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Aksi Takdirde Çok Ciddi 
Tedbirler Almamız 

Zarureti Hasıl Olocak 
Heyetimiz Dün Cenev· 

reye Tam Bir İman 
Kuvvetiyle Hareket Etti 

Hatayhlar, Heyet Reisimizin Bir Hitabına 
Gür Sesle Cevap Verdiler: "Davamızda 
imanımız Çok Kuvvetli !11 

Hatay anayasasını tetkik ve teahit edecek olan mütehassıslar 
komisyonu, bu ayın 22 sinde Cenevre toplantılarına tekrar batlı
yacaktır. Hariciye Vekaleti siyasi müıtetarı B. Numan R "fat Me
nemencioğlunun reisliği altında.ki heyet dün aktam ekspresle 

CQz:ete • Cenevreye hareket etmittir. Heyet, B. Necmettin Sadık,' Hukuku 
b l nu.ze mühim beyanatta Düvel Prof e~örü B. Etem Menemenoioğlu, Hukuku Esasiye Pro-

u unan B. Numan Rilat feıö~ B. Fuat, Adliye Hukuk İtleri Müdürü B. Şinasi, Yarbay 1 
Menemencioğlu Şevki ve Merkez Bankasından B. Naziften mürekkeptir. 

:------- Baş murahhasımız Menemenciogw. 

'
. u a 1 il • • • 1u, istasyonda kendisiyle görüşen bir 

:1 o s d V 1 Q I • !I, V 0 kıl lft 1 S muharririmize §Unları söylemiştir: 

f' 
~ "- Mutehassıslar komıtesı topıan-

e Y k 1 k B O 5 nada 
tısında görüşülecek ,,lan esas mesele a 1 n 1 ler şunlardır: 

Cemiyeti Akvam konseyinin 27 Ka-
'f e Dostluk Candan nunusa.ni tarihli Hatay statüsü hak. kmdaki kararı. Bunun yanında ana.. 

A. yasa ve bizim hazırladığımız statüyü 
lımet Emin YALMAN A ık ı ihtiva eden iki proje. Bir de statünün 

l 
.. Belgrat 16 Nüan 1 Ş anıyor bazı maddeleri üzerinde Fransız mu-
urk - Yugoslav dostluğu- rahhaslarmm noktai nazar farkları. 

nihayet bulmalı ! 
Beşiktaş, Giines 

' 

Dtlı\'Xtl MAÇTA FE!\"'ERJtAHÇE 

Milli küme futbol maçlarına dün de lxmir, 
Ankara ve lıtanbulda devam edildi. Be,iktaf 
Ankarada 1 - 2, Güneı lzm!rde 3 - 5 mağlup 

MağlUp Oldular 

KALESll'"'E FİRlKlK ÇEKİLİRKI~ N ... 

oldular. Galatcuaray • F enerbahçe maçı ise ro• 
berbat bir oyundan ıonra O • O beraberlikl• 
bitti. Bütün talıilat ıpor •aylamızdadır. 

Asya Paktı için F ransada Faşist 

fırkası De ğılıyor 

lranda 
leri 

Birleşecek 
IRANLA ARAMIZDA BiRÇOK 

ANLAŞMALAR iMZA EDiLDi 

1 

nun bayr .. 1 . . nı gösteren bir başka proje. 
~'-fıyoruz Ba, k;~ gunl erını Yugoslav Harbiye Komite, ilk içtimalarından bi Ankara, 18 (TAN muhabirinden) - Birkaç aydanberi Türkiye 
11e Dıt:-tl~ri Bv~ 1 •met nönü rinde Cemiyeti Akvamla Türk ınü. ile İran ve Asya paktına dahil diğer memleketleri alakadar eden 
.4.raaın her gitr~·anı Doktor B. Nazırını Tebrik Etti tehassısm projelerinin müzakeresini beynelmilel meseleler uzerinde İranda çok ehemmiyetli anlatma .. 
teıahü 1 ıgı Yerden COfkun kabul etmişti. Ancak bu, dig~er ınu- lar imzalanmıttır. Bu anla,malar •unlardır: 
b r ere ait h b 1 . T"' N T • o11e)e B a er er akıyor. Belgrat, 18 ( .n.. muhabirinden) rahhaslann verecekleri projelerin gö Hudut emniyeti, mücrimlerin ia· ı,... --------------
ber' osn~-Sarayda senelerden- - Başvekil lsınet lnönü ile Harici rü~ülmiycceği manasını tefhin etmez. desi, ikamet, hudutta mU,terek H N ki• f 
l'aria.r:vlerınden çıkmıyan ihti~ ye Vekili Doktor Tevfik Rüştü Aras, Bu ayın 22 sinde yapılacak olan gümrük binnlan inşası, ~aytari ava a ıya ! 
ltitilik hav)arın~ıya kadar 30,000 yanlarında Yugoslav Harbiye ve toplantıda okunması esasen bitirilmiş işler, Trabzon - lran tramııt yolu, 
bı k k kutleıi in.. .. .. .. Bahriye nazırları olduğu halde bu olan statüyü yeniden ele alacağız. telgraf \'e telefon işleri adli mü. ' • s· p . 
\' e için ac>kakla~ d~;;;;~u .. gol r- sabah hususi trenle Herseğe geldi • Cemiyeti Akvam kanırlarmı, tatbik zaherf't ,.e .~a~·a seyrü.~efer iltisakı. çın ır roje 

e Yağınu l o muf er ler. Baştan'.'.)aşa do~anmış olan şe _ mevkiine koyacak, metinleri hazırlı. lranla ,Türkıye, muşterek hu · 
Jeın.i,Ierd·r atında ıaatlerce bek- birde coşkun tezahilratla karşılan _ yacağız.,, · dutları üzerinde emniyeti ih1fıl eden T 
SUUı Yol,:;;da y dı!~nden h-"biye nazın general Suriyen'n talebi mevzuubahi• bir badiee karşısmdn mügtereken ha- anzim Edildi 

eıı. BUtUn gö~ ~oslavlarla yolda - Mariç ı'ndikten sonra onu kı\n>'\etli olamaz I re kete geçeceklerdir. . k d 
l'iıniz birlea· ennıız ve menfaatle J"' Dö Larok Beynelmilel siyasi cihanı ala a ar Ankara, 18 (TAN muhabirin-
hakkıncıa liıyor. İki hUkfun t b" "b" . misafirler takip etti. Hersek valisi, "- Suriyenin, Cemiyeti Akvam ve eden ve Asya paktına esas olan Tür. 

tanı bır· . e ırı ın ki ts t F hUk. · ezd" d Brliksel radyosunun hır' habenn" e den) - Hükumet Türk havala-F'akat ,~ gUven besliyor. hararetli bir nutu a met nönünU ransız umetı n ın e, Hataya· kiye _ tran - lrak ve Afganistan ara· 
da .ı. ugosıa selıimladı ve Türkiye Başvekili de nayasası üzerinde bazı tadilat yapıl. göre, Fransada Miralay dö Larokun smdaki ademi tecavüz ve dostluk an· rında yapılacak aeyriseferleri 
llA: halk taı-afınd VYanın her tarafın.. çok samimi bir hitabede bulunduk ma.sı hususundaki teşebbüsleri hak kurmuş ?1d~ğu faşist fırkası dağıl Jaşmalarma ait görüşmeler de niha - nizam altına alan esaah bir pro
lli ka ve BeVgiyj ~ g~sterilen candan tan sonra Sırpça: "Yaşasın Yugos _ kında ne düşünÜyorsunuzı., mak va.zıyeti karşısında bulunmak yet bulmuştur . je hazırlamıtlır. Türkiye hudut-
bıi lnentaat biru;a-11 1çin yalnız siya- lavya,, t.emennisiyle sözlerini bitir _ "-Burada Suriyenin yapacağı bir tadır. Eşasen parti reisi, tahrjkatçı Hariciye Vekilimizin Tahran seya- ları içine giren, havalarında 

d<>sUuk v · . nden doğan bu res- di. (Arkası Sa. 10. Sü 5 te) lıkla mahkemeye verilmişt:ıi . hatinde Tahrana Irak ve Afganistan ~ e ittifak kfıfi değildir. uçuflar yapan, veya karasuları 
~ b Inıızda g·· Bundan sonra güzide misafirler, Har;:!iye Nazırları da gelecek ve dört d b 

ıav :~11§Utnu ~~~~~~eyr ema.. biriken halkın "yaşa! .. sesleri ara.sın. i...,,,., . .....,,,~T~an~,, ın 
23 

""N"'"'İ~s,.,.a,.,.n"".....,....,,. ~~ develti alakadar eden anlaşmalar o ::.;~~~ ~akt:~aanbbuüktiıa.nnuhnauvnahgu:: 
b' e i 'l'ürk . . ugos. da kendilerine tahsis edilen otele git- ~ rada imzalanacaktır. B. Cemal HUs • 
ır sevgi v rnılletıne karşı derin tiler. Akşa.m vali, misafirler şerefine nünün HarJciye Vekilimizin seyaha. - kümleri tatbik olunacaktır. 

~erun her ~a.z~ni~et besliyor. TürkL büyük bir ziyafet verdi . tine kadar Tahranda kalıması muh • Projede hava gemisinin şumlillü bf r 

~k ve harek 
1~· sözüne inamla- Müttelikimiz Yugoılavya i ~ temeldir . tarifi de yapılmıetır. Buna göre, sevk :t Olduğu k e ıne güvenilecek bir orduıunun kuvveti • • h ı ki ~ . ve idare kabiliyeti olsun, olmasın, su 

kaıarına kanaati en basit halk ta- IÇIIl azır ı arı ~ ALMANYA üzerinde yUzsun, yUzmesin, havaya t'ın kalbinde adar bUtUn Yugoslavla· Belgrat, 17 (Tan muhabirinden) - ~ ~ . yükselen, havadan ağır veya hafif 

Ç Ok Y.er tutmuııtur. İsmet lnönU, Saraybosnada şerefine ~ RUSYAYI h t"' lU h gaııptir li ·ı · f T"' k Yug l ' "TAN,, 2 3 Nisan için büyük hazırlıklar yapmak- - er ur vasıtaya ava gemisi adı 
l:3e her . ki dUn bizi ayıran verı en zıya ette ur - os av ~ - verı1mektedir. 
''atta.her ge,.~-·bugUn birleştiriyor. dostluğunun sağlamlığını kuvvetle ~ tadır. Ogün gazetemiz 24 sayfalık büyük bir ilave - 1 STEM IYOR Askeri hava gemileri ile yalnız devle 
:_

1 

bu ... a,..,:a·UJbgı. nıiz ..,,. .. asırlık ha. tebarüz ettirerek §unları söylemiştir: ıı. verecek, bunda kömür madenciliğimizin kudretini ... .... " ._. ""°9 "" "" • tin gümrUk, zabıta ve posta hizmet-
d ~or. Bilakis ır duvar tesirini yap- (ArkMı Sa. 10 Sü. 3 de) ~ zengin yazılar ve resimlerle anlatacaktır. ~ Berlın, 18 (A.A.) - Matbu· !erinde çalışan hava gemileri, devlet 
bt1·an itiyat bu nıUşterek hayattan ' "TAN,, 23 Nisandan itibaren çok cazip yeni rö- - at Alman - Sovyet yakınlığı hava gemilerinden sayılmakta ve bu. 
~ıkıen; ~zevk, hatta kısmen dil PARISTE ~ portajlar ve tefrikalar da verecektir. ~ hakkındaki ,ayialan tekzip e- nun dı§mda· kalanlar da huS11si hava 
lıa arı UYand;ızerUk ve yakınlık duy- ! ~ derek Nazi ve Boltevikler ara- gemilerini teşkil etmektedir . 

• ,,Yat tec..ııh~Yor. ı-ıaıkm her günkü EG-LENCE 1000 Lı·ra Verı·yoru <>v:z:l.,. · • 04uele..ı-d Z ımdaki kanaat ayrıhg"'ını hatır- Türk Havalannda Tu""rk 

:"- :12.rni~ı~ bla. tı·~e· ul"'ı..: eınnı· .. d, ofğıaknralaartannlaızr ~-·• .r ... = ı .. 1 latmakta ve Hitlerin 30 llkka- Vatandatları 
t1~ kallıiıyo~rdır. Hayatı ayni şekil- GREV ~ Okuyucularrmız için 1.000 lira mükafatlı çok nunda Reichatag'da ve son Nu- TUrkiye Cümhuriyet topraklan ve 
tôl';ı "ar . ./\Yn~ A~i yolda itiyatla- Paris, 18 (A.A.) - Bu sabah, ti. ~ eğlenceli yeni bir müsabaka tertip ettik. 2 3 Ni- renberg kongresindeki nutuk- hududu üzerinde iki yer .arasında in-
ttı.e~Yoruı. Mid ne;ı halk musikisini yatro ve sinemalar federasyonu, Pa. ~ sandan itibaren yeni müsa.b~kaya başlıya~~ğız. larmı zikrebnektedir. Hitler san ve eşya taşımak ve bu işleri tra.ıı. 
de ere alr eıtıız ayni ne "" ye. ris mmtakasmdnki tiyatro ve sinema. ~ Berek müsabakanın tafsılatını, gerek dıger ye- b ki d N · ·ı k ' sit suretiyle yapmak münhasıran 

bttdi Şlnıştır B i u nutu arın a azızm 1 e o- tü k t d 1 •tt• 
C r. . unların iMmleri da ve daha diğer eğlence yerlerinde niliklerimize ait malumatı bugün yedinci sayfada ( .. . . h. b. b. l r va an aş anna aı ır. 
e~ ak 'l t ~ İIAnma karar vermiştir. Öğle ııı munızmın 'Ç ır zaman ır e- Bu gibi nakliyat için yabancı mil. r:: Yugoslav d la lir >,ç~v daha tamamen ilerleme.. bulacaksınız. ~ temiyecek olan iki alem oldu - teşcbbislerle dtvlet arasmda hususi 

kası Sa. ıo su. 4 1·ıa•'-~ ~ ğunu kaydetmi• idi. (Aritası Sa. ıo Sü. 3 de) 
litıı~ ;:111 ~~"'"'~~"''1'-1'~ .. ) y 

•, T. 



:::::::::::::::======================= ~ A N 2 

1 1 HAi="tAD A BiR 

5 sevlııDooek şey! Balmuınu 

fiyau dü~Uyormuş. Sakı.la 
nnuz daha yumu.jak olur; daha ko 
lay çiğnenir. Davetlerimiz daha 
sıklaşır '\"e davetlilerimiz artar. 
Gerçi biz balmumundan ba§'ka !)ey 
lerin ucuzlamasmı bekliyorduk am 
ma ne yapalım? l Kısmette balmu 
mu varmış. Ya o da ucuzhunasa 
idi ne olurdu halimiz ı 

1 Bir ufnk fıkra dinler mlsln1z ! 
~ Dostlanmdan btrl vardı. Maki • 
neleşmenin on de.rece düşmanı bir 
adam olduğundan mesel~ U!J gün 
bir teviye ayni saatte lşhıln başı· 
.na gelmJye bile tahammül edemez. 
d. 

Böyle taha.mmWUnUn tükenip te 
geçe kaldığı günlerden blrlnle res 
mi paydos saatinden 6\"\'el işinden 
çıktığını gören müdürü kendisine 
sonmcy: 

- Kozum efendim! Neden böyle 
erken çıkıyorsunuz! 

DİNLENE! 
idet varmış: Eşraftan olan ev sa,.. 
hibi ne zaman ayağa kalksa yanın~ 
dakiler de kalkar: Ne mmaıı gül • 
se on.la.r da güler, ne mman kah-

• '\'e içse onlar da l~rler; hUUisa o 
ne ya.parsa etrafındakiler de bir lba 
cl6t lnkiyadile ayni şe~1 tekrar e • 
derlermiş. 

Bu zat De 18.Uball olan amcam sor 
muş. 

- Hazret! Bu yanındaki adam
larm seni taklit etmelerinden mu
azzep olmuyor musun?! 

- Hayu, dem~ 1 Ben gençliğim 
de lnmmlık ettim de başkalannm 

bana uymasına alıstnn. 
Bu fıkrayı size naklederken an

latmak istediğim cihet şulur: 
Huy canın altındadır: 
Nargileyi l~e tlfllyen mmacı

Ja.r, blfteğhtl ni5terle kesen opera
törler, oturduğu iskemlesini kam • 
~an süvariler olduğu gibL 

• 
Nalıncı keıerinin aızlanmcm 

.. 

19. 4 - 937 - ~ 

Parisli Bir 
Belediye 
Azası 

İstanbulda 
Pa.ria belediye meclisi az::uıınd.sJl 

B. Mori.s Kanten BUkre.şten şehri • 
· 1 · sid• mıze ge mış ve semplon eskpre • 

Pa.rise gitmiştir. B. Kanten h~e • 
tinden evvel kendisiyle görüşeu g8ft
cllere şunları söylerrutşlr : 

"- Güzel şehrinizi gezdim. BeY • 
oğlu cihetinde a.c;ılan büyük cadde~· 
leri. vıe muntazam inşaatı takdirle gor 
dUm. Kendi.sile göriiştüğihn tsts.11

• 

bul valisinden ve belediye reisindctt 
gördüğUm kolayltklardan ve hUsnU 
kabulden çok mütehassisim. fstanbU 
la geli~min !lebebi, Pariste büyük eJ. 
~iniz B Suat Davaz vasıtasivle. Att • 
kara ve istanbul valileri.ne Pariste a.
~ılacak milstemlek!t sergisini ziyaret 
için resmen yaptığnnı:z da~ti ~a ' 
hen de tekit etm~i . 

J>ostum cevap vermlş: 
- Beyefendi Hazretleri! Ma.Jf1· 

mu s&nhılz! Bendeniz sabahları er 
ken gelemiyorum. Bari akşamlan 
erken ~kayını da teWi edoyim de 
dim. 

Adı ~lanış biçarenin; hep kendi· 
ne yont.ar dJye. Halbuki onun zaı
naatf kendine yontmak değil nalın 

yapmaktır. Eğer nalıncı yonttuğu 
yongn.lan kendine çekiyorsa kaba
hat keserde mi f 

Turan Dot piyeıinden dikkat çeken bir •ahne 

İstanbul valisi, işleri mA.ni otınsl • 
ı:ıa bu davetimizi is'af ebnek tein e • 
tinden geleni yapaeağmı vadetti· 

• 
Ben eskiden imamdım · 

Rahmetli amcam anlatırdı: 
Diyarbekirde eşraftan bir zat 

1'8rmış. Ora.nm eşrafından oldu -
ğund&n kapısı herkese açık ve sof 
rasında dalına birçok misafir bulu
nur, ho sohbet bir znt olluğu için 
daima meclisi kalabalık oturmuş. 

Lakin bu zatın konağında garip bir 

Hayvan 

İhracatı 
• • 
lçın 

Karsta hayvan ihraciyle meşgul o -
• 

clacak bir Umitet şirketi kurulmak 
tadrr. Şirketin sermayedarları, İş ve 
Ziraat bankalaııiyle hayvan ihracatı 
yapan tUcca.rla.rdır. Şrlketin direktör 
lilğilne Emlak Bankam İstanbul şu -
besi mUdUıil B. Muhiddin Osman ta. 
ym edilmitşir. Direktör, perşembe 
günü Karsa gidecektir. 

Şirket, şimdilik en yakın memle -
ketlere ihracat yapacaktrr. Suriye, 

lran, İrak bu meyanda.dır • 

Yeni 10 Paraltklar 
Yeni basılacak 10 paralıklarm nü· 

muneleri dn.rpa.ne mildUrlüğü tara -
fmdan Maliye Vekaletine gönderil -
mişir. Baskı ha.zırlıklan tamamlan -
m.ıştır. Vekaletten emir gelince bas
kıya başlanacaktır. 

~an Gölünün 
Vapurları 

Tamam 
Va.ngölUnde işletilmek Uzere Ka-

8mlpaşadakl tersanede yapılmakta o. 
Je..n 3 büyük vapurun inşaatı tamam
lanmıştır. Vapurlar, 150 §el" tonluk. 
tur. Hepsi bir örnektedir. Gemiler, 
parça. halinde bugünlerde Vana sev. 
kedilecektir. Gölde büyük bir gemi 
p.ntiyesl kurulacak, göl nakliyatı 

için zaruri bütün malzeme orada. ya. 
pılacaktır. 

Göl sahilinde mevcut blr petrol ku. 
yusunun işletilmesine başlanmıştır. 

Buradan alınacak petrolden göl nak
liyatında istifade edilecektir. 

Tablasını Bırakıp 

Yankesici 

Nalıncı keserinden ba.,-ka kendi· 
ne yontan, hele nalmcı keseri olma 
dan kendine yontan yok mu f Eğer 
bir kimse veya nesne çıksa da: 

u_ Ben kendime yootmam! 
Dese bUtun nalıncı keserlerl "is

tifa ederiz!,, diyorlar. Likbı hanl
ya o kaba.dayı f1 

B. FELEK 

Zehirli gaz 
Kursları 
Açılıyor 

Kız Kolleiinde 
Bir Miisamere 
Tertip Edildi 
Genç Kızlarımız Bunda 

Çok Muvaffak Oldular 
Amavutköyündekıi Amerikan Kız Kolleji· 

nin talebeleri, dün mekteplerinde bir müsame
re verdiler. K121lay Cemiyeti menfaatine veri

len bu müsamerede genç kızlarımız muvaffak 
oldular ve çok alkıtlandılar. 

MU.sa.mereye önce !stiklft.l Marşı söylenerek baş
lanmış ,sonra da. progra.mm diğer maddelerine ~e
çtııiiIŞur. Kızlarımız ma.I'Jtan sonra. nTuran Dot,, 

isimli bir piyes temsil etmişlerdir. Piyes, bir Çin 
hiklyesinl canlandınnaktadır. Kollejin genç kız ta· 
lebeleri, piyeste Uzerle.rine aldıkları rollerde muvaf
fak olmuşlar, kendilerini takdirle seyreden güzide 
davetlilerin takdirlerini kazanmışlardır. 

Ankara ve İstanbul valilerini vııtt
larmda şehir meclisi azalarmda.n bl ' 
rer heyet bulunduğu halde pati# 
selAmlamak ve kmdllerlni misafir et 
mek bizim için hakild ~ir sevinç tef • 
kil edecektir.,, 

Dört Metreden 

Sokağa Düştü 
Galatada oturan Alberln 2 yaşJflıil 

daki çocuğu Moiz evin penoeresindeli 
sokağa bakaıi<en muvazenesini kaY • 
~erek 4 metre kadar yUksekllk • 
ten eokağa dlişmfuJ, ağır surette Y"' 
ralan.miş ve hastaneye kaldırtlJlllf ' 
tir , 

Ev Soymuş 
KaragUrnıilkte Sultan mahııJle,Sbl-

~~ı?~tiı-ıftııZ""'ğire~'-eViııl 
soymuş, tahkikat neticesinde bırsıı • 
lrğm sabıkalı Cavit Wiifından yapıt. 
dığı testıit edilıru. ve Cavit yakala.J)" 
mıştır. 

Zehirli gazlardan korunma 
~erini göstermek üzere 
Haseki hastanesinde açılan ze. 
hirll gaz kursundan ba.5ka ö -
nümüzdekl haftadan itibaren 
eczacılarla mhhat memurla.n 
için ayni yerde Udncl bir kurs 
daha açılacaktır, Bu kursa res. 
ml, hususi ecza.cıla.rJa hasta 
bakıcrla.r, hem.5ireler iştirak e
decektir. Halk kurstan bu ay 
sonunda açılmış olacakttr • 

Kızlar bu piyeste rol icabı bilıilnülecek elbise ve 
kıyafetleri kendi elleriyle hazırlamışlar, bu işte de 
kabiliyetli olduklarını göste~erdir. 

Piyesten bafka bir ıahne 

Emlak Birliğinin · 

Yapacağı işlet 

Sokakta 
Bir Yığm 

10 Kurusluk 
1 

Evvelki gün Yedikule surls.nnda 
dolaşan Kadri isminde bir çocuk 
yansı toprakta, yansı dışanda. gö • 
mUlU bir on kuruşluk görmil~J. topra
ğl biraz daha kazdığı r.aıruuı eline bir 
çok 10 iru.ruşlukl:ar geçirmişttr. Ço • 
oı.ık, hiç yoktan bulduğu bu para -
la.rla evine koşımış ve haber ve.rmiş
tir. Çocuk 450 kuruş kadar bulmuş • 
tur. 

Sonra bir ka.c; kiŞi daha 10 ku"Qlş.
larm bulunduğu yere gelmişler, kaz -
dıkça para çıkarmışla.rdrr. Bunların 
bulduğu para da 10 lira kadar tut • 

mıuştur • 

Hadise polise aksetmiş ve tahkika
ta başlanmıştır. Paraların hepsi yeni 

10 kuruşluklarda.ndır. Buraya kimin 

tarafından gömüldüğü a.raştırılınak· 

tadır ıi 

Bostancıdaki 

Bir şamandıra G. Kazım· Özalp 
Teftişe Başhyor 

Yeni kurulan Em.JA.k Birliğinin t&
savvurları etrafında Birlik Reisi g8' 
zetemize şu malfunatı vermiştir: ıd 
"- Birliğimiz, memleketimizde 

gayri menkullerin kıymetin\ dilşureO 
sebepleri tetkik edecektir. Gayri nıe~ 
kul sahiplerinin menfaatlerine uygtl

11 

dUşen tedbirlerin alınması ve meJt1
1
8" 

keti iktisaden müteessir eden bu ""' 
ziyete nihayet verilmesi 1~in dUşUn • 
dUklerlmizi bildireceğiz. Birlik, ııe • 
nüz h~ bir müracaatta bulunına.Jtllf' 
ttr... ~ 

, . . . 
zıncırını 

kopardı 
VEKiL, MILLl MÜDAFAAMIZ 

HAKKINDA iZAHAT VERiYOR 
I 

Evvelki a.kşa.m bavlıyan lodos fır

t.ması devam ederken limanda büyük 
şa.ma.ndın.lardan birisi ortadan kay • 

bolmuştur. Şamandrranm, zincirleri • 
n1 kopararak Ma.rma.raya açıldığı tah 
min ediliyor. Marmara limanlarmm 
reisliklerine, oamandırayı aramak ü.. 
zere tebligat yapılmıştır. Büyük ve 
10 bin lira kıymetindeki bu şamandı. 

