliğile sona 
erdi. 

B eşikta..şlrlar, bugün, dünkU
ne nazaran daha muvaffa

kıyetli, daha enerjik oynadılar. Fa 
kat karşı tarafın bilhassa ikinci 
devredeki canlı ve hakim oyunu, 
Beşikta,ın müsbet bir netice al • 
n1ıısına imkan bırakmıyordu. 
Poğanspor takımı, berabere 

B irinci küıne Istanbul klüpte.. 
rinden, milli kümeye ayrıl. 

mamış olan yedi klübün futbol tur
nuvası dün Şeref stadında ba3ladJ. 
Dün bildirdiğimiz veÇhile, güni.lD 
en ehemmiyetli karşılaşmMı ol&Jl 
Vefa - lstanbulspor maçı, VefalJ. 
lafın Iztnite mtmeler.i viizünd.en ~ 
pı amadı. Vefanın yerineıeaner 
muhteliti getirilmi9ti. Tabii Vet. • 
run lzmite gittiğini haber alan fut. 
bol meraklıları onun yerine çıkacak 
Yediler muhtelitinin maçında ayni 
rekabet havasını hissetmedikleri 
\ 
için Beşiktaş sahasına pek iltif &t 
etmemişlerdi. 

Tenha denebilecek tribünler önüıı 
de Yediler müsabakalarına Süley • 
maniye - Anadolu oyuniyle bat • 
landı. 

Oyun iki tarafın canlı çalışmal&. 
riyle açıldı. Maçın bitmesine bet 
dakika kala, Süleymaniye iki gol 
yapmış, Anadolu ise, bir golle kal • 
mıştı. Anadolunun bir hücumu es. 
nasında, hakemin bir penaltıyı gör. 
mediğini iddia eden Anadolulular 
sahayı terkettiler. 

Beykoz - T opkapı maçı 

• kinci oyun Beykozlularla 
1 Topkapılılar arasında oldu. 

Beykoz hücum hattı iyi yer alarak 
rakibin boş bıraktığı müdafaa 
gediklerinden akarak müessir bir 
oyun meydana getirdiler. Maçm 
nihayetinde Beykozlular 6 - 3 ra. 

kipleri olan Topkapıyı yendiler. 

Hilô.l - Eyüp maçı 

Futbolda hakim oynayıp neti
ce alamamanın ne demek 

olduğunu düna.ü Hilal - Eyilp o. 
yununda gördük. Eyüp kalesi ön • 
!erinde hah dokur gLbi işliyen Hilal 
muhacimlan gol mesafelerindeki 
beceriksizlikleri, geçikmeleri dola • 
layısiyle bir türlü gol atamadılar. 

Hilalin yenilmesine talihsizlik de 
denemez. Dünkü Eyüp kalesine hiç 
olmazsa otuz kere inen Hilalliler, 
yirmi dokuz kere şeytanın ayağiyle 
çelinen topu otuzuncu kere olsun 
bir defaya mahsus olarak Eyüp ka. 
lesine atabilirlerdi. Bir oyunda şan
sın iyi rolü vardır. Fakat şaruıız • 
lığın da bir nisbeti olduğu muhak • 
kaktır. Bir takımın hücum hattı o • 
tuz kere şansız olamaz . 

<Arkası Sa 10 SU 3 de) 

kalmasına rağmen, dün galip ge
len Üçok takımından daha fazla 
bir beraberlikle bilgili bir oyun 
gösterdi. 

Şoıi TEZCAN 



a 

k 
& 

ir 
m 

Umumi Harpte 
·otuz Üçüncü Fırkarim 

. Giristigvi Savaslar· , , 

•••••••••• YAZAN: SALAHADDiN 
GONGÖR 

K orgeneral Emin hatıratmm Umum! hal'be taallflk eden kısımla
rına töyle devam etmektedir. 

General Galip, Hicaz Vali ve ku mandanlığına tayin edilerek cep
heden aynldıktan bir müddet llOnr a, 18 inci fırkanın kumandanlığını 
derııhde ettim. General Galip, Kaf kas cephesi hareketlerine temu e
den birkaç küçük noktayı hatıra!& rmda kaydetmemif, onları da ben 
ta.mamlamak isterim. 

Enver Pa,a, Sank&mlf harekL 
tmı idare etmek üzere cepheye 
gelmif, orada bulduğu iki kolor • 
dunun kumandumı bizzat de. 
ruhde ederek ha.rekita bqlamqtı. 

General Galibin kolordusu, cep • 
hede, mUatakil c;1arak kaldı. Sayın 
ıeneralin hatıralarında kaydetme
diği noktalardan biri, Enver Pa. 
f&nm Sank&mlf f elik etinden ya • 
kasım güçlilkle kurtara.bilmesi 
idi. 

E ... nver Paşa,. bir akşma geç 
vakit yanında birkaç arkadaşı 

olduğu halde, 33 üncü fırka karar
gihı olan Zivin köyüne geldi. Bel. 
li ki dehfetili yorgundu., Bir taraf. 
tan ordunun uğradığı perlfanhk, 
öteyandan. düşmanın ileri hareke
te devam etmesi ve böylece, bil. 
yük ıbir hUlyanrn yıkılıp gitmesi, 
genç başkumandan vekilinin tees. 
•UrUnU arttıran sebeplerdi. Ge
ce, geç vakit, Enver Pa.şa, kolor. 
du kara.rglhmın bulunduğu Ha.
dik köyünden bizi (Zivin) e ça
jn'tıtl. 

Kolordu ~mnandanı General 
Galip ve erkanıharp reisi ııfatile 
ben, hemen yola çıktık. Karanlıkta 
Zivin deresini geçerek Zivin kö • 
yünde Enver Paşaya mülaki c;1-
duk. Başkumandan vekili, ertesi 
günü için, ne yapılacağını, kolor
duya ne emir verildiğini General 
Galipten sordu ~ 

K olordumuz ise, Sankamıt 
taarruzunun ba.şlamasi • 

le beraber cephedeki Rus kuvvet. 
leriyle mücadele ede ede hududa 
kadar gelmiJ ve artık takatten 
düşmUf bir halde olduğu için, hu
dut üzerinde müdafaaya karar 
vermifti. 

Genem Galip, bu karan ve ka. 
rarın tatbiki için kıt'alar& verilen 
emri, bqkumandan vekiline ar. 
zeti. Fakat Enver Paşa, müda
faada kalmak yolunda alınan ka. 
rardan memnun olmamıftı. 

Yüzünü buruşturarak, fU emri 
verdi: 

- Eski karan iptal edeceksiniz, 
ve hemen bir taarruz emri yaza • 
rak bana göstereceksiniz!. . 

General Galiple, ben bir odaya 
çekilerek müdafaada kalmak hu -
ausundaki kararın geri alındığına 
ve yeniden taarruza geçilmesi mu. 
vafık görüldüğüne dair bir emir 
müsveddesi kaAeme aldık. Enver 
Pqaya, bunu başından sonuna ka 
dar okuduktan sonra muvafık buL 
du: 

- Hemen, dedi, kıt'alar& bild1-
ril8in ! Ben de yarın sa.balı erken • 
den, tarueut mahalline gelece,,. 
ğim!. 

Emekli General Emin lıtiklal 
Sautıfıntlıın sonra 

Paşa değişmişti. Kolordunun 
müdafaada kalmak için verdiği 
kararda isabet olduğunu; artık o 
da itiraf ediyordu. Fakat manevi. 
yatı o derecede sarsılmıştı ki, ar. 
tık hiç bir karar ve hatta hiç bir 
tedbir düşünecek vaziyette değil
di. Ka.rargi.hta daha bir kaç gün 
istirahat ettikt,.n saonra, htanbula 
döndü. 

F ırk·a kumandanlığına geçti. 
ğimin ikinci veya üçüncü 

günü idi. Ruslar, büyük ve taze 
kuvvetlerle, fırkamın bulunduğu 

cepheye taarruz ettiler. Bir alayım, 
bozguna uğradı. O geri çekilmek 
üzere iken, takibine gönderdiğim 
bir başka alay da, ötekine kapıla. 
rak geri çekilmeğe başladı. 

Vaziyeti tarassut yerinden tet. 
kik ediyordum. Hemen ata bine -
rek, bozgun askerin önüne geç • 
tim. Ve yeniden tertibat alarak 
vaziyete göre, müdafaa ve taar
ruzlula cepheyi tuttum. Sol cena. 
hımdaki fırka mıntakuında mev. 
cut obüs toplannın da Yardımiyie 
Ruslan ilerledikleri yerden, at-

mağa muvaffak o!duk. Fakat bu 
muvaffakıyet, düşman için olduğu 
kadar bizim hesabımıza da çok 
kanlı zayiata malolmuştu. 
Alayımın cephesi önünde, bin. 

lerce düşman cesedi yatıyordu. 

B ir akşam saatinde, muharebe 
aahasım dolaşmıya çıktım. Dil§ 

man cesetlerinin çokluğundan, bü 

l 
ı 

l 

.. ........ . 
yet te böyle ölWerle dolu bir harp 
sahasında, iJlenmifti. Hemen ta
bancamı çekerek mrma kaputlu 
meçhul adama: 

- Dur! diye bağırdım. 
Durdu, b&fmı çevirdi, bana bak. 

tı. Bir de, ne göreyim 1 Sırtında 

sırmalı Rus kapotu t ... ıyan adam, 
bizim MehmetçiklerdP.D biri değil 

miymiı?. 

B ur.u çağırıp sorguya çek. 
tim: 

- B'J Rus kaputu mende ne an
yor 
Dünyanın en çetin harplerine 

gözUnU kırpmadan giren Meh • 
metçik yalnız kumandanından 

korkar. Zavallının dudaklan tit -
remeğe b&fladı: 

- Efendim.. Şey... . 
Güç halle bana anlattığı §U idi: 

- Urusun gaputunu gördilm 

de efendim... Hani, 11sıcah ta tu. 
tuyi ... Sırtıma giyiverdim.. Benim 
gaputu da ıu yerde yatan Urusun 
üstüne örttüm! • 

(Arkası var) 
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ATINA RÖPORTAJLARI: 12 

.Atinada Türk Sefareti 
Yunanh Dostlarımızda 
. Hayır 

S on Atin& seyahatinden son. 
ra Yunanistan ha.kkmd& 

ha.zırladığım röportaj aeriaini bu • 
günkü yazımla bağlıyorum. Bu aon 
yazıda bir bir kaç mevzu Uz.erinde 
duracağım: 

Rıuşen Eşref ve Atina sefareti -
miz, Yunanlılarm hayır iılemek 

iptiliaı, Benaki Müz.esi ve BaY. 
Ma.kridi ... 
Ruşen Eşref aefir olunca, bil • 

haaaa. yazı i.lemindeki arkadqlan 
aruında: "Acaba ne tarzda bir se.. 
fir olacak 1.,, diye tereddüt göste -
renler eksik olmadı. Zaten ne ka.. 
dar yakma gidilirse çekememezlik 
hi11ine o kadar kesif bir gekilde te 
sadüf etmek adettir • 
Ruşen Eşrefi Atinada, it bqm -

da gördüm ve eski bir yazı arka • 
daşı sıfatiyle çok iftihar duydum. 
Ruşen Eşref, bizim için en mühim 
harici merkezlerden biri olan Ati. 
nada memleketi cidden iyi temsil 
ediyor. Her sınıf halk arasında sev 
gi ve saygı kazanmıştır. Az zaman
da Yunan dilini öğrenmiş ve haya. 
ta tamamiyle kanşmıştır • 

R uşen Eşref Atina.da eski 
mAnada bir s e f i r değil

dir. Hareket dolu bir mümes. 
sil ve iki m e m 1 e k e t ara • 
ıında c a n 1 ı bir bağdır. Yuna
nietana ve Yunan milletine samimi 
bir dostluk ve yakmlık duyması, 

vazifesini kolaylaştırmaktadır. Se. 
fa.ret binamız Atinanın en iyi bi. 
nalarmdan biridir. Ru§en, burada 

işlemek iptilası • 
Yua.n: 

Ahmet Emin Yalman 

bilerek ve aııirya • 
yarak aeçilmietJr • 

Sefaret binıwm 

bqta.n qa.ğı ges. 
dik. Bakım ve i
dare husuaundA 
her tarafta usta 

bir elin izleri • 
:ııi bulduk • 

Sef aretimfzde 
nrilen stivareler 

Atinanm en rağ. 

bet gören ve llevi · 
len içtimai hldise 
leridir. Balkın 

konseyi mUnue. 

betiyle verilen su

vare cidden gU. 
zeldi. Gerek seti • 

rımız ve gerek 
Bayan Ruşen Et
ref, ev B&hibi ro. 
lünü çok iyi gör • 
müşlerdir. j 

Böyle resmt IAL. 

varelerde herk• 
biribirini gördük • 

Atina Elçimiz 8. Ruıen Eıref ten, bira.z danaet-

çok yüksek bir zevkle tadiller yap- tikten sonra ortalığa reamt işlerin 
tırmış, az bir para ile her tarafı ağırlığı çöker. Halbuki sefareti • 
çok iyi tefriş etmiştir. Atinada, mizdeki suvarede ev sahibi relll 
Abdülhamidin eski bir marangozu. o kadar iyi görülüyordu ki suvare 
nu bulmuş, Istanbul yapısı eşyayı sabahlara }.tadar canlı neş'eaiDi 

az bir masrafla yeni bir hale koy. muhafaza etti • 
muştur. 

