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1 Leh Hariciye Nazırı 
Bugiin Londrada 

İngiltere Lehistana Silahlanmak 
için 20.Milyon Sterlin Kredi Açıyor 

Hitlerin Nutkunun 
Uyandırdıoı akis 
Londrada Türkiyenin de 
bulunacağı bir müdafaa 

blokundan tekrar 
bahsediliyor 

Varşova: 2 (A. A.) - B. Beck 
saat 13,23 de trenle hareket etmiş
tir. Mumaileyhe haric'iy& nezareti 
garp işleri d~partmanı direktörü 
Kont Potocki ile iki katib refakat 
etm~ktedirler. 

Kendisi irttasyondıa lnailiz sefi
ri Sir Kennard ile Polonyalı birçok 
zevat tarafından uğurlanmıştır. 

B. Beck, bu &kf&lll saat 21 de 
Berlinden geçecektir. Mumaileyh, 
yarın .sabah Ost&nde'de vap'Jra bi
necek ve saat 16,20 de Londrada 
9lacaktır. 

LOi'tJ)RADA CÖR0ş0LECEK 
iŞLER 

Londra: 2 (A. A.) - Sunday 
Times, gazetesinin öğrendiğine gö
re Beck'in ıburada yapacaği gO., 

rüfmeler esnasında P<'llonya ile 

~.da tıkl n 
Bu .... "" .,....... JCia ~f 
l>.! d' s>•* 1 ......... J 

li+i..,,~~hN!Mftl~rıM~~MJ.JD~ev-
ı• 

Jnll'Ale bir lulavmıtak blzmetlal gö. Mektepler arası spor faaliyetine 
rilyor. dün tstanbulda mevcut resmi, h111u· 

1934 senesinde vilcude ptirilen st, kız ve erkek 28 okulun lttb'aklle 
bu Jdi~ak teşkilat Türkiye ~udutlan yapılan büyük merasimle baıle.naıt· 
dahilinde lntlşar eden resnıı ve gay- tır. 
ri resmi bütUn kttap ve risalelerden Merasime iştirak edecek Gkullı. 
iki sahifelik broşUr!ere vanncaya ka rm sporcu talebeleri 12 den ib"bar.n 
dar hepsinden beşer nUsha toplar, Galatasaray lisesinde toplanarak hll 
ta.anif eder, biriktirir ve SODnL mu· zırb)darım tkJnat--etmişler ve saat 
ayyen dort kütüphaneye tevdi eyler. tam 14 de bUyUk merasim• i§tirak 
Bundan başka her altı ayda bir kere etmek Uzere Galatasaray lisesinden 
bir bibliyografya neırederek o müd· şu sıra ile yürtlJlllte geçnıişlerdir. 
det ~da Çlkmil olan tekmil 9-
..,..1..,__-lıaber verir. En önde Türk bayrağı, okul fı. 

11 miidafa8JID• tahsiı edilmek flze
(Sonu 3 bel aayfammda) Hitleria Memelde ahnmıı rem1i 

=1U1111•111 ır•n Hımmm -- _..,. .. iP il 

Cü~~urr~~miz. lHem Suçlu Hem Güçlü 
Bugun Muhım hır 
NutukSöyliyecek Korkunç Bir İftira Karfı 

T6rk Gençlerine Kendilerini 
daf aa Hakkı vermek cinayet mi dır? 

- . 
Yeni Meclis bugün ilk 
toplanhsıni y•pıyor 

• Düa Parti ırubu toplandı ,. ~.sa da çalıfmak isti· lamatan askeri bando, kız muallim 
~ ,: y..,...:~ en lizun olacak btı mektebi, Boğaziçi, CUmhuriyet. 

.. Yl · kllltın bu kadar Çamhc&, hıönü, tstanbuJ,.JstikW, 

ttç gün evvel bir akaJlm gazete.· teı1kı'l edı' v •·c•ıı Ru ankett 
Ankara: 2 (Hususi) - Altıncı v- ·. • 

111 
• en çı-

Büyük Millet Meclisi yarm (bu. sinde bir anket intişar etti. Anke- kan mn na li ' f lalE-bulerimizin fe-
tin mevzuunu. lise talebelerine "'0-ı ci .ıı .,. ne~"k k 0 d r ah ' l h 

fikir hayatım11daı Kandjlli mit ıiıai 8elçuk1m ~ 
6nsu zararlara se- enstitilsU. Şilll Terakki lisesi O'skll· 

ur. Memlekete tabaatin dar km enstitilil. Erkelıl auallim 
gir gilnlerden umaıımua gelin· mektebi Boğaz içi tilmi. ~ 
eeye kadar ne gibi kitaplar baaıldı- ka, Galatasaray, Haydar paşa, Hay. 
ğmı tamamı tamamına bilmek kim· riye, tstanbul Ieık. Kabataş. Pertev· 
meye müyesser olmıyacak bir nimet (Soaa 1 llıol •Y.fada) Abicleye çelenk koaurkea 
ıetkileder. Hele bunları tam bir su. • 
reıttıe toplıyabilmek, ele geçirmek d 
.t!~=.flkir.:Milli Küme Maçlann a 
.... .mıes. Ayni amanda. bu günkü 
~ da çok zorluğa ut· 
ram. Tercttme etmek iatedijtniz bir 
eaeriD daha evvel dilimize çevrilm1' 
olup olmadılmı anlamak için uzun 
uzwı aoru,turmalara bal vurmak 
Dıtiyaomcl& bbrflllm. Alacajımz ee 
Yaplar mhbet te o1a m8afi de osla 
Bizi tatmin edem•. Cflnldl bunlanu 
matldp olan tarafı haiz oJmalan mr. 
dur. Bu aıerait altmda mtlkerrer ters 
cümelerla emek w para israfmdaa 
içtinabm imklın yoktur. 

Bu noktadaki thmaljıgiz aklUara 
81fmıyacak kldar basindtr. Jr.aki za
manlan bırakıım. Meerutlyettenberi 
Cümhuriyettenberi, hattl harf hı· 
kılihmdanberi çtkmJI bUtitıı netri
yata eksiksiz surette bilmiyoruz ve 
elimizde göremiyonız. Bu ihmale 
)'ahuz bir ad verilebilirdi. O da fikir 
hayabnın kıymetini takdir etme· 
nıek sözlerinde hülisa olunur. tste· 
diğiıniz kadar maariften, ililn ve e-

. B11MJia Cüld YALÇIN 

' (Soau 3 lncG •:rfada) 

F enerbalıçe A. Sporu 2-0 Yendi 
Galataaaray Anlıarada Yenildi 

feaerbahçe Ateppor maçmdan heyeouh bira 
(Yua• • Unc:U urtanucl•J 

.gün) aaa.t 16 de fevkalade içtima ~ u"' ... 
11 c ı ve av1'-

rulıaıı b&u sualler& abn°u cevablar (Soau 'f inci •Yfada> 
devresinin birinci toplantısını f&· XX)OCıC:Côo:C=O<XX:)OCOOO._CO:XXXX:):CCOoCO::XXXX)QCC<'~ 
pacaktır. 

Y11nnki (bugünkü) toplanbya H~R aABAH 
en yaşlı iza riyaset edecek ve mu-

. vakkat k~tiblikl.ere de en genç a- Milli Neırivatın 
zalar seçilecektır. 'eT 

inkişafına Doğru_ 
Muvakkat riyaset divanı ku -

rulduktan so .nra mebusl•na tah
lifleri icra edilecek mf1teakiben ıbu
gQn (dün) teebit edilen namzed
lere göre riyaset divanı seçilecek 
daha sonra reisicüuıhur intihabına. 
geçilecektir. Bu seçimde veı·ilen 

reylerin tasnifi için 9 ki•ilik bir 
he;vet aynlacak neticenin tesbitin
den sonra reisicOmhurluğa ikinci 
defa seçilecek olan hmet lnönd 
kflrsiye •elerek yemin edecek ve 
bundan sonra mllhtm bir nutuk 1-

(Sonu 3 üncil •7fadaJ 

Yugoslavya Basvekili 
Macakıa GörUşlyor 

llelgrad: 2 (A. A., - Avala 
Ajansının bllclirdiğine glfn...Baove
kil Sevtkovfç, Zagrebe vanr var
maz, derhal doktor Maçki ziyaret 
ederek kendisiyle üç çeyrek saat 
görüşmüştür. 

BilAbare doktor Maçk, B. Svet
koviçe ziyaretini iade eylemiştir. 
Her iki görüşmenin de çok dostane 
bir hava içinde cereyan ettiği kay
ilolunmakt&dır. 

K.UltGr malcanhnnaaını tedvire 
•atladıfı sündenberi milli irfan 
ifleriade ltir hayli ha1ırh tetebbU.
lere sirifmit olan Sayın Maarif Ve
kili Haıan Ali Yi.ic:el n.,ı'İyatum
zın daha verimli ve bilhaaaa dah• 
•İıtemli bir tekle ifrat yollarının ı 
.. r .. tl1'11maıı için bir "Netriyat 
konsreıi" ni toplantaya çaiırdı. : 

Gazetedlitimi-ı baıta seltNtk j 
f&rtİ)'le aetrİyat b•mu'4an 1Uf 
......... kblr ........ •ı~ 
machtmuzı itiraf -.ıaeliyiz. Bul-1 
ıar Batvekili Köaeinnof'un mem· I 
leketimizi ziyareti eano.arıda tanıtıp 

1 
baal.ihaller yaphfunız komtu Bul· 
sar sazetedteriaden lab adedi• 
( t•OOO) t StjÇell B.-lıar sazetele-j 
'flDiD meveucliyetini itittijimiz za- ı 
man kalbimizde bir aızı hiasettifi-J 
misi l&kla1n1yacaiu:. Bu aızı 1 
Türk saı:ehtlermin komtu Balgar 
ıazeteleri kadar aatamamaların -
dan doian bir haaed acıaı deiil 
münevver Türkiln mUnP.vver Bul· 
car kadar okumadıtl~ müte• 
vellit ruhi bir iztirapb. 

Yevmi baı1tı yarım milyonıa 
varan Sırp cazetelerinin mevcudi
yetini de haber Yerecek olursak 

netriyat hayalımızın kıaırlıia ve 
feyizaizliti hakkında küçük bir 
fikir peyda etmit olursunuz. 