Evvelki giln Ankarada ntehrimize gelen Milli Müdafaa Vekili 
General Ki.zmı Özalp, burada donanmayı teftit edecektir. Bu ara
da Vekil, İngiliz Kralının taç giyme merasimine İftirak edecek 
olan "Koca.tepe., muhribinin yolculuk hazırlıklarını da gözden 

geçirecektir. ranm bir kaza.ya sebep olma.smdan 
korkuluyor. 

Sandalcıhk 

General Klzmı Özalp, çarşamba ve-1 müe88e5elerle görüşmelere devam o. 
ya peroembe gUnUne kadar burada lunmaktadır. 
kala.cak ve Başvekilimizle birlikte 

Para kazanmak maksadiyle kayık Anka.raya dönecektir. Millt Müdafaa 
ve sandal kullananların 18 yaşında Vekili, kendisiyle göriifen gazetecile. 

olmaları, ~ent ehliyeti haiz bulun- re muhtelif aakert işler hak.kında şun. 
mallan ve yüzme bilmeleri şarttır. Be ları söylemiştir: 
lediye meclisinin bu hususta verdiği «_Askeri Şuranın bu defa.ki top. 

karamı tatbikine 1 haziranda başla.- la.ntısı, bir ay devam etti. Çok ehem. 
nacaktır. Kayık ve sandal kullanan miyeill işler çıkarıldı. Bu arada Mil· 
lar, imtihan geçirdikten sonra birer ıet Meclisine verilecek kanun layiha. 
ehliyetname alacaklardır. lan da. vardır. Bunun arasında mem 

Yeni Milli Müdafaa bütçesi geçen 
yılınkinden biraz fazladır. Bir mik· 
tar da tahsisat verilecektir. 

Donanmanm takviyesi için yapılan 
siparişlerimiz zamanında teslim olun. 
mak üzere muamele, tabil seyrini ta
kip etmektedir. 

___________ _,.,..,. 
tU4J4>4>4fa4>.$V..UV~--

BiRKAÇ 
SATIRLA 

B eyoğlu merk~ nah~~: 
bağlı 12 mahallenin ~ 

rosu bitlrllmek üzeredir " 

• 
D evlet DemlryoUarma ~~ 

cak memurların lmtihaJll~· 
bugün yapda.cakttr. . .,,. 
5 tlmerbank Um11lD Müdüril Jlıi el

nıll&h Sümer, tehrinı.1z.e & 
mlotlr. 

• 
G eçen yıl olgunluk lmfhaJllt: 

nnda birer der .. tcJı rou'.,.Jıl 
fak olanuyanlarm hntlhanla.nJUl 
nisanda başlanacaktrr • 

Sağhk için 
lekete gamil olacak, asker ve sivil 
bütün yurttaşları al8.kadar edecek 
bir hava kumandanlığı teşkiline dair 

-Harp maHilleri için t.etkikler yap
tırdık. Bu tetkikler ilerlemiştir. Bir 
karar verilecektir. Eski kanunla te. 
kaüt olmuş milli mücadelede hir.met 
etmişler hakkında da bazı teklifler 
vardır.,, ~ ..... = 

Sıhhat Vek!leti, umumi sıhhati kcr ha.Z'JI'la.nmış bulunan layihayı işaret 
rumak maksadiyle büroşürler bastır. etmek isterim. Kurulacak olan bu 

Otobüs Faciası nuya başlamıştır. tık oıarak ~ıza.mık ıruma.ndanlığm genil1 sa1ahiyeuen o. 
W• karahumma, ve tifo b~len çıka. ıacatkır. Bundan başka memleketi. 

~IIA~kVı~iift.~B~fi=~~llM=M~~ 
1 

Hl NİSAN 
Dün haber verdiguniz Maltepe oto. nlmıştır. '\ ekllet, karasınek ve tah- i d h dU-4- . . . bı'lhassa . . m z e arp en ı:r~rısının ve 

büs faciası tahkikatı llerlemektedir ta.kurusu gıbı ha.atalık nakleden ha.şe f brik ı te i ink' ' 
PAZARTESİ Bugünkü Hava: DEQIŞtK 

Kaçan · reler için de hwsusi afişler hazırla· tayyare a a annm vs ve ı. 
Seyytı.l" sa.tıcr KA.mil adında biri Yaralılar, Haydarpaşa ukerl hasta.. p.fını temlıi edeook bazı kanun pro-

dun Taksim meydanında. Cemile is • nesinde yatmaktadır. Subaylardan B. mışttr. jelerl de ha.zırlan.mıetrr. 
Ju.::Un bava. aurcti umumiyede bulutlu 

olacaktır. Rüzgar, defişik istikametlerden 
mutedil bir aür'atle esecektir. Eıe mrntaka
smda hafif yağmur yaimuı ihtimali var
dır. 

4 UncU ay Gün:30 Kas1IJ1 :16 
Safer: 7 Nisan 6 

minde bir kadının ça.ntasmı elinden Muzafferin "t>a.cağı kırılmıştır. Diğer Trabzonda Yeni Hastane Qrdumuroa motörlU vasıtaları ço. 
kaparak kaA}mrştır. Fakat kaçarken yaralıların sıhhi vaziyetleri düzel - Trabzon (TAN) - Yakında şehri. ğaltına.lc için bazı ciddi teşebbüsleri. 
ta.bla.smı orada bırakmıştır. Bun mı U mektedir. Her iki otobüsün şoförü mizde temelleri. atılacak olan devlet miz ve kararlarımız vardır. Bunlar:ı DüNKÜ HAVA 
•erine ka.dm tablayı alarak karakola dün de müddeiumumilik tarafından nUmune hastanesi, stadyom civarın- sıra ile kuvveden fiile çıkarmaktayız. .!llln. b"rometr~ 756 milimetre. hararet 

~türmüş, Kamil de polis ta.rafından sorguya çekilmie ve tevkif edilmiş • daki denize na.zır Şair Hamaıni oğlu Gölcilk tersane plAnları hazırlanmış- en çok ıs. en az: 9 santigrat olarak kayde-
aranmıya başlamnıştır • tir. na ait arazide vamlaC'.aktrr. tır. İnşasına germek irin dilmiştir. Rüzglir, değişik istikametlerden 

':< !' muayyen ....... ;. h•va umwnivctlc bulutlu ırecmiııtfr. 

1356 Hicri 1353 Runtl 

Güneş: 5,16 - Öğle: 12,13 

!kindi: 15.59 - Akşam: ıs.o2 
Yatsı: 20,29 - tmsA.k: ~ 
~··---------------------
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• 
FRANKO BiTiK V AZIYETTE 1 

• 
Al!ftanyanın · Kanaatine Göre ·I 1 Filistinde Yeni Hadiseler 1 

Asiler Zafer Kazanamaz ! 
Frankocular Masum 

.. Halkı ve Çocukları 
. Oldürmekten Bıkmadılar 
f~:~i 1~ (TAN) - lıpanyada harp durgun bir vaziyettedir. 
t&zete;"'

1
• e~n ç,ok yorulmut oldukları da ıabit olmuttur. Pariı 

erının n . .. 1 F \>af fak . efnyatına gore, A manya General rankonun mu-
ıyetınden art k ·· ·d· · k · · A ·1 · d b 1 !la.n r .. ı umı mı eımıftır. 11 erın yanın a u u-

KÜÇÜK HARtCi 
HABERLER 

Y ugoslavya 27 inci Zag
rep sergisi dün mera. 

simle küşat edilmiştir. 

• 
L ond.rada dün sabah, 12 

lconun~~~~lnıa~ memurları Berline çağırılmıflar, bunlar Fran
'---- u unıetçıleri mağlup edemiyeceğini bildirmitlerdir. 

mayısa ha.zırb.k olmak 
üzere erken taç giyme mera· 
siminin bir tecrübesi yapılmış
tır • Kudü• •okcıklarında •iltihlı tedbirler 

D ·ı l/" / Diğer bir şayiaya göre Amerika -
l l\..UTUmU daki ıatin devletler ,İspanya harbine 

• 
•• ta1yada kırk saatlik ı, 

haftası icabında tem · 

Kudüs, 18 (TA..'{) - Burada yeni bir hadise olmuş, bir Yahudi evine 
meçhul eller tarafından atılan bombalar, ölümlere sebebiyet vermiştir. 

B nihayet vermek maksad.iyle nüfuzla.-
İr 7 • L f rmı kullanmak arzusunda ~ulunuyor. 

Lıgaıe ıar. 
T ~ J. SİLAH KAÇ1RANLAR ver u l İsp8llya işlerine müdahale vaziye -

M t tine gelince; bugün çıkan Sundey 

dit edilecektir • 

• 
A rjantinde öldürülen ha 

riçteki Almanlann ~ 
ft için Berllndekl Arjantin el • 
Qictl t.eM8Urilnü bildirmiştir. 

Romanya ve Macaristan· 
da Fasistler Kımıldanma , 

a ematik Terim Taymis gazetesinin neşriyatına göre, 

Ç 1 İspanyaya silah kaçırmak tuere te • 
a •tmaları Bitti şekkuı eden geniş mahiyette bir şe -

'.ı\Jlk beke meydana çıkarılmıştır . Şebeke-

• 
M ısır Kralı Fanık ristedir. Yann 
draya gidecektir • 

Pa -
Lon - Teşebbüsünde Bulunuyor 

Pariı, 18 (A.A.) - Bugünkü tarihle Londradan gelen bir tel
graf, Bükrette vaziyetin vahim olduğunu bildirmektedir. Bir yan
dan Prens Nikola · ile Kral Karo} arasındaki ihtilaf devam eder
ken bir yandan da Demir muhafızların taraf tarları geçen Tem
muzda öldürülen Stelesko'nun katli hadisesinde methaldar olan 
Demir muhafızlara mensup 10 talebe aleyhindeki davaya mani 
olmıya çalıtmaktadrrlar. 

l'ttrk ~~R_18 (Tan muhabirinden) - nin bir çok mühim Avrupa merkezle
Çi[tliğin~ uruı:nu ibu akşam Orman lerlnde gizli şubeleri vardır • 
lıaıırla e matematik terimlerin B!LBAOYA YARDIM 
ınu~-h lllnasuıda yardımda bulunan 
~ assıs b"l · Muhasara altında bulunan Bilba.o • 

'anı y 
1 gınler §erefine bir ak- yu iaşe etmek üzere 40.000 Sterling 

t.-u emeği venniştir. 
q, runı kıymetinde bir vapur satın almak i -

~ki ':rnateınatik terimler üzerin.. çin müsaade alan müstakil amele frr. 
ııı0aı!'11§Inalarnu bitirmiş ve çok kasmm reisi ve katibi, bu parayı top· 

Silahlanma 
Meselesi 

Yine Sahnede 
PRENSİN TEKZİBİ 

buı.:ıft_ neticeler elde etmiştir. lstan. lam_,_ üzere halka hitaben b;.. be - Paris 18 (A.A.) - Pöti Pa. 
~da,. t 11:1.A .... • • h be · k Bükreş, 18 (A.A) - Asil olmıyan .. •e edilen · · f ·· rızyen gazetesı ou a n l'erme te-~ ...... .... ~..ı nyuıye pro eso- yanname neşretm~lerdir. dir ... bir kadınla evlendiği için hanedana 
olan h~..ı~. 'l'ôl.-lrlt>l'il'\.ı:ivaziye YENt ÖT ULER - b 

ltıllsbet ves· tJe.nne dair muaelleı 'Ve .c.. .Madrit ·, 1F (A.A. _ havcı.sJ _ "A u-.. ;. . .,n~a r ... -n ... ~P tonlanma- ait haklardan mahrum ıra kılan 
. Ziyare ikalar zikretmiştir. Madritin bombardnnam devam et - sı mukarrer bulunan silali!nzlanma l:'rens .Nıkolab. liaşvekı ıs. Tata:res
.\rıkıı .. ı tte Kurumun başkanı Saffet mektedir. Şimdiye kadar oombudı • konferanamm bUroeu ağlebiihtimal koya bir mektup göndererek kendi
h -"a genel kre b •çt· b k b' tar"h b k sinin doğrudan doğrnuya veya bil --cı.AJ> .. _ J)~·ıt se te .. r adına.. .Bay mandan 15 kişi ölmiia ve 40 kışı" • ka_ u ı ıınanu aş a ır ı e ıra a. 
~ &~ rn,,_,__ _. k vasıta siyasi bir grupla temas ettiği 

clir. •cwumt soz soyl,.m10ler- dar da yaralanmıştır. Bü•,.;Hr çapta 3 ca tır. 1 · · 
-~ J un. hakkında çıkan haber ere ıtıraz et-

Ziyaı tt obüs ayni zamanda Kort.es meclisi bi- Çünkü MiJletler Cemiyetinin fev - mi.ş ve bu gibi haberlerin dolaşma-
~intıet e e bulunanlar, AtatUrk'e na.sının yanma düşerek 9 kişi öldür - kalade içtimaı Mayıs sonunda ya - sma mani olmak için icap eden ted
Sartet ~~ta.zimlerinin iblağını Bay müş ve 31 kişi yaralamıştır. pılacaktır. Murahhaslar bu zamana birlerin alınmasını Ba~vekiıı'1c-n rica 

andan rica etmişlerdir. Diğer mermiler şehrin merkez ma. kadar silahsızlanma meseleleri hak • etmiştir. 

T 
- _ hallelerine ve bi1hassa Kuerta de Sol kında görüşmek için bütün imkanla· Malum olduğu veçhile prensin de-

a 1 e b • ve Granvisa cihetlerine düşmüştür. rı elde etmiş olacaklardır.,, mir mı.hafızlar ismin del:~ ";\si~t tcs-e n 1 n İmdat tertibatı sür'atle faaliyete geç- __________ ....., ________________ kilatır.ın yardımını ist.cd:ğ'i hakkın: 
m.iştir · yor ki: da bazı haberler dolaş na k~a idi. 

Kam P 
Polis, Franko Madr:ite girdiği za- "Şunu kat'iyyen beyan ederiz ki, 

m""' n""'redilmek üzere bir beyanna _ "· Macari•tanda da •ağcılar cuı """;t 22, 23, 24 Mart tarihlerinde mezkur 
me ha.zrrlıyan 55 kişilik gizli bir te • limana hiQ bir İtalyan gemisi ginne. birle,iyorlar Mu•• dd +• şekirlilün azasmı tevkif etmitşir miş ve 25 Martta da ancak bir !tal- Budapeşte, 18 (A.A) - Sağ ve e 1 Almeria, 18 (A.A.) - Bir asi tay- yan hastane gemisi liman açıkların· müirit sağ cenah partilerinin şefleri 

Ankara 18 ( yaresi, 5 bomba atmıştır. Bombardı. da demirlemiştir.,, dün akşam hükumet partisi şeflerin 
~ rtakeri'ka.ın TAN) - Mekteplile- man neticesinde beş çocuk ölmüş, bir Gazete, bilakis hUkumetçilere Sov. den bazılarının iştirakile bir içtima 
t\inden P :rnUddetıerinin on beş kadm yaralanmış ve iki ev harap ol- yetlerle Fransanm geniş miky~ta. akdetmişlerdir. 

Maden ihracatı 
Muğla, 18 (A.A.) - İl içinde bulu. 

nan bütün madenler çalışma halinde. 
dir. lkincikanun ayı içinde Muğla ma. 
den mmtakasmda 8109 ton krom ve 
400 ton zimpara madeni ihraç edil
miştir. 

Suriyede 
Umumi Af 

Şam 18 (A.A) - Suriye parlamen
tosuna umumi Hr af yapıldığı bil -
dirilmitşir. Bu aftan. geçen sene 
Filistin ihtilal hareketlerinde mühim 
rol oynıyan Arap nasyonalist lideri 
Fevzi Kavukçu ile daha bir kişi istis. 
na edilmiş bulunmaktadır. 

Şurası şayanı dikkattir ki, Sancak 
mebusları ile Cebelidürilz mebu.c:;Jarı, 
parlftmentonun bu toplantısına işti