Bir araya getirdiği diğer eşya da 

Liralık Yeni 
A tina sefaretimizde AtatUr • 

kün 24 mayıs 1918 tarihin. 
de Ruşen Eşrefe verdiği bir fotot· 
rafi gördük. Fotoğrafın üzerindeki 
sözlerden ıu kısmı kıymeW bU' 
hatıra diye naklediyorum: 

üsabakamız 
l - Aç tavuJs kaıdım upe ambannda 

aanu. 
7 - Alı •kc;r tara run ıçındir. 
1 - Anlayana ııvnaındı ua. aııl&ııuYana 

davul 'l&rau u.. 
4 - A t.ı alan U ıkudan ıeçti 
~ - Balık ~ttao kokar. 
6 - Bal tutan pann&I& yalar. 
7 - Bedava tırkc bıald&o tatlıdlr. 
1 - Bet parm&Jı bıı olmu. 
t - Bır tut.ılı ot deveye bcodek atlatD 
10 - BulbuJun çektı~ı dilı belitıdu. 
11 - Dalmaauu bdım1co ordek bqD 

bırakıp luçmdaıı dalar. 
U - l>amdarı duıco tuldeo bilır. 
13 - Davulıın teaı uz&istaD bot ıelir. 
14 - Denw uvında ıercJL 
U - Deoıze duıco Filana urllır. 
16 - Doira 10Fli1em doku kö,.den 

kovarlar. 
17 - El elden ll•tündür. 
la - Ew taralı eski taa. 
19 - EvdelD puaı .;arıı,. G71DU-
20 - EFreu ata bınea çabuk ıner. 
21 - Gulme komtuna ıelir batma. 
22 - Guluou 1evea diluuum de ..... 
23 - Hamama ıırea terler. 
24 - Her boroa kendı çopltltflnd• 6ter 
ZS - Her cila Pllpat pilh Femn. 
26 - Her kovan kendi bacaimdan udlr 
27 - Horoı olür ıoırti c;oplükte k&lar. 
21 - Horoa '°k olan Ferda sabah le\ 

olar. 
29 - it lirOr lrernn ,erer. 
IO - ltlc dalatmad&D. c;alı11 dolqmü 

nlldır 
Si - Kel bat' timtir tarak. 
iZ - Kendı düten atl•~ 
S3 - Keskin sirke bbrna arar. 
S4 - Kona balannuyu yerde bebe 

Abdllrrahman Çelebi derler. 
S5 - Mahkeme bd.,.. mfllk olmu. 
S6 - Mart lc;eri pire d..-n, 
17 - Minareyi c:-lao lnlıfnu banrlar, 
Si - ........ çawala •atma& 
19 - Mum dibıne aıılı •erme&. 
40 - Öfke üe ulbn aararla otanar. 
41 - Para11 •eren dildüttt calar. 
42 - PertembeniD ıeliti carwamtıadu 

bellidır. 
4S - Sel rıdtt. nm lralr. 
44 - Serc;e)'e caba• beredlr. 
45 - la teetisl n J'Ohında kınbr. 
46 - ltlttetı atm nnan rotarda lllU"' , .. "'· 

"Her ,eye rağmen muhakkak blı 
llU• • "'18• U J'Uı U... .... 6 ,,, .... , ~-

imam YB§&tan kuvvet, yalnız ub 
memleket ve milletim haldunclalıı 
payansız muhabbetim değil, bugtt 
nün karanlıklan, aJılaklızlık4n 
prlataııhkJan içinde sırf vata~ w 
haktkat qldle ziya serpmeğe ve • 
ramıya çalışan bir gençlik cana 
ğümdllr •• , 
Ruşen Eşref bize Atına civanm 

gezdirdi. Çok güzel köşler gösterdi. 
Seyahatimizden hepimizin üzerin • 
de bu kadar tatlı bir iz kalmaama, 
Ruşenle beraber geçirdiğimiz saat. 
lerin ve ondan aldığımız intiba.lam 
da çok tesiri olmuştur. 

•• * 
Y unanistan hakkmcıa. yamı~ 

dan geçemiyeoeğim dlfer 
bir bahse geleyim: Yunanlıların 

belki de dünyada birinci geldikleri 
bir saha vardır. O da hayır itle • 
mek itiyadı, adeta lptillsıdır. 

Yunanistanda görülen hayır mtl. 
esseseleri Yunan milletinin lle1"V9t 
seviyesiyle kıyas edilince in.aam 
hayretten hayrete dilfürür. 

Uzak, uzak memleketlerde para 
kazanmağa uğrapn Yunanlılar 

kendi çoluk çocuğıundan evvel mem 
leketini ve milletini dil§Unür. Atı • 
na Univenıiteai, Yunan hUkflmetl. 
nitı bütçeeinden verdiği para ile 
kurulmamııtır. Bu Univeraiteyl 
bqtanbaşa Yunan zenginleri kur • 
mu§tur. 

MUeseee bu zengiııierln bıraktJlı 
vakıflarla idare ediliyor. istidat 
gösterdiğinden dolayı hariçte ta.b. 
ıil etmesi arzuya llyık röıillen tale 
be için de senede iki milyon draJa. 
mi miktannda vakıf vardrr. 

K olordu kıt'a.lan, bu yeni e
mir üzerine, sabah 9af ak.. 

la beraber taarruza geçtiler. Fa. 
kat, bu taarruz, aradan aaatler 
geçtiği halde, bir türlil inkişaf e
demiyordu. 

Vakit öğleye yaklaşmıştı. Ta. 
ra.11Ut mahallinde harekltı tatkik 
eden başkumandan vekili, delıfet
li ıabınnzlanıyordu. Fakat aabır
ııı:lanmak, vaziyeti kurtarmak L 
çin çare değildi. Enver Paşa da bu 
au anladı, tarassut mahallini ter. 
) ederek meyus bir halde karargl
ha çekildi. Karaglhta Enver 

· ylik müfkWltla yürüyebiliyor • 
duk. İşte, tam bu sırada, ölWer 
arasından bir kımıldama hareketi 
gözüme çarptı: üzerinde bir Rus 
zabitinin sınnah kaputu bulunan 
bir adamın, ayağa kalktığını ve 
düşman tarafına doğru yürüdüğü. 
nU gördüm. Kimdi bu? Kaçmak 
istiyen yaralı bir Rus z&Jbiti mi ? • 
Yoksa, bu perişanlıktan istif &de 
ederek, bir suikast yapmağa yel -
tenen her hangi bir dilfman mı ? 

KiJP9N .. j 
~ Numarah resmin ait 

47 - Taı 9'erinde afmlır. 
41 - Tncere ,.,,.r1annut. lıa..,_ bal .... 
49 - Tfttiyt kiran & bir. n ıretfren de.. 
50 - nHrinln döntlp dol•tlP ırldeceti nr 

lrtrlrctl dtlrklntdır. 
11 - o .... cb1ı ta• ... nru. 
12 - Ortlm..tnl bilmi,_ it ltlrl" bn 

Yunan htilrlimati ancak yeni t.. 
sis ve te§ebbüalel" için yardım ma. 
kammda biraz para veriyor • 

Bir tarafta paviyon halinde mo. 
dern bir mUeasese görUyonıunua2 

Kemik veremli çocuklara maJısua.. 
Filin zengin kurmt11.. Diğer ta • 
rafta yetim çocuklara malıma m 
easese diğer fıli.n zengiııiıı paruUe 
yapılmıftJr. 

O anda, tarihi bir sahne gözü • 
mün önünde canlandı: Kosova 
meydan muharebeeinde, Birinci 
Muradı fehit eden Sırplı llilot 
Kabloviçi dtlfÜndü. O kanh clna. 

.. 

olduğu darbımesel 

No. 
29 

&etlrtr. 
ili - Urimttnl " et. batm eonm. 
54 - Odm lstlnw bab belra lraram'. 
15 - Va1anarıaı mama nta17S lıadaı ,. .. ,. 
H - V •Pı tat1 nP'-'•n blmu. 
57 - Ya .. , atm telnneel pelı ftlar. 
51 - Vilrt11ı at nminl antmr. 
H - Zenstnbt oaraa dtlrdlle c;eaeafn ,.,rar. 
IO - Zllik't 01111' fftlllllMlkt-. ena 

olası lraemmalı .. ıı&r. 

A tfna baYır mUeaeaelerhdn a 
ra.amda en dikkate defer. 

lerden biri Benalri mUzetıidir. Be 
(Deva.mı Sa. 10. su 2 ~ 
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1 Şarki Karahisarda bir temsil 

Agrıda Su işleri Himmete Muhtaç 

A khısar, (TAN) - Tanm kre dl kooperatifi umuınt toplantısını 
yapmıştır. Kooperatif bu yıl ortaklarına yann=ı milyon liradan faz 

la ikrazda. bulunmuştur. Yukariki resim, kooperatif ortaklarını içtima
dan sonra blr arada gösteriyor. 

Manisada Açllacak 
Kız Enstitüsü 

Manısa, (TAN) - Vilayetimiz Umumi Meclisi, yeni varidat 
bütçesini 1.298.406 lira, masrafı 1.298.405 lira olarak kabul etmiş 
ve kırk gün süren çalışmalanna nihayet vermiştir. 

Bu içtima devresinde vilayetimizin 

her sahada inkişafını temin edebile- ı ı• •++ 
cek çok önemli kararlar verilmiştir. z m 1 e 
Bu cümleden olmak Uzere, manisa-
da kırk dokuz bin lira sarfile yapıl- s T 
ması kararlaştırılan ilkokul binasının u ve o z 
kız enstitüsüne tahsis edilmesi düşU
ııülmüş ve köy kalkınması için beş 
yıllık program tatbiki esasları tcsbit 
edilmiştir. 

Yapılan seçimde daimi encUmen 
ualıklanna. Fahriye Akşit (Eşme) 

Mehmet Tayis (Akhisar). Mazhar ya 
zar (Alaşehir), Etem Polat (Kula) 
seçilmişlerdir. 

İçtima devresinin kapanması mü 
... ..,~ı.~ ı..:.ı- :rı...ıı. r ... Uoı, n~cclAo& u 

mumi azalan şerefine Halkevi salo
nunda 100 kişilik mükellef bir ziya -
fet vermiştir. Bu ziyafette İlbay Lüt- J 
fü Kırdar Tüm komutanı General 
Ali Rıza Artunkal, General Münir, J 
bilttin meclis üyeleri, daire direktör
leri, hastaneler baş hekimleri, parti 
yönkurulu. Halkevi idare heyeti, şu
be b9"kanlan ile bütün banka. direk
törleri bulunmuşlardır. 

Balyalarla 
Gönderilen 
Elbiseler 

Biga, (TAN) - Muhtelif köyler
den toplanan eski çoraplarla kulla -
nılmış elbiselerin her ay balya balya 
ihraç edildiği görülmektedir. Kimle -
rin kullanıp yıprattığı belli olmıyan 
bu fersude eşyanın naklinden evvel 
dezenfekte edilmesi kimsenin aklına 
ıelmemiştir. 

İzmit, (TAN) - lzmiti tozdan kur 
tarmak için belediyenin esaslı tedbir 
ler alması beklenilmektedir. Bugtin 
bütün lzmitlile: tozun dehşetinden 
şikayetçi vaziyettedirler. lzmitin 
meşhur Çene suyu damacana.sının 

i,5 kuruştan satılmMı da çok defa 
şikayetlere yol açmaktadır. Belediye
nin varidat temin etmek maksadile 
<ıuyu pa.hc.lı :,a.ttırmaıu doğru görül
memektedir. 

·Kim Ateş 
Etti? 

Orhangazi, (TAN) - Dava vekili 
Mehmet Rıfkının kızını alan polis 
Nuri, karısını yeni memuriyet yerine 
götUrmek istemiş, e.şi buna ·razi nl
madığı için ara1arında kavga çık
mıştır. Bu sıra.da kadın, patlıya.n bir 
tabanca kurşunu ile yaralanmıştır. 

Kadın, bir yaşındaki çocuğunun 

tabanca ile ovnarken bu kazava se
bebiye verdiğini söylüyor. H~lbuki, 
kendisini kocasının vunnuş olduğu 

sanılıyor. Adlive. meseleyi tahkilr et
mekle meşguldür. 

Akçakıılada Bir Ölüm 
Yozgat, (TAN) - Akdağ madeni 

kazasına bağlt Akçakışla kövUnden 
Mehmet pir ağacın altında Öıu bu
lun muştur. Adliyece tahkikat icra 
olunmaktadır. 