Gazetecilik; mecmuacdık " 
:titapçahtamı&ın boynunu bükea 
bathca aebeblerclen biri de tatra 
••tttı itl11rinin boaukluiudur. Vtla
yetlel'in,i&de vicutl•Tlyle iftilaar 
edebilecetimiz- dürüat, namukir 

ve temis ıazute ve kitap bayileri 
lııahıa4uta silri •aal"""' •raııada 
bin bir em.1r ve fedakarlıkla y•••
yan ye~mi ve muTakkat netriyatm 
••t•f paralarını. bil\ bir dereden au 
cetire .. •k, beninıaeyenler de maa
lesef ' lunuyor. 

Bu1'un içindir ki; Aftkarada 
toplanacak olan "NetriJal koape
ai'' nin ba .. racafı bir hasrli mif. 
kUUer, yenec:eii pek çok miniler 

varclll'. Fakllt timdi,. kadar ya
p.tanlar ıöz ~üne ıet ilecek olur
•• bu ır.ilfküller ve maniler bizi 
yıldırmamaladır. 

itin batınfa aenç Maarif 
Vekillm:ıs ıibi çeliirdekten yetİf· 
me •e itl•n anlar bir netriyatçı bu
lunw aa. .. 
A. CEMAl,FJ>Dlft IARAÇOCl.U 
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Leh Hariciye Nazırı 
Bugün Londrada 

Faydalı Bir 
Müessese 

(Baıtarah 1 inci sayfamızda ) 
debıyattan bahsedehm; bunlar, de
mek oluyor ki, hep sathi ve gosteı iş 
kabilinden sözl.reml§. 

1934 tarihindekı teşkilat işte bu 

.~ (lllıLfl&rafı 1 inci .. yfanuzda) ı 
re İngiltert:nin Polonya) a 20 mil
,.on İngiliz Jirası ikraz etmesi im
kan derpi edilmektedir. 

Yahudi muhacereti ve Dantzig 
meselelerinin de muzakere edilece
ği muhakknktlr. 

Bu gıazete, bundan maada Al -
'nan teca\"Ü?.lerine kaı-şı koymak 
azminde lıulunan devletlerden ya-
11i So\ ~etler Birliği, Polon.) a, Yu
go lavya, Türkiye, Yunanistan ve 
;Balkun devletlerinden mtirekkep 
nıuttehid bir cephe te kil edilme i 
tnevzuuabihs olduğunu yazmakta
dır. 

Sunday Time~. ihtilaf halinde 
,,arki Akdenizde İngiliz bahriyesi
nin oynıyacakı rol dolayı iyle bil
na a Turkiyenin ehemmiyetinden 
l>nhsetmektedir. 

Diğer cihetten Ob erver, gaze
tesi diyor ki : 

"Alman) a, Polonyanın hakimi
ıretini ihlil1 veya tadile teşebbus et
tiği takdir<ie Polonya hükumetinin 
liili\hla mukavemet etmeğe karar 
'\'erdiğini her ~eyden evvel kayde
delim. Dantzig şehrinin ayrı bir 
statı; u vardır ve Pıolonyanm hi
kinıiyeti altında değildir. Fakat 
koridor Polonyanın hakimiyeti nl
hndadır. Binaenaleyh Dantzig'in 
ı,arki Pru y, ya ilhakı bir teeavuz 
'mahiyetinde olmamakla beraber 
Almunyaııın qarki Prusya ile Al -
rnanyayı ıbirleştirmeğe teşebbu · et
mesi Fran ız - İngiliz taahhüdünlin 
tatbikini icabettirir. Şu kadar 'ar 
ki Polonya Almanyaya silahla mu
.ka\emet ettiği takdirde bu taah
!hüdün ahkamı kabili tatbiktir.,, 
BiR ITALYAN TAVASSUTU MU? 

Roma: 2 (A. A.} - Emin bir 
ınemba<ian oğrenildiğine göre, 
Ront Cinno ile İngiltere muRlahat
güzarı Noel Charles ar~smda on 
günlerde yapılan j?Örı.işmcler cs
nasmda ltnly. nın Almnnrll ile l'o
lonya ara ında tava :sutta bulun
rnn ı ihtimalinden bah edilmistir. 

Söylendiğine gore Polo11ya ile 
Almanya arasındaki gerginliğ"n 
zail oldu~u takdirde İngiltere ı;ıim
di~ e kadar yalnız Polonynya ver
diği teminatın orta ve cenubi sar
.ki Avrupa memleketlerine de teş
milini derpiş edecektir. İtalya, 
İngilız teklifini reddetmemi e de 
İngiltere tarafından yapılan hare
.ketin Almanyanm muha ara mı 
istihdaf etmemMi lazım geldiğini, 
1talya hükümetinin buna ~iddetle 
muhalif olduğunu bildirmiştir. 

Siyıasi 1ta1yan malıfellerindc 
hakim kanaate göre bu görüşme -
Jeı;n neticesi Alman)ıamn tarzı 

hareketine ve Almanyanın Polon
yadan yaptığı taleblerin mahiyeti-

ne bağlıdır. 
Diğer cihetten bu mahfeller, 

İtalyanın orta ve cenubi şnrki Av

:rupada bir müşterek emn·ret i -
temi vücuda getirmeği clerpi~ ey
lediğini tekzib etmekte ve İtalya
nın talebleri is'af edilmedıkçe Av
rupada sulhun te üsüne imkan ol
madığını ili,·e e) lemektedirlcı·. 

ALMAN GAZETELERİNiN 
JHTARLARI 

Berlin: 2 (A. A.) - Alman 
matbuatı Bitlerin nutkunu İngilte
renin Almanyayı muha ra !'li. a e
tine kar ı bir mukabele eklinde 
telfikki etmPktedir. 

Deut8ch" Allgemeine Zaıtung, 

büyük baıfli ba lıkl rında öyle 
} azmaktadıı·: 

"İngilterenin. Alman:.vanın ha
ya ti sahasında hiç bir işi yoktur. 

1 ngiliz - Alman <leniz anla ma
sı me•ele i ortaya atıldı.,, 

Voelki chor Beobachter gazete
si diyor ki: 

"Filhrer mukabele ederek he-
sapları temizledi. Alman kudreti
ni dUnyada h"ç bir kuvvet yıknmı

yacaJ...-tır. 

Bitler İngiltere~·e deniz anlaş
mıısmm bu v "kanın nkdi imkAnı
nı veren ilk ,artlnnn idame ·ne 

'bağlı olduğunu bildirmiştir.,, 
~okaJ Anzeig'er şByle ya.zıror: 

Bu nu~uk ıblr düşünce mühleti 
daha veriyor. :Verilecek <ıevabı bek 

liyelim. Alnıanyaya kar~ı ittihaz hazin devreyi kapadı. Kanunun tah
edilen tıarzı harekette israr edile- mil ettiği mecbwıyet üzerine, her 

eser sahibi neşrettiği matbu yau· eek olunıa bundan lazım gelen 
neticeleri i tihraç etmeğe hazmz .. , 

Hamburger Fremdenblatt, şöy-

le diyor: 
"Almanyanın kendi coğrafi ve 

riyasi . aha ındn ~·alnız kendi ha
kim olmak i ·terliği fikrine alış-
mak lizınıdır.,, 

ITALYAN GAZETELERiNiN 
MOTALEALARI 

Roma: 2 (A. A.) -İtalyan ga'
zeteleri, B. Bitlerin nutku hakkın
daki yazılarında bilha. a İtalya -
Alnı. nya do tluğuııun salabetini 
tebaı z dtirmektedir. B. Hitle
rin bu nutukla lngilterenin jki yüz ... 
lü metod ı · · ı ıı arih surette açığa 
vurduğunu ka~ <l ylemektedir. 

Yarı r~mi Voce dlltalia, Al
man milletinin çember içine konul
ma. ma mü aude elmiyeceğini ya-

zıyor. 

P-0ı1opolo d'İroma B. Hitlerin 
bu nutkunda zeııgin milletlere kar 
şt Sftrih bir ihtar görüyor. Bu ga
.zete, ayni zamanda, Almanyanın 
sulh azmini lebarliz ettirdiği gibi 
orta Avı·upada 'e şark'i A\TUpada, 
sulhu müclnfaa niyetini de kaydey
Jcmektedr. 

Popolo d'ltalia bu nutkun. B. 
Chamherlainin beyanatına şiddetli 
bir mukabel.e te~kil ettiği mütalea
ı:ındadır. 

C'orriere della ~cra diyor ki: 
"Bu nutuk, çember altına alma 

sis asetine taraftar olanlar için a
rih 'e enerjik bir ihtardır. B. Hit-
lerin bu nutkunun ehemmh·etini ev 
velce tahmin edildiğinden çok bii
yük olmuR Ye bu nutuk, son gön

lerin knrıf'lkhğrnı aydınlatmı!;hr.,, 
HITLERIN NUTKU VE 

FRANSIZ GAZETELERi 
Pelit Parbien cl"yor kı: 
··po on n. ı ı: 11ar: eacn l:unııe

Jcı· vaz·yete u~ gun degildır. Zira, 
Poln ıya \"a ~ardım etmeğe hazır 
olduklarım öyliyen1er bizzat bıi
ytlk devletlerdir. Bitler, Alman-
yanın bir çember altına sokma si
ya etini kabul etmiyeceğini ~öylü
yor. Filhakika, kendi i çember al
tına almamakta fakat istedikleri 

yerlere doğrudan doğruya girmek
tediı. Şura ı muhakkaktır ki, 
Bitler hiç bir zaman bu derece 
kan..-ık \'e bu derece şaskın ıbir nu
tuk ·öylememişti.,, 

··········~····················· .. ········ 
Yugo•l•vların Slovalcy•

J• ihracatı durdu 
Belgrad: 2. (A.A.) - Matbn:ıt 

tarafından verilen haberlere göre 
alakadar makamlnr Yugoslavya ile 
Slovakya arasında yeni bir ticaret 
itilafı imza edilinceye kndar Slo,·ak
yaya yapılnn ihracatı durdurn'ağa 
karar vermişlerdir. 
Kaçakçılar hakkında 
Ankara: 2. (Hususi) - İnhisar· 

larca, kaçakçılıktan mahkemeye ve
rilen uçlulardan tah il olunacak 
para cezalarından tah ildarlarınn 
yuzde beşi aıdat verilmesi kamı laş
tırılmtştır. 