rak etmemişlerdir. 

~~~ecaelki gijndUzlU 20 güne çı. muştıur. yardım ettiği w.1iasmda bulunuyor. Ayni gün, "milli irade,, ismi altm-
arar verUmif-,.,ır· İTALYANİN CEVABI d k"l d geçtiği zaman da söylenmişlerdir. 

~ TAYYARE DÜŞÜRMüŞLER a teşek u e en müfrit sağ ct?ııah Hatipler, bütün müfrit sağ cenah 
lM - ~ Roma. l8 (A.A.) - Cadikse on ~lamanka, 18 (A.A.) - Resmi grUıbu feshedilmiş ve reis binbaşı kuvvetlerinin tek bir parti halinde 
l't'IOftf •• K-. bin kişilik bir İtalyan gönüllü kafı'le. · ro onf tebliğ: Oragon cephesinde 15 tayya· Szalaşy tevkif edilmlı;ı idi. 1çtimada toplanmasını ve mutlak bir rejimin eranSI sın· ı·n çıktıg-ına dair İngiliz Ava ..... Ka. b 1 1 1 ._., reöen mürekkep bir filomuza hilcunı hazır u unan ar Szalaşy'nin ismi te- teessüs etmesini teminen içtimai ıs-

YİIİğe G • d• marasmda yapılan istizahı mevzuu eden 30 düşman tayyaresinden 17 ta- liffuz edildiği zaman alkışlamışlar ve lahat vilcude getirilmek üzere hare-
l.lontr.. 

1 ıyor bahseden Jurnale d'İtalya gazetesi di- nesi düşürülmüştür. Macaristan ba.şveikli Daranyinin ismi kete geçilmesini istemi.1erdir. 

tUiasy~ CA.A.) - Mısır kapi- ----------------.,,...--------------------------------•? 2:1~ kollfera.nsmm ilk hafta ih -- .ı.mda esen 
tilaflı noktal l!!antimiyet havası, 

~daki u i arın halledileceği hak
dir. :tn~ tle~ kuvvetlendirmekte. 
landıkıa.n ;nıet1.n, Pazartesi günü top 
'1 tararınd a.nıan, Fransız murahha

deki ectıebia: ~tı.hteUt mahkemeler. 
ler taraf 8.kı:rnlerin MıBirlı hA.kim-

Italyiı ve Afrika ile Asya 

3 

CLEK . 
Yırtllan Çorap 

Bundan blr ay kadar evvel lst.an .. 
bul tra.m\ıLylarmcl&n birinde garip:ıe 
blr nk'a olduğunu o zaman gazete • 
lerde okumuştum. 

Dikkatsiz bir yolcu şık bir kailmm 

çora.bmı yırtmı3; ıka.dm, yolcudan ço
rabının tazminini istemiş. rkek evveo 
ıa blraz tereddüt etmJş, vermek 1At6-
memiş amma ka.dmm lsra.n üzerine 
tazmine muvafakat etmiş, yalnız a.k. 
ima bir kurnazlık gelmiş, kadına de
ml5 ld : 

- Pekala! Çorabmnm parumı 

ve.reeeğim ! Lô.kin siz de ha.na yuük 
çorabmm \'e.riniz .! 

Bizim gazetelere göre kadın tram. 
vaynı içinde ~ora.hım çıkaramadığı 
için yolcudan tazminat almadan vaz• 
g~miş •• 

liıkfn bu haberi bir garip \-ak'a 
gibi nakleden Londrab (Deyli Meyi) 
gazetesi iki t.a.rafm ~ulh mahkemeısL 
ne düştüğünü ve h8.kimin el1keğe hak 
vererek kadının da mahkemede ~ • 
rabı çıkarıp erkeğe venniye mecbur 
olduğunu yazıyor • 

Hangisi doğru olduğunu kestire-
mediğim bu haberlerin esası birdir. 
Erkek, ~,rttığı çorabm parasını nr .. 
diği iç.in yırtık çorabı kadından al • 

mak i~temlştir • 
Bir alışw•riş sa.yarsak bu hi.dJ!M. 

de erkeğin hareketi insana tabü gibi 
gelir. Lakin unutmamalıyız ki; ka. • 
dmm ayağındaki çorap sahlık değil • 
di ,.e dikkatsizliği yüzünden yırttığı 
bir çorabı tazmlııe mecbur olan a· 
dam eğer ~ntık ~.orabı geri almak is. 
terse kadını tedirgin etmeden aya .. 
ğmdaki ~orabın ayn.ini bulup gönde. 
rir ,.e anr..ak yeni tora.plan kadmm 
evine gönderdiği zaman eskileri iste
yebilir • 

Her halde !:Orabı yırtıldığı içln ua... 
bileşmiş olan kadmrağıı yırttığı ÇG • 

rabı io;tiyen müteca.o;lr erkeğe n:re • 
ceği cevabı bulamamış. Parayı nrfr 
vermez ,yırtık 90rabı lstlyen ada • 
ma : 

- Ayağrma., ,•erdlğtnfz Dd lirayı 
mı gi:re~im?!. Gidiniz, falan mağua.. 
dan filan marka şu numarada bir 
çift ç.orap alıp getiriniz de o zaman 
~ki çora.hı isteyiniz, deseydi berDcln• 
de hiç şüphesiz plak atardı. 
Doğrusu hayatta bedeli deierfne 

tekahUI etmi)·en pek ç.ok şeylere rut 
~elmPkte)i7., amma şu kadm çıo.rabl 

kadar çlirük, fayda~17. \•e dPğt-rıdı 

lü'ks ~örülmt-rnlstir. En ucuzu bir fı. 
karanın hir haftalık ~i~·e<>.eğinden 
fazlaya satılan bu ipekH \·ahimelerin 
bir günliik ömürlerinden bizar ohnnt 
olmalı ki; tramvayda ~ora.hı yırtılan 
kadm, "dikkatsiz yolcu,, dan tazml • 
nat istemiş. Çorap yırtılır, tazmin 
edilir, edilrne!oie de örülür ve yf:ne gL 
yifebilir . 

Lakin dikkat1'izlik, ya rikkatsizlik 
yüzünden ktnlnu~ kalpler, inkisara 
uğramış Umitler .var ld, onlar için 

kimse tazminat hiteme.z. Çünktl ne 
)·amanır, ne de örgü tutarlar. Sııhhk 
kalpler is& );lrekH adamlar ne:zdla .. 
de makbul değildir. 

B. FELEK 

Sovyellerin 
Yeni Zırhhları 
ve Amerika 

Vaşington, 18 (A.A.) - Bir Sov· 
yet zırhlısının inşası için icap eden 
malzemenin sevkedilmig olınaaı haJr.. 
kında hariciye nezareti, hükftmet sır. lcındaki ~· istih.lif edilmesi hak. 

Cleklerı 2ann fı.nı kolayca kabul ede-
edıl:rnektedir 

• taıyanm Afrikaya alt her 
1 hareketi bllhusa İngiltere 

t.arafmdan· btiytik bir dikkatte ta.
kip olunmaktadır. İtalyanm Şarki 
Afrikada yalnız Assob Hm.anına. bir 
milyona yakın İsterlin sarfma. ka.. 
ra.r vermesi, Şarki Afrikayı sür'at • 
le inkişaf ettlnnek yolunda ata.cağı 
büyük a.dnnlara ömek sayılmakta.
dır. 

E~~~~~~~~~~~?.~~~:~~~~::~~~~~:~:~~~~J g~~~}~~~ 
ları hakkındaki kanuna mugayir ol. 

asileri ise muharip bir del·let de - madıkça sevk müsaadenamelerini red yada İtalyan nüfuzunun yayılma81 
olduğu da ileri silrillmektedir. ,, 

İngiliz mecmuası bunlan anlat
tıktan sonra şunlan ilave ediyor: 

tında bulunup bulunma.ması idi. 
Mesele İngilterenln Avam Kama.
rasmda görüşülmüş, İngiltere hü. 

kfi.metı İngiliz gemilerinin torpilli 
olan sahaya yaklaşmaması lehinde 
olduğunu söylemt,tL Fakat Bask 

ğildir. İngiltere M, İspanya asile. detmek hakkına malik olmadığını bil· 

4 tina o--=-- . • -· ·•· 
ı . nıversıtesi 

S~n Baıhyan Mera. 
sın, D 
-A~ evam Ediyor 

•etaıtee~ Clfusust) - Atina üni. 
ıı8'ı.ıı\._ · · ~cU Yildöntiınü .. 
~ı.::~:Yle b mu-
\tı-~ ~balı b~iskoposluk 

.\ bir lY.iJı Y,&Ptlmıe-
~ l'itıf.n h"t .. __ 
euıı ı---uıııa da er 'Cl"nı a Kra.ı ve diğer da.-

te t-Op1ıuun~~iteni.n bUyUk salonun. 
~i tektöru bi ?'dır. Burada Ünivenıi
di~Ülltessııı:~utuk söyliyerek, ecne. 
'~it Ve ntUnı leşekkUrlerini bil-

a~ ee eSSiller tara.fmdan da 
Vaplar Verilmiştir. 

Londranm "Gereat BıitaJn and 
the East,, adlı mecmU88I bu müna • 

sebetle di:ror ki: '1talyarun Şarki 
Afrikayı~ ettirmek yolunda 
verdiği karar, daha fazla maddi ve 

&el1dllcenı ma.ksatlan istihdaf edL 
yor. Geç.en haft.a IJbyaya dair ol-
mak üzere netıolunan plA.n ise, da.. 
ha geniş gayeler gözetlemekte ve 
İtalya.um İslim ilemfne ka.rfı vul
yetlni de anlatına.Jctadır. Ge~i bu 
planlarda da maddi ve sevkWceyşi 
milliJı&7.a.Jara ehemmiyet verilmek 

le beraber, yani kanunhmn hedef. 
!erinden birinin de, Afrika ve As .. 

"İtalyanın Asya.da topraklan 
bulunmadığına göre Asyaya bu şe.. 
kilde işaret olunması dikkat gö • 
ztlnden k8ÇJUD&Z. Bazdan Şarkta 
emperyalizm davasının öldüğü.nü 
söylüyorlar. Fakat bu çeşit müşa.
hedeler Romalda.nn halefleri 51 • 

fatly1e ortaya atd&n ve onlarm va 
zlfelerlnl yapmak mevkllnde olduk· 
Ja.nm aöyllyen İtalyuılann yeni 
"8.Zlyettne göz yumamazlar. MUMO
lini, hayalci bir adam değildir. 
Belki devrimbJn en yüksek realls
tidlr.,, 
BİLBAO ABLUKASI: 

G ~.en haftanın en mtihhn hl· 
dlsesl, Bilbaonun abluka al-

hü.kiımetinin anlatışına göre, Bil -
ha.oda böyle bir Hha yoktur. 

BUbaonun abluka altında olup ol 
madığı anlatılmamakla beraber tn. 
giltere hUkftmetJ, ablukayı bertaraf 

etmek lçılıı ticaret gemllerlne yar -
dnn etmeyi müdahale saymalrt.adır. 

İngiltere mahalefetl bllh&Ma bu 
nokta üzerinde durmuş ve abluka.. 

nm mevhum olduğunu, gemllerlntn 
limana serbf'st serbest girip f,'ıktı -
fuu anlatmıştır. Ablukanın tanın • 
mMı için, fiilen tatbik edilmesi ~e 
rektlr \"e fiilen tatbik olunnuyan 

rlni muharip bir taraf tanımamak. 
tadır. 

Bu ~'ilzden İngiltercde muhale. 
fet, hükumete karşı bir hayli şld -
detti hücumlarda bulunmuş ,.e o. 

nun gıda maddeleri taşıyan lngi • 
liz gemilerhıi hima~·e etmemesini, 
asiler lehinde bir müdahale saya. 
ca.k derecede şlddetll neşriyat yap 
mrştır. 

Bununla beraber İngiltere hükii
metl harp lavtlcımlanm sıçratmak 

istemediğini ve umumi sulhü her ne 
balı.asma. olursa olsun mutlaka ko. 

nımak azminde Qlduğunu anlatmış 
ve muhalefetin t ebbüslerinl yen -
nıiş bulunuyor , 

dinni§, alakadar Amerikan firmala.. 
rı Sovyet zırhlıları için malzeme sev• 

ketmek müsaadesi talep ettikleri tak. 
dirde hariciye nezaretinin yapılacak 

sevkiyatm hUkumet sırları hakkında
ki kanuna muhalif olmadığından e. 

min olmak için bahriye nezaretile is

tişare ettikten sonra bu müsaadeyi 
vereceğini ilAve eylemi§tir. 

ltalya Hava 
Nazırı Berlinde 

Berlin, 18 (A.A.) - Hava Nazrn 
Göring, Berlinde bulunmakta olan t 
talyan hava generallerinden Maroo 
Aimonvatı kabul etmiştir . 
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~ahkemelerde Binlerce Fil - Aralan - Kaplan- Timaah vep.lr vahff hayvanlarile 
lıarikah eergtlze,tler, &f1d ve heyecanlı Defia macerala.rile 

Balta görmemı., 
ormanların 

hikinii 

Polise Hakaret 
Eden Suçlular: Bir 
Kadın,· Bir Erkek 

Üçmahkllm 
Getirildi 

Hakiki 
Johnny Weıssmuller 

,.. J rabzon Mütltleiu
mumüifi, bir lıa· 

til laôduuinchn tlolayı 

Maureen 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

rarzan KaciJIOt 
Dün Dördüncü Aaliye Ceza mahkemeıinde poliai tahkir eden ayn ayrı onar ıene hapıe 

-uçlu Hüaeyinin dunıtmuı yapıldı. Hidiıe fÖyle ıeçm:ft=.r: mahkum olan üç malın· 
Hüaeyinin bir a.rkadatı Emin, parasını kaybetmit, ve Küçükpa· mu felarim~e göntlermir 

zar polia merkezine müracaat ederek malQmat vermittir. lir. Dün, Mütltleiumumili· 
Rakı m.ua.sı bafmda kendiaini bek- -~---------- ie verilen bu üç kifi, rnala-

ŞAHESERLER ŞAHESER! YARIN MAT1NELERDEN lTtBAREl\ 

liyeı arkadaşı HUseyin, Eminin geç 1 k. Ahbap lnlmiyetlerinin birleaç ıe-
kalmasma caru srlalnuş, Küçükpa.zar 1 nuini Trabzon laapuane-

--tp~k 
karakoluna giderek orada Emine, u. ıinde geç "rmi•ler, lalıat 
zun zaman karakolda kalmaamm ee. K '"T 

bebini sormuştur. Bu aırada ileri gi- umar kentlilerinde ıon .zaman-
derek ltJTt/a aLl 1.--ıalıX.. 0000rül0 

• orada gördüğü polis memuru "" ncu IJ& • 

Rıza Nuriyi tahkir etmif, hakkmda oyna m 1 ş 1 ar tlüiü için müf"laetle altı· 

r Senenın 8en Güzel 3 ~i.lmi Müsabakası~ 
için verilecek MUKAFATLAR 

SARAY SiNEMASI tutulan za.brt vara.kaaiyle mahkemeye na alınmalanna lüzum 

verilmiştir. Küçükpazarda Muharremin kahve. görülmüflür. Ha.an, Hü- Günün proıram öaii 
Suçlu mahkemede çok aııarhO§ oldu. sinde Murat ve Aram adlarında iki H)'İn, Ali umindeki bu holünde teşhir edilmektedir. 

fwıu, ne söylediğini bilmediğini söy- kiıi kumar oynarken cUrmü meşhut /akü l . - .J B M •• b k 22 N• d latanbul: ~ 
ledi Muh k d" • h"tl · celbi ma m ar, ıcap eaerıe U USa a a !San a Öile neıriyatr: 12,30 Pllkla Tiirk.f ""l•t 

· a eme ıger P. 1 erı.n yapılml§ ve nöbetçi cürmU meşhut Bakırköy hatane.inJe kiıi; 12.so Havr.diı; 13,0S Muhtelı ~ 
için bugüne bırakıldı. a.hk G A R Y C Q Q p E neıriyatı; 14 Son. _.ıi: 

m emesine sevkedilmişlerdir. • letlavi etlileceklertlir. R , 1 n Akıam neıriyatı: 18.30 Plikla darl!..: •• .-c 
Bu da Bafka Dün yapılan duruşmada, kahveci klıi; 19,30 Afrika avı hatralarr: s. ~ 

4 üncü asliye ceza mahkemesinde Mehmet, müşterilerinin kumar"oyna. BAK•ıR D EL•ı KANLI tin Cihanoilu tarafından; 20 Rıfat ve jl.JJ -..1..... daşları tarafmdan Türk muıikiıi ve ~ 
"&UÇ polise hakaret eden bir kadı. dıklarmdan haberi olmadığını söyle- Elektrik Şirketinin :r~g;~; :2~0~~s ~ı:f~~eR!'ea a~~·ı;;r;. ~ llln duruşması yapıldı. mia, kumarbazlar 100 kUruŞ para oe. f:t-He 'heftbyacaktır 1 _. 

~ M ~u.ı ~ • fmdan Türk muıikiıi ve hallı: şarkılar bo~ 

Beyoğlunda Hava sokağındaki bir zuma mahkilm edilerek kahvecinin uhakemesı· Başlıyor '·----··-----------···-----" yarı; 21,lS Orkestra; 22,15 Ajanı ve "."'.--.. biralı ed k d ' 1 haberleri ve erteıi rünün proorarnı;~-~ 
, an e a.r a qıy e beraber içki braetine karar verilmiştir . ..,._____ •••••••••••••••••••... Plikla ıololar, oper: ve oper:ı: parP-ıçen Necla, sarhoş olduktan eonra ya. K Kaçak malzeme kullanmak suçun- • • 23 son. 

nmdaki arkadqiyle kavgaya bqla- arısına dan dolayı elektrik şirketi ha.kkmda LEO SLEZAK _ HANS MOSER _ ADELE SANDROCK ve can- e 
UUJtır. Etrafta, gürültüden nı.hataız B ki açılan davanın muhakemesine 28 ni. ciğer arkad~ar PAT ve PATAŞON GİBİ 5 büyük ve mükemmel Buıünkü proıram 
olan bir müşteri, bu iki aarhotUn çı. IÇG G sanda bqlanacaktır. komiğin çevirdikleri Senfonik Konserler: 
ka.nlmasmı istemi~, birahane aalıibi vu··ru··mu··ş 9 uncu ihtisas mahkemesi müst&n. rll., 

PAT PATAŞON S•RKTE Zl,10 Budapeıte: Senfonik konser l_!'_,s de polise gikiyet etm.iftlr. tikliği allkadar suçlulann isticvapla. ve 1 UU, Subert, Dvoralr); 22 Viyana - UljjJ. 

Vak'a Yerine gelen polis, kavgac:da- Dün, ikinci sulh ceza mahkemesin. rmı bitirm~ ve istintak kara.rna.me. Oraz'dan ıenfonik konser nakli; 22.~D ~ 
n crg.,.;,y..00 kal -'-1 h"9""lı arak ahk · f"ılminl g•rdü.J.4'n"-de n-1 k b'"tUn k d l~...ı-ı-: TuUh:, Limoj: Mozart, Sen • Sen, Lı~,;.ıJ o- an A- karakola go""tU· de bir kan, kocanın duruıınıası yapıl- ı:uıu -...... Y m enıeye vermıa. u &'4 uz; -Y~ enece ve u e er~~ unu- d" . < f ") 23 R sew 

-.& 'l' ~·· ., t ro ın vesaıre ıen onı ; oma: -'"') 
mek istemi§, Necll bundan muğber dı tir. acakaınız. (Nordio, M. Reıer, Mar'tucd, Harneı-' 

olmU§ ve polis Selime ağzına gelen Davacı kadm Emine, kocası Srrn. Muhakeme, son yıllar fçlnde eere.. Musikisi : R o 8 ER r s T o ' z IWU Konaerler: 
küfürü savurmıya başlamııtır. nm rakı içtiğini, evine para vermedi. yan eden muhakemelerin en ehemmi. • u,10: Pllk muıilrisi: 11 Bütreı: ~ 

T'I..-. tl" . kl 1 k ..__Pek yakında su·. M ER s· d ~ celi orke1tra konıeri; lS.30 Budapett•.· ;t .vun.ışmada, Necla sarhot olduğu. ğinl, hatt! sucuya borç edilen parayı ye 181 ve en mera ısı o aca t~r. - ınemasın a •r ıan muıikiıi: 19,10 Bükre,: Orlreıtra•. ıf 
nu ve kilfretmediğini söyledi. Şahitler bile ödemediğini söyledi. Kendisine NaPoll: Kanıık muıiki; 20,30 Varıo~, 

dinlendi. Hepsi küfrettiğini söyledi- vaziyeti anlatarak para istediği za - ç v BfR KÖYDE ~~o0~~i!~~~1s!W11;~1m!eAsk~~.ıafds' 
Jer. man, Sırrının ekmek btçağiyle Uze • o c u g unu Himit için plaklar; 23 Stokholm: Pllk k~ttiı"' 

Mnhakeaw, ıma 'bb- -~ ..._ yUrildUiünU ... ıtcw~-........ EV YANDI Toren Yapılacak ss Mnino -Torıno: orke1tra 1r0~·~ 

D d 7 24 Kolon)'&: Gece mmikiai: 24,U .,ıa 
80nra Necllyı 2 ay hapse mahkflm rak polise haber verdiğini ifade et • ·, ı e n •

1 
re n tı: Çisan musikili. t 

ve derhal tevkil ederek tevkillıaııeye ti. Balıkesir _ Şamlı nahiyesine bağ. Beyollu llalkevbıden: Oda Mualkl : ' ,.,. 
g6nderdJ.. Dunıamada, Sırrının bınft~ roktigıw• 2125 B"'-- Oda •u-ı c--..1r(, 

':<''"" 'i<LA ~~ d h Deliyusuflar köyünde fırmdan ,.1• • ~•ı: muı ..... , .... 
sa.bit görUlmediğinden beraatine ka. B • K ~ 21-4-937 Ç&.r§amba gUnü ak • cembalo). ' 

Ç rar verildi. Kan, koca barıştmldıktan 1 r a 1 n kan at6fler yanında bulunan damın ,a.nu saat 20,30 da Evimizin Bey . Realtaller: ·--
amur Şevket sonra mahkemeden ayrıldılar. içindeki saplan tutuşturmuş, köylU- oğlunda ist~l.til cad .. .....ınde Nun" Zi- 17,30 Varıova: Sarlnlı konser: ıs.ı 5_..,,s 

Polis, müddeiumumiliğe Razrye ad· nün ,.0ğu ~ dolayısile ,. .. ı. .. maktan au u.c::aı ,ova: Piyano - ,arkı: 19,SO Bu~l~-" Yine Mahkemede o~ Yerinden 1 bir ~ ~Gü9 ya sokağındaki Parti bılnumda.ki tem Piyano refıkatile prkılar: 22 :Mıft{o•-"' 
'3' 1 kadın teslim etmiştir. Raziye dı§artda bulundugunw dan ve kuv- Torino vesaire: Keman konıeri ( Cb~ 

S b gebe idi. Merdivenleri çıkarken: sil 88.lonunda büyük Wr Abdillhak Verıcini, Brahma); 22 Varşova: . 
a rkalı Çamur Şevket dün gece Yaralamış vetli rüzgar eatiğlnden ıüratle Hamit Tarhanm yilk8ek hatırasmı muıikisi; 23,lS Roma: Sarkı reıitalL 

Ltanbul Balıkpazarmda bir meyha - Dil "-Ay, ağrım tuttu. Simdi merdL geniflemie ve neticede, yarmı aa- taziz için bir tören yapılacaktır. Bu Dans Muslldsl: ıs' 
nede iyice kafayı çektikten sonra el - ··n Unkapanmda saat 19 m-a.la· venlerde doğuracağım,, diyordu. Ra. törene herkes gelebilir. 21,10: Liypziı: 23,10 Budapeıte: 
vardaki Ne§etin kahvesine gitmi§, nnda KüçUkpa.zarda oturan Adnan i- zıye, çocuğunu dilendirdiği için bir at içinde; Eyüp oğlu Hüseyin, Ah· Viyana; 24,lS Roma. _--

~a hiç bir sebep yokken mermer le Muharrem arumda bir meeeleden gUn hapse mahkfım olmuştu. Polis bu met, Hasan, İbrahim ve ÇaVUf Ah· b 1 - Tören, bir hitabe tle Ev !!!"!"'""""!"!"'!"'!"'"""""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!'!:if~-
maaayı yere devirerek kırmı§ .. gürül. kavga çıkmış, Muharrem, bıçakla Ad- mahkfımiyetini çekmek için kendisini met ile Çoban İbrahime ait 7 ev yan- ı:!ıc°:. Ekrem Tur tarafmda.n açı • kUfe Nihal Başar). p 
tijye yeti§e!l polis memurlan ŞevketJ nanı tehlikeli 8Urette yüzünün Uç ye. yakalamış ve ilamat müddeiumumili- 1111§, buralardan hiç bir eoya d& • 5 - Hamidin edebi şahsiyeti ( 
yakala.yarak karakola götUrmiijler . rlnden yaraladıktan sonra kaçmak Is. ğine getirmi§ti. kurtanlamaJru§t:rr. 2 - HA.midin hayan (Semih MUın fik Ahmet Sevengil) --
Şevketin üzerinde yapılan aramada temipe de polis tarafmdan yakalan- Müddeiumumilik, blraz 80ll!'& Razi. -KöylU, yananlara her turlU yar • tu) • 6 - HA.midin IOll günleri ve 
Ud bıQ&k, 2 rakı kadehi ve bir kahve tll1' ve adliyeye meşhut suçlar mUd.. yeyi tabibi i.dillere muayene ve 9 ay. dımda bulunmaktadır. Fakat daha 3 - Hlmit hakkmda ihtisaslar eseri (İsmail Hami Danişment). 'o# 
fincanı çıkmıfttr. Şevket adliyeye ve- deiumumtliğine verilmiştir. YaralJ lık gebe olduğunu tesbit ettirdiği i. gen~ muavenete ihtiyaç vardır. Kı • (Mitat Cemal)· 7 - HA.midin 'ilrlerindeft 
rtlmiştlr. ı ı • • • da tedavi altma alınmıştır. çin cezasını 1,5 ay sonraya bıra.ktı. . ıılay ancak ~ lira göndermiştir. 4 - HA.mit hakkmda bir tiir (ŞO.- parçalar (İsmail Habip). 

Onun için acıların en müth._ burada sürünerek 
geçirdiği saatler değildi. O kan olan, insan l~ ko
kan bir mazinin korkunç resimlerini beyninin içinden 
sllmek için o beynini bulandırmak istiyordu. Bu 
Fatoşa olan marazi sevgisi, içkiye olan marazi ipti
lisn hep, hep bu istekten_. Her gece beyninde hort-
lıyan lbu bin bir hayalin kovalaYifIDdan kurtulmak No. 88 

isteğinden doğmuştu. gördükçe içine korkular çökUyordu. 
Çtlııldl hayatt& ona her ,eyi unutturan ve istikbal Nazlı, ona bu hafta kaç kere •. kaç kere tekrarJ1119 

için YaJl&mak arzusu veren, rakı içmeden zevklen- mıştı: "Hepinizi açlrktan öldüreceğim. Bütün para. 
diren mevcuttu. mı harcedeceğim, çiçekli şapka alaca.ğnn, it, köpek 

Minimini boylu, kilçücllk om\Wu incecik sesli bu beslemekten usandım.,, dememiş miydi? 
blihslz km, bu soka.le kızım o ne çok ve ne de kuv. Evet, "it, köpek beslemekten usandım,, demlşt! .... 
vetli bir heyecanla eevmiftl Melek te uyuz bir köpek yavrusu gibi beslenmekten 

Ve onunla hayatnu birle§tirdlkten eonra Osman iç. usanmı§tJ, bar olmak ... 
memiye ba.şlamretı, rakıyı aramıyordu. Ve i§ bulma.k Hayır, o kimseye bar ol.mü istemiyordu. Sırttan 
için olan oehti, günden güne e.rtıyor, bUyUyordu. yaşamanın zilletini biliyordu. Batkalarma muhtaç 

Şüpheeiz ki Fatu9 birdenbire ölUvennese idi, Os- olmanın ne büyük bir facia olduğunu hissediyordu. 
man hayatmda daha mililbet, bir lııaan olacaktI. Nazlınm isyan etmekte hakkı vardı. Bir tara.ftan 

İ§ bu1amaaa bile, ona iş vermeseler bile, manen 
çok kazanmak için fabrika sahibi onu az gündelikle 

böyle dÜ§miyecek, bu kadar iptilumm esiri, bu ka- çalıştuıyordu. Fabrika sahibi onun sırtından geçini-
dar körükörüne bir fite içkiye kul olınıyacaktı. yordu. Öz annesi tütilndan çıktığındanberi onun sır. 

İçkiye karşı olan bu sonsuz zifiyle yine bugün kL. 
tında idi. Babası, kendisi, hepsi.. hepsi... Sabır taşı 

zmm adımlarını beklemJeti._ olsa dayanmazdı buna!.. 

Yuan: SUAT DERViŞ 
·· Se.briye, Osman Dayıyı kapıda görür görmez ol
duğu yerde kaldı. 

nerlemekten Urkmu.,tU ... 
İki taraf ma konulmuş kocaman kalaslarla ayak. 

ta durabilezı. aiyah tahta evin bir idare li.mbaaiyle 
aydınlanmış taşlığmm kapısı önünde duran, dtifük 
omuzlu bu gölgenin kime ait oldufwıu hemen tanı
mıştı. 

Ve i~kiden bulanık gören gl5zlerle evin tiat katma 
bakmıftJ .•. Evin üst katı karanlıktı. 

Acaba kendi annesi nerede idi._ 
O durmuttu amma, Nazlıda ufacık bir perva bile 

yoktu. İçkinin küstahlığına iltve ettiği oeaaret için. 
de fütürsuzca kapmm önünde duran adama, babası. 
na dotru ya.kla§IYOrdU. 

- Nazlı! ... 
-! ... · Fa.kat kızı ortalarda yoktu ... Nereye gitmişti? .• 

Bir kaza mı ol~. diye bir an dilJUndü Sonra: Yaklaşan gece birdenbire dünyanın Ustüne çökü- - Nazlı! ..• 
vermi ti Kapm.m ta 6nUne gelml§tL, "'Y&fl geldi artık, kahbelik zamanıdır.,, diye bir de § 

ktlfretti. - Acaba. bir kaza mı oldu? Be.baeı hiddetten dtriyen bir sesle~ 
Daha sonra .. kerevetin ft.8tihıe krvnlch, Bunu sekiz, dokuz kere zihnen tekra.rla.ml§b. Sim. - Nereden geliyorsun? diye bağırdı. 
Melek te orada, kerevetin Ustilnde idi. Bu sa.bah di babasına soruyordu: Ba.ba.smm ta yanma yaklaşınıştr.., İki eliyle onu 

annesi, birkaç gUıı lilreeek olan çuval fabrikaamm - Kaza mı? ... Kaza değil... Kahbelik.. omuzlanndan tuttu .. ve ta.m ağzının içine doğru içki 
müdUriyet odasını temlzlemiye giderken, onu, ke. Tam Uç saattenberl kızmm değil, tçeceft raımım kokan nefesiyle hohlıyarak: 
revetin u.tune oturtmut, Y.Ulll. ada kapının anahta. gecikme8iyle sinirlenen Osman Dayı, yerlııden kalk· t~- -'--kt 11 rmı ~-'--·~. tı. Duvarda asılı duran ceketini kavradı, mtma giy· - .1.9111:1, dedi, içmekten, keyf.-:ı~ en ge yorum. 

'uınuuu'9'"' Bu pis ,pis kokan nefe8i ku-.r gibi onun yüzüne 
Nul.ı, dönenıe, ~ dl~.... dl doğru bırakmakta ne büyük, ne güzel bir intikam 
Melek, 1rte be.buma bu pencereden ana.htan uzat- · Ve tam kapıdan çrkacafı zaman birdenbire dura.le.. zevki vardı. 

.-...... '( ' ladl. 
~.. • • • ÇUn1d1 kapmm önUne çıkar çrkmaz, köteden doğru Bütün çocukluğundanberl oturduf\ı odada tenef-

1 ·ık h yaJi · <M tU.s ettiği bu koku .. Bu pis kokudan ne kadar nefret ~,__- ..xx.n..w ren-', c;lvidi c;ok ~bir be.?. ge en 1 a seçmı9 .. ~ 
fL_.!9.llmııA..6..9CWU .... ~l5t11v5ıhi ... uı.aua15aa..•lllL..alııluım.ıa........allmliıdü-aıııL __ Bl~~m!!:l!!a~rda~nL:b~iri~·LN~a~...JU!i:ml....Q.Q..J:)Alllll.!:s:&..Uı.ı.ı....~----=.M:.:::m~i-t.:..:OP.n=-:....,!?!Mr~h~os~o~ıan.,...., evini d . e k ı 

onun ne sonsuz bir kini vardı. 

~te Nazlı, bu nefesi onun yüzüne doğru hohtarkelt 
bütün bu kinin, bu nefretin ve hayatmm bütün ~11-
rumiyetlerinin hıncını da, intikamını da alır gıbi 
oluyordu. , 

Fa.kat bu zevkı ancak bir an, bir saniyeden de ç;, 
kısa bir an içinde yaşadı. Yüzüne i.nen ıiddetli 
tokadın acısı ile gözlerinin içi ve kulakları sızıadJ;.s 

Sarh°'luktan dönen başı, ve bulanan midesi alt 
olmuştu ... 

- Orospu! ... Oroepu!.. d 
Saçlannm arasına giren hqtn parmaklar, tiııit 

parmaklar onu kapıdan iQerl doğru çekmişti. 
Topnğm üzerine bir eey düttü ve Nazlı: 
- Eyvah, tarağım .•. 
Diye dilfündü ... Şimdi küf kokan, t>lalik kokan, (lıı 

na yağ, fena tütün, rtıtubet, çirkef kokan toprak,_ 
ralıkta idiler. ..ııd 

Saçlanndan onu çeken babası, bot bir çuval gıor-
yere atnuşt.J: 

- Hangi viraneden, hangi me-zar,ık arasından ~ 
liyorsun?. Seni ben gebertmiyeyim de, kimler •
bert.sin ...• 

Odıu:lan Me1ıek bağınyordu: 

- Baba! .. Ba.ba!.. Baba!... • 
Çocukluğundanberi bu evde buna benztyen ds!I 

birçok kavgalar görmüştü amma, bu akşamki kad" 
müthişini bilmiyordu. ıtJt 