1 B.ir Ortamektep 
için Müracaat 

Tesisi 
Edildi 

Karaköse, (TAN muhabirinden) - Şarki Anadolunun son kö
şesini teşkil eden Karaköse, küçük, fakat her türlü gelişmiye el
verişli bir şehrimizdir ve Ağrı Vilayetinin merkezidir. Vilayet 
arazi~i ~ok verimlidir. Halkın çoğu çiftçidir. Buğday, arpa, çav
dar gıbı mahsuller yetiştirilmektedir. Fakat, ziraat aletlerinin 
iptidai oluşu topraktan tayıkile istifade imkanım güçleştirmek
tedir. 

Bu mıntakaya hükumet tarafından --·-----------
fenni ziraat vasıtaları gönderildiği 
ve halka da fenni ziraat usulleri öğ
retildiği takdirde mahsulatın yüzde 
70-80 nisbetinde artacağı muhakkak 
tır. 

1 ktısadi vaziyet sönük 
Vilayet arazisinden geçmekte o -

lan "körçay., ve "Murat., irmakların 
dan istifade edilememektedir. Zira 

Tokatta 
Bir Kedi 
Meraklısı 

bu•nehirler toprak seviyesinden aşa· ·r okat, (TA.ı.'J') - Reşadiye 
ğtdadır. müddeiumumisi Bay Nizamet 

Ağrının ekonomik ve endüstri du- tinin eşi olan Macar bayan, 14 kedi 
rumu sönüktür. Birtakım köylerde beslemektedir. Bayan, bu kedilerin 
el tezgahlarında hah ve kilimler do· ı günlük yiyeceklerini tedarik için bir 
kunmakta.dır. kasapla kontrat yapmıştır. 

Vilayet merkezindeki hususi mu - Fakat, bu on dördün en sevimlisı 
hasebeye ait halı tezgahında yapılan olan "piyango,, geçen hafta içinde 
halılar, Isparta halıları derecesinde- hastalanarak ölmüştür. Bu hadise, 
dir. bayanı büyük teessüre uğratmıştır. 

Hududa yakın olması dolayısile bu "Piyango., için betondan bir mezar 
rada. ara sıra. kaçakçılık vakıaları yaptırılmış ve bir havlu içinde oraya 
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görülmekte ve bununla geniş mik · gömtilmUştür. Reşadiye halkından 
yasta mücadele edilmektedir. birçoğu Macar bayanı ziyaret ede • 

Y eni in faat artıyor rek kedisinin ölümünden dolayı te • 
Son yıllara kadar pek geri kalmış essürlerini bildirmiş'ler ve kendisini 

olan Karakösc, bugün az çok ma • teselliye çalışmışlardır. 
mur olmıya doğru ilerlemektedir. 

Birkaç yıl sonra tamamile değiş -
miş olarak önümüze çıkacak olan Ka 
rakösede Ordu evi, bulvar ve nümu· 
ne evleri ve diğer sürll inşaat yapıl· 
maktadır. 

Ayvalıkta 
Denız avlar! 
Ayvalık (<J' AN) - Şimdiye kadar 

yalnu kara avcılığı ile mcı;gul olan 
Ayvalık avcılar klübü, bundan son
ra deniz avlarile de uğraşınıya ka -
rar vermiştir. Klüp, bir deniz motö-

Şarki Karatıisar (TAN) - Halk evi temsil kolu azası, buradaki fakir· 
ler menfaatine "Hedef,, piyesini sah neye koymuşlardır. l 
Gönderdiğim resim, muvaffakıyet gösteren gençleri temsildeki kıya • 

fetleriyle bir arada gösteriyor. 

Vilayetin bugün en lüzumlu ihti -
yaç;arı arasında su işlerinin düzeltil 
mes'i, bir hamam ve ortameklep in
şası gelmektedir. Civarda hamam 
yoktur. Halk Uzun hamam denilen 
ve ~hrln yakininden geçmekte olan 
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körçaya yıkanmaktadır. · rü almak Uzere olduğu gibi icap eden •••••••••••••••••••••••••••'tıııı diğer hazırlıklar da bitirilmiştir. , 
Ağrı ili mmtakasında (21) ilkmek 

tep vardır. Bunlann ikisi vilayet mer 
kezindedir. Okul binaları muntazam 
drr. Ve faydalı kitapları ihtiva eden 
kütüphaneleri vardır. Merkezdeki ilk 
okullarda 480 talebe mevcuttur. Bun 
tarın müze, kütüpane ve eczane dolap 
lan çok mükemmeldir. 

Halk, burada bir orta okul açıl
ması için birçok defalAr müracaat -
!arda bulunmuıdardır. Karaköse ~enç 
lerinin hiç olmazsa orta tahsilden 
mahrum olmamaları idn bu mUra -
caatıann naza.n dikkate almmaın li-
zımdır. 

Sıvaıta Bir Ta1eb~ 7.S Seneye 
MahkUm Oldu 

Sivas - Lise 8 inci sınıf talebesin 
den biri, yolda kavga ettiği 18 y~ın 
da arkadqı HUseyini bıçağile öldür 
müştür. 

Katil derhal muhakeme edilm~ ve 
7,5 sene hapise mahkfım olmuştur. 

Klüp binası tamir ve tefriş edil -
miş, bir de radyo satın alınmıştır. 
Hemen her gece kltibtin salonunda 
toplanılarak avcılık hakkında müsa 
haberlerde bulunmaktadır • 

Burlıaniyede park ve ıazino 
Bürhaniye (TAN) - Belediye, Ka-

rınca deresi civarında bir park ve ga 
zino yaptırınaktadıır. Dere, üzerinde 
yeniden inşa edilen beton köprü ve 
civarın kıymetini artırdığından be -
lediye imar faaliyetini daha ziyade 
karınca deresi kl8mında teksif eyle· 
mektedir. 

Kavakta Yeni 
Çalışmalar 

Sivas, (TAN) - Kavak nahiyesi
nin. köy kanunu tatbik edilmektedir. 
Birçok köylere temiz içme suyu ge-

Kanzuk Saç Eksiri 

KOMOJEN 
Saç!arın köklerini kuvvetlendi • 

rir. Dökülmesini keser. Kepek

leri tamamen gi::lerir ve bU -

yüme kabiliyetini artırarak saç -

lara yeniden hayat verir~ Koku -

su latif, kullanışı kolay bir saç 
eksiridir. 

lNGILIZ KANZUK 

ECZANESi 

BEYOCLU - ISTANBUL 

Biırçok yerlerde olduğu gibi burada 
da ölülerin iç çamqır1an ve elbi- ====-====-===============-==-=-======;:::= 

l ~ neboluda sevindirilen yavru ıarl 
tirilmiştir. Sıhhi halalar yaprlmakta, 
ahırlar evlerden ayrılmaktadır. ı 

Kuvvetli varlıklar eeleri ya fukaraya verilmekte, ya
hut köy köy, ~hir şehir dola.şan satı
eılardan alman ıepetlerle değiştiril-
mektedir. a 

Ölülere ait olan biraz iyice eşya -
nm da müzayede ile satıldığı ve bun 
lııın ekseriya köylülerin aldığı görül· 
mektedir. 

Bütün bu alış verişlerde, teberrU -
lerd~ ölülCrden kalma eşya de
senfekte edilmemektedir. 

Alakadarların bu meseleyi ehem
miyetle gözönUne almalan sağlık ba 
kınımdan çok lüzumludur. 

Merzifonda Bahar 
Merzifon (TAN)- Şubatın 15 in. 

denberi burada tatlı bir bahar hava-
111 devam ediyor. Çiğdemler açmış, 

bütün halk kırlara dökUlmüştUr. 
:Buradan, uzak dağların te1>9indeki 
kan seyretmek insana ayn bir zevk 
yermektedir. 

Havalar böyle devam ederse bu se 
e meyva ve sebze bol olacağı için 

dlll"llJllrroiler memnundur. 
Mahrukat fiyatları bittabi düşmUş 

. Fakat et pahalıdır ve kilosu 40 
pnışa satılmaktatiır 

tnebolu (TAN) - İnebolu Kızılay Kurumu, yılbaşında verdiği balo hl· 
sılatmdan kalan para ile kasabamız okullarında bulunan 23 yoksul y11.v
ruya elbise, kasket, potin dağrtmışt ır • 

Yukarı ki re.cıim, giydirllen bı1 yav rulan göstcrivor. 

Kavak nahiyesinin Sıvas - Malat
ya - Erzurum demiryolu güzerga
hında bulunması, köylünün yoğurdu 
nu, yağını, buğdayını haftadan haf. 
taya ~hre kolayca getirmesini temin 
eylemektedir. Siloya merbut buğday 
alım heyetleri de köylUntin ayağına 
kadar gelip buğdayını almaktadR'. 

A.BoNE BEDELi 
Türkıye Ecnebi -t400 Krı. 1 Sene 2800 Krt-
7SO • 6 A.1 ısoo • 
400 " s ~1 • 00 

O 
o • 

l!I " 1 Ay SOO 
ff!;lletlraraaı Posta lttihad~a 

dahı 0 mıyan memleketler ic;in 
50 • ı& • 9 • 3.5 ~radır. 

w an 

Nahiye içinde en çok buğday ve 
arpa yetiştirilmekle beraber yılanlı 

d~ğ eteklerinde koyunculuk ta inki -
şaf etmiştir. 

Kavağın 00, kilometre şimalinde • •••••••••••- • 
ve bir vadi içinde bulunan yılanlı kap Zührevi ve cild haıtahkları 
ııcalan kangal belediyesi tarafından .... r . Hayrı· 0 .. me 
idare edilmekte olup fışkıran ııııcak "' 

l su beton bir havuz içine alınmıştır. d 
Yazın kaplıcanın etrafına kurul"'n )ğle en_, Sonra Beyoğlu Ağacamı 

" rarsısır .-.ıı No '3rn Telefon 4~!">~ 
çadırlarda yatıp kalkanlara, böylece 
hem kaplıcalardan ifltifade ve hem de 
tebdilihava edenlere tesadüf olun • 
makta.dır. 

En büyük hızlannı kendi iç 
cevherle~nden alırlar. Var

lığını iç cevherinden alan 

Krem Pertev 

Kendine benzemiye çalışan 
müstahzarların daima fev
kinde kalmıştır. Bunun da 
sebebi, ba.şkasını taklide 
özenmemesinde ve yarattığı 
kıymetin sahibi kalabilme. 
sindedir. 

Dikkat ediniz ki: TAKLtD 
daima (benzer) idir, hiç bir 
vakit asıl olamaz. 

Orhanıazide tüt iln 
Orhangazi <TAN) - Gemlik inhi 

sar idaresi burMan 120 bin kilo tü
tün satın almıştır. MUbayaa fiyatları 
1~ • 20, 60. 80 knrıuş ıtraamdJ\ temPV• 
vüç etmiştfr. 

KERBELA YAKASI '.·. 
ALI, HASAN ve HÜSEY.İN ·:. 

tarihi. mf'rakh f eıer. Forma forma 
çıkmakdadır Maarif Kitaphaneıinde Forması ~~ kuruıtur. 
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ASKER GÖZILE: 

No. S 4 
Yazan: Ziya Şakir 

Mervan Sevgiye 
Niçin Hasret 
Çekiyordu? 

Çekoslovakyaya Karşı 
Bir Alman Taarruzu 
Yapılacak Olursa 

Evvelki 

E 
K11ımların Huli.aaaı 
mevilerin ü~üncti halife
si Mervan, karanlık 

zindanda kendisine suikast va.. 
pacağı idwa~ile inlemekte oİan 
za\'allı blr mnhhllmu işkence ile 
söyleterek çekitaşı altında öl
dürttü. 

Sonra ha-
rem dairesin 
deki sevgili
si Seli.menlıı 
yanma gel
di. Haremde 
heyecan ve 
ihtiras dolu 
bir IU}k sah
nesi başladı. 