Teknik mektepleri 
Ankara: 2. (Hususi) - Nafta 

teknik okullarında talebenin daha 
verimli yetişebılmcleri için atölyeler 

tesis etmek üzere bütçe)e altn ıŞ 
bin lira konmuştur. 

lardan mahiyetleri ne olursa olsun, 
beş tanesini bu müesseseye tevdie 
mecburdur. Kanunlar ne kadar mü. 
kemmeJ olursa olsun, onu tatbik e
decek olanlar insanlardır. Eğer bu 
inSM.lllar her nasılsa yapılan kanun
ların lüzumunu anlamış ve onlara 
itaati vazife bilmış değilseler kanun 
hukumden diışer, varlığı ile yoklugu 
müsavi hale gelir. 

Eski hoca Tahsin efendinin mek
tebi denilen taş bina içme sığınan 
bu mütevazi teşkilitı gezdim. Vazi. 
fesine bütün kalbile işıkane bağh, 
bir fikir adamının yanında dört beş 
genç, derin bir sükün içinde önlerin
deki kitap ve fişlerle meşgul bulu
nuyorlar. Vazifeleri tertip, tanzirn 
ve tasnıf. Küçük odanın her tarafı 
açık raflarla kaplı ve bunlar kitap· 
larla dolu. Aşağıda, küçük odalarda 
da yjne sıra sıra ciltler, bunlar daha 
ziyade yevmi gazete ve mecmualar
dan terekküp ediyorlar. 

Bu muvakkat kütüphanede ilk 
göze çarpan şey kitaplar~ cı
Iıılığı ve biçimsizliğid.ir. Eserleı·, 
mündericat bakımından bilmem am
ma, fizik bakımdan pek yufka. Son· 
ra, kılık kıyafete zerre kadar ehem· 
miyet verilmiyor. Bır kıtabın enim 
boyuna uydurarak ona hacmine gö
re muvafık bir şekil vennek kabil 
iken, meseli seksen sayf nlık bir e· 
seri kos1wca bir kıt'ada basıyoruz. 
Neşnyatın çoğu adi broşlırler hudu. 
dunu geçemiyor. Neşredilen bıb1i

yografyalar bir iki sayfalık verak
pareleri bile ihtiva ediyor. Ancak 
bu sayededir ki ncşriyatımız senede 

bir iki bin adet teşkil cdebıliyor. Fa
kat bunun sırf çocukca bir izzeti 
nefsi tatminden ba§ka bir manası 
olmadığı a ikardır. Tam manasiyle 
telif veya t rctime eser adı verile

0

b". 
ı.......tr. 1'ıionlorm ~vısı f'n\r .a?.dır 
eşnyatın yalnız adet itibarile dl-

çulmesı aldatıcı bir nese verecek ,. • 
bw gaflet içinde bırakacak bir teh 

like olduğu için burada bu noktavı 
bilhassa tebarüz ettirmek isterim: 

Müessesenin faaliyet tarzı hak· 
kında biraz yakından malumat al-

~ak ~stedim. Görülüyor ki bütün va-j 
zıfenın ehemmiyet ve kudsiyeti ile 
mütenasip suretle, didinerek ve uğ-

raşarak çhşmasa kanuni mecburi
yet unutulacak ve çıkan bu eserler 
buraya tevdi olunmıyacaktır. Husu-

si fertlere karşı .kanım bir müebbet 
kuvvet tesis etmiş olduğundan ceza 
korkusile onlara bu müessese;; ha· 

tlrlatmak kabil oluyor. Fakat res· 
mi matbaa ve dairelerin kanunu hi. 
çe saymalarmdan burada hayret vcı 

esefle bahsetmek lazım gelir. Çünku 
onlan mahkemeye tevdi ederek tec· 
ziyelerini tnlcbe kolayca imkan gö-

rülemediği için neşriyatlaruu top. 
lamak kabil olmıyor! De\•lete men. 
sup müesseselerin kanuni mecburi
yeti re lakayt kalmaları kadar yeis 

erici ve düzeni bozucu btr hareket 

~~:.vvur edilemıyeceği kanaatind"- ı 

HU.eyin Cahid YALÇIN 
EL 73? i Ul!illı,.; •••'8 
Slovaklar 

' 
Nlacarlara 1 

Toprak Verdiler Yanın kurtulduğu gUn 
Van: 2. (A.A.) - Van kurtulu-

şunun 21 inci yıldöntimü bugün co - Bratıslava: 2. (A.A.) - Marr.r. 
kun heyecanla kutlulanmışttr. Slovak ihtilafı halledilmiştir . .Slo-

Gofen kon n un aeyahatı \al:lnr Macaristana 30 kilometre ge-
Bükreş: 2. (A.A.) - Resmen bil- nı lıgindc ve 60 bin nufuslu bir arazi 

din1diğine göre Gafenco, nisunın parçasını tcrketmişlerdir. Buna m:? 
sonlarına doğru garbi AvTupnnın kabil M carlardan birşcy alınmt~a· 
bazı hükOmet merkezlerini zıyaret caktır. 
edecektir. Yap r farifeal 

Bulgar Mecllsl tatill Ankara: 2. (Hus i) _ H liç 

Sofya: 2. (A.A.) - Mebusıın ve Şirketi HaFi~ enin tar"ıfeleri 
meclisi hükftmetle hemfikir olarak, lktisat \ ekiiletince ta dık edilmi . 

inşaat nazareti tarafından evvelce tir. 
iştenen fevkalade kredi hakkmdnki Ziraat Bank sında tayin 
talebi reddettikten sonra paskalya Ankara: (Hu u ) - Açık Ank _ 
tatiline başlaınışttr. Meclis, yenicien ra Ztraat Bankn ı mtldurlugime mu-

12 nısanda içtimalarma. ba§lıyacak. ı dür muavini Mehmed Alı ta) ın ol:..:t· 
tır, muştur. 

Zamana Göre: 

·Eski ve Yeni Medeniyetler 
Müştere k Medeniyet ' 

"Mederıiyet,, kelimesi dünyanın 1 
diline doladtğı en cazibeli ve en çok 
hatırı sayılır mefhumlardan biridir. 
Ve hemen her kavim bununla kendı 
itibannı ölçmeğe allŞUU§tır. Halbt,. 
ki: Hakiki medeniyetlerin zuhuru 
esnasında böyle bir telikki yoktu. 
Kürrenin muhtelif kıt'alarında, muh 
telif zamanlarda zuhur eden medeni· 
yetler o zamanlar beşeriyetin m\J.ş· 

terek malı telikki edilmiyordu. Yani 1 

böyle. bir. iddia me~cut değildi. Fa- ı 
kat şımdi (Medenıyet beşeriyetin 

müşterek malıdır) diyorlar. 
Demek ki: Bu mal üzerinde her 

hangi bir kavmin, bir milletin temel
lük hakkı olmıyacak. Bütün insani· 
yet ondan derece derece istifade e
decek. Ne güzel fikir .. Ne insani dü
şünce.. Fakat acaba "Medeniyet., 
denilen şey böyle bütün bir in. an
lığm müştereken kullanabileceği bir 
alet midir? Teneffüs edeceği bir ha
\'a mıdır? Bunu birar. tetkik etmek 
lflzım. 

Bir kere bugün her kavmin ken
dıne göre bir medeniyeti var. Ve bu 
medeniyeti terkip eden unsurlar a 
şağı, yuka11 onu yapmış olan kav
min ruhunu temsil ediyor. 

Aletlerin, makinelerin, vapurla. 
rın, şimendüfelerin birbirine benze
mesi, milletlerin medeniyet telakkisi 
üzreinde bir tesiri haiz değildir. Ve 
bu demir parçalarının ayni hizmet
lerde, ayni usullerle kullamlmac;ı 

medeni bir iştirak sayılmaz. 
Asıl müşterek olan, olması liL 

zım gE>len ruh \•e karakter birliğidir. 
Bunu şimdiye kadar temine kim

se çahşmamıştır. 
Eğer bu istikamet üzerinde müş-

ki: "Bir medeni.) etin felsefece geri 0 

lan unsuı ları içtimai hayatta en iyi· 
leridir. 

Eğer gelecek zamanın kanunla
rı, mazinin kanunları olmak lizım 
geleeydi bir kavim için en muzir 0 • 

hm şey kültürün en yüksek bir de· 
receye vasıl olmaaı olurdu. 1 

l\:nvimler: kendi seciyelerinin va- j 
sıfları bozulunca inhitata yüz tutaı· 
Jar. 

. Bu vasıflar da kavımlerın mede
nıyet ''e zekalan büyüdükçe bozu. 
lur.,, 

.. Eğer bu mü talca doğru ise: bu 
gunkU medeni dünyanıı1 h.. ·· 

A uyuyen: 
hatti tasan 7.ekisı karşısında biraz 
durmak. dü Unmek l!zımdır. 

Yoksa alabildiğine koşan bu iler. 
lemek, yalnız kavimlerin seciye va-
sıflannı değil. yOrUyüc:ı •• . . d ' ~ muvazene· 
sını e bozacağı muhakkaktır. 

Hızlı ,.e çabuk vurum·· e . . . .; nın zaru. 
ı ~tıle bacaklann kalçadan atıldığt-
dıya rlarda talimi bir otomatizm ha
sıl olmaktadır Bacakların b h · u are-
ke~ine, kolların selam "aziyetleri de 
f~tırak ediyor. Beden. ruhu taşıyan 
bır mahfazadır~ Vücut, yaptığı ha
reketlerle deruni müvazenes· . 
hafaza edebilir. 