KüçUk Lhtlyar adam, afledenberi içeblleoe~_ .... tt .. 
bekliyen bir ımlptellnm tarifsiz hırsı içinde guu~ 

muş gibiydi. Sinirleri o kadar gerginleomifti ki, ıoeO' 
dini kaybetmtı bulunuyordu. 

Bu kadar gergin, bu kadar üzgün bir sinirle:::; 
nm böyle sarhot geliıi onun aklını bqmdan 
gibiydi... .-dl 

- 1Man btr namus i~ yqar ... Ben bir na.JDW'-- · 
için yaşar.mı ..• 

(Arkası vat> 
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~NON MESELELERi 

Şehre Baka k 
A...: r en .• 
~ka~ta.r 

l'ası tistUıı la Belgradm Çanka-
kcııdf sarayı del'tt. Kra.1 Aleksandr 
Ct.ı deresi) ~in Topclder (eski töp. 
&estiğinden YUkn.rısındakl bu tepeli 
d • 'Yent ınnı. 0gru inkişaf cw,alleler oraya 
\'e Ça.n:kaya U ettt. Biı:iın Yenişehir 
\'edil-. 6 bir farla \•nr· Nı---
~n Yalnız · • .LGDolU 

~tadır Bin ön caddede değil, her 
liat ~lrklnllği alanıı tepesinde ka~ 

llir '-~ Yoktur, 
lar u~ka farkı daha 

' lllodern Us _ \'al': Mhnar -
l!ıUli tiptnı lup içinde, Yugo lav 
Wııcu bir faııınııı.kt.adırla.r. Eğer il· 
baı &.rk ta g·· 1ÇeleriJı halı 0rnıek isterseniz, 
dan l'apıJı çe ınfınarlan taratın • 
'-tlkJerine P ~e ahlplerlnln ke~if n 
Oltnas d gore tabiatın bozul 

ı ır mamış 

"-Arkad~tarıa. -
"'llkarken h tepeden şehre doğru 
!ini Yap13:0~~ Ankara mukayesele -
c:ııı beş sene 1 .. llurası dahi :son on, 
l912 l>- çınde alıp "iiru" .. t" "1J .oe.lgrad b. ·' mu~ ur. 
t-ıı.' Seyrcttiğ~ lln!kan kasabası 

l>a §clıtj b 
1 

Belgııı.tsa, bir Av-
.\ıık aş angıcıdı:r 

C'lı aradan n ka • 
Ilı halde başıane da~ bü3ilk oldu _ 
ı...:~ dikkat ~ç kelım ini kul:an· 
~da henuz b ediniz. Bu şehir lsUın
·~ ise te aşlnnıamı tar: An1ın _ 

..... ~et katım biraz geçti. 

~"\·em be ' dedim, Anka.raya ben· 
till·ol'\ıı, F 11.Zemez bir ~ ~yler gö-

'" 'alaıt hiı;bir ta-fta 
.ı:ıuııı ~ ~ .. 

~dık .ıtıaınak için etrafımıza ba • 

......... lllç bir 
~ , -~rafta dağ mnhallesl -
''ar· da lşçı vn!-C:"' l;nk .. ,,.!hlbuld bu 

' aç \'ar • ur..uu. ela ıaıai 
~ ' çıplak var .. 

rtıın Cebe!::1°1 ~~~ra knl tnı ( 0 • 
de lliJıa,. t en goruJen eşsiz sllüeti 
llııı~ ,, e hu kerpi'"'' hı;~_hıt!) e\'e l>'lerle tahrip olun-
~ltt'UJ·erı t, onu ,arkadan önden 

ıa:rııpa, naı~:er, Asyaidirler. 
ı::_tllŞ değUse d tamamen kap _ 
h""ll4tnen <;ekil e,I Asya Bal:kan'ardan 
et §(!3·d m şttr. Her yerden ve 

en Asyayı giderelim. 

~ Fa tay 

kARABOKTE 
8ARTINLILAR 

b llartın, (TAN) 
illıdosue "e - Halkevimlzln 

ta~ etti_~· sporcula.rnnızın da işti-
l'abUk dgı yUz kişilik bir kafile Ka 
Ilı emir v . ' -

eı atın e çelik f abrlkasınm te-
lu a nıera.sı ..... ı_ 11tnuştu.r -..uıde hazır bu-
~ . 

ta: ~"ekil Ge 
bUkte Bart neraı İsmet lnönU, Ka-

llıUşla_r • ın hcyetile alakadar oL 
tllt ' hıl.b nas 

bUtIUkıe..ı a 8ı>oreutanmızın 
teıbe 4 ~ naz 

,, Ylediği için. arı dikkatlerini 

O}d - Barını nı. t 
t?ıı Uğu söylenu ın akasında malarya 

drı~ 8Porcu1arınmlşti. Maşallah, Bar. 
~·· dein.Işı ..... u~ Çok gUrbUz gör. 
<\endi1 . ..... \.LU", 

llıeıerj .erinden Bııw-
tltsa, rtca olun - wııı ziyaret et-
~! tta. Ba.ıtına aıı Başvekilim.iz, ilk 

0 
ertlır, geleceklerini vadet. 

lıtı,· lt Parti.si 
llbu:1t Ina.nzS:~besı n~.ınma. Bar. 
llıU.t Başvekili ~ gosteren bir 

ıu-. mııe taktim olun. 

~ --~dında -P--
amuk 

'..\wnı Tohumu Yok 
IS}ll\ ' ('l' A~) 
~rn ~Yonu b - Nazilli pamuk 
~11.ı:a~ J\.kaıa c'ln ~ Yıl Aydın ~mta... 

"' tr, sı tohum dag·~~--
~eçeıı •wı.uu-

~aıa . sene ın 

~~ 16 ~~at Panı ınktakanıızda ekilen 
"lll 1. u larda alı ta tab l\llo toh n. . nmış o-

%-, l'ik~Inda unı, Filıbeli oguJ. 
t:ıllttı ınevcut bulunmak-

~ oıd tık ter'i 
çıl'e ~r içfn ~evetrnı geçmek Uze
~~ı te flılnı~ı u tohuınıa.ruı çift-

tlleı... şebbu 1 hususunda bi 
"l.<!d' s~ . . r an 

ır. gırışilrnes.i bekle. 

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

CALISAN KADINLA 
EVLENMEK 

iSTER MiSINiZ ? 
SİZ DE FİKRiNiZi SÖYLEYİNİZ 

Bugünkü anketimizin mevzuu şudur: "Çalışan kadınla evlenmiye taraftar 
mısınız? 11 Bu suali erkeklere sorduk, fikirlerini topladık. Ekseriyet çalışan kadın
la evlenmiye taraftardır, fak at evlendikten sonra ışını bırakması şartiyle. Şim
cli verilen cevapları aşağıki satırlarda beraberce okuyalım : . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Emlak Sahiplerinden B. Yusuf Cemil Ticaret Oduı Memurlarından B. Emin: Yerli Mallar Pazarı Memurlarından 

- Bence evlenmek bir gönül işidir. Insan ev- - Çalışan ve hoşuma gidebilen bir kadınla B. Rebii Özgüzel: 
lenmiye karar verdikten sonra alacağı kadının evlenmekte hiç tereddüt etmem. Katlın evine ve 

her bakımdan hoşuna kocasına bağlı olduk -
gitmesini ve kendisini tan sonra çalışmış ve-
t.atmin etmesini ister. ya çalıfma.kta olması 
Bu itibarla eğer evle _ ehemmiyeUi bir hadise 
necek olursam, hayat değildir. Evlendikten 
arkadaşı olarak inti _ wnra, mali vaziyetim 
hap edeceğim kadının müsait olursa karımın 
bir iş sahibi oLup ol _ yalnız evimizde meş -
mama.sı beni fazla all- gul olmasını çok iste -
kadar etmez. Yeter ki, rim. Fakat aksi halde 
bir1birimizle anlaşabi • karımın beraberlik ha-
lelim. Evlendikten ıon yatımıza maddi şekilde 
ra karımın çalışmama- yardım etmek husu -

amı istemekte benim en tabu hakkım olur. ıundaki arzusuna da mlni olmam. ÇUnkU ev -

- Bir kadının hayatını kazanmak Uzere ça.. 
lışmru;ı o kadm için ~ir nakıse veya bir başka

lık teşkil etmez. Çalı
şan kadınla çalışmıyan 

kadın arasında ben bir 
fark bulamam. Her iki
sile de evlenilebilir. Ev 
lendikten sonra bir 
kadının çalışmıya de • 
vam etmesile etme -
mesi arasında da bir 
fark yoktur. Bu, kan 
ve kocanın iktisadi va
ziyetlerine göre son -
radan taayyün edecek • • • lilik anlaşma meselesidir. Diğer hususlar tefer· 

bir hadisedir. rilat kabilinden i.flerdir. 
İt Bankaaı lıtanbul Şubesi Muhasebe 

Memurlarından B. Zeki 
- Ben çalışnn kadınla evlenmekte bir ma.h .. 

zu.r ~örmem. a.tnıı kanaatime göre kadının 
evınae bırçok len yaran-. ı.m.ıa. .... ....ıt:Jlı ~ ..... uu 

olacak kadının benimle evlendikten sonra işini 
bırakmasını ve bütUn günUnU evine hasretme -
sini isterim. Esasen kadının, evlenmeden evvel 
hayatını kazanmak için çalışması pek tabiidir. 
Fakat evlendikten sonra evine dönmesi de ayni 
şekilde tabii ve zaruridir. 

•• * 
lt aBnka.aı Memurlarından B. Mazhar: 
- Ben çalışan bir kadınla evlenmiye muarjz 

değilim. Esasen böyle bir kadınla da simdi ev
lenmiş bulunuyorum. 
Fakat bir kadının ev
lendikten sonra ar -
tık işile değil, evlle a
lakadar olması llzım
dır. Nitekim ben• de. 
böyle yaptım. Karını 
benimle evlendikten 
sonra çalışmakta oldu
ğu işini bıraktı. Zaten 
kadınm evindeki işleri 
onu başka bir yerde ça 
lışamıyacak kadar mcş 
gul etmektedir. Erkek dışarda, kadın evde ça-
lışmalıdır. 

• • • 
Par.iı Siyaaal Bilgiler Okulu Mezunların-

dan B. H. Perk:n: 
- Calıaan ve hoşuma giden bir kadmla evle

nebilirim. Fakat evlendikten sonra ıı,ıru 1:1ıra.ka.
rak yalnız evlle meşgul olma.smı isterim. Çünkü 
evli bir kadının ilk vazifesi kocasını mesut ede
bilmesidir. Bir kadının da kocasını mesut edebil 
mesi için evinde yapılacak o kadar iflerl vardır 
ki, artık dışarda çalışmrya. vakit bile bulamaz. 

• • • 
Belediye Sular ldareai Aboneman 

Memurlarından B. Mecdet: 
- Çalışan bir kadınla çal1'mıyan bir kadın 

arasında bence hiç fark yoktur. Insan sevip ev
lenmiye karar verdiği bir kadınm bu gibi husu· 
ıiyctlerile meşgul olamaz bile. Yeter ki, iki ta
raf anlqabilsin. ı~lilikte tek p.rt dürUsUük· 
tür. Kadın evlenmeden evvel de, 90nra da çalı
şabilir. Bu, kan kocanın evlendikten sonra ve. 
recekleri karara bağlıdrr· 

• • • 
lskln Memurlarından B. Mesut: 

- Henüz evlenmiye niyetim yok. Fakat gtl
nUn birinde böyle bir mecburiyet veya arzu kar
fISında kalırsam evleneceğim kadının çalışan 
ve çaltfmıyan bir kadm olması benim içln bir 
mesele teşkil etmez. Fakat evlendikten sonra 
artık yalnız evimizle ıneşgul olmasını isterim. 

OKUYUCU MEKTUPLARI 

Gebzedeki göçmenler yazıyorla~ 
Romanyadan anavatana getirilerek Gebzeden mektepte okuyor. Bu ıneıctepte yenı sıstemlere 

75 hanelik yeni göçmen evlerine yerleştirilen göre, çifte t.E'drisat yapılın~· HenUz 9 YL 
muhacirlerden gel.en mektupta deniyor ki: şmda olan ve ilkmektebin 2 mcı aınıfma de -
"- Yurdumuzda gördUğümil'z hüsnU kabul, vam eden çocuğutn, aar.>ahm çok erken bir aaa -

bizi bUyUk bir sevi'l<; içinde bıraktı. Bize tohum- tinde, hemen hemen beJliınle beraber saat 7 de 
luk buğday, arpa, mısır, koşum hayvanı, pulluk yola çıkıyor. Bu şekilde ısa.balı uykusu~u ala.mı. 
verildi. Ve her ihtiyacımız temin olundu. BilhM yan yavru, ne derslerine ç~ışm.ıy~. va~ıt, . ne ?e 
H köy evlerimize ~adar gelerek ihtiyaçlarımw muntazam bir mektep terbıy~ g~rmıye ımkan 
soran Gebzenin kryımetlıi kaymakamı Osman buluyor. Mektebin şimdi tamır edilmekte oldu· 
Yılmaza. ~kkürler ederiz.,. ğunu 8Öylereem, bu müesS:Scdeki _terbiye ve 

• • tedris faaliyetini nisbeten izah etmış eayılırnn. 
• Bana kalırsa, c;ifte tedrisat, büt~e zaruretle _ 
Sınıf Farla rini karşılaması itibariyle faydalı, fakat iUrmek· 

Iskilipten M. D. imza.siyle bize mektup gön • tep çocuklarma yaramıyan ve blIA.lds onları 
deren okuyucumuza : harap eden bir sist~mdir ... 
"- Esas teşkıilfıt kanunumuza nazaran, Cüm· • • • 

hurlyet hudutları içinde bir emıf farkı olamaz. Mütekaitlerin Terfihl 
Zengin denilebilecek bir servete sahip fertlerle lzmirde, Değirmenderede eski mUtekalUer. 
fakirler arasmda hiç bir fark yoktur. Zengin den topçu bin~qısı B. Ziya Ateşe : 
eşhasa kanunen bir i.mtıiyaz verilmesi de varit "-Uzun mektubunuzu aldık. Meyus o1mrya, 
değildir. Teşkil~t.I Esasiye kanunumuzu iyice ha.yal inkisarma uğre.mıya mahlll yoktur. Bu 
J!Özden geçirm('nb;, sordıığıunuz suallf>r Uzerin- sene yapılacağını umduğunm ı,, bir büt~e mese· 
de fli7.e en sağlam ve en doğru ma.lfunatı vermi - lesidir. Bu sene meclise böyle bir teklif yapılma.. 
ye katidir . ., mrı, olmakla beraber. hUkllmetimiz, mUtei~att -

• • • lerln daha geniş imk!nlar içinde terfihint diJ • 

TedriHt Meselesi 

Davutpaşada Kuyuluçıkma.zda. Ahmet Ozgen 
yazıyor: 

"- Kızını Gülserin, Davutpaşa.da 25 inci ilk 

eUnmektedir. kap ettlkce. bu husustaki vazılıl -
nmm okuvacakmnrz. Mal1ll ımzilf"r hıı.kkmda 
yeni kararlar alınırken sizin de haklı mllraca.aL 
larmıml na.zan itibara almacağmı kuvvetle ti -
mit ediyoruz., , 

• • • 
A.dliye Memurlarından B. Naci Karat: 

- Evlenme, bele bu asırda, çok düşünülecek 
bir meseledir. Çalışan kadınla değil, çalışını _ 
yan kadınla bile evlenmek için hny.Jıi düşünmek 
l!zımdır. Bununla beraber, kendini korumuş, 

kadınlık varlığını muhafaza etmiş bir kadınla 
evlenme m-eselesinde, onun çalışan bir kadın 
olmllSI ,hi~ bir mahzur teşkil etmez kanaatin.. 
deyim. ÇUnkü bugünün kadını, her şeyden evvel 
hayat kadnu olmak mecburiyetindedir. Kafes 
arkası devri çoktan geçti. Kadın da cemiyet i..
çinde vazife ve mesuliyet sahibidir. İhtisas dev. 
rinde yaşıyoruz. BütUn i§leri erkeğe tahmil et. 
mek, cemiyeti anlamamak demektir. İçtimai 
hll.diseler, kadmm da cemiY.et içinde rol sahibi 
olmasını emrediyor. 

• • • 
İt Bankası Memurlarından B. Hadi: 

- Büyük söylemiyeylm amma, çalışan ka. -
dınla. evlenmem. Benimle evlenmek için işini 
bırakacak kadını da is
temem. Hatta evvelce 
pek az müddet çalış • 
mış ve sonra evine dön 
müş bir kadınla dahi 
evlenmeyi aklımdan ge 
çirmem. Çünkü ben 
çok kıskanç bir ada • 
mım. Bana öyle gelir 
ki, çalışan bir kadın 

pek tabii olarak çalış -
tığı yerde birçok ya -
hancı erkekler tanımış 

tır, ve tanıyabilir. O kadının büro arkadaşlarile 
olan samimiyeti bile beni müteessir eder. Onwı 
için ben çalışan bir kadınla evlenemem. 

• • • 
Kapalıça111da Manif ahira Tezgahtarı 

B. Recep Şadi: 

- Azizim, ben kadının ev kadını olmasını is. 
terim. Galışan kadın, ev işleıinl Ui.yikiyle başa
ramaz. Bu sebeple ı~en çalışan kadınla evlenmi
ye taraftar olamam. Bununla beraber evlen. 
mek, gönill meselesi olunca, iş değişir. O zaman 
insanın gözü bir şey görmez. Zatıen fi.şığın kula· 
ğı sağırdır, derler. 

• • • • 

Hukuk Talebesinden B. Nuri Merke: 

- Bugün çalışan kadm, çalı§ltliyan kadın di
ye bir ~ey yoktur. Hadiseler, cemiyetin tekamü. 
lU, kadını da haricf bayatta vazifeye sevkediyor. 
Kndın da erkek gibi çalışmıya mecburdur. Ben 
çalışan kadmla evlenmek :istemiyenlere eaşa -
nm. Kı&<ançlık mefhumu da rengini ve şeklini 
deği§tinniştir. Bence, çalışan k~dını ke.nlığa 
layık görmiyen erkekler, kıskanç) 1ğı başka tür. 
1ü anlıyorlar demektir. 1 

----·· - ----· - ·-

G-1!!1 N l!!J N 
FIKRAÇl 
Faıizm ve Demokrasi 

Kavgasında Papa 
Papa, yer yüzünde mevcut u -

mum katoliklerin ruhani reisidir. Pa
pa, ltaıyaya f n.şlzm geldiği zaman, 
elindeki din bayrağile fn..;izm hayra -
ğını birlestlrdi; bir nevi fa.5izmi tak • 
dis P.tti. }'akat on günlerde Papanın 
bütün katollk fi.lemine neşrettiği bir 
mektuba şahit olduk. Papa bu mektu
bunda Alman fa§i tlerinin katolikle -
re karşı yaptığı munmeleyi tenkit et
tikt:en sonra bütün diinya efkarı umu 
miyelerini Almanynya kn.rşı cephe al~ 
nuya da,·et etti. }fitler, \'ntlkana ver 
diği bir nota ile, bu hareketi Alman
ya işlerine mtidalıale teliikkl edereık 

protesto etti. 

• Almanya.da fa.5izm ildidar me\'kli· 
ne gelmek için Protestnn kili. esine da 
yandı, ona imtiyazlar \'ereli, Protes -
tan JdJisesf de Alınan faşizmini elin. 
den tutup iktidara çıkardı. O da, min· 
net borcunu ödemek için yahudllerl 
memleketten kovduğu gibi, katolik -
lere ~· da cephe aldı. Siya~i zu • 
itim \'e ltisaf altında kalan katolikler, 
sol fırkalara kaydılar. 

• Fransada Fnşizm bayrağını açan 
Kont de la lwck ile Doriot, iktidar 
me'\'liline gelmek için snhneye çıkn.r 
çıkmaz, FnuısadnkJ katolikler, Al • 
manyadakilere yapılan lti:,aftan ders 
alarak hemen sol fırkn.lara zahir o -
dular, faşizme karşı cephe aldılar. Bel 
çikada rekslstler, demokra.si~i yık -
mak için rey kutuluına ko~tuklan m 
man, katoliklerl hükumete rey ,·erir 
buldular. 1 panyada, f8.:)ist \'e Troç
kistten miiiıda, her din erbabı, ırk ve 
millet hlikfımet cephesindedir, faşlz. 
me kılıç sallıyor. Liberal İngilterede • 
demokrat Amerikndn, prott'stan kili· 
seleri hliklı.met cephesindedirler • 

• 
işin garip tarnlı libernl demokııı.sl-

Ierde protestan klllsesl demokrat, fa
şist Almanyada faşisttir. Kntollk ki
liseleri bütün dünyada sol cereyan • 
larla bcrnberd!r, fnflst ltalyada fa -
şistttr. Bunlara nığmen Papa, büttln 
katoliklt>rln ruhani reisi, fa.sizm cep
hesinde oldu~ halde, büt.tln dünya 
efkan urnumlyelerini fn izme karşı 
cephe almıya da\·et thnlştir. Za\'allı 
kill~ler, zın·alh dini kanaatler, siya. 
si ka\•galann elinde nasıl oyuncak o
luyorlar. Papanm hareketi çok Uerl 
bir harekettir, Menşei kendi hemmez 
heplerinl hlma:re dnhl ol a, faşizmin 
yıkıcı kuvvetine karşı, cihan ulhünü 
kurtarmak, zulilm \'e ltisaflann öntt. 
ne geçmek için aldığı cephe, Deri bir 
c.ephedir. Ne garip talihdir ki, bu C1'p 
hf'de ileri ~ller Papa ile bera. 
berdir. 

~c:lsı.z Ya.zıcı 

Marangoz M. imzalı karie: 
Tan gazetesi l::.panyn mesele inde 

doğrudan doğruya m~ru lspanya hU 
kfımetinin taarftandır. Baıı gazete
lerin ne sebeple l"ranko cephe inde ol 
duklannı biz tahlil etmiyelim .• Asi ku 
mandanlan neden müdafaa ettikleri
ni kendileri lznlı etsinler. TcveccübU
nüze teşekkUr ederim. 

ADSIZ YAZICI 

Samsunda 
Define 

Aranıyor 
Samsun, (TAN) - Aslen Sam .. 

sunlu olup mubadil olarak Yunanis. 
tana giden Rumlardan Yordanis is
minde biri, vaktile kardeşi tarafın. 

dan Tckeköy civarında bir kap için
de toprağa gömUlen 30 bin lira de. 
ğerlnde altın ve mücevherleri ara
mak üzere şehrlmize gelmiştir. 

Yorda.nis, kardeşi tarafından ken. 
disine verilen ve paraların gömUUi 
bulunduğu yeri gösterir plan elinde 
olduğu halde evvelA. Ankaraya gide
rek mUsaade istihsal etmiştir. 

Yordanisle birlikte bir heyet bir. 
kaç gUndenberi araştırmalar yap
ml§larsa da henUz bir netice elde e. 
dememişlerdir. Havaların yağmurlu 

gitmesi yUzUnden tehir edilen a~
tırmalara hava açar açmaz ve esaslı 
bir şekilde deva.m edllecektir. 

Yordanisin anlattığına göre; kar 
deşi geçen sene ölmüştür. 



( SPO R ) - - -
Milli Küme Maçlarında Yeni Neticeler: 

BESİKTAS VE GUNES YENİLDİLER 
Galatasaray • Fenerbahçe 
Maçı O· O Berabere Bitti 

ÇOK BERBAT BiR MAÇ SEYRETTiK 

.Yazan: EŞREF ŞEFiK 

D Un alabildiği kadar dolmuş 
F enerbahçe stadında Gala

taaarayla Fenerbahçe çarpıştılar 
ve gol çıkaramıyarak sıfır sıfıra 

berabere kaldılar. Dtinkü maçta, 
h erhalde sekiz bini aşan seyirci ks. 
la.balığı içinde, oyunun tarzından 

memnun kalabilmiş, hatta tatmin 
olmuş ild yüz kişi bulmak zor olur 
zahnmdayım. 

ta.~ray ka.Jeslne daha sokulabil • 
seydi ..• 

Avni atılan ,andele yetişemesey

di. İkinci denec:le direğe çarpan 
t-Op iki ııı.antbn l~eri atılabilseydi. 

Galatasaraylı çocuklar: 

Fenerliler hUcumdalar, amma 
müessir ve tehlikeli olamıyorlar. Gı 
latasaray muavinlerile, müdafaası 
da güzel çalışıyor, canlı ve ruhlu 
müdahalelerle mani oluyor. Yalnız 
muavinleri iade etikleri topları ek
seriya rakip ayağına vermek hata
sına düşüyorlar. 

Geçici tehlikeler • 

ı Eğer dünkü mfüsabaka o kadar 
b ilyUk bir kalabalık önünde oynan
masaydı ve çarpışan takımların 

isimleri de F ener - Galatasar ay 
olmuaydı, can sıkıcılıkta birincili
ği kazanan bir karşılaşma addolu
nurdu. Bereket versin sekiz bini 
aşan seyircilerin çıkardıkları uğul
tu ile stadın havasına biraz can ve 
heyecan serpiliyordu da çayırda 

dönen futbolUn akameti ve düşük
lüğü pek hissedilemiyordu ... 

- Yenileceğiz derken, az kala 
yuvarlıyorduk. Altı kere kale Ö· 

nünde üç muh&<'im a~ıtklarmda 

topla kaldılar, altıdan biri olsun 
girmedi.. Canım ne lstiyoHun, bl. 
zim hücum hattında yalnız iki kişi 
oynadı. Gerisi göz korkulu~ .. Dü· 
şUn ki, bu kadan bile k&.fi gell -
yor!. 

İşte dünkU maçm manasını ve 
tarzını teferrilatiyle ve tamamiyle 
olmasa bile umumiyetle gösteren 
cümleler ... 

19 uncu dakika - Fener sağaçı 
ğına vaktinden evvel çıkış yapan 
Galatasaray kalecisi kalesini bom 
boş bıraktığı halde ortalanan topa 
Fenerin Uç ortası yetişemediklerin· 
den tehlike kolay savuştu. 

(Arkası Sa. 10 Sil. 1 de) 
Dünkü Galatcuaray • Fener maçından neticuiz ve cılız bir çarpı1ma 

Öğleden itibaren şehrin her sem
tinden bir nehir gibi Fener stadına 
akan meraklıların ağızlarında do
laşan sözlerle, stattan çıkar -
ken biribirlerine do'hU kler1. derdi 
cümlelerin bir kaçını ~ağrya nak. 
!edeceğim. Böylece dünkü futbolUn 
ahalide bıraktığı sönük tesir daha 
iyi anlaştlmtf olur. 

Maça gÜlerken 

Y.,ıanytpniyi qmıyan genç 
pııpundakiler: 

- Bugün ~örecekslniz Fikret, 
6abuı. Da8ll döktüre«ıkler .•• Şaka 
mı bu., Fenerbahçe kendi sahasm • 
da, her bnfmı bildiği bir 
çayırda ve her akışında V o
ıonof qmı gibi tesir ya.
ı-.n tefvild i.vazelerl arumda 
oynayacak. Buna GalataAaray de -
jf.I, hiç blr takım dayaııamaz. 

Kuketlerinde Galat.asa.ray harf 
leri olan mektepliler : 

- Yine Günd üz oynaınryormuş. 
Bir llaflmle bir Eşfakla bizhn· 
WJer ne yapabWr. Bu~ Fenere, 
yenDmMflk te kazanmadan vaz 
geçtik. E~n t.akım henüz ye • 
rlnl bulamadı ki.. Fakat ne de ol-
8& bb:bn müdafaanm rtizgan Fe • 
nerln IJıjmı söndüriir. 

Maçtan çıkarken 

Vapura acele etmemelerinden Ka
dıköylü oldukları anlaşılan ortk · yaş. 
hla.r: 

- Ne umuyorduk, ne çıktı! BI 
dm ta.Jmnm hticum hattı İstan -
ba1cla gol çıkaramaz oldu. ~ 
sol göreceğiz sanırken bir t.ek go
Hln gölgesln.l daJıJ seyredemeden 
dönüyoruz. BugUıı hava da iyi ot. 
muaydı b&rl! Geçen !l&atlere acı· 
dmı .. 
YUzU ktpkIZarm.If bir gençle arka.
daflan: 

- Ş&b&n hani bir akıtta geçik • 
meeeydl.. Flkretl oynatmıyorlar 

at.. Blzlm merkea mnhaolm Gala-

Maçın tal•'latı 

Hakem Adnanın idaresinde ta
kımlar dizildiler: 

Fenerbahçe takımı: Hüsamet
tin - Lebip, Yaşar - M. Reşat, 
Angelid.is, Cevat-Fikret, Naci, E
sat, Şaban, Niyazi. 

Galatasaray takımı: A vni-Lfıt
fi, Yaşar-Suavi, Salim, Ekrem
Bülent, Haşim, Süleyman, Eşfak, 
Necdet. 

İki takım oyuna. başladıkları za
man, Fener muhacimlerinin ata
caklarına emin oldukları bir kaç 
golü çıkarmak istiyen bir işleklik· 
le manevralar yaptıkları, Galata
..-y lllD.U.dıaf..-nun @ C)~ o--... 
taya koyarak müdafaa.ya azmet
tikleri hissedildi. 

Galatasaray hücum hattının mer· 
kezi iyi tevziat yapamadığından 
aa.rıkırmızılı muhacimler Fener nı
sıf sahasında sık sık gözüküyorlar. 
Beş dakika kadar bu minvalde de
vam eden oyunun çehresi değişmi
ye başladı. Fener hücumcuları mak· 
satları sanki yalnız aralarında pas 
!aşmaktan ibaret olan bir sistem 
içinde dönüp dururlarken Galata • 
saray forvetleri de yavaş yav&.ff 
mukabil taarruzlara giriştiler. 

5 inci dakika - Soldan açılan 
bir Fener hücumu Fikretten Şaba
na ve oradan Niyaziye geçtikten 
sonra Niyazi çekişiyle avta gitti. 

6 mcı dakika - Fikret tekrar 
Galatasaray kalesine sokulmıy& 
başladı. Galatasaray müdafileri 
sertçe bir müdahale ile akını kes
tiler. Hakem Galatasaray aleyhine 
frikik verdi. Bu çekişi Galatua
raylılar iade ettikleri zaman Fik
ret tekrar kaptı. Yandan çektiği 
şüt kaleyi aştı. 

8 inci dakika - Galatasarayın 
mukabil hücumlarını Haşim tek 
başına denecek şekilde sürüklemek 
istiyor. Fakat çayıra henüz alIJma.
dığı uzun vermek istediği paaların 
tam yerlerini buiamamasiyle gözü
küyor. 

12 inci dakika - Fenerbahçenin 
soldan kazandığı korneri Fikret 
çekti. Fakat Haşim kalesi önünden 
topu çıkarıp uzaklaştırdı. 

Dünlıii GalattUaray • Fener maçından baflıa bir görüniif 

Fikret Galatcuaray kale•ine ilerliyor 

Besiktasın Ankarada 
1 • 

Yaptığı Son Maç 2 • 1 
Yenilmesiyle Neticelendi 
Ankara, 18 (TAN Muhabirin

den) - Bugün Beşiktaş -
Gençlerbirliği maçı, stadı dolduran 
10 bine yakın bir meraklı kütlesi 
önünde oynandı. Oyun düne naza
ran daha güzel, çok daha heye • 
canlı idi. 

Maça Bay Saimin idaresinde . 
bqlandığı vakit Beşiktaş takımını 
küçük bir değişiklikle ve şu kadro 
ile sıralanmış görüyoruz: 

Mehmet Ali - Faruk, Hüsnü -
Fuat, Enver, Fevzi - Eşref, Hak
kı, Sulhi, Rıdvan, Hayati. 

Buna mukabil Gençlerbirliği de: 
Rahim - İhsan, Halit - Keşfi, 

Hasan, Kadri - İhaan, Niyazi, Ra
sim, Salihattin, Selim şeklinde idi. 

Oyunun ilk üçüncü dakikasında 
Gençlerin ortadan yaptığı akın es
nasında Niyazinin çektiği şimşek 
gibi bir şilt kalecinin fevkalade bir 

plonjonu ile kornere gitti. 
Mütevazin bir şekilde cereyan et 

mekte olan oyunun 29 uncu dakika
sında. Gençlerin yine ortadan yap
tığı tehlikeli bir inişinde merkez 
muhacim iki metre kadar yakın bir 
mesafede kaleci ile karşı karşıya 
kaldığı halde acele yüzünden topu 
kaleye sokmıya muvaffak olamadı. 
Bunu 39 uncu dakikada sağaçık Se
limin kaçırdı'ğt ikinci bir gol vazi -

yeti takip etti. 
Devrenin bundan sonraki kıs

mında her iki takım da çok tehlike
li akınlarla biribirini sıkıştırdıklar
sa da bir türlü gol fırsatlarından is
tifade etmesini bilemediler ve dev
re bu suretle O - O berabere bitti. 

İkinci devrenin ilk dakikaların -
da Hakkıdan çok güzel bir pas alan 
Rıdvan müdafi thsanı atlattıktan 
sonra yakın bir mesafeden, çok te
miz bir vuruşla Beşiktaşın ilk sa
yısını kayde muvaffak oldu. 

Az sonra Rasim, kale ön Unde to
pu sıkı bir vuruşla Beşiktaş kalesi
ne sokmak suretiyle beraberlik sa
yısını temin etti. 

Oyun bu suretle mütevazin bir 
şekilde devam ederken Beşiktaş 
muavini Feyzi ile Gençler solhafbe
ki k~fi arasında çıkan bir kavga