Seli.me , 
.KQfe zindan 
lannda Eh
libeyte mü -
Z8haret et -
tiğl lçin mah 
pus bulunan 
Muhtarm ar 
tık serbest 
bırakılmuı -
nı istiyordu 
ve fU 8&&tlerde halife-
ye lstedfğinJ yaptl!'abilecektl. 
Kadın, nihayf!t hallfe)i ikna 

etti. llnlıt.l.rın lıf~ bir zaman 
F.Jılfbeyta mü;ı.abir olmadığını, 
hatta Hasan taraftarl:mnın 

kendisini •e•ıelerce 18.oetle 8.11-

dıflm söylt-df. 
Mervan,~ bu lfvebaz 

ya.I\'annalan karpsında daya
namrya.rak divan katibine ıu 

emri nrdl • 
"- İboi Zh·ada. bir mektup 

yamuz. Mahtar Kôfe eşrafnim 
huzuııuıda işleıinı.lze müdahale 
etmemek h~u'\unda teminat 
-verdikten 50nra serbMt bll'&
kılsm.,, 

Emirden sottr:ı, sahne ylııe 

öyle: Aşk ve hev~an ••• 

M ervan'm kalbini esir eden 
bu aşk o kadar kuvvetli 

idi ki; eğer · (Selame) , ondan daha 
büyük şeyler isteseydi, (Mervan) o 
talepleri de derhal kabul etmek
te zerre kadar tereddüt et
miyecekti. Çünkü, altmış beş ya
tma girmiş olan bu adam, bütün 
bu hayat müddeti zarfında hiçbir 
kadın tataf mdan sevilmemiş.. Her 
kadın, onun aşkını nefretle reddet 
miştL 
Halbuki; 1 ay evvel Kftfeden gel
miş olan, ve o zamandanberi de 
aaraymda yaşamakta bulunan (Se

lame) ilk defa olarak ona kollarını 
&çllllf: 

- Seni; dUnyanm en genç ve 
en güzel erkeklerine tercih ede • 
rim, demiştL 

ı,te; Seli.menin bu sözleri, a,
ka haaret çeken ihtiyar Mervanm 
kalbini tiril tiril titretmiş.. Artık, 
kal.binin ve hisleriajn bütün var
lığını, bu hurma rengi .e-özlil Ku
fe dilberine vermişti. 

M ervan, niçiııı sevilmemişti .• 
Bütiin hayatında, sevgiye 

niçin hasret çekmişti? .. ÇUnkU bu, 
onun ezeli nasibi idi Tabiat onu 
yaratırken, sevilmemiye mahkum 
etmişti. 

1 O, bu mahkii.miyetin acısını, da
ha doğduğunun üçüncü gününden 
itibaren çekmişti... Kendisi, (Me
dine) de dünyaya gelmişti. O ta -
rihte, yeni doğan çocuklan, (Haz
reti Muhammed) e takdim ederek, 
onun duasına mazhar etmek i.det
ti. Onun için babası da ?dervanı a
lıp getirmiş: 

- YA., ResUIUllah.. Evlldmıa 

hayır dua et. 
ı Demişti •. Fakat (Hazreti Mu • 
hammet) henUz daha Uç günlük 
olan bu kıpkızıl çehreli çocuğun 

yUztınU görür görmez, fena halde 
tlUinmlş; hiçbir fey Böylemedeıı 

ma iAde etmia .. Fakat o kapı-

dan çıkar çıkmaz, yanındaki esha
bına dönerek: 

- Yüzünden, mel'anet a.kıyor .. 
Mel'un oğ,Lı,ı,, mel'un. 

Demişti. 

Mervanm babası, Emeviye h~ 
nedanmrn oldukça nUfuzlu bir rük 
nü idi. Fakat, ahlak düşkünü bir 
adam olduğu için ondan herkes 
nefret ederdi. Nitekim, kısa bir 
müddet sonra; yine böyle ahlaki 
bir meseleden dolayı, (Hazreti Mu 
hammed) ta.rafından Medin.eden 
tardedilmişti. 

Mervan da babasının ahlakına 
tevariıs etmişti. Kısa boylu, çok 
büyük kafalı, kıpkızıl çehreli bir 
adam olmakla beraber; gençliği -
ni, en iğrenç ahlak sefaletleri pe 
şinde ,geçirmişti. Yaşı kemali bul
duktan sonra da, siyasi entrikala .
ra girişmişti. 

(Kerbela vak'ası) adındaki ese
rimizde bütün tafsilatile arzetti -
ğimiz veçhile (İmamı Hasan) ı, 
pek mahirane bir şekilde zehirlet
mif .. Artık ondan sonra da, gerek 
(Muaviye) nin nezdinde, ve gerek 
Emeviler arasında çok miihiın bir 
mevki elde etınişti. 

F akat Mervan, en büyük ze
kbını hayatının en son 

demlerinde göstermiş.. Maharetle 
çevirdiği lbir entrika sayesinde (Hi
lifet) mevkiine, ve (Emevf salta
natı) nm riyasetine geçmişti. 

Bu mevki, insanlarm vi.stı ola
bileceği ikbal şahikasının en son 
merhalesi idi. Böyle olmakla bera
ber, Mervan hayatından memnun 
değildi. Çünkü; bir taraftan siyasi 
hasımları onu.n hayatına kasteder 
!erken; diğer taraftan da ona bu 
muhteşem hayatın zevk ve süruru 
nu kana kana tattıracak bir kuv • 
vete malik değildi ... İşte, bu iki en 
dişe ve husran içinde iken birden -
bire talii ona. yir oluvermiş .. Kfıfe 
li doetlarından biri taırafından (Se
lime) adındaki bu müstesna çöl 
dilberi saraya takdim edilmekle be 
ıraber, diğer taraftan da, en kud
retli hasmı olan (Abdullah bin Zü
beyir) tarafından kendisini öldür
mek için gönderilen fedai ele ge
çirilmişti ... Çok garip 'bir tesadüf 
eseridir k1: bu fedainin işkence o
dasında, ağır bir çeki ta.şmnı al
tında, çatır çatır kemikleri kınla
rak öldürüldüğü giln; (Se1ame) 
de artık aşkmm bütün cömertli -
ğini göstermiş .. Bir aydanberi iş
tiyak at~lerl içinde yanıp kavru -
lan ?dervanı, sevginin en leziz ı:ıa-

rabile sermest etmL,ti 
Fakat.. bu tatlı sarhoşluk , u

zun zaman devam etmemiştı. • ra
dan bir ay kadar zaman geçer geç· 
mez; bir gün (Selame) ansızın 

kayboluvermişti ... Mervan, bu me
şum haberi aldığı zaman; o kadar 
büyük bir heyecan geçirmişti ki, 
herkes onun çıldırmasını beklemiş
lerdi 

(Arkası var) 

Musikinin 
Her ıUztıin bir kusuru olur, der 

ler. Musiki de bir nefis san'attir. 
belki nefis san'atlerin en incesidir, 
insanın duygularını inceltir, ter -
biye eder, sağlığa faydalı olur, 
amma bazı zararları da vardır. 
Meşhur bir adamın dediği &ibi, 

pahalı bir gürültüdür, diyeceksi· 
niz. Onda da hakkınız olabilir. Fa
kat benim söyliyeceğim mahzur -
ları, faydaları gibi, yine sağlık bah 
sindedir. 

Kalabalık bir musiki bandosunu 
dinlerken, belki, dtkkat etmişsiniz 
dir. Artistlerden kimisinin saçlara 
çok olur, kimisinin de, aksine ola 
rak, saçlarını büsbütün dökülmüş 
görürsünüz. Musikiye meraklı bir 
lngiliz hakimi de buna dikkat et
miş. Sonra da çok saçlı ve hiç saç 
sız musiki artistlerinin istatiıtiii 
ni tutmuf, istatistiğin neticesine 
göre manalar çıkarmış: 

Onun rivayetine göre musikinin 
tesiri musrki aletinin cinsine göre 
değişir. Piyano, keman, kemançe, 
kontrbas saçları uzatır, çıoğaltır • 
mıf. Madenden musiki boruları da 
saçları bef altı yıl içinde büsbütün 
döktürürmüş. Kllrnete, flavta gi
bi tahtadan borulara gelince on • 
ların saçlar üzerine hiç tesiri ol • 
mazmış .... 

Musiki aletlerinin bu yolda te • 
siri, sadece istatistikle değil, me • 
kanizmasile izah edilinciye kadar 
o lngiliz hekiminin rivayetine inan 
mak istemezseniz, haksızsınız de
nilemez. Şimdiki halde, musiki ar 
tistlerinde saçların ya çok uzun, 
vatıut bü•bü+iin dökUlmU• oltııuı 

•••••••••••••••••••••••• 

S on haf. 
ta 1 a -

rm başlıca si. 
yuf hadiseleri l!I! 
olan Ingiliz - I
talyan gerginli • 
ği ile Ispanya ~;EZ~ 
meselesi yeni bir 
Avnıpa harbine 
sebep olması fi1İ~~~;, 
muhtemel bul·u -
nan bir meseleyi 
ideta unuttur • 
muş gibidir. Bu 
mesele Almanya 
ile Çekoslovak. 
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• .. • ... "' ' • :.ı namzet bir vazi • sız olmıyan bır . 
harptir. Almanyanın komşularına nazaran askeri vaziyetini gö:.teren kroki y~te gırmesini te. 

A vrupanın siyasi ve askeri 
mahfilleri, Sovyet Rusya 

aleyhine genişlemek istiyen Al
manyanm günün birinde Çekoslo
vakyaya karşı tecavüzi harekata 
geçeceğini tahmin eylemekten ve 
böyle bir tecavüzün yeni bir dün
ya harbine yol açacağından kork
maktan bugün dahi uzak kalmış 
değildirler. 

Gerçekten, Almanların Soyvet 
Rusyadan zaptedecekleri araziyi 
Polonyaya terketmelerine mukabil 
Polonyadan bir kısım arazi tavizi 
alacakları hakkında ötedenberi i· 
leri sürülmüş bir fikir vardır. Bu 
fikirden başka, büsbütün ihtimal
den uzak olmıyan, diğer bir nok
tai nazar da Almanyanm doğru
dan doğruya Ukraynayı zapt ve 
ilhak etmek istemesidir. Ukrayna. , 

Zararları 
musikinin zararlarıdır diye sayıla
maz. 

Ancak, m~sikinin, ifrata gidil • 
diii vakit, sağlık üzerine gerçek 
ten zararları vardır. Mesela piya
no çalanların daima oturarak ça
lıtma.larından birtakım mahzur • 
lar meydana çıkar. En hafifi - mu 
siki gibi yüksek bir güzel sanat • 
tan bahsederken böyle şeyleri söy 
temek terbiyeye muvafık düşmez 
amma, hekimlikte insan bazan ter 
biyesini de unutınıya mecbur o
lur • evet, piyano artistleri ıçın 
musikinin en hafif mahzuru inki
bazla basur memeleridir. Bu ar -
tistlerin benizleri koyu sarı olur, 
bazıları şeker hastalığına tutulur
lar, hep oturmaktan. Kadınlardan 
piyano artistlerinde, mesleğinden 
dolayı, kan kaybedenler ·de görü -
tür ••• Sonra piyano artistlerinin 
kollarile sarfettikleri kuvvet te ina 
nılamıyacak derecede çoktur. Pek 
çok yorgunluk, kollara uyuşukluk 
verir. Bu derecede yorgunluktan 
kollarının kulunca tutulanlar da -
bereket versin ki az olarak • görü 
Ulr. 

Keman ve onun gibi ayakta ça
lınan aletlerin verdikleri vaziyet • 
ten - bayağı bir yorgunluktan baş
ka • bir zarar gelemezse de kolla
rın hareketleri pek yorucudur. He 
le keman artisti sol elir 1 ı parmak 
larını daima teller üzerinde gez -
dirmiye mecbur olduğundan ni -
hayet bu elinin parmaklarında duy 
gu az,lır. Alafranga musiki alet -
terinden rUbab, kitara gibi doğru
d1111 dofruya oarmaklarla calınarı 

nın Almanyanın iştahasını ne de
rece kabartmakta olabileceğini an
layabilmek için büyük harp sonla
rında bu ülkeyi elde etmek maksa
dile Almanların sarf ettikleri gay
reti hatırlamak ve Alman toprak
larının 70 milyona yaklaşan Alman 
nüfusunu besliyebilmekten aciz 
olduğunu gözönünde bulundurmak 
icap eder. Gerçek, her türlü sana
yi itibarile çok ileri gitmiş olan 
Almanya gelecek bir harpte, bü
yük harpte olduğu gibi, açlık teh
likesine maruz kalmaktan lfork· 
maktadır. 

O nun biricik zayıf tarafı bu
dur. Almanlar bu tehlike

yi önlemek için bir taraftan Hol
landada bir takım geniş ve verimli 
araziyi, el altından, kiralamakta 
oldukları gibi diğer taraftan da 
mühim miktarda ihtiyat hububat 
ve erzakı elde bulundurmaktadır
lar. Ancak bu tedbirler Almanyayı 
tatmin edemiyor. Nüfusu hergün 
çoğalan, elinde müstemlekesi bu
lunmıyan ve bir açlık ablukası ha
linde kendisine lüzumu kadar er
zak yetiştirmeğe kabiliyetli hiç bir 
yakın kom.şusu mevcut olmıyan bu 
memleket, müstakbel projelerini 
tatıbik mevkiine koyabilmek için, 
en evvel bu yiyecek meselesini kö
künden halletmeğe mecburdur. 
Almanya gerek harpte gerekse 
sulhte yiyecek noktasından başka
larına muhtaç olmanın ne büyük 
bir zaaf olduğunu biliyor. Ve ken
disi için en mükemmel bir erzak 
anbarı hizmetini görebilecek olan 
Ukraynayı elde edebilmekle bir 

aletlerin artistleri parmaklarında 
hasıl olan nasırlardan belli olur
lar. Bizim ut mızrapla çalındığı 
için nasır yapmasa da~ teller üze 
rinde dolaşan sol el parmakların
da duygunun azalması ve iki elin 
birden ziyade yorulması tabiidir. 