1111 
mu-

Bunların tabii hadlerinden dışan 
çı~~1~sı •. müvazeneyi sar. nr. Fiz o
loJık ıştiha mekanik iştihaya uymy 

C b 
• . a2'. 

e rı bır yuruy·· ti le k 1 b' d azanı an 
ır emir, çelik ve sliratten "b t d . ı arc 

me emyete; demirden çelikte l . ' n yn-
pı mış asap 18.zundır. Bu günkü in-
san buna malik olsavdı n·· k J ••• unya vu-
uatını da.ha soğuk kanlılıkla k 

it ya bilirdi. arşı-

Spor 
inkılabı 

Uzun ıseneleı d~vö.rr. eden tec ii
beler sonunda nihayet Tiiı k g~ 11 lı· 

ğini por uhumcla bevnelıı.ilııl ölçi
de dünya ~;ençlerının arkasında n 
rakan hastalık bt.iyiık bir bazak~tla 
teşhi15 edıldı. Ve en k~tirrr.c- yoldan 
tedavisine girışildi. 

Dostumuz Bay Se:hm Sıru Taı. 
can affetsin, fakat memlekette ta
mim etmek için buylik bir hüsnü ni
yetle ve inanarak çalıştığı 1sveç u
sulü jimnastik bugün dünyanın het 
tarafında iflas etmış demeyelim 
terkcdilmiş bir metodduı. Okadar ki 
bugün tsveçliler bile İsveç usulu 
jimnastik yapmıyorlar. 

Jimnastik ve beden terbiyesi ted 
~i~tında bugiln güdülen gaye, ger.ç
ligt evvel emirde memleket müdafa
ası i~in hazırlamaktır. Bugün. çek 
ve sliratli ko abilen, uzun hendekll'· 
ri, yüksek maniaları kolaylıkla aşa
bileı!, . icnbıııda yumrukla dogus _ 
~esını becerebilen bır gençhk kütle
sıne muhtacız. Dfi.cmıan karşısında 

yurdu müdafaa edecek gençhkte lır 
şeyden evv 1 bu bassalar aramr. 
Y~ksa ls" usulüne gö~e yetiştinl
mııs sadece kollarını kaldırmasını 
ağzını açıp kapamasını, bumunu ce~ 
mesini ve belini kırma ·ınt bilen b"r 
gençlik değil! t veç usulil jimnast k 
~arcı)~~cak enerjisi olan bir gen lı~ 
ge degıl, ancak ha talara tavsi)e e
dil bilecek bır nı totdur .. 

Ne ise, madem ki attık dogru ~o
la sapıldı. Bu bahis üzerinde f z1a 
dur~ak luzumsuzdur. ş·mdi ik, )"a

kın ıstıkbald gençlerinuzm elde _ 
decekleri mm: affakı} etlere ıntizat• 
edelim! 

• 

terek bir sa'y ile bir bina kurulsay- Dr E dıbu~nB~ilkul~niandı~bu ~~~~~~·~~~~~i~K~~~~~;H;e;~:·m:~~1~·~~~~~~~~A~U~~~~~S~~~T~O~C~L~U 
dünyanın daha muntazam bir mn- c h c: m 

kctini insaniyetin müşterek medeni· um urreisimi7 1 
yeti diye s ıamıamnkmUrnkiln oluı·- B .. .. spanya 
du.Yalntz bir nazariye ol•rak k•- ugun Muhim bir Dahili Harbi 
?.~~-~;~~!! .. ;:~. oıan bu 'Tez,, h•- N~!~_k _~~Y-liyecek Resmen Bitti 

Çünkü: Her insan ayni ıskelet vo nıt ode~ektir. • --~ ·-···· .......... ı 
.&IUI- b "' • -· ,._ 

uzuvlardan yapılmış olduğu halde 
ayni ruh ve karakteri taşımadığı gi- . B~ nutka, dahıli \ e harici iya-
bi her medeniyet te ayrı, ayrı hu- setımıze taalluk edecek ımılıim nol. 
susiyetler ıbraz eder. lala .. ı ihth a etme · itil.ınriyle bti-

Sonra medent seviye hemen he- yuk bir ehemmiy t \ erilmckledir. 
men her çağda ayrı bir irtifa ifnd~ Bundan oııra • iec!i tatil edi-
cder. lecck ve ağlcbi ihtimal splecek pn-

Mesela: eski Mısırlılarda mimar- Z!\rtesi top1annrnk enı.;ümenlerj e

lık; hcykeltrnşlık bankalar yapar. çecektir. 
ken; Edebiyat; :ressamlık pek sCi- E-;ki mecli e 'criım· olan fa-
nüktü. kat mi.lzakrrelerine imkan kalmı-

Yine Romalılar dünyaya hakim yan kanun la~ ihalan meclisin vo
iken milli bir sanata sahip değildıler. nilenme i itibariyle hu kum tiz knl
Roma mimari ve heykeltraşlığı Yu- mı,br. Bunların ; niclc l teklife-
nan kopyası idi. dilme i liizımdır. 

Bundan anlaşılıyor ki: Kadim 
Mısırlılar da kendi seciye ve ruhla_ 
nna göre bir medeniyet fış'kınnış 

olduğu gibi Romalılarda da kendi 
kavmi hususiyetlerini tebarüz etti
ren şah~i; et medeniyetlerini yap
nuştır. 

Bu gün de böyle. Bir Alman mc
den !;:eti, bir Fran ız medeniveti, bir 
tngıhz medeniyeti ve bir Amerikan 
medeniyeti var. 

Meclis bu de' rc~ınde yeni bilt
çeyi de muzakere ederek bir Tem
muzda ynz atilıne başlıs ncakhr. 

Ankara: 2. (A.A.} C'.H.P. B 
M. Meclisi grupu bugün 2 4. 939 öğ
leden sonra saat 15 de Başbakan ve 
garup reisi Dr. Refik S d mm ris a 
setinde toplandı: 

Bu toplantı ruzname ıni Biıyiık 
Millet M clismm altıncı d vre fevka
lade ıçtima yılına ait riy set divnnı 

saat 23.15 de nasyonalist umumi kıt· 
ratgii.hının İspanya dahili harbi hak 
kında aşağıdaki tebliği ncşretnıi.'jtır 

Ordularımız, kızıl orduyu esir w

derek sılahdan tecrit etmiş ve bu 
suretle son askeri hedefler" varmış· 
tır. 

Harp bıtmıştir. 
Burgos 1 Nısan 19:i~. 

tmza 
lraaoo 

l•'rausada. huluaan 1Spa11~ ol K'" 
milf'~i: 

Paris: 2. (A A.) - liuhteıif 

Rrnnsız limanlarında bulunan 67 J • 
panyol genıısi, yakında Burgosa 
teshm edıl ccktir. Burdo makamları 
ile ı panyol kon~osu arasında g . 
mil ın teslim sart.lan üzerinde go. 
ı U mdere başlanmı tır. 

. Bızerte de bulunan harp fil u 
ıse pek muhtemel olarak bugün g. 
ledcıı sonra ı paııyaya h rcl et ede 
~kti~ • 

Arı1'ilıdF 1ıt 

Vaşington: 2. {A.A) - An 
ka hükfım ti Fr oyu tanımı r 
Roo evelt, 1spany ya gidecek sılfıh .. 
lam konan mbargoyu kaldırmlf. 

Eğer bö:y'le olmasaydı bunlar bir
?irlerile <:oktan birle miş ve umumi 
ahengi, dünyanın içtimai nizamım 
çoktan tesis etmiş olurlardı. 

Eski zamanlarda Roma mcdenı-1 
yetınin mtimeniz ,·asıfları ne idi'> 
Askeri te kılit, ~iyn.si ,.e adli tesi
sat· v~ n_ıükemınel bir edebiyat.. 

intihabı ve parti grupunun ı cis vc
killikleri:Yle ıdare heyeti u~clcrmin 
seçilmelen teşkil cdıyordu. Buyük 
Mıllet l\Ieclısi reislığine gcnbaşkur

ca namzet gösteıilcıı Çankırı mebu- !!111~----------~== 
su Müstafa Abdlilhahk R nda il~ Riyaset divanı 1.Atipleri: 

tır. 

O thtıı::nm bu malzeme ile yapıl-

mışb. Şimdi deniZlerde, karada; ha
vada; denizin altında ayrı ayrı me
deni teı::kilfıta mnlik muazzam me
deniyetler var. 

İngiıt rede bir Şck~pir edebi,):atı 
yok ammn_. Bahriye Lordunun SU. 
~er drctnotları Romeo Jtilyetten 
oaha çok okunuyor .. 

Almanyada da Göte, Şiller ve Nı
çedeıı ziyade ".Maynkamf, geçi; o"'. 
F n : 1 ha d Vo t r ve D n
teyi unutmuş. M jino h ttı ile Afri. 
ka sahili ı ini ol Up duruyor. 

Bu yilzden m · ı-
yet ancak b ı.in ıı ani etin ınü te
rek d~i uncE' v m nf a ı · · 1 toP
landığı b r ça -da belki tahakkuk . 
debilir. Şinıdılik bu bizd n çok uv.~ 
tadır. 

Doktor "Gu tave le Bon,, diyor 

· t d' Veclit Uzg ı en (Küt h" 
rıyase wanı reis vekillıkleri içi:ı J Aydın mebusu Dr. Mnzhnr Germen. Zıya Gevher Etili (Çanakkale) 

Bursa mebu u Refet Canıtez ve Si- Cavıt Oral (Nığde) Dr. Sadı Konuk (Bursa) 
vas mebusu Şcm ettin Güwı.ltayın, Kemal Ünal (tsparta) 
grup rei \ekilliklerin de Trabzon Bekir Kaleci (Gaziantep) 
mebusu Hasan Snka 'c Seyhan me. Grup idare heyeti Uyel ıi .. 
bu u Hilmi Uı anın na.mzeilikleri re. 
ye konularak m ttefikan kabul o- Aziz Akyürek (Erzurum) 
lundu. Gl.1hsan Sökmen (Gıresun 

Rasih Kaplan (AnWya) 
Abdulhak Fırat (Erzincan) 
Damar .Arılroğlu (Seyhan) 
Emin !nan.kur (lçel) 
Şevk tErdogan (Gum ane 
Şukru Koşak (Erzunun) 
RJ!Jvan Nafu: Edgüer CM 
MOZAKERAT RADYO 

1LE NEŞREDiLECEK 
A_n~ara: 2 (A. A.) _ B. 