dan sonra hakem Keşfiyi oyundan 
çıkardı. 

25 inci dakikada soldan bir pas 
alan Beşiktaşlı Hakkı seri bir iniş
le Gençler kalesine girerken kale
cinin vaktinde yaptığı müdahale ile 
neticesiz kaldı. 

Fakat oyunun bundan sonrası 

Gençlerin hakimiyeti altma gir -
mişti. 35 inci dakikada Rasimden 
Selime ve Selimden Niyaziye ge
çen top, Niyazinin ani ve bomba 

Güneş lzmirde 
3 • 5 MaglUp 

• zmir, 18 (TAN Muhabirin. 
1 den) - Güneş takımı ikin

ci maçını bugün büyük bir kalaba
lık önünde Doğanspora karşı yap
tı, 3 . 5 mağlup oldu. Ankaralı lb
rahimin hakemliği ile dizilen takım
lar, şu şekilde idi: 
Güneş: Cihat, Faruk, Reşat, İs

mail, Rıza, İbrahim, Refii, Salahat
tin, Necdet, Rebil, Tanaş. 
Doğanspor: Mahmut, Adnan, 

~---*--- ...... - •• - ...__._._,..._ • 
ri, Fuat, Hakkı, Mehmet, Reşat. 

Oyuna G~ ~ıyla başlan· 
dı. 6 ıncı dakikada SaliJıattin iki 
müdafiin arasından sıkı bir şiltle 
birinci Gilneş golünü yaptı. Bu gol
den sonra İzmirlilerin bozulacağı 
ümit edilirken bilakis canlı oyna
dıkları ve karşı kaleye Hakkı ve Fu 
at vasıta.siyle tehlikeli akınlar yap
tıkları görülüyordu. 12 ci dakikada 
lsmailin bir şarjına hakem penaltı 
verdi. Hakkı bundan birinci İzmir 
golünü yaptı. Bir dakika sonra sol 
açığın şüttinü göğsiyle stop etmek 
istiyen tsmailin kasdi olmıyarak ko 
luna çarpan topa hakem tekrar 
penaltı verdi ve Hakkı bu suretle 
2 inci İzmir golünü yaptı. 

Bir dakika ara ile verilen bu iki 
penaltı Güneşlilerin mane~atını 
adamakıllı bozmuştu ki, tam 18 in 
ci dakikada Fuadın bir kafa vuru
şu kale direğinin içine çarparak dı
şarı çıktı ve hakem, bunu içerden 
çevrilmiş addederek gol saydı. 

6 dakika içinde 3 gol birden yi -
yen Güneşlilerin panik olacağı tah
min edilirken bilakis düzgün pas -
larla karşı taraf kalesini sardıkları 
görüldü ise de heyecan ve moral 
bozukluğundan bir netice alamadı 
lar. 40 mcı dakikaya kadar oyıun 
mütevazin devam etti. 41 inci 
dakikada soldan inkişaf eden bir 
İzmir hücumunda Fuat + ilncü İz
mir golünü yaptı ve devre 4 - 1 

gibi bir şUtil ile ikinci defa Beşik
taş ağlarına takıldı. Bu golden son 
ra Beşiktaşlılar mağlftbiyetten kur
tulmak için bütün enerjilerini sar -
federek oynadılarsa da netice üze
rinde müessir olamadılar. Ve maç 
ta bu suretle 2 - 1 Gençlerbirliği 
nin galibiyetiyle nihayetlendi. 
Beşiktaş takımı bu akşamki eks· 

presle lstanbula hareket etmiştir. 

Spor 

Haberlerimiz 
Bu •ay/ada bitmedi. Dün
kü d;ğer •por hareketle
rine ait tal•ilat onuncu 

•ay/adadır. 

gibi açık bir sayı farkıyla GllJlef 
aleyhine kapandı. . bit 

İkinci devreye Güneş, "bUyilk 
azimle başladı. Oyunu lzmir ~ 
sına sürükledi. 15 inci da.kik' 
kadar devam eden bu ilstünlilk ııi
hayet hakemin İzmir müdafile;. 
den Adna.nın kaseli olmıyara.k r 
çarpan topa penaltı vermesiyl~~ıt 
ticelendi ve Necdet, plise vurwrı-
2 inci GUn~ goHhill yaptı. 2 ~1-
.. r•" "jl"" 
bir kornerden Salahattin, s~kl ıs. 
şiltle üçüooU GilMf golünü Y~,, 
Güneşlilerin büyük enerji sarf ., 
rek oyunu 3 - 4 vaziyete soktll, 
ları etrafta maçın Güneş tarafı:r 
dan kazanılacağı veya bera~re. 1" 
teceği ümitlerini kuvvetlendifdi 
de bu, hiç te böyle olmadı. rf 

Üstüste yaptığı iki golden So~ 
muhacimler duruverdiler.. ~dl' 
tekrar hakimiyeti aldı. 35 uıcıit _, 
kikada merkezden yapılan ~ 't1 
kında Hakkı, kalecinin polon~~· 
na rağmen beşinci İzmir go ti 
yaptı ve son dakikalar taıııa; 
lzmirin baskısı altında devanı ,r 
rek oyun, 5 - 3 Doğa.nsparUJl 
libiyetiyle neticelendi. ~; 

Maçtan sonra İzmir nıın . , , 
sporcular şerefine 50 kişilik bil' 
yaf et verdi. 

Kalednin bir ~ 
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CZEMGiM MUSABAKA y A AS IYO 
Büyük 

Mükafatlar 
Listesi 

1 İnciye 200 lira 
2 
3 " 100 " 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

" Bir radyo 

,, 
,, 

" 
,, 

,, 

" 

makinesi 
Bir bisiklet 
Gümüş bir 
kol saati 
Gümü§ erkek 
kol saati 
Bir fotoğraf 
makinesi 
Komple bir 
sofra takımı 
Komple bir 
tabak takımı 1 O ,, Bir kat elbi 

-

.... selik kumaş 
Dı~er 140 kişiye kıy 

ınetı 1 O liraya kadar 
değiten muhtelif kıy 
illetli h.ediyeler verile 
cektir . --

I
~- ..... 
Siz d;};f ;;~k} 
·~Ediniz~ 
t ... Ş~diye kadar tertip et-
ıgırnı ·· h )' z musa akalara oku· 
ucularunız b·· .. k b. al"" -ka ·· uyu ır a 

" ostermişlerdir. 1 Ma
-1 ısta net. . ·ı .... 
ol d ıcesı ı an edilecek 
b·ank arbuneseller müsa· 

.... arnız · d. birka b .a §ım ıye kadar 
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'- reı · l ile farkın rnın atına on ta· 
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llıtıı 

1 
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recek~1P. reıimle hirleşti-
ş erdır. 
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reddin li usa akamız, Nas· 
ı.ıu._b OC:a ve darbımesel 
l~neelid~alar~~dan d,aha eğ 
bi- ır. MuaabaL.:.. b .. .... , oku Kaya u 
!ak edeb ?"Jcularımız işti
lçin )' ... ılecektir. Bunun 
l'eıjllll:ga.ne tart, her gün 
l>onlar ber~her çıkacak kU 
1'liiıa.b 1 keaıp saklamak ve 
l~areh aka ~itince hunları 
tir. llnetnıze göndermek-

YENİ BAHAR 
M O S .A B A KM A I Z 

Yeni müsabaikamızı tertip ederken "Dt>nlze dalayım mı 
yine küçücük mekteplilerden onların Bir bahk alayım mı?,, 
büyük ana ve babalarına kadar her • 
yaştaki okuyucularımızı alakadar e- "Bana ne oldu da ben bilemem 
decek ve bu alakayı doğururken on • Eski halbnl hiç göremem.,. 
ları biraz da neşelendil"€cek bir çığır • 
aradrk ve adına (Bahar müsa'!)akası) "Hamsi koydum tavaya 
dediğimiz bu şakrak bilmeceleri şu Başladı oynamıya,, 
şekilde tertip ettik: e 
Halkın söylediği ve hepimizin hoş- "G~mlJerde talim \·ar 

landığrmm: birtakım hoş, eğlenceli ve Bahriyell yarim var,, 
renkli 50 beyit seçtı1c ve bu beyit • • 
lerin otuz tanesini resimleştirdik "Oğlan yaylı kız yaylı 
Müsabakamızın mahiyeti hakkın - Ben dayanamam gayrı,, 

da daha iyi bir fUcir edinebilmeniz i- Okuyucularnnız, l!lundan evvelki 
çan size ~tiğimiz türkülerden birka müsabakalarda da muvaffakıyetle 
çını yazıyoruz: yaptıkları gibi, otuz gün sıraya her 
"Kitip eve gider iken aldı da bir yağ- gün ~ir tanesi (TAN) da çıkacak olan 

mur., resimlerin taım listesini aynca derce 
Katibin paltıosu uzun eteği Çamur,, deceğimiz 50 türkü arasında hangisi-

• ne ait olduğunu bulacaklardır. 
"Adananın yollan ta.,Iık Müsabakamız 23 nisanda başlıya • 
Yok c.eblmizde beş para h~Iık,, caktır. 

N 

Darbımesel Müsabakamız 
Darbımesel müsabakamıza iştirak eden binlerce 

okuyucumuz kuponlarını göndermekte devam edi
yorlar. Bunlar için çok zengin hediyeler intihap et· 
tik. Bu okuyucularımız, yakında bu zengin hediye 
kolleksiyonu arasından, cidden güzel hediyelere sa 
hip olacaklardır. Kuponlarınızı idarehanemize gön
dermekte ve eksik nüshaları tedarikte istical ediniz. 

23 N 1 SANDA 

Sizin Kıymet Bilen Ellerinize Dolgun Münderi
catlı Mükemmel Bir Gazete Olarak Gelecektir 

ıı TAN ı• 

·Yeni 
23 Nisanda Birçok 
Eserler Verecek 

"TAN,, hayat gibi, hareket halinde olan bir gazetedir. "TAN,, da her zaman, her 
giln yeni bir §ey bulabilirsiniz. 

"TAN,, her ay yeni bir programla ortaya çıkmaktadır. 23 Nisandan itibaren y~ 
ni bir aylık bir program hazırlamıştır. Bu tarihten itibaren "TAN,, da bulacağınız ba
zı hamle ve yenilikleri aşağıya yazıyoruz: 

24 Sayfahk İICive.miz 
Bütün büyük dünya gazeteleri, zaman zaman günün meselelerine ait ilaveler çıkanr 

lar. Bu ilaveler bir günlük hayatı ola nbir gazetede bulunması mümkün olmıyan 
mal\ımatı ihtiva eder. "TAN,, Türkiyede bu uıulü ilk defa tatbike teıebbüs eden gaz~ 
tedir. 23 Nisanda çıkmak üzere hazırladığımız ilk ilavemiz, Ankarada o tarihte açıla· 
cak olan kömür sergisi münaıehetile kömür ve Türkiyede madenciliğe hasredilmittir. 
içinde hiç bir yerde bulamıyacağınız yeni malumat, resimler, rakamlar, istatistik· 
ler ve grafikler vardır. Bu ilave okuyuculara bedava verilecek ve her ay yeni bir ili· 
ve çıkarılacaktır. ilk 24 sayfalık bedava ilavemizi 23 Nisanda bekleyiniz. 

Kaptanların Deniı 

Hatıraları 

K umandanlarımızın harp hatıra· 
farını size bu sütunlarda kendi 

ağızlarından tatlı, tatlı anlatan arka
daşnnız Salihattin Güngör, "TAN,, 
için çok alaka uyandırıcı bir röportaj 
serisi daha hazırlamaktadır. Arkadatı· 
mız, kahramanlıklariyle ve macerala· 
riyle tanınan bellibaşlı, birçok deniz 
erlerimizle görüımüştür. 

Denizcilerimiz, arkadaşımıza öyle 
§eyler anlatmışlardır ki, bunların bir 
araya toplanmaaı ile savaş tarihimizin 
gizli kalan birçok köşeleri mertlik ve 
kahramanlık destanı halinde aydınla
tılmış olacaktır ... 

"DENIZCILERIMIZLE 
BAŞBAŞA .. ,, 

Admı taşıyan bu röportaj serisinde 
bulacaksınız. 

DENIZCILERIMIZLE BAŞBA
ŞA, yalnız denizcilerimizi değil mem
leketin her sınıf halkını başında~ sonu
na kadar kendine çekecek sürükliye· 

k 
. , 

ce tır. 

Üniversitede 

Neler Gördüm? 
Başmuharririmiz Ahmet Emin Yal

man, haftalarca bir talebe gibi üniver
siteye devam ederek kendi başına bir 
alem teşkil eden bu irfan muhitinin ha
yatını tesbit etmiştir. Muharririmiz 
derslere devam etmiş, profesörlerle gö
rüşmüş,seminerlerde münakaşalara ka
rışmış, Üniversitenin içini, dışını öğ
renmiştir. Şimdi bu müşahedelerini rö
portaj halinde "TAN,, da nakle başlı
yacaktır. Bütün Üniversite gençleri 23 
Nisanda "TAN,, ı alınız. Orada kendi
nizi bulacaksınız. 

Çocukluk ve Sünnet 

Hatıraları 

Hayatımızın en aziz hatıraları ço
cukluğumuza ait olanlarıdır. Bir mu
harririmiz belli başlı kimselerin çocuk-
1 uk ve bilhassa sünnet hatıralarını top
lamıştır. Size hem eğlenceli, hem hoş 
vakit geçirtecek ve çocukluğunuzu ha
tırlatacak olan bu yazıları 23 Nisan· 
dan itibaren "TAN,, sütunlarında bula
caksınız. 

"TAN'', 23 Nisandan itibaren başla
mak üzere daha birçok yenilikler ha
zırlamaktadır. 

~-il\ 1il11•11, ,. il,,.,, il., il,.,, il. il il• ı ı ı ı • • • • •'i 
1 ''7 lJ . . . = j an,, nepınızın ! 
1 Gazetesidir ! 
1 "TAN,, okuyanların günden giine ! i artmaaı, bize yeni h.o.mlclcr çce~1'etin.i 1 
E vermiıtir. Okuyucularımızın ellerine § 
i her bakımdan daha İyi daha doğru ve 1 
§ daha güzel bir gazete vermek, "TAN ,,ı = 
~ çıkaranların ve zekilarının semereleri- 1 
: ni "TAN,, sayfalarına dökenlerin ye· i 
! gane gayeleridir. 
1 "TAN,, da sık ıık birçok yenilikler 1 
: göreceksiniz. Bütün fikir ve eğlence -
i ihtiyaçlarınızı "TAN,, sayfalarında ! 
§ tatmin etmek imkanına sahip olacak- 1 
~ smız. Bundan sonra yapmıya karar ver· :: 
j diğimiz hizmetleri şuraya hülasa ola- i 
:: rak sıralıyalım: § 
1 1 
_ 2 - istihbarat : 

1 1 
§ "TAN,, doğru, özlü ve olgun hava- i 
1 dis vermek, hadiseleri günü gününe : 
j vukubuldukları yerlerde takip etmek i 
: işini kendisine şiar edinmiştir. Ve bu
i nu tatbikte etmektedir. 1 
_ Bu yolda daha ileri gitmek emeliyle i 
1 Istanbul, Ankara, Memleket, Balkan- : = lar ve Avrupa istihbarat kadrolarnnızı i 
! genişlettik, yeni elemanlarla faaliyete § 
1 geçtik. ! 
j 3 - Röportai: ! 
i "TAN,, ıütunlannda bugilne kadar § 
: en güzel röportajları okumaktasınız. 1 
i Bu hususiyetimizi bundan sonra da, : 
§ daha tekemmül etmiş bir halde muha- ! 
1 faza edeceğiz. Yeni röportaj muharrir- 1 
j leriyle angajmanlar yaptık. Pek yakın- g 
= da bu arkadaşların da en gÜzel röpor- 1 
1 tajlarını sütunlarımızda okuyacaksı· § 
- 1 = nız. _ 

i 4 R H"k"' ı= § - oman, ı aye 
I Gazetemiz roman ve hikaye bakı· = 
i mmdan da elinde bulundurduğu üs- ! 
§ tünlüğü muhafaza etmek makaadiyle 1 
1 yeni teşebbüslere gİriımiş bulunmak- :: 
j tadır. En ıöhretli muharrirlerin hiki· i 
:: ye ve romanlarını siz okuyucularımıza § 
i takdim etmek için hazırlıklar yapmış 1 
1 bulunuyoruz. ~il ... hassa dünya ec:lebiya· j 
§ tının şaheser hıkaye ve romanlarını da : 
: takdim etmek üzereyiz. , j 

1 ~••ıııı•ıııı•ıııı•rırr•ırıı•ıııı•ırıı•ıııı:1111111•i; 
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Pamuk 
Ekimine 
Hazırlık 

DENiZLi KÖYLERiNDE 

Nazilli Tohum ıslah i.stasyonu-
nunçalıştığı bina 

Halkevinin gezisi 1 

1 devam ediyor 
Denizli, (TAN) - Ha1kevi köycülük komi

tesi azası programlı seyahatlerine devam edi
yor. Komite azalan ile Halkevi bandosunu tef· 
kil eden gençler otomobillerle, Atlıspor klübü 
zasından bir kısmı da hayvanlarile Ercili köyü
ne gitmişler, orada bir müddet istirahatten 
sonra Pamukkale harabelerine çıkmışlardır. 
Köy halkı da oraya gelmiş, köycülük komitesi 
başkanı tarafından köylü lehindeki çalıtmala
ra dair uzun bir hitabede hulunulmufhlr. Aza
dan muallim B. Burhan Talat ta Pamukkale
nin tarihi hakkında izahatta bulunmuştur. 

ilçe konağında 
Buradan yukarı Karahayit köyüne gidilmiş, yet -

miş derece sıcaklığı ve şifai hassaları olan Ilıcanın 
kaynağında tetkikler yapılmıştır. Bu sırada kafileye 
iltihak eden vali Ekrem Engür, kaynağın yanmda 
asri bir otel ve sıhhi bir hamam yapılması için ileriye 

Nazilli (TAN) - Nazilli tohum ıs 
lah istasyonu yeni ekim mevsimi fa
aliyetine girişmiştir. Pamuk mınta

kasına dahil olan köyler birer birer 

sürülen fikrin tahakkuku yolunda yardımlarda bulu- B ıtün Çukurova.da pamuk ekhnl hara.retle de-
nacağmı vadeylemiştir. Köylü ile hasbühalden sonra ,·am ediyor. Köylü bu ),1 hep Klevland tohu-
aşağı Karahayit köyüne inilmiştir. Mektebin bahçe- mu ekmi5tir. Çukurovalılar, bu sene miihim miktar. 
sinde toplanan köylU ile buluşulmuş, köycUlük ko - da mahsul elde etmeğe çah. maktadırlar. Yuka.rld re· 

gezilerek köylünUn ekim derecesi ve mitesi başkanı kısa bir hitabe söylemiştir~ Kendisine simde, pamuk ta.rlalarmda çapa yapılırken görüyor -
istediği tohum miktarı mahallinde genç bir köylil cevap vermiştir. Baytar dırektörU de unuz. 

te~~~~~muk~~~U~b~inwh~~~ ~~~~-~--.----F---------d-------
memurlarından Orhan Gökova Nazil verdiği ehemmiyeti anlatmıştır. Va. 1 m 1 r u ar 1 n a 
li köylerinde, asistan Hüseyin Akbel li, köyün .muhtarı ve gençleriyle ~o: Z 
merkez kasabada çiftçilerin tohum nuşmuş, köyün çalışkan muallımı 

ıst~~n~r~~~~~~~::~~r~:· dönüm =!i~mdanmisafirlereikram BU Yıl 40 ç•ıftİn 
araziye devlet tohumu, mütebakisine 

yerli (beşli çekirden) ekilecektir. E- B i 1 ec i kte 
kim işleri istasyon mürakipleri tara- Du·. 

9
_ u·. nu·. Yapılacak 

fmdan takip edilerek kızakla veya 
Mibzerle tohumlann çizgiye ekilme- yapı I an 
si temin edilecektir. 

Pamuk istasyonu, mevcut ve mik
tarı az tohum .1>\uno mıılrlnPJPri1P dP 
köylüye yardım edecektir. Ayrıca zi 
raat bankası ucuz fiyatla köylüye 
satmak üzere 250 adet Mibzer ısmar 
Iamıştır. Bu makineler çiftçinin işini 
kolaylaştıracaktır. Pamuk istasyonu 
bu yıl 1800 dönümlük Paşa çiftliği de 
nilen yerde de faaliyete baJJlamıştır. 

Nazilli ovasındaki bin dönümlük 
yerden baJjka, içinden Mendres nehri
nin geçtiği bu çiftlikte de her türlü 
ekim ve üretme işleri için pamuk is
tasyonu memurları tarafından top
rağın hazırlanmasına başlanılmıştır. 

Sürek Avı 
Bilecik, (TAN) - Geçen kış zar -

fmda Bilecik havalisinde yapılan gil 
rek avlan neticesinde 500 den fazla 
domuz, bir baylı da kurt, tilki. san
sar ayı ve karga öldürülmüştür. 

Bilecik ve havalisinde av hayvanla 
nnm bol olması, civar vilayetlerden 
birçok avcıların buraya gelmesini te 
min etmektedir. GUlpazan dağl&.rın
da geyik bulunması, o tarafa hususi 
bir ehemmiyet vermiştir. 

Bir kısım Bilecik köylerindeki hal 
kın mühim gelirini av hayva"llart t~ 
kil etmektedir. Söğüt kazasına bağlı 

Eskişehir istasyonu küre köyünden bu sene !stanbula 

G · 1 fi k l 4000 kadar keklik gönderilmiştir. Be 
enış e 1 ece her keklik bilecik istasyonunda tes-

Eskişehir, (TAN) - Bevlet de - lim edilmek şartile 18,5 kuruştan ve 
miryolları Haydarpaşa işletme n,üfet rilmiştir. 

tişi Abdullah şehrimize gelmiş, istas -----.--- .. 
1 yon binasile paviyonlarmın genişle • Smdırgıda Su lçın Teberru e~ 

• • A • • Sındırgı (TAN) - Kasabamızın ıç 
tilmesı ve asn bır şekle konulması ı- . d u kilometre 

me suyunu tcmın e en ç 
çin tetkikatta bulunmuştur. Bu işle - uzaktaki (Ozan) çeşmesinin asri bir 
rin yapılmasına yakında başlanılaca hale ifrağı için (Send) köyünden ba
ğı zannolunuyor. yan Hatiçe, yağcı Bay Ali ve diğer 

Bergamada 
bir zat 200 liraya yakın teberrüatta 
bulunmuşlardır. 

Sındırgının içindeki Kavaklar 

İzmir, (TAN) - Beynelmilel İzmir panayırının bu sene geçen 
yıllardakinden iyi olmaıı için çalıtmalara devam olun~yor. Pa
nayıra 200 t>ın ziyaretçı geleceği tieaaf) ol'lınanik tertıbat a ın· 
maktadır. Şimdiden otellerde tadilat yapılmıf, fiyatlar ve odala
rın vaziyetleri Belediyece kontrol altına alınrnıtlır. 

Bir kamyon 
Uçuruma 
Yuvarlandı 
Biga, (TAN) - Biga - Karabiga 

yolunda işliyen ve şoför Halilin ida -
resinde bulunan kamyonun direksi -
yonu Karabiga civarında kırılmış ve 
kamyon derin bir hendeğe yuvarlan
mıştır. 

Parçalanan camlar yolculardan bir 
kaçının ellerini doğramış, bazı yolcu 
larm da kol ve bacakları yaralanmış 
tır. Kaza böylece hafif surette atl&
tılmıştır. 

60 Bin Koyuna Merinos 
Aşısı Y apıhyor 

30 gün, 30 gece ıürecek 
eğlenceler 

Fuar ayında 30 gün, 30 gece de
vam edecek eğlenceler, müsabakalar 
tertip edilmiştir. Türk milli takımI -
nın Yunan milli takımıyla !zmirde 
bir futbol maçı yapmasına teşebbils 
edilmiştir. Ayrıca Cim Londos, İzmir 
de Dinarlı ile bir müsabaka. yapacak 
tır. tz.mirdeki ecnebi tenisçiler de 
Bunlar Türkiye tenis şampiyonlar -
beynelmilel bir tenis müsabakası ha
zırlamışlardır. 

Fuar komitesi, Fuar ayı içinde 1z -
mirde 40 çiftin evlendirilmesine ka -
rar vermiştir. Bu 40 çiftin her türlü 
masraflarını belediye temin edecek 1 
ve hepsi ayni gecede evleneceklerdir. 
o gece İzmir kUltUr parkında bir sü 1 
vare tertip edilecektir. Türkiyenin 
her yerinden istiyenler bu suretle ev 
lenmek için İzmir fuar komitesine 
müracaat edebileceklerdir. 

Fuar komitesi, evlenecek bu kırk 
kızın gelinlik elbiselerini kız enstitü- 1 
süne yaptıracaktır. Enstitünün sipa-

Muvaffakıy etin Sırrı 
Hayatta herkea muvaffak olmak ister. Fakat bunun 
ıırnnı herkea bilemez. Doktor GaHon bu •ırrı kq -
leden adamdır. Ve bu keılini eaer halinde yazıp 
neşretmiştir. Hayatın hangi fUbeainde bulunursanız 
bulununuz, bu eıerler aize hayatta muvallakıyetin 

anahtannı verecektir ... 

ideal · Büro 
Bu kitap bürolarının iş çıkarma kudretini art
tırmak istiyenler için kısa, fakat ameli bir 
kitabıdır. O size az masrafla çok iş nasıl çıka
rılabileceğini gösterir. Fena ve yanlış büro 
usulleri yüzünden geri kalan, hatta 'zarar 
eden veya batan müesseseler sayılamıyacak 
kadar çoktur. Bu kitap, bu gibiJeri kurtarmak 

için yazılmıştır. Fiyatı 50 kuruş .. 

Yeni Müşteri 
Bulmak San'atı 

Dr. Gasson diyor ki: 
"T etkikatnn neticesinde gördüğüm hakikat 
§Udur ki, her tacir bu kitapta gösterdiğim 
usulleri tatbik etmek auretile bir iki sene gibi 
kısa bir zaman içinde müşterilerin adedini bir 
misli arttırabilir. Müşteri arayıp bulmak bir 
aan'attır ki, bunu pek az kimse bilir. Ben bu 
kitabımda size bu san'ati öğretiyorum." 

Fiyatı 50 kuruş .• 

Talih Sensin 
Talihini başka yerlerde arama. Talih bizzat 
sensin. Elverir ki bunu bilesin ve bundan isti
fade edesin. Talihini başka yerlerde arıyan
lar, hafifler, zavallılar ve mağluplardır. Bu 
kitap size talihinizi öğretecektir. Fi. 75 Kr. 

Kendini 
Tanır mısın ? 

Dünyada en mühim şey insanın kendi varlığı· 
dır. Bütün öteki şeyler tef errüattan ibarettir. 
Kendinizi tanımak istiyor musunuz? Kendi 
kabiliyetlerinizi. kendi varlı2'mızı. keneli hu
susiyetlerinizi tanunanm ve bunları iyi yolda 
kullanmanın sırrını öğrenmek istiyorsanız bu 

kitabı okuyunuz. Fi. 75 Kr. 

Müşküllerle 
Mücadele 

Dr. Gasson diyor ki: 
Bu eser dinamitle doldurulmuştur. Bunun 
gayesi, birçok iş sahiplerini mahveden atalet 
ve korkaklığı berhava etmektedir. Bu kitap 
cesaretlerini kaybetmek üzere olanlara kur
tuluş yol ve vasıtalarını gösterir. Bu kitap 
müşküUeri yeruıiek İstiyen herkes için yazıl
mıştır. Bu kitap boş sözler, "evet efendim, 
hakkınız var" "başüıtüneler" kitabı değildir. 
Ben bir nazariyeler kitabı değil, umumi çare· 

ler kitabı yazdım. Fi. 75 Kr. 

Doktor Gaaaon'un bu •aylada gördüğünüz eaerleri
ni idarehanemizden alabilirsiniz. latanbulda bulun
miyanlar, bedellerini posta pulu olarak idarehane· 

mize gönderebilirler. 

IST ANBUL "TAN,, MATBAASINDA . 

ilim Evi inşaatı Sındırgı, (TAN) - Kasabamızın 

içindeki kavak ağaçlan biraz da he -
sapsız dikilmiş olduğu için havayı 
kesmekte, ayııi zamanda mürur ve 
uburu güçleştirmektedir. Bu ağaçla
rın kesilmesi için belediyenin nazan 
dikkati celbcdilmiştir. 

Balıkesir - Merinos mmtakasma 
dahil olan vilayetimizin Bandırma 

ve Gönen havalisinde bulunan 50.60 
bin kıvırcık koyuna, Ziraat Vek8.letin 
ce Almanyadan celbedilen ve her biri 
300 liraya mal olan Alman Merinod 
koçları vasıta.sile suni tohumlama ya 
pılacaktır. 

nş atölyeleri bu elbiseleri<ücretsiz ya ======= ====-===:..;:;::;;_;=-=====:.====...;:;:: 
pacaktır. Güveyi elbiselerinin kumq ı:sergama (TAN) - Yanm kalan 

ilim evinin ikmali için 6 bin lira tah
sisat gelmiştir. Binanın, 22 mayısta 
başlıyacak olan Kermesten evvel ik
maline çalışılmaktadır. 

1 Karabigaya iskele 1 

Z Harap ve bakımıız hir 

~ halde bulunan Karabiga 
' iakeluinin bugünkü hal!,. 

K arabiga, (TAN) - Kasabamıza yakında bir beton iskele 
nhtım ya.ptınlacaktır. Bu suretle İstanbula göoderllen 

binlerce ton hububatın, kavun ve karpuzun vnpurlnra yüklenmesi 
lıayli kola~1a~ır.•~ olacaktır. 

ve 
yUz 
bir 

Balıkesir kazalanndaki baytarlar -
dan Uçü, mayısın on beşinde K:ı.raca 
bey harasında açılacak kursa giderek 
ihtisas kazanacaklardır. 

Eskitehirde "Pınar,, 
Eskişehirdc "Pınar,, ismile harta -

lık bir gazete çıkmıya başlamıştır. 

Tebrik ve uzun ömürler temenni ede 
riz. 

Sıvas Halkevinde 
Verilen Konferans 

Srvaa, (TAN) - Halkevimizde 
haftalık konferanslara başlanılmıf -
tır. 1lk konferansı kültür direktörU 
Cemal GUltekin, Güneş - Dil teorisi 
hakkında vermiştir. Bundan sonra da 
orta okul muallimlerinden hakiın 

namzedi Özsever tarafından koope
ratif ve kooperatifçiliğin ehemmiyet 
ve faydaları hakkında bir konferans 
verilmistir. 

larını Sümerbank temin edecek ve er 
kek elbiseleri terzileri bunları gayet 
ucuz dikecektir. 

lJzüm ve incir bayramlan 

Fuar ayı içinde UzUm ve incir bay 
ramla.n da yapılacaktır. üzüm mev
simine rastlıyan bayramda bütün zl
yaretcilerin üzüm tedarik edebilme
leri için her türlü hazırlıklar yapıla -
caktır. 

Fuarda büyük inşaat başlamıştır. 
Trakya paviyonu, bu yıl fuarın en ca 
zip yerlerinden biri olacaktır. lzmir 
vilayeti pavyonuna 1000. vilayetler 
paviyonuna 50,000 lira sarfedilecek
tir. Sergi sarayı!J.m ilk kısmı bu yıl ik 
mal edilecek ve 70.000 lira sa...rfedile. 
cektir. Fuarda.ki havuı genişletilmek 
üzeredir. 

Trabzonda Lise Yapılıyor 
Trabzon (TAN) Eski lise binası

nın tamiri için 60 bin lira harcamak 
tansa 180 bin lira sarfiyle ayni yerde 
yeniden bir lise bin~ı yaptırılmasına 
maarif vekaletince knrar vPrilmiı::tir. 

iki cinsi vardır. Ter ve 
yıkanmakla kat'iyyen 
çılanaz, tabii renk ve • 
ren tanınmış yegane 
sıhhi saç boyalarıdır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu • lstanbul I .................................... ~~ 
Kızılcahamamda Yağmur 1 Sıvasta Bereketli Y ağınurJ.ıt 1'' 

Kızılcahamam, (TAN) - Mebzul Sivas, (TAN) - Çiftçimizin ~il' 
yağmurlar yağmış, köylü endi9eden lediği bereketli yağmurlar b eti'' 
kurtulmuştur. Kuraklık tehlikesi ta. mıştır. Bundan dolayı köylü fJl 