Madenden veya tahtadan borulu 
musiki aletlerinin mahzurları da
ha kat'idir. Bunların göğüs üzeri 
ne tesirleri • bazı.memleketlerde • 
asker musikacıları arasında epey 
ce tetkik edilmiştir. Boru çalan ar 
tistler verem hastalığına daha zi
yade müstait olurlar. istatistikle
re göre onların arasında vereme 
tutulanlar iki misli derecede daha 
çoktur ... Bununla beraber boru 
musikisi, ifrat derecede değil, mu -
tedil derecede ve bir usul altında 
veremden korunmak için bir vası
ta olarak kullanılır. 

Musikinin sinirler üzerinde mah 
zurlarına gelince en mühimleri 
bunlardır. Fakat bu, uzun ve acık
lı bir bahistir. Başka bir gün sıra· 
sı gelirse, onu da konuşuruz. 

Ancak şimdiden söyliyeyim ki, 
musikinin mahzurlarının hepsine, 
pek tesirli çare de vardır: ifrat• 
~itmemek ... 

I 

mın eder. 

A lmanyanın şarka doğru 
ıe Sovyet Rusya aleyhine 

olarak genişleme arzusun un hedet 
ve maksadı, sebep ve istikameti 
yukarıda mütalea ettiğimiz iki şık. 
tan hangisi olursa olsun orta yer
de mevcut olan bir hakikat varsa 
o da bu emelini tahakkuk ettirebil
mesi için Almanyanın evyela çe. 
koslovakyayı istila etmek mecbU
riyetinde bulunuşudur. Almanya 
bu maksatla ne gibi bir plan ta
savvur etmi§ olabilir? .. Birkaç sa. 
tırla bu mevzua temas etmek isti
yoruz : 

Umumi bir Avrupa haritasına 
bakılacak olursa Almanya ile Çe
koslovakya arasında hududun şek· 
li birdenbıre göze çarpar. Gerçek
ten, Çekoslovakya arazisi Alman 
toprakları içerisine doğru girmiş 
vaziyettedir. Daha doğrusu Al· 
manyanın cenubu şarki hududu, 
esatıri bir mahlukun ağzı gibi, Çe
koslovakyayı dişleri arasına alm11 
bir manzara gösterir. İşte bu hu
dut şekli Almanyanın Çekoslo
vakyaya karşı vukuu muhU!mel 
bir taarruzda mühim rol oynıya. 
caktır. Bunu asker olmıyan kari
lerin de anlıya.bileceği bir şekilde 
izaha çahş~lrm: Ağzımıza dayanan 
düz ve geniş satıhlı bir maddenin 
kemirilmesi ne kadar güç ise d1f'
lerimiz arasına alabileceğimiz şek· 
le konulmuş olan aynı maddenin 
kemirilmesi ve hatta bir lokma gi· 
bi, koparılması o kadar kolaydır. 

I
• ~e, hudut vaziyetinin ica

bı, bu benzeyişe uygun o
larak, Almanlar da Çekoslovakya.. 
nın garp parçasını ilk hamlede ko
para bilmek maksadile kuvvetleri· 
nin mühim kısımlarını hem şimal
den, hem de cenuptan taarruza 
sevketmek istiyeceklerdir. Şekil 

itibarile şimaldeki hudut kısmı &• 

sıl büyük Alman kuvvetlerinin bu
radan taarruza geçmelerine çok 
müsait ise de Almanların böyle 
harekdt edebilmeleri harbi siyase
ten iyi hazırlıyabilmelerine bağlı
dır. Yani Almanlar Polonyanın dost 
luğundan veya, hiç olmazsa, mut
lak bitaraflığından emin olmalıdır 
ki asıl büyük kuvvetlerini şimal 
mıntakasından ve bilhassa Brea
lav civarında ileri harekete geçir. 
sinler. Aksi halde, yani Polonya
nın vaziyeti Almanya için şüphe
li kaldrğı takdirde, Almanlar asıl 
büyük kuvvetlerini Çekoslovakya
nm cenubu garbi hududu üzerin
den sevketmeği en doğru hareket 
olarak kabul edebilirler. Let · 
nm Almanyaya karşı vaziyeti uf• 
heli olmasına rağmen Almanların 
şimalden ve bilhassa Polonya ve 
Çekoslovakya hudutlan arasında.. 

ki dar mıntakadan harekat yapa-
< Arkuı Sa. 10. Sü 1) 

• 
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Çekoslovakyaya Karsı 
' Bir Alman Taarruzu 

Yapılacak Olursa 
( Başı 9 uncuda ) 

caklannı farz ve tahmin etmek 
mümkün değildir. Çünkü Polon
yanın şüpheli vaziyeti Al -
manya aleyhine döndüğü tak
tirde bu nuntakadan harekat ya. 
pacak olan Alman kuvvetleri Po
lonya ve Çek kuvvetleri arasında 
sıkışmış kalmış, tabiri mahsusile 
toıbaya girmiş olurlar. Bittabi Al
man yüksek sevki idaresi böyle bir 
hataya düşmiyecektir. Binaenaleyh 
Alman taarruzunun asıl sıklet 

merkezini tayin edecek olan şey 

Polonyanın alacağı siya.si vaziyet
tir. Eğer bu siyaset Almanlar le
hine ise asıl bl\yük Alman kuvvet
leri şimalden ve Breslov üzerinden 
cenuba doğru; bu siyaset Alman
lar aleyhine ise mevzuu bahs bU
yük kuvvetler cenuptan şimali şar· 
kiye doğru taarruza geçecekler
dir. Her iki ihtimalde de hudut 
kıskacının mukabil ucunda da mü· 
himce, hududun sair kısımlarında 
ise zayıf ca kuvvetler bu taarruza 
ayni zamanda iştirak edeceklerdir. 
Böyle bir Alman taarruzunda A· 
vusturyadaki Alman ırkına men
sup nüfusun mühim surette Al· 
manlara yardım etmeleri ihtima· 
1i mevcuttur. Bu ihtimal de asıl 
kuvvetlerin sıklet merkezini tayin· 
de esaslı amillerden biri olacaktır. 
Bizzat Avusturya devletinin ve 
Macaristanm da Almanya lehine 
olarak harbe müdahale etmeleri 
ihtimali de gözönUnde tutulmalı
dır. Bı{ takdirde Çekoslovakya.om 
dBrt. taraftan bir ateş çemberi i· 
~ine girmiş olacağını şimdiden kes
tirebiliriz. Bu çemberin yalnız Ro
manya hududundaki ktiçtik bir kıs 
mı ile, bitaraf kaldığı takdirde Po
lonya hududunu teşkil eden kısmı 
sUkunet ı,nanzarası arzedeccktir. 
Maa.mafih kısa bir zaman sonra Ro. 
manya hududu kısmındaki sUkti
neti de, Çekoslovakya lehine ol· 
ma.k iizerc. bozulacaiım kabul et· 
mek iktiza eder. ÇünkU küçUk iti
litfın azası olmak itibarile, Çe

koslovaıkyanm müttefiki bulunan 
Romanya ordularının (eğer Ma.ca
ristan Almanlar tarafından yer al
mışsa) Macar topraklarına 

saldırması; Macarlar bitaraf 
kalmışlarsa Romanya ordu -
ııunun, mUhim bir kısmile, 

'.Alman orduları karşısında cephe
tutmak üzere Çekoslovak demir. 
yollnrile garba doğru nakilleri i
cap edecektir. 

•• 

O tedenberi söylenmekte oldu-
ğu veçhile eğer Sovyet Rus 

ya ile Çekoslovakya ve Romanya 
arasında bu hususta bir anlaşma 
mevcutsa, Sovyet ordularının da, 
bu garbe doğru naklinde, Romanya 
ordusunu takip etmeleri beklenebi
lir. Böyle bir anlaşmayı son zaman 
larda Romanya ile Polanyanın 

"'Sovyet Rusyanın kendilerine te· 
cavUzU ihtimaline karşı,, vücude 
getirdikleri yeni anlaşmanın bo· 
zup bozmamı.ş olacağı, üzerinde 
durulacak bir meseledir. Eğer Sov
yet Rusya ordularının, Alman teh
likesini Çek topraklarında boğmak 
üzere, Romanyadan geçmelerine 
Romenler müsaade etmezlerse Sov 
yetlerin bu işi büyük nakliye tay
yarelerile havadan yapmak tcşeb
i:>UsUne girişmeleri beklenebilir. 

Romen hükumetinin Çekoslo
vakya, Lehistan ve Rmıyaya k~ı 
olan siyasetlerinin muhtemel in· 
kişa!ıdır ki, bu keyfiyeti hallede· 

' cektir. Böyle havadan büyük kıta· 
lann nakli suretile meydan mu
harebelerinde mUesl!!ir olmak mev
zuu gelecek bir harbin en entere. 
san bir problemini teşkll edecektir. 

Almanya - Çekoslovakya ara
sında çıkacak olan muhtemel bir 
hnrbe Macaristan ve Avusturya 
da, Almanya tarafında olarak, işti. 
rak edecek olurlarsa kUçUk itilA· 

' fın azası ve Çekoslovakyanın mut 
1 tefikl bulunan Yugoslavya ordusu
) nun da cenuptan, Macar ve Avus-
1 turya ordularına karşı, taarruza 
, g rmesi lazımgelecektlr. 

B u suretle mcrkezt Avrupa· 
da çıkacak bir kMlcımm 

1 ateşi sUratle etrafa sirayet ederek 
1 

Balkanların şimaline kadar yayıl
t mış olacaktır. Bu vaziyet karşısın
t 4a kati neticeyi hangi tarafın ka

zanaca~ını tahmin edebilmek eüç 

bir meseledir. Bunu diğer dev1et
lerin alacakları siyasi vaziyet tayin 
edecektir. Bununla bcralber Alman
ların ilk hamlede Çekoslovakyanın 
mühim sanayi merkezlerini ihtiva 
eden garp aksamını istila etmele
ri çok mümkündür. 

B öyle bir harpte hava kuv
vetleri, motörlü vasıtalar, 

zırhlı birlikler, kimya sanayii 
ve bir de topçu en mUhim rolü oy
nıyacaklardır. Sovyet Rusyanm 
muazzam hava kuvvetlerilf•; bu 
harbin ilk safhasından itibaren 
rol alması ihtimalden uzak değil
dir. Bu takdirde Çekoslovakya se. 
mal arı yirminci asır fennini en 
müterakki çelik kartallarından 

binlercesinin (bir tarafta Alman 
tayyarelerinin, diğer tarafta Çek 
ve Sovyet tayyarelerinin karşı 

karşıya) çarpı.şacağı saha olacak
tır. 

Ati na 

Röpor+aiları 
( Başı 9 uncuda ) 

naki isminde bir zengin, bilhassa 
Türk san'at eserleri hakkında kol. 
leksiyonlar yapmıya merak bağla • 
mış. Pek gilzel eserler toplamış. 

Fa.kat günün birinde bunların sa. 
tıhp dağıtılmasına gönlU razı ol
mamış, istifadesinin mahdut bir 
zUınreye kalmasını da istememiş. 
Bunlann umuma ait bir mUze şeklin 
de vakfetmiş. Çocukları, milyonlar 
değer eserlerin ellerinden kaçma • 
sma teessUr gösterecek yerde ba. 
balarının millete bıraktığı mirasın 
iyi bir surette teşhir edilmesi için 
mükemmel bir bina tedarik ve te
min etmişler. 

B cnaki müzesine çok yorgun 
bir günümüzde gittik. Fa • 

kat ona rağn\cn saatlerce dolaşmak 
tan kendimizi alamadck. Bu mü • 
zeyi büyük bir bilgi ile ve ince bir 
intizamla kuran mUtehassıs, lstan. 
bul mlizesinin eski rükünlerinden 
Bay Makrididir. Emekli bir Türk 
memuru olduğu için htikUmetimizin 
müsaadesiyle Atinaya gitmi11tir. 
Fakat aklı buradadır. Senelerin a. 
ğırlığma rağmen çok dinç kalan 
Bay Makridi, Türk Arkeolojisine 
faydalı olmaktan başka emel bes. 
!emiyor. Gözünde başka hiç bir şey 
yoktur. 

BilhMsa Türk eserlerine ait kol
leksiyonlarm tertip ve tanzimi hu. 
susunda &maki müzesinde tesadüf , 
ettiğimiz bilgi bizi çok hayran bı. 
rakt.ı. 