M el , • ann at 14 de açıl 
ve b ton mOzakerat rad o ile 
redilecektir. Rel ·cumhurun 

) 

. . '\: 
mm menasımi saat 17 ile 18 aıa .111 

da yı:Lpılacaktır.. 
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i Kü e Ka şılaşm ları 
Fener -· Ateş Sporu 2 -O Yendi. Galatasaray 

Ankara Demirspora 2 -O Mağlup Oldu 
Beden Terbiyesi Kupa Maçlarında 
Beykoz, Kurtuluş Muhteliti A.köy 
T opkapı Muhtelitini 3-1 Yendi 

tzmirin Ateşspor takımı dün is
tanbu lda ikinci milli küme maçını 
Fenerbahçeye karşı yaptı. 

Havanm güzel olması sahada 
6000 kadar bir seyirci kütlesinin 
topla!lmasına sebep olmuştu. ifa
kem Tarık Öıerenğin tek düdüğiyle 
yuna başlandığı zaman iki t.akımm 
sahada şu şekilde dizilmiş olduğu 

görülüyordu. 
Fenerbahçe: Hüsamettin, Lebip, 

Yaşar, M. Reşad, Angelidis, Ali Rız'l 
Basri, Şaban, Yaşar, Esat, Naci 

Ateşspor: tbrahim, Cemal, Sezai, 
Avni, ömer, Salih, tzzet, Mahmud, 
Reşad, Ali, Ferid. 

Fenerbabçenin Güneş lehinde fa

kat rüzgar aleyhinde idi. İlk dıi
~ikalarda Fenrbahçenin işi acele tu
ıup netice almak için uğraştığı gö· 
tülüyordu. 

'D"""'nci dakikada · hakimiyeti tz. ,, ~ 
mirliler ele aldılar ve üç orta muha· 
cimleri vasıtasile yaptıktan hücum

larda Fenerlilere hayli korkulu da
kik~!ar geçirttiler. Rüzgarın yardı
mı ile İzmirliler hakim oynamakta 
devam ediyorlar, merkez muavin ö 

meri~ güzel oyunu da İzmirlile
rin iyi oynamasına yardım ediyordu 
Bu arada Fenerbahçenin tek tük fa

kat tehlikeli akınlar yaptığı görü1ü
yordu. 30 uncu dakikadan itibarer. 

Fenerbahçe ıyı rı :> 11 a m a ğ a 
ve !zınirlileri sıkıştırmağa başladı· 

lar. Fakat dcYre her iki tarafın bir
Şey yapamam asile O.O beraberP. bit· 
ti. 

1\r\n.rt ~.:..,,, .... ,.._ .... _ -1~~~ '--' .. • 

alan Sarı- Lacivertliler oyuna baş. 
ladılar ve hemen oyuna hakim oldu
lar. Nitekiın de bu devre baştan 
a~ağı Fenerin hakimiyeti altındo 
geçti. Devrenin sonuna kadar da 
İzmirliler tehlikeli olacak bir tek 

akın yapamadılar. Dakikalar ilerle
dikçe hakim oynamalarına rağmen 
Fnerbalıçclilcr netice alacak sayı
yı bir türlü yapmağa muvaffak 
olamıyorlardı. Nihayet 40 ıncı daki

kada Esadın iki lzmil'li arasından 
verdiği bir pası güzel bir vole ile 
Basri Ateş kalesine sokarak takı
mının ilk golünü yapmağa muvaf· 
fak oldu. Fenerbahçeliler oyunun 
sonuna bir dakika kala yine Basri 

vasıtasile ikinci gollerini yaptılar 
ve oyundan bir dakika sonra Fene·· 
rin 0-2 galebesile bitti. 

Fenerbahçe galip kelimesine 
rağmen beklenilen oyunu oynıyama
mıştır. En iyi oynıyan Ali Rıza ile 

M. Reşaddı, Esad ile Naci de vazi
felerini yaptılar. Diğerleri isteksiz 
ve durğun bir oyun çıkardılar. 

Eğer ikinci devre Fenerli oyun
cular biraz gayret etselerdi mu
hakkak sayı adedini fazlalaştırırlar. 

· dı. Ateşspora gelince en iyi oyuncu
ları cantrafor Ömer il~ kaleci İbra
himdi. 

Müd».filerden Cemal da iyi oyna· 
t3ı. Takımın diğer oyuncuları daha 
henUz çok acemi. Milli küme oyun

ları ilerledikçe pişecekleri ve olgun· 
1aşacakları muhakkaktır. , 

O, spor 2 G. aaray o 
Ankara: 2 (Hususi) - Milli 

küme maçlrama bugiln de devam 
olundu. 15 bini mütecaviz bir 
seyirci kütlesi karşısında, Anka.ra. 
~ampiyonu ile ikinci karşılaşması
nı yapan Galatasaray takımı, oyu
na baştan nihayete kadar hakim 
bulunm:.ısına rağmen yine 2-0 
mağlup oldu. 

Galatasaraylılar, Ankaragüetl -
ne kar~ı uğradıkları dünkü mağl,0-
•biyetin taraftarları il zerinde hasılı 
ettiğı teessürü izale edebilmek için 
büyük bir canlılıkla oyuna başladı
lar. Takımda düne nazaran yap
tıkları tadilat. yerinde olmakla be
raber forvet hattının iyi teşkil olu
namayışı ve bilhassa müsaid vazi
yetlerden zamanında istifadeyi bi. 
len bir şütörün yoksuzluğu elde e
dilen gol fırsatlarimn kolaylıkla 

kaçmasında en büyük 4mil olmuş
tur. 

Her iki devrede de oyunun mer· 
kezi sıkletini Demirspor yarı saha
sına intikal elt:ren Galatasaraylı 

oyuncular, bütlin gayretlere rağ -
men bir semere elde edemiler ve 
2-0 yenildiler. 

Beykoz - Kurtuluf : a • 
Arnavutköy - Topkap1: t 

Fcncrbahçe- Ateşspor maçın-

dan evvel yapıl:m Beykoz~ Kurtuluş 
muhteliti ile Arnavut köy- Topkapı 

muhtelitlcri karşıla~masında ilk 
devreyi Beykoz- Kurtuluş muhteliti 
1-2 galip bitirmiş ve maçı da 1.3 ka. 
zanm•stır. ıki tarafın güzel oyunu 
ııa~aı·ı uı.Kl\.ıt.ı ceıbNm1ştır. 

Ileykoı _ Kurtuluş muhteliti maçı 
Şahabın güzel oyunu sayesinde ka· 

zanmıştır. 

Mac.:ı Adnan Akın güzel idare et
miştir. 

Bisiklet mUsabakiilnrı 
Dün ~eri isiklet müsabakaları -

nın 5 inci~i Topkapı ile Burgaz ar.:ı.
sında gidip gelme 100 kilometre 
iizcrinde yapıldı. 

Süleymaniyeden H aralambo 3,20 
saatte biı·inci, Feneryılmazdıan A
nastas 3,27 !-laatte ikinci, Feneryıl
mazdan Torkom üçüncü olmuı;;tur. 

Ayrıca ikinci sınıf bisikletçiler a
rasm da 30 kilometre üzerinde bir 
teşvik müsabakası yapılmış netice
de Şişliden Barıt 64,45 dakiıakda 
birinci, Şişliden Wiko ikinci, Fe
neryılmazdan Niyazi üçüncü, Şiş~ 
Jiden Nazarat dördüncü, Paskal 
beşinci olmuştur. Birinci, ikinci, 
i.içüncit gelenlere birer madalya ve
rilmiştir. 

Atlet 

Puvan vaziyeti 
o. G. B. K. A: Y P. 

Fener bahçe 8 3 o o 7 : 1 9 
Ankaragücü 4 2 1 1 10 : 8 9 
Beşiktaş 3 2 o 1 10 : 2 7 
At~şspor ' 1 1 .ıı 4 : 7 7 
Demirspor ıı l 1 o ': 3 5 
Vefa s 1 o 1 6 : ' 6 
Doğanspor 2 o J ı 1 : 7 8 
Galatasal'ay a o o 8 1 : 9 2 

Sanat Okulu fudbolcuları 

Sanat Okman• a. 1 yeae11 Vefa takımı 

• 
Şeref stadında: 

. . . .. 
Beşiktaş Beyoğlusporu 

3-1 Yendi 
Dün Mıatbuat takımı Beşiktaş 

tekaüdleri karşılaşmasından sonra 
Beşiktaş birinci takımiyle Pena a
ı-asında bayram maçlarının re -
vanşı olmak i.izere hususi bir maç 
yapıldı. Büyük bir seyirci kitlesi 
tarafından takip edilen bu maça 
her iki takım şu kadrolariyle çık
mışlardı: 

BEŞİKTAŞ: Mehmet Ali - Na
ci, İbrahim - Feyzi, Bedii, Rifat 
- Hayti Hakkı, Nazım, Şeref, 

E,ref. 
PERA TAKIMI: Cafatinos -

Civelek, Meıenezi - Tarık, Et
yen, Çiçanie - Estelyo, Bambino, 
Butley, Vasi!, Raptopolos. 

lf•tıl~""'- • .f--z T----·-
Oyuna Ileşiktaşın hücumiyle 

ba:;ılaııdı. 

Kuvvetli rakiplerine kar~ı çok 
güzeı bir oyun çıkaTan Beşiktaşlı
lar ilk dakikalarda h.fıkimiyeti ele 
ladılar. 10 uncu dakikada soldan ı 
yaptıkları bir hücumda Nazım si-' 

00 00 00 

yah beyazlıların birincı gollerini 
yaptı. · 

Bu golden sonra oyun daha can 
lı bir şekilde cerey.an etmeğe baş
ladı. Beşiktaşlıların soldan yap
tıkları bir hücumu Pe.rıa müdafi1eri 
Feyziyi ceza vuruşu sahasında dü
sürdüler. Verilen penaltıdan Hak
kı Beşiktaşın ikinci sayısını yaptı. 
Ve birinci devre 2-0 Beşiktaş le
hine bitti. 

ikinci devre: 
Beşiktaştan Bedii çıktı Hüsnil 

girdi. Pera hücurniyle başlİyan o
yun karşılıkh hücumlarla ilerile -
meğe haşladı. Bil"inci devreye na~ 
7 ~>·<>n .-l<>lın l·"rh• oynan'1ağa ba..,lı-
yan Peralılar 15 inci dakikada Ta
rık tarafından bir sayı kazmıdılar. 