msımım 7.Ril nlmııı:•tıır. nundur. 



l9. 4. 937 

~o. 23 ---~-- 4. 

ve 
Yazan: Ziya Şakir 

Haccaç, ırakta Korku 
Dehşet Sahyordu 

M edine halkım . 
\'Ü • vaktile Eme-

inek, Ve b~ karşı buğuı göster. 
Osnıan) 

1 
.. ıı::sa, (Üçüncü halife, 

Yor.. (h oldunnekle itham edi • 
.uJ.ekke) ahar · · ZUn inıd duı ısını de, Osma.. 

den dola~ ~ . Yetişmediklerin . 
ndd....ı: ınıucnm ve gilnahkar 

"\.UYO.rdu 
Enıevilere • 

olmak U mensup olanlar hariç 
,, zere bu 'k' b l .ıı.ından k' ' ı ı edenin hal-
çUk bir ;~ 01W:Sa olsun, en kü. 
'Yor· nıaıı ane ile kafası kesili. 
.ı:1· , ve emlaki .. 
\LUJYordu. musadere e-

ZulUm artı 
dereceye'gclm k ~ammuı edilmez 
kı, giz}ice lştı. !k1 beldenin hal. 
tnişler· nı:arn_a hır heyet gönder. 
§ikaye~ t essır sözlerle Haccacı 

e ınişlerdL 
' 
Bunlar, Mekkenin muha.sa-

hıktan rasmda açlıktan ve susuz 
çektikle • .. • 

ıneşakkati rı muzayaka ve 
ln.enuşıer : anlata anlata bitire. 

- Abdullah b' . 
kusundan .. . ını Zilbeyr'in kor-
ett'k ' butUn bunlar "k"t ı .. En nih a su u 
derek Ha ayet ona da isyan e. 
"erdik B ccaca bir zafer vesilesi 
llıetnı~k u~un mükafatı, bize zul. 
\>e onun: olacaktı? .. Bu adam, 
da şehadet erlC:l; ~llah huzurun
~en MUsl" ederız kı; bunlar kati. 
ııı- uınan değildir Hi b' di. "ı rnabed· . ç ır 
iıakkınd ~ne tecavüz edilmemesi 
cut ik a unca ayet ve hadis mev 

en· GK"be .O.ıCScidUİh a i muazzama) yı 
•a tutan ~) ı mancınıkla ta. 
~k nı k.. slam dininin bu mUba. 
liııe s:ıc ad~esatını bir harabe ha.. 
l'nan diy::. ~!anlara, kim müslü
taraf kı ilır · · Daha haii, her 
~erite 1~ ~ızıl ~an içinde. Mesciti 
~ ka okusundan 'gİ!ilmiyor. 
Jar h ~alar altında ezilen ->ıu, ..... 

.. ' azın bir "' ·--
gosteri hatabe manzarası 
tia Yor. İslam adatetl, hll8.fetin 

rı bu mudur? bi ... 
leıııı:ı:~!:çkıra hıçkıra feryat ey _ 

au .. l 
ı,. Boz er Şanı h lif . . IJlne bir .. ' . a esının kal-
~et urküntü vermiaU H . ve taass 1 -~ • amı. 
:ta.rnasından ~p la.rının hakarete uğ_ 
~etha olan buo :YI, kalpleri şerha 
Qernezse b .. damlan tatmin e
ltztaaın~ yugun ele geçen Hicaz 
h. • ann bir · 
4ll.I kaYna... hal' ısyan ve ihti. 
~ 

0 
gı . ıne geleceğini hisset 

llir ~ekt~upn ~~ind derhal Haccaca 
CR gon enniş · 
. azandığın b .ı..ı: ' •• 

tnUkara•~. u "'uyuk zaferi, 
.,.,. l.QIZ lbırakm k . . 
• ı.ırn. Ara Ir . a istemıyo-
lttrnnen 8~ in akı ıle Acem Irakmı 
?'atıe Yeni ~ ~dıı:ene verdim. SU. 
talan da isl~ enın başına git. O. 
t t>eınişti. et.) 

Zeki liaccae b 
ti Bebe 1 ' u ınilkatatın han. 
te''l perden neş'et etti-· . h' .,, emişti F k gını ıs. 
'-lttk g" t. a at; Hicaz krtasmda 
ıu...... os erebileceği hı',. b' ... ve Vah t ı. ır zu_ 
iyetindeki şe kalmadığı için, ma-
(l!fif e) e Şarnhlan toplamış ... 

Y hareket etm· t' ış ı. 

E nıevt ord 
~- . belde! usunun, mukaddes 
'"'-'Cavtız v ere karşı yaptığı bu 
lelllinde çe ~akaret, bUtUn islam a.. 
fiaJ husuıo derin bir tesir ve in-
\Jt• e geUnn · •qerden h l§, esasen Eme. 
ıetbe O§nut oh"'~·a.n 1ran A· Yca.n v 'LT -.u.;y , 
11etretinl e ~•oraaa.n halkın 
tl .. 'F'ak~t b~· ~at daha tezyit etm: 
ferıerıe se~ ırıbirini takip eden za
t~ bu lnfiaı ~ olan Emeviler, bU. 
bıiyet verın e nefretlere, ehem-
~itek· enıektelerdi. 

ltunıand: liaccaç, umumi vali ve 
gltnıez Sifatiyle İrak'a gı· d 
lU ' orada d k er 

nı ba"g" a orkunç bir zu-
<la -, 08terıni..+ı .. :rn. Rüte e ..,w ••• Bu zalim a-
gunu, bUt~ nıuvasalatmm ikinci 
~et konatnıa.Kflfe eşrafını hükii. 
.'Yan haıind davet ederek, henüz 
~~tedibi ı...:~ buuluna.n (Harict) le-

• ·~lll I lhla.nft'\eln-. 
0 --a.ıw.ıem-

~tl'l ~ lıuluna.nı 
~k't'itı.e ha, e , ar, Raccacm bu 
h .... l'~a :ı~lerdl.. Yalnız, sek-
-cı.k: ihtiyar ayağa kal. 
........ 'ta 

binı ' Eınirı · 4ir l> intnı ··· Artık ben ata 
lk.~~eğlürnY~. t~ cenketmi;e ka
-~ 'Yerİtn e işkln Uç oğlum var. 

e Onlar gitsin. 

Demiştı. O zaman bu adam ile 
Haccaç arasında, şöyle bir konuş
ma geçmişti: 

Haccaç - Sen kimsin? .. 
- Ben, Amir bin Sabiyim. 
- Haaa, anladım... Sen vaktile, 

Halüe Osman üzerine harbe git
miştin . . 

- Evet. O muharebede bulun. 
muştum. 

- Osman ile niçin harp ettin? .. 
atiam aokSan y9mda bir 

adamdı. Osman, onu haksız yere 
hapsetmişti . 

- Demek, onun intikamını al
mak istedin. 

Dıtlyarlardan sonra. uyku..~uzlu
ğa en ziyade rnanız olan çocuklar· 
dır. \'eni doğmu~ bir çocuk, tabii 
haldeyse, ~irntl dört saattin üçt.e 
il<isinl uyku ile g~irmelidir. Biraz 

büyüyünce yirmi dört saat içinde 
)ine en az yan vaktini hep uykuda 
geçirmesi lazımdır. 

Çocuk neıkadar kUçükse, o kadar 
ziyade uykuya ihtiyacı vardır. İlk 
aylan içinde, her defa meme em • 
dikten ıııonra, yeniden kamı acıkm 
cıya. kadar, tekrar uyur. Bazı za.yıf 
yahut \'3.ktinden önce doğmuş ~
cuklar fazla bile uyurlar da meme 
nnnek l9fn uyandırmak lizmı o
lut. 

Afiyette olan bir çocuk ,gece iki 
üç defa uyanır. Gündüz sokağa çı 
kanlmca., afiyetteyse, lruc.akta. ya 
but arabasmm içinde, yine uyur. 
İnsana en ziyade keyif veren şey. 
lerden biri de, böyle gezdirilfrken 
~yuyan • afiyet halinde - çocuklar
dır. 

Çoouk ·kendine ıW:umu kadar uyu 
ma.zsa, yahut u~·kusunda rahatsız 
lık gösterirse bunun sebebbıl ara, 
tınp çocuğun uykusunu düzeltmt. 
ye çalışmak ı&mndır. Uk hatıra ge 
leook sebep te, çOC'uğun ya sancı. 
lanması yahut iJi beslenememesi
dir. Emzikte beslenen, yahut fazla 
emdirllt>n çocuklaıin uykusu çok 
defa rahatsız olur. 

Bazdan - daha QOOOkluklamıda • 
SinlrU oldukJan için uyumazlar ya 
hut uykulannda çırpmrrla.r. Onla.
ra tıemlz havada gezdJrmek, ılık su 
De banyo :rapmak, yahut ılık su ile 
ıslatrlmış ça~a sarmak l~ gelir, 
u~ılmla.rmı düzeltir. 

Bazdan da kur.akta uyumıya a.. 
hshklan için yatakta uyuyamaz -
Ia.r. Böyle alıştmnanın ne kadar 
fena olduğunu tahmin edersiniz. O-

- Evet ... Çünkü, bu benim hak
kımdı. 

- Pekala .. Osmanın intikamını 
almak ta, benim hakkım. 

H accaç; bu sözleri söyler söy
lemez, kapıda duran adam. 

!arına, eliyle bir işaret vermişti ... 
Bu adamlar, derhal o zavallı ihti-
yarın üzerine atılmışlar; bir ham

lede yere yatırm1şlar.. bütün Kıl-

fe eşrafının huzurunda kafasını 

keserek, Haccacın önüne getirip 
bırakmışlardı. 

Küfeliler, bu zulüm ve dehşet 

karşısında titremişler; Emevilerlıi" 
idaresini istedikleri için kalplerin. 
de acı bir nedamet hissetmişlerdi. 

Haccaç, bun unla kalmamıştı: 

- Gidin, bu adamın bütün mal 
ve eşyasını müsadere edin. 

Diye emir vermişti. Bu emir, 

derhal tatbik edilmişti. lşte o da-
kikadan itibaren, Küfelilerin kalbi· 
ne bir korku ve dehşet girmişti. 

(Arkası var) 

nun için hekimler çocukla.n kucak 
t.a uyutmamayı da.ima tavsiye eder 
ler. Çocuk ta • Büyük insan gibi, 
her \'akit yatağında yalnız yatını· 
ya ve uywnıya alıştınlmalıJır. 

Çocuk altı aylık olunca, gündüz 
Uç dört defa birer saat uyur. On 
iki aylık olduğu vakit artık iki de 
fa yetişir. İki ya.sına gelince gün • 
düz yalnız bir defa lld saat uyku 
ile kanar. Dört yaşından sonra gün 
düz uykmmna ihtiyacı kalmaz. Fa-
kat ,gece uy'kusu on, on iki saat sür 
melidil'. 
Çocuğun uykusu rahat ohnalc l

çln, hazmi düzgün olmalı, yemek· 
leri muntazam ,·erilmelidir. Akşanı 
yemeğinin hafif olması rahat uyu· 
ması için daha iyidir. Hele suyu 
pek az olmak lizmıdır. Çocuk ak· 
şanı yemeğinde çok su içince uy· 
kuda çok terler, ıkorkulu rüyalsl' 
görür. 

Herhalde, erkence, akşam sekü 
de uyuması lamndır. ~ tarafına 
yatrnnak daha f);dir. Fa.kat sonra 
dan kendl11i arka üzeri yatıp ta, ser 
pllfrse • bu vaziyette horultu da gel 
mezıı;e • ona Oişmemelldir. 

Pek küçük çocuklara uy'1cu llicı 
rlık su banyOAu, daha büyüklerine 
de en iyi il~ ınasal söylemektir· 
İyi bir 11UL8ahn verdiği tatlı uykuyu 
başka ~bir Uiç veremez. 

• Gazi Antept.e M. K. Y. O - Is • 
tıediğinJz mevzular ha.klanda yaz • 
mıya çab~ğmı. Henüz on yedi 
yaşında bunlara merak göst.erme • 
n1z 817.i tebrlke değer. Zaten ifa • 
denizin metaneti de nkrinlzfn o~ 
hıiunu gMt.f'riyor. Ancak, kendi 
vUcııdUnil.z<le merak ettiğiniz ha • 
lin sebeobl ga.7.etede ya.zı:lamaz. Bu
nun l~in bir hekime muayene olun· 
maruz lft.mn'1ır. 

,,,,,, ... ~ .................................................................... . 
ASKER GÖZILE: 

ltalyan ordusu 
ispanyada niçin 

····· ···· ·· ...... yenı·ıdı·? . il •••••••••••••••••••• 

A vrupa milletlerinin çoğu, son yıllar içinde silahlı kuvvet
lerini motörlettirmek için birçok paralar sarfettiler. 

geri çekilmek için de kullanılırdı. 

H n va taarruzları ile uzun 
menzilli mitralyözlerle ya. 

pılan taarruzlar, açık memleacette, 
sür'atle değişen mevzilerde süva
rilen geniş mikyasta kullanma. 
larma imkim vermemektedir. 

Bu yüzden ispanyada Guvadelhara yaylalarında tamamiyle 
motörlettirilmit İtalyan kıt'alarının ittirakile vukubulan Alkar
ria muharebesi bütün alakadarlar tarafından ehemmiyetle tet
kik olunmakta, hatta modem orduların motörlettirilmeıindeki 
fayda, yeniden müna.kata. edilmektedir 
Guvadelharada \"Ukubulan muha. 

rebeye iştirak eden İtalyan kuvvet
leri tamamile motörlü idi ve böyle 
bir kıt'a daha önce hiç bir Avrupa 
harbine iştirak etmemişti. İtalyan 
kuvvetleri ağır kamyonlar, her boy
da otomobillere, toplara mahsus 
traktörler ve bunlara benzeyen bü.. 
tün vasıtalarla mücehhezdiler. Bey. 
gir, kamilen kaldrrılmıştı. 

I
• talyan askerlerinin başlıca 

hedefi Algoradan kalkarak 
bir hamlede Guvadelharaya inmekti. 
İki cenah kol Kogolludo ile Briveaa. c 
ya doğru hareket etmişti. 

Harekata iştirak eden askerlerin 
25 •bin ile 30 bin arasında olduğu 
tahmin ediliyor. Bir günde yapılan 
azami ilerleme sekiz mili geçmemişti. 

Hükumet müşahitlerine göre, as
ker nakli için kullanılan kamyonlar 
piyadenin arkasından bir milin dört. 
te biri kadar uzanan bir kervan teş. 
kil ediyordu. Tanklar ile zırhlı oto
mobiller, ilerileme imkanının mevcut 
olduğunu bildirdiği zaman kamyon.. 
lar askerleri alıp azami süratle ile. 
rileyordu. Bu usulün temin ettiği is
tifadeye mukabil zararları da vardı. 
Çünkü kamyon kolları hükfunct tay. 
yareleri için mükemmel bir hedef 
teşkil ettikten başka karşı tarafın 
mevzilerini de ifşa ediyordu. 

Bundan başka sür'atten istifade 
mukabilinde piyade ile diğer kuv -
vetıerin vazifeleri l';)iribirine karış 
nuş, topçu ile piyade ilk hatta bi 
ribirinin içine girmişti. 

Bu tarafta va1jyet bu mahiyeti 
aldığı halde hükumet tarafından 

1 

takip olunan hattı hareket, İtal • 
yan kuvvetlerini püskürtmüş ve 
bunlan aşağı yukarı başladıiclan 
yere çevirmiştir • 

H ükt1met kuvvetleri de bir 
dereceye kadar motörlü _ 

dür. Nakil vasıtalarmm hepsi de 
motörle işlemektedir. Beygirler 
ancak topçu kıt'alarmda ve süvari 
müfrezelerinde göze çarpryor. Fa
kat hükumet motörlU vasıtaları 
ancak ıuzak yerler için kullanmak
tadır . 

Hükfimet kuvvetlerinin ilerle • 
dikleri sırada harekatı cepheye çok 
yakın yerden tarassut ettim. Hiç 
bir tarafta nakliye katarları görül 
müyord~. . Topçular yol açryor, 
tanklar ilerhyor ve nihayet piya • 
de tankların arirasmdan yürüyor 
ve bir mevkiden bir mevkie ilerli
yor. Cephe gerisinde göze çarpan 
tekerlekli vasıtalar yaralı taşıyan 
arabalar, muhe.beratı götüren mo 
toeikletler, mühimmat kamyonları 

ve bunlara benzer lüzumlu vasıta
lardı. Diğer motörIU vasıtalar da
ha geriden ve düşman gözünden 
saklı bir yerde idi. 

Hükumetin hücumlarında tank 
ile piyadenin bir arada çalrşması 
göze çarpıyordu. Piyade örtü altın. 
da idi ve bu suretle mermilerin in 
filakınaan korunmakta idi. Tank 
lar ileriden giderek mukavemeti 
denemekte, ve dil§man batarya -
l&riyle mitralyöz yuvalarını keş _ 
fetmekte idi. İtalyanların tarzı ha
reketi, mukabil taarruz beklenmi. 
yen yerlerde son derece faydalıdır. 
Böyle bir motörlU kol, istila edil· 

miş ~rleri sür'atle işgal ve tah. 
kim etmeğe yarar. Fa.Kat İtalyan· 
lar böyle yapmadılar ve yalnız 
sUr'ate güvendiler. Hükfunet kuv. 
vetleri, yerlerinde sebat ederek !-

/ıpanyanın milyonları aşan feliı "'etzede· 
lerinclen: Zavallı bir ana 

.. 

. ..... _ ........................................................ --·· ..... : 
Yazan: 

HENRY BUCKLEY 

(Deyli Telegraf gazetesinin muharriri) 

Süvarinin işini 
tank yapmalıdır. 

Bugünkü muha • 
rebcler bir insa • 
nm siper dışında 

yaşamasına im • 
kan bırakmıyor. 

İnsanın kendisin • 
den başka beygi • 
rini koruması im • 
kansızdır . ltal • 
yanlar tarafından 
kullanılan ve hü • 
kumetçiler tara • 
fından zaptedilen 
nakliye vasıtaları 
pek sür'atli de • 
ğildi. Bunların İ • 

talyan ordusu t& • 
rafından kulla • 
nılmak üzere ha • 
zırlandığı anlaşı • 
hyor. 

Hükfimet kuv • 
vetleri daha fazla 
sür'atli Amerikan 
kamyonları kul • 
!ar dahiU harp • 
ten önce alelide 
lımnuı lrt.adır. Bun 
nakliyat işlerinde 
kullanılmakta idL 
Bunlardan çok i • 
yi netice alınmış • 
tır. 

Hükfımetin siB • 
temi mükemmel 
görünU.vor. Çün • 
kü cephe gerisin • 
de hafif ve serf 
nakil vasıtalarm • 
dan istifade o • 
lunmaktadır. Bu 
günkü hava faa • 
liyeti devrinde a • 
çık yollarda mü • 
nakaleyi azam! 
sür'atle yapmak =----------------.. ··---.. -·--.. gerektir. 

• talyanların sür'atine son verince Sonra hafif ve sür'atli vasıtala· 
bütün harekat inhidama uğramış • rı, mesela bir ormana, veya daha 

tır . başka bir sığınağa sürmek müm • 
kündür. Ağır ve büyük vesaiti 

B u çeşit ilerleme yol boyun-
ca vukubulmak üzere ter. ayni şekilde gizlemek kolay de • 

tip edilmişti. Bu yüzden sevkulcey- ğildir. Nakliye katarları cephe ~e. 
şi mevkiler işgal edilememiş ve risinde muhafaza olunursa tank • 
İtalyanlar, tankları ve piyadeleri lar ile piyade dalıa serbest manev 
yakından teşriki mesai eden hü • ralar yapabilir? . 
k\lmet kuvvetleri karşısında fena Alkarria harbinde, itamyonlarm 
bir vaziyete düşmüşlerdir. İtal • hemen hemen cephe hattına ka. • 

h
afü ah dar ilerlemeleri ise, işleri bozmala.· 

yanların tanklarda fazla s rma se!>ep olmuştur . 
ra toplarına ehemmiyet verdikleri 
anlaşılıyor. Bundan başka ltal - ,-
yanlar geniş ölçüde bataryalar kul j YAZISIZ HiKAYE 
!anıyorlardı. Fakat mermiler, hü
kumet tanklarını iz'aç edecek de • 
recede ağır değildi . 

Büyük harbe iştirak eden ve 
Harama harbini gören zabitler, 
asi toplarının hükfimet saflarını bir 
hayli zedelediğini söylediler. Fa 
kat buna rağmen hwrumet safları 
yerinden oynamadı ve general 
Mialıa tanklarını ,hasımlarından 

daha çok istifade ile kullandı. 
Alka.rria muhare~inin tetki -

kinden bugünkü şerait içinde alı • 
nacak ders,· sür'atin ihtiyat ile 
kullanmadığı takdirde askerleri, 
içinden kolay kolay çıkamryacakla. 
rt vaziyetlere sürüklediğidir. Va
ziyetin askerlere bağlı olduğu da 
şüphe götürmez. Maneviyatı sağ • 
la.m askerler, şilp}le yok ki, daha 
başka türlU harel.{et ederlerdi. On
ları bu kadar ilep götüren sür'at 

Nihayet aruaştılar 1 
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Galatasaray - F enerbahçe 
Maçı 0-0 Berabere Bitti 

Hava Nakliyatı 
için Bir Proje 
Tanzim Edildi 

BAŞMAKALEDEN MABAT 

Yugoslavlar 
İle Yakınlık 
ve Dostluk 

Hatayda İşkence 
Nihayet Bulmalı! 

'Ankaragücü - Befikla, takımları i\nkara ıtaJında birarada 
Baştarafı Spor sayfa.nında 

22 inci dakika - Galatasa.y mU
dafii Yaşar Avniye bir geri pas ver
mek mecburiyetinde ka.ld.I. Avni 
yetişemiyerek korner yaptı. Bu kor
neri de başaramıyan Fenerliler 
Galatasarayın mukabil hücumları
na maruz kaldılar. Haşim yavaş ya 
vaş uyduğu çayırda topu güzel kul 
la.nmıya ve mükemmel derin paslar 
vermiye başladL 

Fenerin ağır bastığı dakikalar 
artık nihayetlenmiş ve iki taraf ta 
müsavi bir oyun oynarnıyşa başla
mışlardı. Galatasaray müdafileri ve 
muavinleri rahat oldukları sa.niye
lerde dahi isabetli besleyişlerle oy
namad.tklarından hücumla.n açmak 
vazifesi sıı:'f forvetlerin gayretle
rine kalıyor .. Fenerliler son daki
ka.larda direğe çarpıp girmiyen top
la bir sayı kaybettiler. Biraz sonra 
!birinci devre sıfır sıfıra beraber • 
tikle neticelendi. --.; 

ikinci devre 

Bu devreye Fenerliler aolaçrk 
Fikreti soliçe geçirerek çıktılar. 

Galatasaray da sağiç Eşf akı sağ 
muavin Suavinin yerine getirmiş
u. Cua.vl saga.çıga geçınl.f, H&

şiın de merkeze gelmişti. 
- Haşimin merkeze gelişi hemen 
farkını gösterdi. Galatasaray hU
eum hattı Fe.ıterin ilk devrede ol
duğu gibi hakimiyeti tesis etti. 

3 üncü dakika - Haşim seyyal 
bir akışla Fener kalesinin ağzına 
kadar dayandı. Yaşar son çare o -
larak orakladı. Hakem tarafından 

' çizginin iki santim dışında. yapıl-
7lı'ğı görülen bu faul penaltısız kur
tuldu. Frikiki Galatasaray gole çe
viremeden döndü. 

10 uncu dakika - Soldan mer-

keze, Fener kalesinin sekiz metre 
önüne düşen topa Haşimle Süley
man beraber yetiştiler. Aralarmda 
şilt çekmeyi payla.şamryarak ge
ciktikleri sırada Fener müdafileri 
yetiştiler. Haşim solaçığa aktarmı

ya mecbur kaldı. Solaçık havaya 
dikerek kaleyi aşırttL 

Son dakikalar 

13 ilncil dakika - Galatasaray 
sağaçığı Necdet Fener sol muavini 
ve sol müdafiinin açık ıskalariyle 
pek müsait vaziyete girdi. !çeri 
doğru sürdüğü topu önü~ &kan 
Haşime vereceğine kapalı zaviyeye 
şilt çekmek istiyerek sayı ihtimali
ni kaybetti. 

15 Jnci dakika. - Ga.latasa.ray 
sağdan bir tazyik esnasında korner 
kazandı. Bunu da dışarı vurdular. 

'Ostüst'.e kaçnılan bu fırsatlardan 
sonra Fenerliler blı-u dirildiler. 
lki taraf ta mukabil akınlarla va
kit geçirdiler. 
Maçın sonu geldiği vakit takım

lar SJfır sıfıra beraberliği değiştire
memiştiler. 

YÜRÜYÜŞ 

YARIŞI 
Dün Şişliden Yenimaha.lle iskele

li arasındaki mesafe üzerinde Be
yoğlu Halkevi tarafından bir yü
rüyüş müsabakası tertip olunmuş
tu. Otuz beş kilometre tutan bu ya
rışa yetmiş müsabık iştink etti. 
Yetmiş yarışçıdan kırk beşi yarışı 

tamamladılar. 

Bırinciliği; Beyoğlu Halkevinden 
İbrahim (Üç saat kırk iki dakika-
da). ., 

İkinciliği; Be_yoğlu S~r klUbUn-

Galata•aray - Fener maçından 
bir en•tantane 

Nasıl 

Oynadılar? 
}'ener muhadlrnleri, heyecansız, 

tam mlnasiyJe hadım bir oyun oy
nadılar. Herkesin dört göl bekle
diği Fener muhacimleıi sanki, ruh 
larm.ı elblı eleriyle beraber soyun-

ma odasında bırakıp kendi sahala
nna. yalnız bedenlerini çıkarmı,5tı • 
la.r • 

Galatasaraya gelince; hücum 
hattında yırtıcı ve l'>S.betll rsütlü 
bir muhac"m daha bulunsaydı Ha 
~imlin hazırladığ'ı dört fırsat sayı 
sız gltmlyebilirdl . 

Muavin hattı mUdafaada alev 
gibi her tarafı yalıyan bir oyun 
!;rkardığt ha!de beSle;\i terinde t"k
~rlya lsa.betts;zaı. Ve fazla g0 rl 
kaldığından hUcum hattını destek
llyemtyordu. 

Galatagrayhlar bu aksaklık -
larma rağmen canlıbk ve h:.-yeca.n 
balmnından 007.gln raıkip'erlne nti
mtme olacak bir \"arlık gösterdiler. 

E. Ş. 

SEKiZLER 
TURNUVASI 

Beşiktaş sahasında milM küme 
ha.rici kalan sekiz klUp arasında 

devam olıunan maçların dünkü 

karşılaşmaları şu neticeleri ver • 
miştir : 

Beykoz 2 EyUp O; Silleymaniye 
2 Wanbulspor 1; HilB.l 4 TopkapT° 
l; Vefa 1 Anadolu O • 

den Bil (Uç sa.at kırk a.ltı dakika.
da). 

Üçt1ncU1UğU; Kurtul~ Ange
lideft (Uç saat kırk sekiz dakika.da.). 
kaza~ lılar. 

Tak ~ itibarilyle; Kurtuluş klU
bU bir ıci. 
Beyoğlu Halkevi ikinci. 
Beyoğlu S~r Uçüncü, oldular. 

(Başı 1 incide) 
bir anlaşma. yapılmadıkça ve bu hal
ler kanunen tanınmadıkça bu imtiyaz, 
mutlak olarak türklerin hakkı .sayıl
maktadrr. 

Hava Limanları "!T"'" I 

(Başı 1 incide) 
beraber iki dilde müşterek kelimeleri 
arıyorduk. Etrafımrada gördüğümüz 
birçok eeylerin isimleri müşterekti. 
Hiç şüphesiz bunlardan bir kısmırr 

Aksi Takdirde Çok Ciddf 
Tedbirler Almamız 

Zarureti HCisıl Olacak 
Memleketin muhtelif yerlerinde 

hava limanlan yapılacaktır. Bu 
limanla:, hava gemilerinin duruşla. 
rı, tamir ve techizleriyle yolcuların L 
nip binmesi ve hava vaziyeti hakkın
da gemilere her an maHhnat verebi -
lecek vaziyette olacaktır. Bunların 

b" (Başı 1 inclde) ) 
ız, onlara verdik, bazılarını da. biz, talep mevzuubahis değildir. Çünkü, kiye arasında Ü" •--~ı anla.Şlll1yt 

kendilerinden aldık. :o ı..a.nu.ı 
mesele Türkiye ile Suriye arumda ve Türkiye ile dostane komşu pıfil!J' 

K ıya.fetlerden başladık: Pabuç, b' 'htTf - -1df.. ır .1 ı a mevz.uu değildir ki, Suri- sebetleri idame ettinnJye bağlı k..,. 
çorap, yelek, düğme, ilik, fis. h h 

tan, tepelik (kadınların hotozu) ... Ev y~n~n er. nngı söyliyeceği söz ola.. ğmı llhe eylemiştir. 
ve ev eşyası: Kapı, bodrum, tavan, bıls~n. Bız, 1921 de Hatay arazisini! Fransa - Suriye milnasebetlerin4'e0 
basamak, çivilik ( gardrop ) , Sur~yey~ v~rmedik. Biz Hataym, bahseden Başvekil, bu meselede dll 

dışında. hemen her kasabada bir tay
yare meydanı bulunacaktır. Tayyare 
meydanları, ancak efradın inip bin. 
mesi için hazırlanmış yerler olacak. 
tır. 

Surıyenın bır parçası olarak tanın 
yatak ya.st-'· ,..,_.,ç şunlan söylemiatir: 

• -. ~....,....., yorgan, peş- masını hiç bir vakit kabul etmedik. ')/ 
k.ir, tepsi, güveç.. Papaz yahni - Nihayet, Cemiyeti Akvam karariyle "-Fransız devlet adamları nıl-
a.uı~en, imambayıldıdan, börekten, Ha.tayın kat'i rejimini tesbit ediyo. dinde, bize karşı çok iyi hissiyat ))uJ. 
~gaçadan, Yoğurttan, başlı - ruz. Bu ~in Suriye istiklaliyle &laka... duk. 

Akrobasi yasak 
YB.ra.k sayısız yemek isimleri ... Bili. sı yoktur. Cemiyeti Akvam komitesi İstiklilimiz yolunda Fransız de\fıe• 
bill, sUmbUl, gül, gill bahçesi, şebboy, de Suriyenin her hangi bir isteğine adamlarmm açık müzaheretlertne 
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Hava gemilerinin şehir kasaba 
larla halk kütleleri üzerinden uçarlar. 
ken akrobasi hareketleri yapması 
şiddetle menedilmiştir. Ancak, muh
temel feci kaza.lan önlemek için ka. 
nunun koyduğu bu memnuiyet, husu. 
st müsaade ile yapılan ha.va. tezahür
lerinde cari olmıyacaktrr. 

sevda, aşık gibi çiçeğe, hisse, sevdaya muhatap olamaz .. , iş birliklerine emin olabilirz. geyetf.. 

ait birçok isimler ... Budala, inatçı, Gelecek Konıeye kadar miz, bu kanaate Fransız devlet ,_ 
dilztaba.n gibi hiç beklenıni~n bir ta. '·-;-Bu görü§meler ne kadar süre- damları ile asken meseleler ve barl-
kım kelimeler... cek '" ci münasebetler üzerinde yaptığı }tO' 

Etrafta bulıunanlazt bu kelime be. "- Cemiyeti Akvam konseyinin al 
komitemize verdigvi vo .. ife, 27 Kıı.nu. nuşm ar neticesinde varmıştır.,. 

raberliklerini fena bulmaktan çok u- ""' a B d k bJ.ı 
nus8Jli tarihli kararının tatbik saha- un an sonra söz alan blrço 

zaktıiar. Müşterek bir kelime k--~edi- tı'pl Tü k' · . keıifLl 
"llf sına kopması, metinlerin gelecek kon. er, r ıyenın hattı hare 

Ur edilmez herkes el çırpıyor ve milş. sey içtima.ından evvel hazırlanması protesto etmişler, Fransız dostıult'
terek varlığın yeni bir köşesini ke§. ve konseye verilmesidir. Binaenaleyh nun hattı hareketinden dolayı t~ıc-

Tilrk hava hudutları i<;inde uçacak 
tayyarelerin irtifala.n, ayni maksatla. 
tahdit eciilmi~ ve 2000 metre olarak 
kabul olunmuştur. 

!etmek hissiyle seviniyordu. biz, metinlerimizi evvel§. 0 karardan kilr eylemişlerdir. 
Osmanlı imparatorluğu zamanın.. inhiraf etmemek şartile yapmıya. ve V t "I 1 ., CI 

dan Yugosla.vyada kalmış birçok un- saniyen gelecek konsey içtimamdan a anı er Fesatçı •CJ 
T ıLfmmuı Y ua.k Efya 

Hava gemilerinin ta.JJıyabilecekleri 
eşya da bu kanunla tahdit olunmuş 

ve bazılarının nakli memnu sayılmış.. 
tır. Tayyarelerin hususi mUsaade al
madıkça ~ıyamıyacaklarr eşya. şun. 
tardır: 