Arkeolojiye bu kadar alaka gös
terilen bir devirde Bay Makridi gi. 
b1 dünyanın sayılı mUtehassısla • 
rından birinin bilgisinden ve mem· 
Iekte samimi allikasından istifade 
etmemek büyUk bir israf olur. 

istanbulda 
Dünkü 

Maçlar 
<Ba~ı 6 ncıd.a) 

EyUpliller ise, dört beş kere Hilll 
kalesine kadar akmak fırsatını a _ 
yaklarma geçirdiler. Beş fırsatın 

ikisini golle neticelendirdiler. Maçın 
sonunda Eyüp Hilali sıfıra karşı 2 
golle mağlQp etti. 

l.tanbulıpor - Y ecl!ler muhteliti 

V efanın yerine Istanbulsporun 
karşısına çıkarılan Yediler 

muhtelitl hiç iyi tertip edilmemiş
ti. Esasen biribirine alışkın olmıyan 
oyunoulann fena teşkil edilmiş bir 
takım halinde oynamaları zevkli 
bir futbole imkan veremiyordu. 

Istanbulspor daha ilk dakikada 
muhtelit kalesine rahatça bir gol 
yerleştirdikten sonra sayı adedini 
her dakika arttırarak yarım düzi
neyi boyladı. Müsavi olmıyan iki 
kuvvet arasındaki bu maç ta Ista.o. 
bulsporun sıfıra ka1'1'ı alt1 goliyle 
niha vetlendi. 

TAN======================== 29. 3. 937 
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. - arısın Yeni Modelleri Avrupada Teh:ike 1 

Yatıştı 
. {Başı 1 incide) edilecek yol Milletler cemiyetine g1 .. 

kik De meşgul olmaktadır. den yoldur.,, 
Eko dö Pari diyor ki: Övr, şu mUtaleada bulunuyor: 
"24 ve 25 Martta İngiliz gazetele. "Geçen vakaların tahlili neticesinde 

rinde birdenbire vukua gelen lisan şu cihet anlaşılıyor ki, evvela Ber • 
değişmesi karşısında Parisin ileri atıl. lin - Roma mihveri ile Paris - L<>n 
ması üzerine Lond.ranın daha ziyade dra cephesi yerlerine i;ice yerleş • 
gerilemekte bulunduğu intibaı yapıl - mişlerdir. Sonra da Berlin - Roına 
mıştı. Fakat bugün iki hükumet ara- mihveri, Paris - Londra cephesinin 
smdaki sıkı teşriki mesai hususunda hareketsiz ve faaliyetsiz göründüğU 

I bütün şüpheler bertaraf edilmijtir. nisbette faal ve sağlamdır.,, 

1 Fransa ve lngilterenin yegane mak lıveçten lıpanya 
ı sadı, Garbi Akdenizde normal vazi- komünistlerine 

1 
yeti yeniden tesis etmek ve bu deniz- Stokholm, 28 (A.A.) _ Sosial de • 
deki münakalelerin emniyetini temin mocraten gazetesinin yazdığına göre, 

1 eylemektir... ispanya komUnistleri için şimdiye ka.-
1 Umumi Avrupa ıiya!leti kar1ı- dar toplanan iane bir milyon kronu 
j ıınd a F ranıa matbuatı geçmiştir . 
. Paris, 28 (A.A.) - Matbuatın tef-
l sirlerine göre paskalya yort.usu İs-
panyanın vaziyeti meselesinde Fran
sa - İngiltere arasında sıkı bir teş
riki mesaide lbir mütareke devresi 
vilcıude getirmiştir. 

Lö Jurnal gazetesi şöyle yazıyor: 
, "Eğer İngiltere hükumeti mUda -
hale ederek Romadan, Berlinden geç 
memek şart.ile, gayet sarih maliimat 
almamış olsaydı barut fıçıları şimdi· 
ye kadar çoktan alev almış bulunur
du. 

Eko dö Pari şöyle diyor: 

l 
"Martın yirmi dördü ile yirmi beşi 

arasında İngiltere matbuatının ol • 
dukça ani bir surette l.lsanını değiş· 
tirmiş olması Parisin ön safa geçe-

Harp va~iyetine ıelince •.• 
Londra, 28 <TAN) - ispanyada 

harp harekatı kısmen bazı cephelerde 
durmuştur. 

Her iki taraf ta zorlanması mU3kUl 
ısevktilceye mevzilerine çekilmişlerdir. 
Bu mevziler dik ve sarp kayalıkların 
eteklerindedir ve geçilemez birer ka. 
le halindedir. Hii'ktimetin tayyare 
topları, asi tayyarelerini mevzilere 
ya.kl~tırmıyorlar. 

Bilbaoda.n alınan haberlere gBre, 
hükumet bataryalan, dUşman mevzi • 
lerini bombardıman altına almışlar • 
dır. Cilmhuriyetçi harp gemileri, Ma. 
laga, Melilla ve Motrlli bombardıman 
etmişlerdir . 

Son moda bir tayyör. Elbise beyaıh siyahlı, şapka mavi. 

rek Londranm gerilediği kanaatini 
tevlit etmişti. İki hUkCımetin sıkı bir 
surette teşriki mesai ettiğine k~e
nin şüphesi kalmamıştır.,, 

Asilerin Madrit civarındaki mevzi· 
!eri sıkı bir ha.akı ateşi altındadır. 

Meçhul bir hap gemisi dün Malagayı 
yarım saatten fazla bombardıman et. 
miş, Uç kişi ölmü3, bir çok ki~ yara. 
lanmıştır. Sovyetler 

Birliğinde 

Futbol 
Futıool, Sovyetıer Birligınde en 

ziyade taammüm etmiş olan bir 
spordur. 

Geçen sene Sovyetler Birliği şe. 

htr ve kasabalarında yapılan fuL 
bol maçlarına 800 'bln kişi oyuncu 

olarak iştirak etmi§tir. Bunların 

miktannm bu sene bir milyona çı

kacağı kuvvetle tahmin olunmakta. 

dır. 

1937 futbol mevsimi çok entere. 
\ d. san olacağa benzemekte ır. "Sov-

yetler Birliği Kupasi,, bu sene, ge. 

~n senekinden 32 fazlasiyle, 128 
takım arasında oynanacaktır. 

GRiPiN 
Soğuk algınlığına, ha, nezlesine 
ve diğer nezlelere, aripe, kırık

lığa, ütümeden mütevellit 
bütün 11tıraplara kar•ı 

bilhaaaa müe11irdir. 

GRiPiN 
En tiddetli bat ve dit ağrılarını 

derhal dindirir 

GRiPiN 
Bel, sinir, romatizma ağrılarında 
hararetle tavsiye edilmektedir 

icabmrla P"iinde 3 kaşe alınabilir. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Hatay davamız 
ne vaziyettedir 7 

(Ba§ı 1 incide) 
hiç viıkl olmadığına hUkmetmek icap 
eder. M. Blumun ortaya koyduğu ve 
Milletler Cemiyetinin Hataya ait bü
tün kararlarında kullandığı Entite 
Distincte gibi istiklal ifade eden ta
bir bir tarafa bırakılarak (hususi i
dare) den bahsedilmek istenmiştir. 

Fransanın perde arkasında dura
rak bir murahhası vasıtasile oynat
mak istediği tecahül rolüne sebep 
nedir? Bu rol sırf Suriyelileri mem
nun etmek için mi oynanıyor? Yoksa 
Fransa hesabına bir suiniyet emaresi 
diye mi karşılanmalıdır? 

Doğru ve yanlı, yol 

B iz Hataya ait prensip anlaş
masının neticede tamamile 

tahakkuk edeceğine zerre kadaT şilp· 
he etmiyoruz. Başkalarının hakkına 
nasıl riayet ediyorsak tahakkuk et
miş bir hakkımızdan ne şekil, ne de 
ruh itibarile en kUçilk bir fedakar
lığa razı olmak adetimiz değildir. 

Yalnız bu gayeye Fransa ve Suri
ye ile elele yUrliyerek varmağı ter
cih ederdik. Hatay için kabul edilen 
rejim, Yakın Şark için çok kıymetli 
bir sulh amili olabilir. Bu rejim TUr
kiye ile Fransa aruında, ,umulü bir 
tek vaziyete bile alt olu adeta bir 
askeri ıttif ak vaziyeti ihdas ediyor. 
Eğer iki tarafta da hüsnüniyet bu
lunursa, bir noktada ittifak halinde 
olan iki memleket arasında her hu· 
susta yakınlık ve samimiyet hüküm 
sürebilir. Bizi bof yere kırmakta 
Fransanm hiçbir menfaati yoktur. 
Eğer Fransanın maksadı Suriyeli

leri memnun etmekse Suriyeye boş 
ümitler vermek ve kendilerini menfi 
hareketlere teşvik ve teşci etmekle 
Suriyeye en bUyUk fenalığı yapmış 
oluyor. Suriyenin en bUyUk ihtiyacı 
dahlll silkfin ve istikrardır. Ortalıkta 
haricl macera havası bulunursa da
hili sükun kurulamaz. Başta bulu
nanlar dahllde aciz duydukça halkı 
harici i1Jlerle oyalamağa meyleder
ler. 1Irnt havası ortalığa hakim o
lur ve Suriye milletinin istiklAI sa
veılndc elde edebileceği inkişaf im· 
kanlan rufıra iner. 

Köhne düşünceler var mı? 

F ransada, Suriye ile bizi zıddi
yet halinde bulundurmak ve 

böylece ortalığı idare etmek yolunda 
köhne düşünceler varsa Fransız ha
riciye ve müstemleke idareleri kendi 
kendilerini aldatmış olacaklardır. 
ÇUnkU böyle bir menfi siyaset kendi
lerine hiçbir menfaat temin etmiye
cek, istikrarsızlık havasının devamı 
billıkls hariçte yeni yeni iştahlar VP. 

emeller uyandırabilecektlr. 

Ami dö Pöpl, diyor ki: 
"İngiltere hariciye nezareti İtalya 

hUkfimetinin İı!panyaya yeni takvi
ye kıtaları g6ndermiyeceği hakkın

da Romadan teminat almıştır. Pas
kalya yortusunda vaziyet bu suretle 
gerginliğini kaybetmiş oluyor.,, 

M. Blumun Popüler ~zetesi, İs • 
panya meselesinin Milletler cemiye
tinde ve Londra komitesinde tetkik 
edilmeğe devam edileceğinden tees
sürle bahsederek ,öyle diyor: 

"Bu suretle vaziyet düzeleceğine 

vahl}met k!;Ş'Qed~yor. Yegane takip 

Öyle ümit etmek isteriz ki, komi· 
tenin yeniden toplanmasına kadar 
geçecek zaman tarfında Fransızlar 

ve Suriyeliler vaziyetin bütün ameli 
taraflarını gözden geçirecekler ve 
Milletler Cemiyetinde varrlan pren
sip anlaşmasının elbirliğile, doıtane 

bir surette tahakkuk ettirilmesinin 
bütün alakadarlar için en doğru bir 
yol olduğunu anlayacaklardır. lşte 
o zaman Hatay işi Uç alakadar taraf 
için ayırıcı bir iş mahiyetini kaybe
der, biilcştirici bir bağ halini alabi
lir. 

Bitaral müfahitler 

M illetler Cemiyetinin rolU hak
kında bir iki söz ilave etmek 

isteriz. Bu rollin bizi kendi bel!labı· 
mıu ınüteessir eden tarafları va.r· 
dır. Fakat ondan başka bugün, Ce
miyetin dünya yüzündeki mevkiinl 
kuvvetlendirmek için tama.mile bita· 
raf davranmak ve bUyUk devletler· 
den birinin aleti diye görünmemek 
icap ettiğinin Cemiyete mensup o
lanlardan bazrları tarafından takdir 
edilmemesine teessüf ediyoruz. Bu 
sözümüzü bilhassa Hataya giden "g\ı· 
ya bitaraf,, müşahitler hakkında söy
lüyoruz. 

HataY anayasasını müzakere eden 
komitede ~in siyasi ve hukuki şU
mulünil tamam.ile kavrayan aza var· 
dır. Fakat bunu mücerret ve naza.rl 
bir ınesele halinde halletmeği dU.,U· 
nenler de eksik değildir. Bu aon me
yilde olan çok muhterem ve hüsnU· 
niyet sahibi mUtehassıl!!ların hatırına 
şu fikir ~eliyor: "Mademki Hataya 
müşahitler gönderildi, onları çağıra
lım. verecekleri reye göre harekete 
geçelim.,, 

İşte burada vaziyetin en acı tara
füe karşrlaşıyoruz. ÇUnkU Hata.ya 
giden müşahitler kat'iyyen bitaraf 
olamamışlardır. Fran!ızların göster
diğinden başka bir şey görmemişler· 
dir ve Fransız istatistiklerini tekrar· 
dan başka bir şey yapmıyorla.r 

Hataydaki Fransız memurları, za
vallı bitaraf mUı,ahltlerl bövle taraf· 
gir ve yanlış bir yola eevketmekle 
belki de bir marifet ettiklerini aanır· 
lar. Halbuki Milletler Cemiyetinin 
mevki ve itibarına ve Fransanın ha
kiki menfaatlerine bundan ağr bir 
dıırbe tasavvur edilemez. 