Buna oyunun 5on dakikalarında 
Hakkı çok giizel lıiı· kafa vııruşiylc 

bir ~.ayı çıkararak mukabele etti 
ve oyun 3-1 Beşiktaşın lehine 
bitti. 

00 00 

''Na Mağlup,, Matbuat Takımı da 
Beşiktaş T ekaütlerini Yendi 

Dün Şeref stadmdıa "namağlüp,, buat takımı lehine bitti. 
Matbuat takımı Beşiktaş tekaüd- İkinci devrede oyun yine :VIat-
leriyle oynadı. Beşiktaş takımı: buat takımı hakimiyeti altında ce-1 
Rüştü, Tevfik, Bahaeddin, Cavid reyan etti. Sedad çok güzel bir 
Şahap, Şükrü ve Edip gibi hakika-ı şütle 30 metreden ikinci go1ii yap
ten mütekaid ('lvunculardan mü - tı. Beşikta'._ı takımı buna penaltıdan 
rekkepti. Buna mukabil matbuat Edip vasıtasiyle attıkları golle mu
takımı kuvvetli bir takım çıkarmıs- kabele etliler. Oyun ı:ıom111a doğ
tı. Namık - izzet Muhiddin, E~- ru Ahmet Adem gazetecilerin ü
cümend - Salahaddin, Celal, Ta- çüncü golünü de yaptı ve maç 3-1 
rık - Şazi, Ulvi, Sedad, Ahmet A- Matbuat takımının gttHbiyetiyle 
dem, Ömer Besim. bitti. 

Maç Ahmet İhsan idaresinde oy- Beşiktaş takımında Rüştü, Şük-
nandı. Birinci devrede hakim oy. rü, Cavid, Tevfik çok güzel oyna
nıyan gazeteciler Sedad va~ntasiy- dılar. Gazetecilerin hıaf hattı bi
le bir gol attılar. Devre 1-0 Mat- rinci sınıf bir oyun çıkardı. 

00 00 00 

Ankara ve Eskişehirde 

Bisiklet, Atletizm, Futbol müsabaka
larma muvattakiyefle Devam Edildi 

Ankara: (Hususi) - Bisiklet 1 BiSiKLET GEZiLERi 
yarışlarının altıncısı bugün 100 ki- Bi!'iklet Aj:rnlığınııı tertib et-
lometre mesafe üzerinden ve 11 bi- tigi bisikletli gezilerinin ikincisi bu 
sikletçinin iştirakiyle yapılmış, ko

~ucular a.~ağıdaki dereceleri al -
mışlardır: 

1. - Nuri Kuş (Ankaragücü) 
3 saat 10 dakika. 

2. - AH Ersoy bölge Sanat o
kulu tekerlek farkiyle. 

8. - Hasan (Ankaragücü) iki 
boy geride. 

4. - Nazmi (Ankaragücü) te
kerlek farkiylc 

~. - Alaeddin (Ankaragücü), 

hafta IWmesut'a gidilmek ı::uretiy

le yap!lmıştır. Yi.izü mütecaviz 
bisikletlinin iştir.lk ettiği buglinkü 

gezi çok güzel bir havada cereyan 
etmiş olması itil)[l.ri.de baştan :-;ona 

kadar nc~'e içinde geçmi~tir. 

Beden Terbiyesi Genel Direk

t.örünün de iştirak etliği kafile, sa

at tam 10 da gtadyomdan hareket 
etmiş ve yolcla birkaç mola vermek 

(Sonu 7 inci sayfa.tfa) 
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Kazıkcının Yürükoğlu 
ile . Yaptığı Güreş 

İki Hasım, Halis . Türk Güreşi Olan 
'' Karakucak,, Boğuşacaklardı 
Zaten; Akkoyunlu namını taşı~ 

ması Bekirin Deliormanlı olmaktan 
ziyade Sıvash olduğuna delalet eder. 

Akkoyunlu devletinin Rumeliyf 
uzanmış bir hududu yoktur. Tama· 
mile Şarki Anadolulu olan Akko· 
yunlular halis Türkmendirler ... 

Binaenaleyh; Akkoyunlu Bekirin 
Deliormanlı olmayıp Sıvaslı olduğu 

daha ziyade akla karip olduğu gibi 
merhum Deli Muradın otuz sene ev
vel bana söylediği ile Sıvasta yaptı. 
ğım tahkikat ta Akkoyunlunun Sı. 
vaslı olduğunu göstermeğe kafidir. 

Netice; Akkoyunlu lakabı, her 
şeyi halletmeğe kafi bir delildir. N~ 
ise; biz şimdi Akkoyunlu hakkında 

bildiklerimizi yazalım. 
Akkoyunlu Sivastopol 1270 mu

harebesine kadar, Samsun, Havza. 
Ordu, Amasya, Tokat, Çorum, Ka'3- ı 

tamonu havalisinde b1.1lunan ne ka- 1 

dar baş pehlivan geçinen kara kucak 
güreşen güreşçi varsa hepsini yen
mişti. 

Bundan doksan sene evvel, Hav
zada Ayı boğan namile meşhur bfr 
pehlivan varmış ... 

Tokatta da Yürükoğlu, !{asta· 
monuda da Kel Hasan diye sayılı 
pehlivanlar mevcutmuş... 1 

Akkoyunlu; Civarda bulunan 
pehlivanları temizleyiy ortaya çıkın
ca ayan ve eşraf hıza gelerek, Tokat 
heyleri Yiirükoğlunu Zaloğlu Rüs
tem gibi 6ıva::ılıl11.n11 onune surmuş
lcrdi. 

Sıvas beyleri de ayaklanarak 
Akkoyunlu Bekirin, Yürükoğlu ilt! 
çarpışmasına karar vermişlerdi. 

iki taraf beyleri mü~akereye gı
rişerek nihayet, güreşin Sıvasla To
kadı birbirine vasleyliyen Kaz ova
sında yapılmasına karar vermişler
di. 

Yürilkoğlu çok kuvvetli bir peh
livandı. 

İki hasım, halis /Türk güreşi o. 
lan yağsız karakucak boğuşacaklar. 

dı. 

Türkler, Anadolu yaylalarından 
ta, Mançukoya kadar yağsız ve her 
taraftan tutma güreş yaparlar ... Bu 
güreşin ismine Anadolulular kara~ 
kucak derler ... 

Karakucak pehlivanları ayakla
rına kisbet ve mayo yerine keçi kı
lından dokunmuş sıkı bir zıpka gi
yerler ... 

Karakucak güreı,ini Rumeli Türk 
leri de yaparlar ... Rumelililer bu gü
reşin ismine, haı man gii.reşi derler. 

Ne ise: AkkoyunJu Bekir ile Yü
rükoğlu karakucak gilre~eceklerdi 

Ne Amerikan serbest güreşinde 
ve ne de alaturka ve alafrangada 
mevcut olmıyan oyunlar karakucak 
güreşte vardır. 

Mesela; çoban teknesi, teneşir 
patlatan, karakedi, kolbastı, burm::ı 

gibi oyunlar cidden şaheserdir. 

yüz koyunluk bir sürü ortaya koy. 
muşlardı; , 

'l'okathlar <ia, Sıv~hlar gibi yüz 
koyun koydular. Ortada, ikiyüz da.. 
varlık bir hediye vardı. O zamana 
nazaran böyle bir hediye oldukça. 
bir para idi. 

Sıvaslılar, Akkoyunlulanndan C· 

min oldukları gibi Tokatlılar da Yü
rükoğullarından emin idiler. 
. Güreş bir cwna. günü namazdan 
~wnraya kararl~tırılmıştı. 

Güreşten bir kaç gün evvel Sı
Vfüı ve Tokat ayan ve eşrafı Kaz o
vasının ye~i1 kavak ağaçlarının altı. 
na çadırlarım kurmağa başlamış
hır.dı. 

Cuma günü, otuz bin kigilik bir 
halk kitlesi Kaz ovasının sulak ve 

yeşillik bir yerinde cuma namazını 
kıldıktan sonra, çadırlarına çekil· 
mişti. 

Sıvas valisi, Tokat mutasarnfı 
pehlivanlar do1ayısile ortada bir kar 
gaşalık olur vchırnk: r. • 
tiye1eı-le muhafaza altına almı~tı. 

Hail:::, pehlivanlarına o derece 
merbut idi ki, birinin mağl\ıbiyeti 
her şeyi altüst edebilirdi. 

Karakucak güreşte davul ve zur
na olmadığından her iki pehlivan 
tıpkı Amerikan serbest güreş mü
sabakalannda olduğu gibi sessiz ve 
sadasız çarpışacaklardı. 

Pehlivanlaı·, güreşe başlamadan 
evvel Sn·as binicileri meydan yerin~ 

de muhtelif oyunlar gösterdiler .. ve .. 
cirit oynadılar. 

Tokatlılar da Sıvaslılardan aşağı 
kalmadı. Onlar da mahirane at se
ğirttiler ve cirit oynadılar. 

Bütün bunlar güreşe başlamadan 
evvel iki hasım pehlivanı heyecana 
getirmek için yapılıyordu. 

Nihayet; pehlivanlar ortaya çık 
tılar ... Evvela, meydana Yürükoğlu 
çıktı. Arkasında siyah keçi kılından 
örülmüş kısa bir don vardı. 

Bu, donun beli o derece sıkı bağ. 
lanmıştı ki, pehlivanın karnına kay
namış gibiydi. 

Paçaları da tıpkı bel kuşağı gibi 
baldırları üzerinden sım sıkı bağ
lanmıştı. 

Bu suretle bağlanış, karakucak 
güreşte usulden idi. Hasım pehliva
nın elile, belinden ve paçasından 
kavramaması için kuşaklar nekadar 
sıkılmak lazımsa o derece sıkılırdı. 

Yürükoğlunun uçkur bağları sım 
sıkı bağlı olduğu gibi ayağındaki 
don de el ile kavranmıyacak derect}
de uyluklarına yapışıktı. 

Tokatlılar, meydana çıka" peh, 
livanlarmı durmadan alkışlıyorlar· 
dı. 

Biraz sonra; Akkoyunlu Bekir 
de ortaya çıktı. Ayağındaki donun 
rengi bozdu. O da, uçkurlarını kas
mıştı. 