sunlar var ki din, kültür, dil itibariy. evvel hazırlanarak konseye arzetmiye 
le bize yakmClırlar. Fakat bunlar da mecburuz. 

Telsiz telgraf, telefon. sinema. f o. 
foğraf makineleri, muhabere gilver
dnleri, patlııVtcı maddeler, harp si. 
1ahtnn. mtlhlmmat. 

bizi ayırmıyor, birleştiriyor Bosna _ Gelecek içtima 24 Mayısta oldu 
sa.rayda gördüğUmUz teza.httrler, ikl ğuna göre, komitemiz, vazifesini bu 
menı.ıeıret arasındaki yakınlığın can. tarihten en az 10 gün evvel bitirmL 
lı.bir ifadesinden bqka bir ıteY değil- ye mecburdur ve öyle tahmin ederim 
dir. ki, bu kadar müddet te mesaimizin 

Başvekilimiz 

Bosnada 

Atneriada, Kanada ile Birleşfk HU. 
kftmetler hududunun iki tarafında, 
ayni lisanı konuşan, hadiseleri ayni 
tarzda gören milyonlarca in.san nasıl 

hem yakınlığın zevkini duyuyor, hem 
de si}'Mi ayrılığın hudutlarmr muha. 
'faza edtyor1arsa bli ae Yugoslavya.da. 
eski günlerin tariht inki§afları itiba. 
riyle bize yakın olan unsurlara o göz.. 

C d le ~kıyoruz. Yeni Boşnak neslinde an a n türkçe bilen kimse kalmaması bizde 
teessüre benz.er bir duygu uyandırnn-

A 1k1ş1an1 yor yo~a - Hersek ha.lkmm yurtiarı-
(Başı 1 incide) na ve hilkftmetıerine bağlı olmalarını 

., c.andan istiyoruz. 
- Ordunuz kuvvetlidir. En mo 

dern techimtla mücehhez ve fevka.- Cenubi Yugoslavya.da mühim bir 
lflde dikkate layık tesisata maliktir Türk kütlesi kalmıştrr. Bunlar Yu. 
ve, gerek sizin mlııt kuvvetiniz, gerek gosıav dostlarnnızdan iyi muamele 
se alelU.mum sulh için kudretli bir va.. görmekle beraber yeni hayatlarına u. 
Sıtadır. Yugoslav ordusunun dostu yamıyorlar ve akıllan a.navatanda oL 
olmak bir bahtiyarlıktır. Bu ordunun duğu için ileri gidemiyorlar. Bunlar. 
dostu olmıyanlar günün birinde bu- dan istiyenlere, iki hükumet a.rasmda 
nu hissedeceklerdir.,, bir anlaşma şekliyle TUrklyeye muha.. 
İsmet İnönü, bu sözlerini müteakip ceret irnkAnı verilmesi bir zaman 

harbiye nazırını tebrik ederek Bay meselesidir. ' 
Stoyadinoviçin Tllrkiyede kaza.ndık - M esela Amerika ne Kanadanın 
lan itimadın çok kuvvetli olduğunu komşuluk mUnasebetlerlnde 
ve ~ost Yugoslav milletine Büyük A- ne ka<lar eınniyet, ahenk ve yakmlık 
taturkUn selamlarını getirdiğini ill varsa, bizimle Yugoslavya a.ra.smdaki 
ve etmiştir . mtin.Mebette d . . p·u·rü .. s . . e aynı nevı zsuz 

aa.t 13.ten sonra mi~~ırler, şehir. ya.kınlık ve emniyet kuruin:ı.uştur. 
de bir gezıinti yaparak donmüşler ve 
saat 18 de de General Mariçin Ordu !sınet Inönü'nün son seyahati bu 
Evinde verdiği ziyafette ham bulıun.. yakınlık duygusunu hiç şilphesiz da. 
muşlardır. ha. şuurlu bir hale getirmiştir. İnönü. 

ilanali için tamamen kafi gelecektir.,, 
Tatbik tarihi 

"- Hatay anaya.sası Cemiyeti Ak
vam tarafından tasdik edildikten ne 
kadar müddet sonra. tatbik mevkiine 
konacaktır?,, 

"-,Bu .mer.'.iv.et tarihinin baslan
gıcmı Cemiyet Akvam konseyi tayin 
edecektir. Bu da orada manda ida. 
resi fekkedilmeden evvel tatbike baş
lanmış olacaktır. Halihazırda manda 
idaresi Suriyede ve Lübnanda devam 
etmektedir. O zaman bu idare. Suri. 
ye ve Lübnanda ne gibi rol alırsa Ha
tn vda da. ııvni rom alacaktır .. , 
Heyetimiz ıaraılmaz bir imanla 

gidiyor 
"- Bu görüşmelerle milzakerele. 

rin neticeleri hakkındaki kanaatinizi 
hltfeder misiniz?., 
"- Ben kardeş Hatay Türklerinin 

en tabii hakları olan mesut idareye 
pek yakında kavuşacaklarına sarsıl. 
maz bir imanla kani olarak bu işi gö
rüşmiye gidiyorum. Bütün kuvvetim. 
le zaten tahakkukundan eroin olduğu
muz bu mesut hadisenin hakikat sa.. 
hasma çıkarılmasına çalışacağını.,, 

Cenevredeki komite, Belçikalı Pro. 
fesör Burken'in riyasetinde Türk Eks 
peri Numan Rıfat menemencioğ1u 

Hollandalı Klvin, İngiliz murahhası 

Sir Ceymis Makdonald Danet ve Fran 
sız murahhası Ke (Cemiyeti Akvam 
mandalar komisyonunda Fransız da. 
imt murahhası) nin ~tirakiyle topla-
nacaktll'. 

Ziyafeti müteakip güzide miaa.fir- niln ka.lbini dolduran temiz samimi-
ler, yanlarında General Ma.riç olduğu yette sı.rayet edici bir hal var ... Der- Murahhaınnızıu Hataylılara 
halde husust trenle Yugoslav eahille.. bal etraftaki bUtUn kalplere yayılı. · Bir H:tabı 
rine hareket etmişlerdir. yor. Ruhları teshir ediyor. Heyetimiz dün Sirkeci garından 

D
• k Bugiln Yugoalavyada birçok mn. Cenevreye hareket ederken &ehrimiz. 
&İn Ü Bisiklet Yarışı n.evver dostların kafaları şu sualin deki hemen bUtUn Hataylılar tarafın. 

Dün sabah Mecidiyeköyü ile Ha
cı Osman tepesi a.rasmda iki defa 
gidip gelme, kırk Uç kilometrelik 
bir yanş yapıldı. 

Bu yarış federasyonun tertip et
tiği seri yarışların ikincisi idi. Mil
li takıma dahil bisikletçiler derece 
alamıyacaklardı. 

Yarışın birinciliğini; SUleymani
yeden Abdullah bir Baa.t yirmi da
kikada kazandı. 

İkinciliği; Galatasarayda.n Muh
sin. 
üçUncUlUğU; Feneryılmazda.n 

Torkom temin ettiler. 
Bu koşuya mllll takımdan Kir -

kor da derece a.lmamak Uzere gir
mişti. Fa.kat ayni mesafeyi bir sa
at on dört dakikada yapara.k ka.za.
nanlardan iyi derece yapmtf oldu. 

İzmit Maçları 
İzmit, 18 (TAN) - Ak Yetil -

ldmanyurdu maçı, bugün kalabalrk 
bir seyirci önUnde yapıldı. Akyeşil 

3-1 ld.Inanyurdunu mağlfıp etti . 

etrafında hararetle işliyor: İki mem- dan da. uğurlanmıştır. B. Menemenci 
leket arasındaki fikrt, iktisadi müna.- oğlu, Hataylılara hitaben· §Öyle de
sebetleri çoğaltmak için acaba da.ha miştir: 
neler yapılabilir? "-Hataylılar! .. Davamız için ima. 

Şurasına "üphe yoktur ki lsmet !n. nmız kuvvetli mi?., 
önü'nün seyahatiyle açılan yeni dev. Garı dolduran bUtUn Hataylılar, bu 
rede her iki tarafrn düşünen kafaları mesut hitap karşısında hep bir ağız. 
bu suallere cevap arıyaca.k ve bu ce- dan gür sesle: 
vaplar da tatbikat sahalarına az za- "- Sonuna kadar kuvvetliyiz!,, 
manda geçecektir. cevabını vermi§lerdlr. 

Ahmet Emin YALMAN Heyetler beraber, Hatay Erkinlik 

Dahiliye Memurları 

Kanununda Değişme 

Cemiyeti Reisi Abdurrahman MUlk 
te Cenevreye gitmiştir. 

Suriye Batvekili Mütahitlerin 
Raporunu Kabul Etmezmit ! 
Şam, 18 (A.A.) - Havas bildirL 

Ankara, 18 (TAN) - Dahiliye yor: Başvekil, parl!mentoda. beya. 
memurlarrnm yüksek mekteplerden natta bulunarak, Milletler Cemiyeti 
mezun olmadan evvel meslekte ge - mü§ahitlerinin İskenderun Sancağı 

çirdikleri müddetlerinin ltaJ1arma üzeriM·eki raporu neticesini kabul 
mahsup edilmesi ve aynca staja tabi etuıek istemediğlni, bu neticeyi Su
tutulmamalan şeklinde Daltiliye me. riye için gayri kabili kabul telakki 
murlan kanununun değiştirilmesi eylediğini bildirmiş ve hUklımetin 
ka.rarlaştmlmıştır kat'i surette, Fransa, Suriye ve Tür. 

Hararet Verdiler 
Ankara, 18 (TAN muhabirindeıı) 

- Bu defaki toplantısında Hata~"' 
istiklil ve hürriyetine ait kat'f vesi~ 
larmı hazırlayacak olan Milletler CI 
mlyeti Ha.tay komisyonunun topla; 
tısmdan evvel mutlaka bir hAdise 
karmak ist:iyen Suriye VatanDeri ş1S 
günlerde menf'l hareketlerine :ıfl ' 
mt hız vermişlerdir. Buraya, çoh ş~ 
yanı dikkat, Vatanilerin oozguıtet 
karakterini tebarüz ettiren ha.~1 

gelmektedir. 
Mil§8.hitlerin nüfus ekserlyetleriııl 

tesbit eden faaliyetinden kendi aıe,.
lerine vazih neticeler çıktığını 8J1)f ' 
yan Vataniler, Ha.tıa).daki Türk ~ ' 
seriyetinin son hadiseler dola.yısir'' 
topla.ndığıru iddia edebilme.kJ~~ 
Türklerin mUlkiyetine ait ka.Y1"' 
tahrif etmektedirler • 

Vataniler mahalli otoritelerin f'1' 
Jıll, 

drm.ma dayanarak yaptıkları bU 
reketten ba§ka Suriye gazeteleri~ 
dö Martelin son seyahatinin hıtlc eııf 
maksa.tla.rmı ifşa mahiyetinde Y 
bir beyanatını n~tmektedirlet· 

AU komiser dö Martel, bu beYaJl~ 
tmda Suriyenin Irak ve Filistinle 

0 

lan d05tluk münasebetlerine i::. 
etmiı:ı ve Türkiyeyi meskUt ge<i 
tir . , 

t Fil·gtitl 
Y almz dö Martel rak ve . 1 61' 

den bahsederken bu iki devlet~ g ıe.' 
terdiği hüstıUniyetlerin neöce!';J ~ 
ra~ dostluk milnBSebetJerinin .. ~tl st • 
duguna temas etmiş ve bu mu 9 

betin devam edeceğini söylemişti~~ 
Haber alındığına göre, heyeti , 

Cenevredeki ilk toplantısında rr~., 
sa.dan Hataydaki zulU.mlere C:Jir-~~· 
yet verilmesini israrla isti~d' 
Eğer l';>u zulUmler buna ra.ğınet' tt6 , 

vam ederse, Türkiye, daha ağır ~ 
birler almıya mecbur olaca.ktll'· .p1 
karada hava. çok gergindir. l{s.ıtl ~, 
da Cenup hudutlanmı:zdaki bl tısı' 
ler hakkında. hükumetin ~yaııa' 
dan ve meb'U&larm gösterdikl~rt JJet' 
biyetten sonra Hatayda 'J'(1r 

0
.,r 

karşı yapılan zulUn: bir meydall 

ma gibi telakki ediliyor 

FRANSADA BiR MECMl1>' 
ALEYHiNDE TAKIBA 1 ~ 

Parla, 18 (A.A.) - La Coınll1cı1',,_ 
ismindeki haftalık komUnist 111e 1" 
-131 eJnZll'l1Mrll l\hnp.ıo 'BpUO(lf'8~1' 
vik ettiğinden dolayı adli ıa)l 
başlanmıştır. 

Alman Maarif Nazmnı ~~ 
Kralı Kabul Etti t1' 

Atina, 18 (Hususi) - BU~d~el' 
ki olimpiyat hafriyatın&. nezaret ~ 
Alınan maarif nazın Kral tarsfıl1 ut 
kabul edilmiş, görU§me uzun sUrıt' 
tür. 
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T eşkilG+. Esasiye 
======================TAN 11 

kanununda Y apllan 

Son Değişiklikler 
?dillet Mecr · 

tzmitin Toz 
Derdi 

!zmit (TAN) - Belediye Reisi Ke
mal Öz, !zmitin tozdan kurtulması 
çareleri etrafında şunları söylemiş
tir: 

}'aparak B ısı.' .ge~ende tarihi ve mühim toplantılarından birini 
Esasiye K aşvekılırnız İsmet İnönü ile 153 arkadaşının Teşkilatı 
lifini gö .. ~.unurnuzun bazı maddelerinin tadili hakkındaki tek
Cdiyoruı~Ştu. Bu tarihi celsenin zabıtlarını aynen neşre devam 

"- Tozun önilıne geçmek dünya -
nın ancak birkaç büyük şehrine nasip 
olmuştur. İzmit caddelerinin sulanma 
sı için her glin 30 lira llzımdır. Biz 

1 
bu para ile yol yapmak, tozun önü
ne bu suretle geçmek istiyoruz.,, 'l'eşkUatı Es . 

l>ılacak tad·r asıye kanununda ya-, 
ile dair söy~ atın heyeti umumiyesL 
l'ettir. Yeceklerim bundan iba. 

Eksiltme Temdidi 

DAlilLtYE 
ı-"' Cld _ VEKn.ı şOKR n K..A -
'l' . Ugla) - S . 
t!fkiıatı Esası ayın arkadaşlar; 

ctk tadilat tize ~e kanununda yapıla
l'lının kıYnıetı. ~d~ sayın arkadaşla. 
nr Çok tıUyUk 1 !1k1: ve mütaleaları. 
Çok teşekkU bır dıkkatıe dinledim. 
11tnurnı b" ~e şayandır ki partimiz 
Ceti,._, Gır .. ıdealin ifadesini buraya 

i;_ •111Ş. OrdU - ·· 
~rek rnu gum manzara budur. 

ltıerısup 5taku ve gerek partiye 
0larak ":-Z-tkada.şlarımız bu işin tam 
~lrlaatind arn za.nıanında getirildiği 
\r eclia hu e bulundular ve Büyiık 

Türk Hava Kurumu 
Genel Merkezinden; 

1 Evvelce eksiltmesi ilan edilip te talibi zuhur etmiyen bir tayyare 
hangarı ile bir yatakhane binasının Merzifonda inşası keşifleri son piya
sa vaziyetine göre değiştirilerek yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Bu işe aid proje, keşif ve şartnameler Ankarada Türk Hava Kuru
mu Genel Merkezinden ve lstanbulda Türk Hava Kurumu şubesinden on 
lira verilerek alınacaktır. 

3 - Evvelki ilanda bedeli mukabilinde proje, keşif ve şartname alan -
lara yeni muaddel evrak t>arasız olarak Ankarada Genel Merkezden 

d:laınuıeı:':1nda .~unu teyit ettiler. 
Işı Yı l>trt.i unu soylediler. Bundan 
~'-~ h1tı'lzin 1Uzu?'1lu ve iyi bit verilir. 

'411tıı. uza çıktıgına müftehir 4 - Eksiltmeye konulan hangar ve yatakhane binasının ki:!şif bedelleri 
A.rkaıt~. tutarı (136239) liradır. 

lcoy~ .~~ıar· Tü k t 11 d 
t11V 1Ugu l'ej~ r Cümhuriyetinin 5 - Eksiltme 5 mayıs 1937 günü saa e Ankarada kurum gıınel 
,.. e ce de a esası ve prensipleri merkezinde yapılacaktır. ... ,.rıı l'Zett. - . ' 
hu lf'da filo ıgım gibi, geçmiş za- 6 - lsteklinin diplomalı mimar veya Illilhendis olmaaı ve inşaat mUte-
la~tiııde ~ofların •. ulemanın kendi ahhidi olduğuna dair kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış resmi 
h~ haıırla~~asl vıcdan ve dimağ- vesika göstermesi ve şimdiye kadar bir defada en az yüz bin lira kıymetıt ara 'llyd 1 arı mücerred mef-
ta~:~rlhin yu~ak için yapılmamış- tinde bir bina inşası işini muvaffakıyetle başarmış olduğunu vesika ile 
l~ 'Vllldan enı §artlarından ve ıstı- isbat etmesi şarttır. 
bıt ~ CSasla~ zaruri icraatından a- 7 - lstekliler (10217) lira (93) kuruşluk muvakkat temlnatlannı ku-
\oıı l'llruYUşu 1~· Reatiteye müstenit 
>eıe lirken fik~ ~ır tatbikidir. Tabii 
~ ?nUtaıear e"?en yilksek nazari-
te,.:~e geçen e~ıl?1iş diğer memle
tı~~lerde hadıseJer ve görülen 
1t ·~ten elde n~arı itibara almmış
h~~ göst edılen neticedeki isabet 
la., )'etirniıinerrnektedir. Bizim Cüm
!ıı\llı harp rn esaslı Prensip ve vasıf
bi~ lrebelerj eydanJannaa, meydan 
~~İlnıiırtirnde düşünülmüş ve tat
})~ ır. l{u\1\>~t~afer amili ve zafere
bı......~~ 1nönı ~e bundandır. Bunun 
b~lllarıard tıde.. a~aryalarda. 
tlr. ~ ?'etldi a İeebıt edılınıŞtir. O
ltı~ letçu·: ve onun için dinamik
bı~ · lfer 

1 vasfı da oradan alm
Za~~i dev}etin bir zaman tat
~tı de\'letre?De Yol bu olacaktır. 
letiııı~:"neu· ~:ın. gidişi budur. Keha
~<llzj baş~gırnız ve kendi prensip
Ci~ kendi . ~ı~a . telkin etmiyec~k 
li~ ettığirnız ı~ ~rımızle uğraşnıağı ter 
~il' teıkinileı~~ kendimizi bunun ha 
'?! deı.rıeti ukel!ef addetrnivoruz. 
1._ Çok teı::ıi Yapacağı en m~kuı iş 
h~ak ~klir~ tnUte:vakkıf iş, ordu 
bin~et verı · Devletın eline ordu ve 
oıltı birı ka{0":ız da ordu işlerinin 
~ 1Yan işleri a~ a haizi ehemmiyet 
).ı . nu lc1ik . evlet yapamaz diyo-

,_llııtı kb ıle kabili tevfik d V•1a· 
tiiıı1r unu kab ı egı ır. 
o~u u .~kkuıu ~ . etnıe~. Devlet bu 
dem &ibi gayet ~~ban ıle mademki 
~it teknikleri ç~ ın, ince, girift, mo
~tlt' bir ?nak· n epsine istinat eder 
~ \re 'l'urk d~~e~ elinde bulunduru
~ lltu"af fak letı de en ziyade bun-

• "ar leunin i 'Yet göstermiştir. Türk 
"e ta1t olarn cabında eline alıp ta mu-

aııı.... 1Yacağı hi"b" . ~lb..-1ıaz. Bir ta ..- ır ış yoktur 
dıi"taltta en . raftan Tilrkte ordu 
l ~el' ta bUyUk vasıf gö ··1u k e~ ı._ raf tan e ,_., ru r en 
!11._ ~bili n ıı.uçUk bir işe dev
.~ teıı., Yeti olmadığı fikrı· b" d 
~~ ııun edirrd· ıze a-
~a~de İzıni~ d~ U~k değil 1912 
lit lt için TU rt Türk makasçısı 
S\ır ernıez rklerin şimendiferci-
~d .... ~~rniserim~~Y~ Türk komiseri. 
~~lllişti. B rafından ricamız 
~ 1Çlrntzd unıu bilen ve derhatır 
13ıı~ Yirrn~ ~adaşlarrmız vardır. 
tarar •hnendiferl ~ne geçmemiştir. 
~I 11\da.n Ya erımlz biz Türkler 
lıııe r \te bu~ıhnakta ve işletilmek-
Ve~etıln far~ lş~etnıe ile evvelki 
ba~ etinin çık gönnek için Nafıa 
llıa}c alt klfidl:tınış olduğu eserlere 

h. ta Yeter ve yalnız yolcu ol -
Qjı bu . 

l'alt 1~ J>retl!ı pl . 
rrıuı a"llldık. y erimizi ıstatik ola-
hara tatbik ede~~i mua~i? bir for-
lilt za için aı onu eoeaiyen mu 

ıaııı rnadık H -
dı}c ı t"etlerind · ayatın gtinde-
bu~y n~111P<:ıh~ mUlhem olarak al
~~ 1Çin en' i 'Baa ruhu budur. 
laı-ıa . kUturıhan:1 Yapılan kanunlar 
~l 6rttııUdUr ~ekanlannda toz 
"e i er "al'drr kl . e tnUkenuneı sis
l'l\ıııı~kanı bu1~ hıçbir tatbik sahası 
laı- d ".rnR<l<l.eler· 8.tnıştır. En iyi ka
tıuııd~ıldir. Mnı:ı:n iyi olan kamın
lel'iııtıır. (A.lkışlar) en uv~n olan ka
~ıı ttıu.., ~ bUYiık ; v; Mıllet Meclis
tır "e b~tk gelen k azıfesi milletlel'f> 
ltı1şıtr ~l't\ lde<'lifı· a~unlan Yapmak. 
1~ofl · l.tıııet )d ~rnız de böyle yap. 
1et.irn:;rıı ~ 'h~chslert bir takını fi. 

delildir. kukc:ularm mahalli 
(Arkası var) 

rum genel merkez veznesine yatırarak alacakları makbuzu ve altıncı 
maddede talep edilen vesikaları kapalı zarfla birlikte 5 mayıs 1937 günü 
saat ona kadar Türk Hava Kurumu Genel Merkez Başkanlığına teslim 
etmelidirler. ( 2115) 

Dıwlıt Dımlryollırr ıe limınlar1 ı,ıatme U. idaresi llinlar1 

Ankara İstasyonu İçin resim müsabakası 

1 - Ankarada yeni inşa edilen istasyon binası yolcu holUniln karşılık
lı iki yan duvarlarında yapılacak, yağhboya resimler için bir müsabaka 
çılmıştır. 

2 - Müsabakaya girecek resimler; tuva.J üzerine yağlı boya, eskis ha. 
linde 1/10 mikyasında olacaktır. 

3 - Müsabakaya girecek resimler Nafia Veklletinln tayin edeceği bir 
jüri heyetince tetkik edilecektir. 

4 - Müsabakaya girecek resimlerin nihayet 20-7-1937 tarihine kadar 
Ankarada Devlet Demiryollan Umumi MüdürlUğUne makbuz mukabili 
teslim edilmiş olması şarttır. Bu tarihten sonra gelecek resimler müsa
bakaya kabul edilmez. 

5 - Her resim altına sanatkar tarafından bir rumuz konacak ve ayrı
ca mühürlü bir zarfla rumuz sahibinin adresi ve ismi yazılarak gönderi-
lecektir. 

6 - tdarece verilen plan üzerinde her takım eserin mahalline vaz'ı BI· 

rası gösterildiği gibi ayni numaralar takımı teşkil eden resımler üzerine 
de konulacaktır. 

7 - Müsabakayı kazanacak üç takım eserden ıuraııiyle 
Birinciye 1000 lira 
ikinciye 750 lira 
UçUncUye 500 lira 

Milklf at verilecektir. 

8 - istekliler müsabakaya gönderilecek re!limlerfn ewafr. mevzuu ve 
83.iresi hakkındaki şartname ile bu resimlerin yolcu bınuında konulacak 

mahalline aid planlarm Haydarpaşa Birinci, Sirkeci 9 uncu, İzmirde 8 in· 
ci işletme müdürlliklerinden ve Ankarada D. D. Yollan yol dairesinden 
parasız olarak alabilirler; 

9 - F'azla tafsilat almak ve yapılacak eıııerlerin konulacak mahallerini 
yerinde görmek istlyenlerin Ankarada D. Demiryollan U. Müdürlüğüne 
müracaatları. (7~) (1842) 

* •• 
Muhammen bedellerile miktar ve vaııııflan 8.f&fıda yazılı (2) gurup 

malzeme ve eşya her gurup ayn ayn ihale edilmek üzere 22-4-937 per,em
be günü saat 10 da Haydarpaşada Gar bina.sı dalılliııdeki komisyon tara
fından açık eksiltme ile satın almacakt.ır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalannda yazılı muvakkat teminat ve k&.. 
nunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komis
yona müracaatları llzımdır. 

Bu işe ait flrlnameler komisyondan parasız oıar.ık dağrtrlmaktadır. 
ı - 50 kilo gliserin, 200 kilo Toz ni,adır, 200 kilo ,ap, 10 kilo çubuk 

halinde kükürt, 5000 kilo gözta.şı, 300 kilo adi hamızı kibrit, 10000 kilo 

tuzruhu muhammen bedeli 2259 lira 80 kuruş ve "muvakkat teminatı 
169'1) liradır. 

2 - 79000 metre I ve Il lncl mevki kordon yumak muhammen bedeli 
2765 lira ve muvakkat teminatı 207 lira 38 kuruştur. (1680) 

• • • 
Muhammen bedeli (9000) lira olan 20 ton tasfiye edilmlf pamuk yağı 

3-5-1937 Pazartesi glinil saat 15 de kapalı zarf uaulU ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (675) liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 No. lı 

nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon reialiğine vermeleri ll
zmıdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka rada ma.Jzeme dalrellnden, Haydar • 
paşada tesellüm ve devk şefliğinden, İzmirde Alaancak mağazumdan, 

Adanada Alb~cı işletme müdürlüğünden dağıtılmaktadır. (2063) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

TAN'in AnslkDoped~k Neşırövato 

Y EN i 

Çocuk Ansiklopedisi 
ÇıkaretrılEtr: 

P r . S~lih l\tl.1-ır~t 

F e1.l k S~brl 
M. Z~k~riyl3. 

it IJJ .,, '/ ~, 
~ . ,,,, 

·fi, 
l/. 

uncu 

Cüz 

Çıktı 

Çocuğunuz varsa, ve çocuklarını. 

zı iyi okutmak, iyi yetiştirmek, on· 
larla ileride övünmek isterseniz, on. 
!ara bir Çocuk Ansiklopedisi alınız. 
Bu ansiklopedı Maarif Vekaletinin 
müfredat programlarına göre tertip 
edilmiştir. Her muallim ve her tale
be için en zengin kütüphanedir. Bü
tün mevzular resimle izah edilmek
tedir. Çocuk. kafasında behren btltün 
s~allere bunda cevap bulabilir. Ye
ni Çocuk Ansiklopedisi (10) günde 
bir ( 48 l sayfalık cüzler halinde çık· 
maktadır. Şimdiye kadar (9) c\1.1 
çıkmıştır. Bütün eser (30) cüz ola
caktır. 

Dışarıda !'latışı ( 25) kuruştur. Fa
kat TAN'ın birinci s'lvfasmda çıkan 
kuponları toplars11n• (10) kupon 
muk2bilindc beher cuzti (7,5) kuru· 
şa alabilirsiniz. 
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B 1 Ç A K LA R 1 G E L D f. M E F T U N LA R 1 N A M 0 J D E. H AS A N D E PO S U : 

Temip ve bu iki n:meti hayatın 
sonuna kadar garanti eder. 

. 
Dit ma.cunla.rının incisi ve 1 
ta.heseri ola.n Radyolinle dit· 
lerinizi günde iki defa fır-

çalayınız ne mikropların, 
ne de rahatsızlıkla.rm tah
ribatında.n korkmayınız. 

Radyolin 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Satınalma komisyonundan: 
1 - Polis mektebi ihtiyacı için yaptırılması gerek ahşap mobilye 

26-4-937 Pazartesi günü saat 10 da kapalı zarl eksiltme.sile ihale olu -
nacaktır. 

2 - Tamamına 14100 lira kıymet biçilen bu mobilye ~it ve her 
çeşitten yaptırılacak miktar 5-inci maddede gösterilmiştir . 

3 - Şartnameler ve plan ve resimler ve mukavele projesi 71 kuruş 
karşılığında komisyondan alınabilir. 

4 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin şartnamede yazılı belge ve 1057 
lira 50 kuruşluk teminat makbuz veya banka mektubunu muhtevi teklü 
mektubunu belli gün sa.at 9 za kadar komisyona vermiş bulunmaları. 

(836) (1936) 
5 - Yaptırılacak Mobilye: 

Plln No. Cinsi Adet 

1047 Yazıhane 1 
1038 Yazıhane koltuğu 1 
792 Telefon masası 1 
671 Orta masası 1 
594 Sigara masası 1 

654 İskemle 3 
1074 Koltuk 2 

799 Yazıhane 5 
1077 Yazıhane koltuğu 5 

936 Telefon masası 5 

637 Karton yer 3 

639 Orta masası 3 

477 Etajer 5 
291 Daktilo me.sası 3 

674 Daktilo iskemlesi 3 

713 İskemle 21 

1083 Kürsü 4 
831 Levazım dolabı 2 

1411 MUiaj dolabı 1 
1401 Mu~ak dolabı 4 

895 Tek parmak dolabı l 

1091 Fotoğrafhane dolabı 1 

686 Takım dolabı 1 

433 Dolap l 
880 Servis masası 11 

878 Camlı bölmeli masa 1 

844 Masa 1 
683 Komodin 1 

284 Çuhalı mMa 1 
796 Masa 14 

1400 Müliı.j masası 1 
1399 Masa 32 
1417 Masa 5 
848 Masa 1 

1408 MRM 1 

690 Masa 12 
1409 İskemle 256 
691 İskemle 16 
846 Dosya dolabı 3 
695 Muayene şezlongu 1 
902 İskemle 130 

Ta.ştahta sınıf içiıı 4 
J>odest sınıf için , ' 

• 

lstanbul Komutanhğı Satın 
alma Komisyonu ilanları 

1# isviçre'de Webbolite A. G. in 

7. inci kor için alınacak 5 kalem 
saraciye malzemesine ihale günü ta
libi çıkmadığından ihalesi on gün u
z~tılarak tekrar açık eksiltme ile 24

1 
Nısan 1937 Cumartesi günü saat 11 
de .yapılacaktır. Muhammen tutan 
2903 liradır. Şartnamesi her gün öğ- ı 
leden evvel komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin 218 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektupları ile beraber 
ihale günü vakti muayyeninde Fın

dıklıda Komutanlık satınalma. komis 
yon una gelmeleri. (2117} 

ZAY! - 2151 numaralı sicil ama- ' 
tör şoför olan ehliyetnamemi zayi et
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. Kızıltoprakta 

ARİF HtKMET ,I ____ _ 
Ankarada AKBA 

Yerli ve yabancı bütün 
gazeteler, mecmualar, 

kitaplar 

• Her cins kırtasiye ve 
malzemesi 

• 
Yeni 

\.ı ____ _ 

, ................ . 
Zührevi ve cild hastalıkları 

or. Hayri Ömer 
1ğledeo aoora Beyoğlu Ağacam1 1 
<&"1ısında No. 313 Telefon :4358.' 

VEB CiHAZLARI 

Kuyunuzun, musluğunuzun kireçli ve acı 
suyunu O -1 derecede tath suya çev:rir. 
Vebolid ile kireci tasfiye edilmiş su: 

Banyoda: 
Yemek ve çayda: 

Çamaşır ve Bulaşıkda 

Kazan ve Kaloriferde: 
Boyahanelerde Daha az boya sarfile daha parlak ve sabit netice verir. 

-
VE B O L • D Alel\ı.mum sanayide, ev idaresinde, hastan~. la bora. 1 • •tu~r, ~ek~ep, otel ve lokantalarda, gazöz, kolonya ve~"'!.!o~._;'11. ----·• 

. •muskı.rat ımalathanelerinde ve berber salonlarında 
mutlaka lazımdır. 

Saatte 250 litre tasfiye 
eden portatif cihazlar. 

25 T. Lirası 

Cihazların tasfiye ettiği suyun evsafı asliye ve tabiiye

•=nde bir değitiklik yapmadığı Gülhane As. ve Zürih 

Hıfzıssıhha enstitüsü tarafından tevsik edilmit~ir. 

Tazyikli ve tazyiksiz sıcak ve soğuk su ile ifler ve saatte 
~~~....,...ali 