Ahmet Emin YALMAN 

Brükselden verilen bir haberde, Li· 
yej mahkemesinin İspanyaya silah ka 
çırmakla maznun olanların muhake • 
mesini bitirdiğini bildirmektedir. Bun 
lann çoğu, bir aydan üç aya kadar 
mahkfim edilmi§tir. Bu arada Fransız 
umumi mesai konfederasyonu reisinin 
oğlu da iki ay hapse !llahkum olmU§ • 
tur. 

l•panya ıularınJa bir macera 
Malaga, 28 (A.A.~ - Pake kum• 

pa.nyumm İmerethie n vapuru, bu
gün buraya varmıotır. Bir isi kru
vazörilntin tecav\Uüne uğrayan gemi
de 436 mUlteci bulunmaktadır. Polis 
mültecilerin vesikalarını tetkik et
miştir. Kaptan başından geçenleri bir 
rapor halinde kumpanyasına bildir • 
miştir. 

Bu rapora göre, 25 martta bir asi 
kruvazörünün kendisini yolda yaka -
ladığı ve derhal Palmaya gitmesini 
bildirdiği anlaşılmı§tır. Gemi kaptaru, 
denilen yere gitmlyerek, Fransız Suf. 
freni kruvazörünü beklediğini telsiz • 
leyince asi kruvazörünün kaçtığmJ 
söylemiştir. 

Gemlikte Bir 

Hırsız Tuuldaı --
Gemlik (TAN) - Fa.brlkatör Agt.-

hm evine giren bir hırsız kaynanası· 
nın birçok altmlannı, zinet eşyasını 
çalmıştr. 

İşsizlerden Kurt Mehmet isminde 
birinin sevdiği kadının borçlarını öde 
mesi, kendisine yeni elbiscler, altın 

dişler yaptırması nazarıdikkati cel • 
betmiş, tevkif edilen Kurt Mehmet, 
fabrikatörUn evini soyduğunu itirat 
eylemiştir. 

Gemlik hükQmet ve belediye 
doktorları 

Gemlik (TAN) - Hilkt1met dok .. 
toru Haydar Uıtan bul merkez yardım 
cı doktorluğuna tayin edilerek bura.
dan ayrılmıştır. Belediye doktoru Hik 
mette tstanbulda ve hasta bulunmak 
tadır. Şimdi bu doktorların işini ser
best etibbadan Ziya Kaya görtlyor 
ve buraya yeni bir hUklımet doktoru 
gönderilmesi bekleniyor. 

Samsun valisinin z=yafeti 
Samsun, (TAN) - Vali ve C. H. P. 

Baokaw Fuat Tuksal, çalışmalarını 

bitiren umumi meclis azalarına parti 
binasında 80 kişilik mUkellef bir zi. 
yafet vermiştir. Ziyafette meclis aza
ları. vilayet daire amirleri, Asken 
erkin ve memleketin tanmmıo sima.
lan hazır bulurunuılardır. 

Ziyafette vali tarafından çok allat· 
lana.n bir nutuk aöylenmiı, buna u
mumt meclis azalarından l{lmil Çu
hacı mukabele etmiıtır 
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Teşkilcitı Esasiye 
Kanununda Yapılan 

Son Değişiklikler 

BRiÇ 
MESELE Si 

1 Millet Meclisi, geçende tarihi ve mühim toplantllanndan birini 
Yaparak Ba,vekilimiz ismet İnönü ile 153 arkadapm Tefkilitı 
Eaaaiye Kanunumuzun ban maddelerinin tadili hakkmda1ci tek· • D.ı 
lifıni görü,tü. Bu tarihi celsenin Abıtlanm aynen netre devam • D.ı ·--ediyoruz: 

Sade cUmhurlyetçl veya sade lnkL r 
llpçı olutumuzun değil, diğer ana 1 ~uğu Hma•a beuer. O lıa1de yur -
-.ıtlanmımı da bqka yerlerde, b8f dua hayati '* .. lllDI te,kil edell ,. 
b ideolojilerde kullanıldığından ayn jim ecnebi ftklıterla t.tiJlm demek • 
te bize malıllua mlnalan vardlr. tir • 

+ A.V.1.5 

• R.10.L7 

•v.a •e 
+--

[:J :~:"' ., 
+-

• 
• 10 

• v.ı 
• D.10.1.7.t 

MlLLtYETÇll.tK v ASn: Dilnya buglln çefltU rejiml.-ln lcle-
Arkadqlar; mlliyetçiyis, demek. olojileri aruuıclaii mUcadele)'9 Ah. ._!:~ ~yna,nıyor. <S) OJDU' ve 

1e milliyetçilik bakımından da bu. ne olmuttur. Hayatuıuza UymJJaD ,,_ e verir. 
tun dünyada kullanıllll!f ç9fitli ml- dif rejimler bize tesir yapana bu, iç • Bu m..ıenln balli 1 Nilaıl per • 
llalar vardır. M.eaell, kan milliyet - hayatmuz içı.ı tehlikeli olur. Biz tembe aymmda gıkacaktır. 
'1lliin! tatbik ederler. kendi rejimtmız1 bu teairlerden ko - 26 Mart cuma ••J11111Scla çıkan 

Bu nevi milliyetçilik bazı yerler - rumalıyız. Konu.ttufumuz Tetkilib ••el.in halli 
te aktif ve paulf vasıflarla tatbik &sutye müzakerelerinden istifade • 
lalıuı buluyor. Kendi kanından ve eden dit tesirler üzerinde biraz da. • ~~.a 
kendi uiundan olmıyanlan yurt dı- ha durmak yerinde olur. • R.1.1.1 
tına atmak veya yurttaf haklnn- Arkadqlar; feodal devrin IStirap- + AA.U 
4an malınım etmek puaif bir ilan Jarmdan IOILl'I. dünya için her ileri • R. v.ıo.t.J ı--- -·, • 
1billiyetçiliğinin ta.tbilddir. Bir de lnunlık hayatmm bir mtıbefflı'I. bir • 1.1 w J • 
IDurlar qm yerlerde hatta kıt'a ve lfıiı gibl liberal devlet devri doğ • • 5.4.J • 
deniz &f11'I yerlerde meveut ve ken. mqtur. tık dojUfta bir kıymet 1&· D.ı.a __J + 
ti kanmdan olan lo1&nlarm mya • nılan ve h• tarafta k&plfa bplf& + • A D 4 

• A.10.1 lal hudut ve birlik lçerialne girme· ta.ldid edilen bu tip idare, alyul hak. 4 D.v.ıo.ı 
lini ihtiva eden genif çerçevtll lrre. lar tan.fuıct.n da ekonomi alanmda + ıu.s 

..... 
a.V.7.6.4 
A.7 
v.10.1 

4entiat milliyetçilik vardır. Bu da da öyle aullatlmallere Ulradı ld dtın-
kan mllliyetçlllğlnin aktif bir ıöril· yanm he~ lıer kBtMbıde, bu tlJ.1 CS). K&tıt verip bir kouus, (N) 1-
tUdUr. Daha birçok mllllyetçillk fL devlet çtlrllyol • ki ve (SJ üç kouuz. 
kir ve pkllleri vardır. ı..tBl:RALtZM: (W) ve (E) mUaayedeye kanfma. 

. nuw-1.1. Buılln llberallam her yerde ya mıflanbr ve kAirtlan ı&"Wmllyor. 
Fakat bizim milli~&U6- a. ökm"· .. -~"'-inUklıl=' ·--" t (W) ..... (V) il ile oyuna baflar. lla vufı anayaummn dllw htıJdbnle. ç ..,, .....-- •• ,,96&u ...-

rinde ve CUmhurlyet Balk Partl8I • ta wtı n6betleri C&D çe • (S) bu eli DUil oynamalı? 
ilin rejim prensipleri lçerialnde de kifmektedir. Taahhtıdtl JVine ptirebllmek için 
belirnıiftir. Hayata yeni clolniut olan Tlrldye tlç karo w iç tra1f yapmak Jbmı, E-

Beynelmilelcl her cereyan milli. devleUnln bayatı itin Uberalı. çok fer W Jaada llçer tref1 nna bu pil. 
~ teli.kklalne ntüaHftlr. fena ve tok 111'&1'11 bir UlllW'dur- Bu nı cra etmek DıUmlıb; fakat bu renk 

sUn 1iberaUsm elemek hukuk bakı • atıaıanea elin (W 1 ye pçme9l çok 
HALKÇILIK: mmdan lıir auıtl: ekonomi bakı. muhı..1; sira (A) ve CR) de bqka 
Arkadaflİ.r; halkçıkk cllye yerytı- mmdaD da bir mmı yurttqlal'I d1. bUtU treflller iki yada. Lakin karo 

tUnde çeflt çefit tetekWler vardır. fer yurttqlara latlamar ettlrmiye (A) ı <W) de oJmua pıek; zira elln
lon a.manlard& sol fikirlerin mu., • açık bir bp1 demektir. deki pikler ve tUphw bir veya iki bU 
terek çalıtmaılan için yapdan ve halk Bu, acle }'eDl ve nlaamlı bir clev • yUJıçe trell ve karo (A) ı Ue kontra 
Cepheleri diye laimlenen bir takım let kurup lfletmek yol~ olan his. derdi. 

liyual ~ rutıans.1r1r1Bunım: ler için delil, uutık devletler için <S> bu muhakeme ile lıareekt ede • 

I 

= 
~ •v,.M 

:::.= !:'ı!llık tel~m bile bir afettir • rek, yani kaı:o (.A.) nm (;E) de bulun-

Bu)ıalime!iu.aak ~ Dt ~ ~ ~P- ko e edilmlt 1L .... 1 lt".,.·d'=k aw·sıt kaN,.de -- A o E Mt 
lerinde;&rtiye ad oı.m almmıfb. mMei'l me,tiu"btr ctl1n1iurl - iil. tref1oynar. • - IK O f H JJ AR 
Büyük Şef lisanı rle daha o ziman- yetçi ?lmakla iktifa etaeydik, gtıç Leveler: •• _ 

Japihmt olan halkçılık tarifi pa.ıtJ •• çeün zamaıılaninizda yurt dlflD- 1 - <S> pUr '"' alnl (D) Ue alır. 
Pl'oframmda kemallnt bulmllflur. : 

1~ cl6kW: =e = 2, a ve•- <S> tren <A> mı, <R ve BELGEVŞEKLIG NE KARŞI 

::r::!!;;E6:!'8~=~~-;(~=)-~::7:=::w:.: HOR M O B ·ı N 
Sonra Wk ve lnkıllpçı tellkiler... biralar. 
Arkad&flar, ilik tellkldıılnln de 8- <W> Tekrar pik oynar. (S) (A) 

)almz nuarf hayatta değil, bilhaa • Aılan ve lıkl•lıar Mltte•lt ile alır. 
POlta kutusu 1255, Hormobin Galata, latanbul 11a. tatbiki ulıada da TUrkiyede olan Çlme•to ve Su •ırecı Fab- 7 _ <S> karo oynar. (E) CA> ile L 

derbıUll n umtmbtk ile tatbik edil. lk I A 1 cırk ti Itt --------------------------------
diji yer dünyada yok denebilir. Ll. r a an ••• 111 .. • •• İ- <E) ancak kör oynıyabiUr. •• k tra n Ha kk 1 Ekrem bd.mıl ilim V'" politika mevzuu ola - elen: Oksurenlere . 
l'ak lk tellffus eden insan ktıtlelerl l&b(Cl DAVftNAQ (8) bunu derhal (A) ile alır. Yerde • 

banlann bucthıldl Devlet tekilleri Aalaıı ve 'hkihNr Müttehit çimen Jd <D> ile empu yapmak tecrllbealne ----------------------------------

... bile bizde oldufu kadar ince- to ve ıu kireci fabrikalan uaoııim girieemes; sira kltr (R) il ve (W) de ,----------.. 61----8 ---------------ilk ve ciddiyetle taldp edlldiji yer flrketinin 19 Mart 1937 tarlhinde lç çıkana taahhtldtl yapamamak tehlike 5e 111 1-...arl l!!..OKNIL 
1'>1rtur. tbna eden adi bJIHdaran yett umu. at v&'!"Chr. JI a wu .., T • • k H K 

Bu meftıumlarm bizim ütblk f8L miyeainde ticaret k&Dunwıua 381 m t, 10, 11, 12 - <S> l&fla Uç karo in ur a Va urum U 
lhnlateld ... m&nalan da ıene par- cı macldeelnln lll1•m ettiil Dilabl ile blr trelll yapar. F A U ;e;ameıert 
ti procramınutda açıkça yazılıdır. müzakere hbıl olmadılnıdaa flrketl 13 - Son leve kör (R) il ile (W) , E R '- o N r Bu·· y u·. k Pı·yangosu 

BALK PARTİSİ VE DEVLET: muldkre hiııled&IUI zirde mUnderiç nlndir. "' -
ayni ruznameyi mtllakere etmek u. 1( 1 A 1. 1. I R 

Dikkat buyurulmuft1D' Jd devlete ure 15 Nlun 18'1 tarlhtne mtlladtf ----------
__, o~ yeni htıkUmlerla mlna. PU'fembe ıunu aaat 11 te Gelttıda 
lanm izah edebilmek tçtn hep Parti Asopyan banmda ' tıııcu bttald flı' Teldrcljlncla Madalya __.!!.. 
Pf'olrammclan yardım &bJorum. ket merkeaiııde üdolunacat lld1lcd OSMANLI BANKASI 
Bunun aebebl açıktır. c. H. Partili adi bir içtimaa davet olunurlar. v• Mükafat iLAN 
'9nl devletlıı tudr ve politik& ka7 • l•••••el Mlıelıeref: Omnanlı Benıc..,nm Galata lda.rei 
aajıdır. 1-Mecllll lclan l'l.pora ile .... Kazananlar merkesiJeeile Beyatlu tubem .... 