Karakucak güreşte hasmın iki 
omuzu ve kürek kemikleri yere değ·
dikten sonra yenik sayılır. Bu gü· 
reşte tetiklik ve çeviklik başlıca me
ziyetlerden biridir. 

Meydana çıkan bir ihtiyar iki 
. pehlivanın sırtlarını okşadı. tkisinf 

el, ele verdi ve bağdaştırdı, ve.. şu 
sözlerle ikisini de teşçi etti: 

Bugün bile bütün Anadolu kara
kucak güreşir. Yağ güreşi bilmez ... 

Yağ güreşi, Anadolunun yalnız 

Ege mıntakasının muhacir iskan e
dilen kasaba ve köylerinde caridir. 

İzmir efeleri... Aydın, Balıkesir 
ve havalisi dağlı köyleıi katiyen ya.~ 
güre!?i nedir bilmezler ... Hep kara-
kucak güreş yaparlar .. . 

HUiasa; Akkoyunlu da Tokath 
Yürükoğlu da yağ güreşi nedir bil-

mezlerdi ve Kaz ovasında yapacak
lan giir0:ı te karakucak olacaktı. 

Sn n~;iı:nr, gulip gelen pehlivana 

- Allnh muininiz olsun ... 

(Devamı ı•ar) 

00 :Hl atı 

TASHiH 

Di.inkü tefrikamızda sehvi ter
tip olarak Kutuoğ!u Koca İbrahim 
Pehlivan yerine katrancı d!ye ya
zılmıştır. Halbuki katr:ıncı Su! -
tan Hamicl devri baş pehlivanların
darıdır. Sonra; ka traııcı Sh·aslı 
değile.lir. Kırkprna:·dn Kazıkçı Ka
rabekiı'İn &üı·şi Kuh.:oğlu 1brahin1 
pehlivanlardır. Okuyucularıma be
yanı itizar ederim. 

M. S. K. 
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_ iKTiBAS VE TERCÜME HAKKI MAHFllZDUJ;f 

Er"1enilerle Harp 
Efmeniler Çarpışmalarda Mertçe 

Hareket Etmiyorlardı 
Eller· Gecen Silahsız Halkı ve Hatta Kadın ve 

ıne . l 
Çocukları Süngülilyor, Yakıyor ardt 

. . .b. ktı Bereket versin 
tşler benim tahmınım gı 1 çı · 

Sans boğ · daki yerli kürtlere. Bize çok şey a azı cıvarın . .. . h d · 
kazandırdılar ve Erzincan kurtuluşuna muhım e ı-

)'eler eklediler. Şöyle ki: ·usı · 
15 şubat gece saat 2 de Şarki Dersim mı erı 

"-- . Petri" hanları ve ~sa garp mahrecınde bulunan ~ 
Surprane baskın yapmışlar. Ermeniler hanları. ya~a
l'ak kaçmışlar. 12 maktul bıra.knuşlar. Dersımliler 
lakip etmişler. Çaykum civarında Ermeniler ~u~a
~emet etmişler. Fakat yerli kü:rt halkı oradaki kop-

"rüyü yakmışlar ve arkadan Ermenilere baskın. Y~P-
rt•olft- Er ·ı 200 den fazla maktul verdirmt§· 
~-, menı ere San h n· 

lf'tdir. Ermeniler geri yolunu açarak ve sa . a . 
\arında Dersimlilerin muhasara ettikleri ~rmenıl.~rı 
ile kurtararak çekilmişler. Fakat dar bogazda kop-

'?ü<ien başka yol olmad)ğından 4 ~a, 2 cebel to:u, 
~ ınakineli tufek, 6 yol otomobilı, ve 50 adet c p. 

bane ve erzak arabalarını yol üstünde bırakmışl~r. 
Şaı-Jci Dersim milisleri de dağılınİ§, tahminim ve~hıle 
'talanlarını yaparak Dersim yolunu tutturmu~lar· 

(1918) 1SS4 şubat 14 saba.hı kolordumun va.zl

Yeti §Öyle idi: 

y,. 

ta~e vaziyeti rl•.ılayısile çok hesaplı hareket edi· 
yorduk Kolordtmun günlük i~tiyacı 1~ ton ye~ .~e 

· ecek idi. Gerilerde bıraktıgımız kıt alarm butuıı 
r~yvanlarından da nakliyatta istifade ediyorduk .• 

Günün mühim meselesi, bu kış kıyamette kıta· 
kt B nun i"in mıntakadan larımı açlıktan koruma ı. u ~ 

· b"l ··m kadar mıntakaya ilerlemeğe ve beslıye 1 ecegı 
kıt'alarla yürümeğe mecburdum. 

İsi talihe yani uluruna bırakamazdım. Fakat he
saplı hareket etmek şartile yapacağımız baskınlarla 
l:>elki bazı yakılmamış erzak ambarlarını ele geçirmek 
taliine de mazhar olabilirdim. 

Ordu kumandanlığ daha ihtiyatlı hareket cdi-

rordu: En ileri emniyet hattımızı, Sa~sa bo~azı g.a~p 
mahreci gösteriyordu. Halbuki Şarkı Dersım mıhs-

1 
. . S hanlarında Ermenileri sardığı haberi 

erının ansa 
üzerine ben Halit bey müfrezesini boğazın şark mah-

recine kadar si\rmüştüm. 
15 şubatta Sansa boğazına hakim olduğumuz-

cfan bütün Erzincan vilayeti toprakları kurtulm~ş 
oldu. Artık Ermenilerle hesabı Erzurum ovaların :ı 
görecektik. 

• • • 
Ordu kumandanı emirlerinde (Düşman) tabiri

ni kullanıyordu. Askeri ıstılahta dü~man, h~:b:ttiğ~
ıniz bir devletin askerine denir. Halbuki hukumetı-
miz henüz Ermenilerin istiklallerini tanımamıştı. 

Bundan başka Ermeniler bir devlet ordusuna 

yakışır tarzda mertçe hareket etmiyorlardı. Ellerine 
geçen silahsız halkı ve hatta k.ad~. ve ç~cukları .me
mede süt emenlerine kadar- silngulliyoı:lar veya ev-

'iel'e dolclurup yakı;"lrlardı. Bunun için (Dt\şman) 
tabiri verine (Esk.va) denilmesinin muvafık ola.
ca<Tını ~e bu tabi~in ordumuzun mane\·iyatına da iyi 
te~r edeceğini ordu kumandanı Vehip paşaya teklif 
ettim. Bu teklifim memnuniyetle kabul olundu ve ar· 
iık Erzincandan sonra emirlerde ve raporlarda Er. 
meni ordufiU hakkıuda düşınan yerine eşkıya tabiri 

~ullanıldı. 

BiR BASKIN YAPMAK iHTiYACI -. 

Erzincanda esir ettiğimiz Rus zabitini birlikte 

bir çay içmeğe davet ettim. tstediği yere gitmekte 
serbest bırakacağımı da söyledim. Hiç ümit etmedi· 

ği bu insani hareketten çok mütehassis olan bu Rus 

zabiti ştikran borcunu şöyle ödedi: Rus erzak depo

larının yerlerini haber verdi. Haritamı açtım: Bir· 
likte bu yerleri işaretledik. Buraları Kargın, Zakeria 
Bican'dı. Buralarda muhafız sıfatile bir kaç Rus za

biti de bulunuyormuş. 

Belki fazla ileri fırlayışa müsaade etmezler, kor· 

kusile ordudan müsaade almağa lüzum görmedeu 

Sansa mUfrezesi kumandanı Halit beye 15 tJUbatt~ 
bir baskın hareketi yapması emrini verdim ki hül&, 

sası şudur: 

"Kargın • Zakeri - Bican'da. külliyetli erzak ile 

dolu ambarlar bulunduğunu ve bunların bir kaç Rus 

muhafızı bulunduğunu haber aldım. Mahalli aşiret. 

]ere sebükbar cess•ır nizamiye efradı terfik ile ora .. 
ıarı baskın ile elde ediniz. Esir dilecek Rusları mi· 

safir edersiniz. Oralarda ve civarlardaki erzakın da 
za.yi elmasına meydan vermeyiniz ve neticeyi seri 

bildiriniz.,, 

Halit beyle seri muhabere için şosa boyunca gi

den telgraf hatlarını da hemen tamir ettirdim. Er· 
zlncan depolarında okadaı: çok telgraf malzemesi 

elimize geçti ki tleğil un.luuıuz.uıı, \Jütün nıo-1ol<Gti01 

ihtiyacına bile yetişir. 
Halit bey, verdiğim vazifenin ifası için bir avcı 

bölüğü ile bir miktar milis ve bir kaç süvariden mü. 
.rekkep bir müfreze göndermiş, müdafaasız bulurs:l. 

Kütür köprüsüne kadar işgal edecekler. 
Bu vazifenin ko1ay yapılması için (30) uncu fır

ka süvari bölüğünü de Halit beyin emrine gönder

dim. 

• • • 
ötede berideki bir çok halk şehitlerinin gömül· 

mesini, kasabanın temizlenmeı:ıini ve külliyetli mü

himmat ve erzak depolarının muhafazası için 36 ınc1 

fırkadan iki taburu vilayet emrine verdim. Her iki 

fırka istihkam b<H:;kleriyle de Erzincanın cenubunda 

Ermenileri!l ta:ıriı ettiği Fır~t köpriisünü tamir et

tirdim. 

16 şubatta karargahımın ikinci kademesini ve 

seyyar hastahaneleri de Refahiyeden Erzincana yola 

çıkardım. 

Bugün solumuzdaki ikinci Kafkas kolordusile 

Sipkür şimalinde'k ' 3andulada irtibat hasıl oldu. 
Sansa boğazının 30 kilometre kadar şimalindeki 

Pliik mıntakasınca :~oo kişılik bir Ermeni kıt'asile bir 

iki de makineli tüf··1derinin bulunduğunu haber aldı
ğımdan 9 uncu fırkadan Kuşmaşata bir taburla sü· 

vari bölüğünü gönderttim. 
Bu gün ordu kumandanı Vehip paşa da Erzin· 

cana geldi. Dondurucu bir soğuk vardı. Askeri idadi 

mektebi şimalinde kendilerini istikbal ettik ve bir. 

likte karargahımın bulunduğu askeri daireye geldik. 