250 litreden 15000 litreye kadar ıu tasfiye eden cihazlar. 

Siparitler posta ücreti alınmaksızın gönderilir. BUtün su şebekesiııİ 
tasfiye eden sa.bit 

cihazlar 
Talep üzerine bir memurumuz cihazla beraber tecrübe 

yapmak Uzere adresinize gönderilir. Telefon: 44507 125 L iradarı 

VEBQLiD 'Lim.ıted ıstanbul, G~lata Voyvo-
da caddesı No.40-42 

Satış yerleri: Ankara, Vehbi Koç Ticaret Evi - İstanbul: Ziyaeddin Said Voyvoda .. , 40 . 42 Gala
ta - lıınir: Şifa eczanesi - Adana: Feyzi Dural - Samsun: Şik Terakki Ticarethanesi - Aydın: Emni
yet eczanesi - Kütahya: İhsan Şerif eczanesi - Malatya: Mahmut Nedim ve Biraderi - İnebolu: seıa· 
haddin Çelebi - Sıvas: Yusuf Unsalan - Trabzon: Faik Hanın oğlu ve Oğulları - Bi.ga: Zühtü ıeren. 

SATIŞ YERLERİ AR.A;.'."IYO~ 

--~-~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~-----~ 

Öksürenlere: e!!! 
KUŞTOYO KULLANMANIZI TAVSiYE EDERiZ 

Hem sıhhatinize faideli, hem de kesenize elverişlidir. Kuştüyü yastık 

100 kuruş, kuştUyü ve yatak takımları da çok ucuzdur. Kuştüyü kumaş
ları vardır. Fabrika ve deposu: Istanbul Çakmakçılar Sandalyacılar sokak 
Tel. 2327. Satış yerleri: ANKARA, tzMIR, BEYOGLU Sümer Bank Yerli 
Mallar Pazarları. 

ılllilılıllllılıl' - ~ 
Istanbul Emniyet Of rektörlüğünde~ 

Otomobil ve motosikletler için 5000 litre benzin alınması açıl<~ 
ailtmeye konulmuştur. Benzinin litresinin muhammen fiyatı 22 1' eısıl" 
tur. 1.steklilerin şartnameyi görmek üzere Direktörlük Hesap ııl te~ 
luğuna ve eksiltmeye i.ştirak için de 82 lira 50 kuruş muvakkat '?liP' 
nat makbuzile 26-4-1937 Pazartesi günü saat 15 de Vilayet 
sebecilik dairesindeki Komisyona müracaatla~ 

Sahibi: Ahmet Emin Y AL~lAN. Umumi neşriyatı idare eden: s. ~ 
(;~7.PtJ>~itik ve Net:ırivat Türk Limitet Sirketi. Rastldıi!t ver TA'N ,,ıfl 