Paıtl Uberal devletlerde ~rlllea kip rapanm1111 ıan&tL lerl plecek Dianm blriDcl pel1elllbe 

lıtr QOt partilerden biri detlldlr. Ye. 2 - ıa .enell muame11tma aa TeJdrcl8', <TAN) - lmılr enter • gttnUnden ltlbuea, ..-tzda yuılı u-
bl devı.tln hayatı boyunca derin tec hel&batm kabull Tt mecıw illan a,. DUJ.Onal fuvarma Ylllyetimladen aıı...- aqık bulunacaktır: 
rtlbelerle plfm!f olan btln,..tnden 11mam ..,.. ve ...... llleütrt • PderibDJf oJaa nıabaullt ve emtia- Adi gllnlerde: 
lıer uman devlete e1111lar vermif - tayld mU'81elltıaa dair •eollll lctL dUl lnhllarlar '· fabrlkuı ve lltlref Saat. 8 daıı 12 ye lradlr 
tir; Bu lebeple devlet vaaıflarmm I'ellln ttkUft. tede 11. Behcet Kutü: praplan ne Saat 14 ten ;:,ti .....,. 

*a•ıplm•• için btltUn allkadarlar 3 - MecUll 14aN lhlma ~ ~ ""-'~ Karanlf 1.·--•-- adla Cumarteld ıtmJeri: 
buıtınkt put! programından iatifa. - tıcrelıl hUIUl'Ull taybalyle beraHr. ·--- WJ'U.W& • Saat 9 dan 12 ye kadar, 
te edeceklerdir • umuru flrketla lcllreliQe 8UNt1 IQala l'bl& bu. ~ Aııbra elit - lleütr Bankınm Y•licunı tabem 

Bu deiifm• tefel>bUdntln ehem • auwta me'mur tdlltMk Asa alcllll. teri ve ttıçot An atlar aerglaine de vemMfnhı açık bulunduiu u.atler a-

Her kitapçıda bulunur. 

lblyetinl anlamak için aöylemeyi Ul.. ıım tellbltl. yine vlllyetimls namına ıönderllmlt ,atıda sa.terlldttt veçhlle, ballle lb 
hmlu ıördtıtnm bir notqayr daha 4 - Mecllml klaNMn -. t••m olan 8fY& l&lliplerinden buılarma b oluamuttur: 
tebuil8 ettirmek illterim. Arbdaf • yerlerine yeııilerinla latlJlak. madalyalar ıönderilmiftlr, Geçen ak Adi gtlıılerde: 
lar; mtlataldl devlet ve mu.tıkil mil. 1 - ım aene.t tgla bir •111'&klp f&Jll Balkevinde btltUiı tUccar ve l&D Saat 9 dan 11 ya kadar 

ŞimdiJe bclu ltinlsce kitf7i seDIİn etmİftİr. 6. CI kqide 
11/ Niau /937 cleclir. 

B y k ikramiye 
200.000 Liradır 

Aırıce ; 40.000, 25.000 20.000 
ıao.ooo 10.000 Llraltk ikramiye
lerle ( 50.000 ve 200.000) liralık 

iki adet inlkltat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alu herkee 7 /Niaan ~ süıril alcp.mına lcadu W. 

letiDi cletittirmit bulunmalnhr. 
Bu tarihten aoma bil.t berindeki hakla ıalat olur-

~ ..................................... , 
let olmak gibi bir ulvi dava vardır. hıtiha,biyM ıldatmm ı.llltl Ye mma atklrlarm iftiraldle bir toplantı ya. Cumarteld ıtlnlerl: 
llilataldl devlet ve millet olmak yal- ldbln mueretf halinde lfal Ylalle ey pılllllf, merulme bandonwı caldıtı R1t1tt A ıten 12 w Irada!'. 
llız fU bd&r bin kilometre murab • lemek bere dJter bir zatm lntlbalıL ı.tikW M.arfiyle batlanllllftlr. ilbay 
'-ı topratm u.ttınde fU kadar mil· Uakal 25 hllle leDtdlne ..uJc o. S. Beygo uııayiiınlzde görWen te -
~ halkm kayıtım ve prtaız Y&fL lup ta içtimaı mesk6rda huJiıı bula rakldden ve •liflerine verflmeel il -
~ ekonomik. IOlyal ve llyual 1& • mü iatlyen zevat ticaret k&n111t1mqa ma gelen ehemmiyetten bahletmlf, 
latda çatlfmut mlnuma plmea. 371 iDci maddeeine tevflk&n l~ ta tsmlr l'a'fVI ve Ankara W'glaf ~
llnbwa blr mllletln ve blr devletin rlldnden en u blr hatta evvel.hlw9 kında 6 alan iki hatip dbılenDdlk • 
'-ın mu.taldl bir devlet ve millet terini flrket merkellne teYdl etmelL ten aonra netlll fl.r&plar yapan ıı. 
Olmak iotn kendi bayatından clotmut c1hter. Mutü: De dtferlertne takdirname ve 
.. kendi bayatma unun bncll 6s Banlrıltra ~ eclllecek hiue le madalyelerl Tflmgeneral Mulhı Ja. 
llaalı bir rejime uhip olmuı Jlmn. nedatı aukltillnde aJmıcak makbu kora tarafından da1rtılnu9 n bu flr
tır. tar flrket mentlla• tevdiat 1D&hl • nWann. 6ntımbcleki yrDard& da •• 

~ Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 

IN5yıe ol••-· .....ı,.t JU!dwı bU yetinde olarak kabul eclllecektlr. vaffatı,et kuanaalan temennl o -
ecnebi iltl1bı aJtmda bulun· ll&anbul, 20 Mart t:rl Mecliıl idare lunm~ur. 

Aakaracla AllA 
Yerli ve yabancı bUdln 
p.zeteler, mecmualar, 

kitaplar 

• Her clBI kırtulye ft 
malr.ıemem 

• 
y-~· ......... 

Satınalma Komisyonundan: 
1- Bldeld örnek ve VUlflarma unun ve bir metre.I (29C5) 1ruru, 

deferlen,a 70,000 den 85,000 metreye kadar kJf1ık elblaellk ve bb met,. 
Nil (816) kurut delerleneıı 30,000 den 40,000 metreye kadar kaputluk 
kUJD&f ~ puartell stıntı aut 10 da komilyonca kapalı sarf uullle 
satın almacaktlr • 

2 - Şartnamem (1884) kUl"Uf kartılıimda komlayondan ahnabReeet 
olan bu ekalltmeye llrmelı latlfelllerbl (18820) liralık Ok teminat ft 
tutnamede yuılı be1plert lclnde bulunduraci.ldan teklif mektuplanıu 
en geç belli gtln aaat dokusa tadar komllyona veım, olmalan. 

(&24) (1492) 



12 ==========================================:::::::==::.::== JA N ~--===================================-==-======= 29 • 3 • 937 ::::::=-=---

[ 
• 

--------
---=:: --- --

Erkekler ıse 

güzel bir radyo· 

nun keyfini bayan· 

larının piyanıstliğin& 

tercih ediyorlar. Şu halde 

Radyonu:ı tekamülü her iki 

tarafı da memnun bırakmış 

oldu. Yalnız Radyo deyip 
geçmeyin; daıma R. C. A, 

Radyosunu tercih edin. 

Musiki ihtiyacınızı yalnız ; 

ama yalnız R. C. A. tatmin 
edebilir. • 

Ayda 12 liralık küçük bir 

taksitle ha~iki bir R. C. A. 
Radyosuna sahip 

olabilirsin i ~ 

BiRA.DERLER VE Ş~ 
o. T. T. A. ş. ISTJKLAL CADDESi 

i~TANBUL• ANKA RA• i~""iR 

Devlet Demlryollar1 ve limanları işletme U. idaresi ilanları 

Haydarpaşa limanı arazisinde kain eski Rıhtım binasındaki 5 No.lı ya
~ıhane aylığı muhammen 2500 kuruş mukabilinde ve bir sene müddetle 
açık artırma suretile kiraya verilecektir. Açık artırma tarihi 8. 4. 1937 
''e snat 15 te Haydarpaşa Devlet Demiryolları Birinci lşletme Müdürlu
tömle icra edilecektir. Taliplerin muhammen bedelin yüzde yedi buçuk 
muvakkat teminat akçcsile gereken kanuni vesaik ile beraber mezkur 
gün ve saatt"' hazır bulunmaları ilan olunur. (1695) 

Kuruş 

5') 

75 

75 

Basun Evinin Bastığı Kitaplardan 
Kitabın ismi Müellifi 

Propaganda 

Çok Seri Kazanç 
Yolları 

Kendini Tanır 
mısın? 

Akay işletmesinden : 
1 - Yalova Kaplıcalarında inşaatı ikmal edilmekte olan otelin ahşap 

mobilyasiyle perdeleri için kapalı zarf ile yapılan münakasa neticesinde 
alman son fiat (26.800) lira haddi itidalde göri.ilmediğinden .bu işin ih&· 
lesi açık eksiltme suretiyle yapılmasına karar verilmiş ve eksiltmeye 
ıştirak şartı tahfif edilmiştir. · 

2 - Muvakkat teminat yukarıda yazılı miktardan aşağı olarak het 
talibin teklif edeceği fiatın vii7.de yedi buçuğudur. 

3 - Eksiltme 1 Nisan 1937 tarihli perşembe günU saat 16 da başlı· 
va:-ak 17 de bittiği takdirde 17 de karar verilecektir. Eksiltme Kara "' 
kövde idare merke:dnde scfler encümeninde yapılacaktır. 

4 - S:trtmıme. ke~if ve resimleri görmek ve mütemmim maıtı.mat 
ıı.lmak istiyenlerin idare levazım şefliğine müracaatlan Clô55) 

1 
75 

75 

Tali Sensir1 

Müşküllerle Mü· 
cadele 

Gasson · Terciimesi 
Muallim Mübahat 1 latanhul Gümrük Ba,müdürlüğünden: 

50 İdeal Büro 

1 GUm~k satışından: Kapalı zarfla SOC marka1ı 2803 kilo pamuk 
1 çanta ve fışekliğin ilanı münakasa gazetesinin 22, 3, 937 günlü nüsha· 
1 smdadır. 0573) 

50 

150 

Yeni Müşteri Bul· 
mak San'atı 
Askeri Mektepler 
ic;in Yeni Kıraat 
Kitabı 

75 Beş Mürebbt 

12 5 Hayat Bilgisi 
(Hayvanlar) 

50 Kılıcımı Sürüyo· 
rum 

Muallim O~man Senai 

Muallim Hüviyet Bekir 

Muallim Hüviyet Bekir 

Reşat Enis 

..................................... . 
lstanbul C. H. P. il yön kurul Başkanbğından: 

A) Eminönil Halkevi yanında yaptırılacak spor ve konferans salonu 
ve teferrüatı binası kapalı zarf ile eksiltmiye konmuştur. Keşif bedeli 
(57.914) liradır. 

B) Projesi (290) kuruş bedel mukabilinde EminönU halkevi başkan
lığından alınabilir. 

C) Eksiltme: 10 Nisan 1937 cumartesi günU saat 16 da Cağaloğlunda 
Partı Ilyönkurul merkezinde yapılacaktır. 

D) Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
E) Muvakkat teminat (4.145) lira 70 kuruştur. 
F) 1!5teklilerin belediye heyetinden fenni ehliyet vesikalan almış ol

maları lazımdır. 

G) Teklifler 9 Nisan 1937 cumartesi günü saat on beşe kadar Cağal
oğlunda Parti Ilyönkurul merkezinde inşaat komisyonuna verilecektir. 

Hl Müteahhidin bu işi başarabileceğine dair Nafıa Fen heyetinden bir 
vesika Lbraz etmesi şarttır. (1576} 

Sahibi: Ah.met Emin YALMAN. Um umf neşriyatı idare eden: 8. SALİM 
Gazetecilik ve Neşriyat Tllr!< Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN ma~aası 

Neden 
A . . ? 
spırın ., 

Çünkü ASPİRİN seneler
denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir 11aç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinde!" 

emin olmak için lütfen 8 marka

sına dikkat ediniz. 