Daire önünde halk ta toplanmıştı. Vehip paşa halk'l. 

hitabesinin sonunda şöyle dedi: 

"Erzincan kasabası gibi bütün Erzincan havah
sinin de pek seri bir darbe ile işgalini temin eden 

Kazım K:ırabekiri yalnız siz değil, evlat ve ahfadmız 

da unutmasın!,. 

Bu büyüklük karşısında kumandanımı ve halkı 

'1ürmetle se18.mladım. "Bu kahramanlığı yapan or

dunuzun fedakar ~\ latlarıdır.,, diye verdiğim cevap, 
halkın candan haykırışlarına, alkışlarına ve hıçkt· 

rıklarına karıştı. 
Gerçi matemsiz ev yoktu. Fakat vatanııı bu par-

çası artık kurtulmuştu. Bu iki zıt tesirin altında hal. 

kın kederile sevin ·: karışıyor, göz ya~larile alkı!;lları 

bizi heyecana getiriyordu. 
tşte 16 şubat 1334 (1918) de askeri dairenin 

önünde halk göz yaşlarını bu suretle dökerken biz 
de yakın günlerde Erzururnun kurtarmağ·a and içtil:. 

(Devamı yar) 

Deniz ve Denizcilik: 

-IS yol Donanm 1 a 
32 Ay Devam Eden Dahili Harpten 

Ne Vaziyette Çıktı ? 
l 1 SPANYADA dahili harp 

başlamadan evvel İspan .. • 
}'Ol ıbahriyesi A vrupada batın ıayı.. 
Jtr bir kuvvetti. Lakin iki sene. 
dc·ıberi bu talisiz ülkeyi kana bo
yayan kardeş boğuşması nasıl 

biıtün memleketi bir barabezare 
e~vırmişse bu keşmekeşlerden a. 
lc!Umum İspanyol donizciliği ve 
hassaten İspanyıa dahili harbi baş
!.·madan evvel İspany.ol bahriyei 
harbiyesi kısmen kudret ve kıymeti 
darbesini kay.betmiş (2) dane di· 
ritnod sınıfı saffı harp i'emlsl He 
;;· 11 sistem (10.000) ton1uk (2) 
Jr: ·n~aı.ör, denizaltı gemisinden, 
(J b) gambottan ve bir hayli yar
dır:.cı. sefainden mürekkepti. 

Dalaill harpte aakatlaaıa f•milerden •Jaime• zırhha. 

Dahilı harp ba~ladıktan sonra 
ı.u gemilerden bir kıf!mı genera1 
"Yranko" tarafına ıeçti, diier bir 
kb"nl dıa Madrid hiÜcumetine sadık 
kEJ Jdı. Bir taraftan kara İspanyol 
orllulan biribir)eriyle boğuşurlar
ken denizlerde de ayni millete 
mensup harp gemileri biribirlerinf 
imhaya utraı,ıyorlardı. 

Vakıa milliyetçi ve hükumetçi 
İspanyol gemileri arasında vasi 
mikyasta bir deniz muharebesi vu
ku bulmadı. Her iki taraf yekdl
ğerini daha ziyade hava hücumla
rjyJe ve denizaltı baskınlariyle 

?.edelemeğe uğraştılar. Meseli 
milliyetçilerin en kudretli vahidi 
harbi olan (10.000) tonluk "Ba
lear" kruvazörü torpi.tolauarak ve 
havadan bombalanarak batml -
mıştı. (8) tane (20) santimetre-

r 

YAZAN: 
A. C. Saraçoğl 
hücumuna uğradı. HükO.metçi I 
muhrlbe İspanyol sularına varmak 
mukadder değilmiş ki bütün kuv
vetiyle çarpışmasına ve hamil ol
duğu bütün torpitoları endaht et
miş olmasına rağmen dtişman1ann
dan yakasının kurtaramadı. Diier 
taraftan son süratle seyrederken 
millici gemilerden "Vulkıano" ya 
sancak baş omuzlu(rundan bindir
di ve "Vulkano" nun sancak bor
dasını süpürdükten sonra Avrupa 
burununda baştan kara ederek sığ
lığa oturdu ve bu suretle dii.şman 
eline geçmekten kurtulmuş oldu. 

Hükfimelçilerle millJciler ara
sında cidal devam ederken hangi 

Hükiimetçi «Jo5e Luis» tente altında gııli tamir edihrken 

1-erdeki Cumhuriyıtçi zabitan, ef
rat ve sivillerin lapanyaya avd&t
te veya Tunusta kalmakta tamami
le serbest bulunduklarını söyledi. 
Hükumetçilere aid olup dahilt har
bin Uk aylarmda sakatlanmış o
tlan "Jaime" zırhlısı da "Oran" 

yakınında Fransız memurlarına tes 
lim olmuştur., 

Demek oluyor ki dahili harp eli

nasında bir saffı hıarp zırhlısilt!, (2) 
büyükçe (1) tan• de hafif kruva
zör ve son sistem muhriplerin he
men heptıi hUkumetçilerin elinde 
bulunuyordu. 

Geneı·lll Franko tarafını iltizam 

etmiş olan gemilere gelince buıı
ladran ikisi (10.000) tonluk, biri 
büyükçe, diğeri hafif olmak üze-

re dört kru\•azörde·n ve müteaddit 
yeni mayin dökücü vahidi harpler-

den ve denizaltı gemilerinden iba
rettir. Ancak şurasını ilave ede-

lim ki General Franko hükümeti 
elinde bulunan gemilerin hemen 
hepsini elden ge_çirerek yenileş_tir
mış, Kaz.a nlarını degıştirtmış ve 

hilkümetçilere nisbetle daha za~ 
yıf olmakla beraber ı;ancağını taşıt-

tığı bu gemılcre iyi bakmış ve bu 

sayede deııızlerde h akimiyetini te. 
min eclebilıniştir. 

Bütün bunlara rağmen İspan~ 
yol bahriy~ ı harbi) esi dahili harp 

iifet i ııd eıı bir lı üyitk zırhlısını, (10) 

bin tonluk bir krU\·azöriinti, müte

addit küç iik g emilerini kaybetmiş 
bir halde ı: ıkmıştır ve yeniden be~ 
lini doğrultınası bir hayli para ve 
zaman işidir. 

lik, (8) tane (13) santimetrelik ı 
yüksek zaviyeli topla mücehhez 
olup sürati saatte (33) mile varan 1 

bu geminin zıyaı o zaman milliyet
çiler için ne kadar mahsus olmuş
sa bu gemiden mahrumiyet artık 
sulha ve sükuna kıavuşmuş olan 
İspanya bahriyesi için de o dere
ce ağır olacaktır. 

gemilerin hangi taraf bayrağı al- ========================= 
Bir esrar kaçakçısı 

tutuldu 

İki rakip deniz kuvvetleri ara
~:;ında vukubulan tek tük muhare
beye gelince bunlardan biriı:;i 938 
yılı Ağustosunun (27) sinde Mad
rid hükumeti deniz kuvvetlerine 
mensup "Jose Luis Diez" muhribi. 
le millici harp gemileri arasınd·a [ 
Cebelüttarık boğazında cereyan et-ı 
nıişti. Hükumetçi muhrip Fra1m1-
da "Havre" limanında tamir edil- , 
dikten solU'a İspanyol sularına dö
nerken Cebelüttarık boğazmdıa 

mfüici harp gemilerine tesadüf 
etmiş \'e iki taraf arasında şiddetli 
bir ateş başlamıştı. "Jose Luis 
Diez" harbın sonunda fena halde 
hasarzede olarak Cebelüttarık'a 

tını.la harbettiği kat' iyet Ye sara

hatla malüm değildi. Çünkü her 

iki taraf da, pek haklı o!aı·ak, ha

kiki kuvvcı ini gizliyordu. J,akin 

bundan bir ay kadar evvel hükı1 -

metçi deniz kuvvetleri "Bizerte" 

limanında Fran~ızlara teslim ol

dukları zaman :.\Tadricl hükumetine 

sadık k·alan gemilerin "Libertad" 

ve "Servante,'!" isimli iki eş kru

vazörle (bn kruvnzörlerden üçiin

cüsü• olan "Cervera" millicilerin 

ba~·ı·ağı altında döğüşmü:;ıtür) ha

fif bir kruvazör olan "Mendez Nu

nez" den ve İspanyol donanması-

11111 en son si!item muhripleriııden 
(8) taııesinden iburet olduğu ta
hakkuk etmiştir. 

Hükümetçi geın ilerin "Bizer -
te" limanına inmelerine şahid olan 

bir İngiliz denizcilik yazıcısı di -
_vor ki: iltica etti ve burada yeniden tamir -

edilmeğe ba~landı. "Lim.rna gelip teslim olan hü-

"Jose Luiz Dicz" netameli bir 
gemi olduğu anla~ılıyor. Çünkü 
Ağu!'ltos deniz muh,Lrcbesinden son 
ra Cebelüttarıkda eı_.ı aslı tarnira~ 

gören ·bu muhrip l!l38 yılı son teş
rinin otuzuncu «tk~amı karanlık 

basar basmaz Cebı>Hittarıkdan ay
rılarak :J1acll'İd hiikfını elinc aid yo
lunu tuttıı. Lakin C'c beliittaı·ık su
larında muhribi gbz liye ıı ve mtite
macli kal'J.kol ya pan General Fran
ko bayrağmı hamil ' 'Jup itcr" 8Inıfı 1 
döı-t mayin dökücü harp gemi: ini n 

kfimctr.i İspanyol gemileri kıdemli 
bir sü\·aı·iı.in kum::ınd::ısı altında 

bulunuyorl:mlı ve çok bakımsız 

bir halde idiler. İ::.panyo l fırkai 
bahriyesi kuma ndanı "Bizerte" Jj. 

nıan reL..;i n i ıı ıe: li m ~aı·thrının hep

!'İ ni kaL ul etti. Ge nıilcrcl eki mii

h irn mat C<'J)h aııe l i kl erd eıı ç ıkarıl

d ı . topl a rı n !\amaları alındı . Tu

llll"taki Fr>msı ~ uımımi \"ali si bana 

teı;'im ola•ı bu gemiler in Genera l 

Fr.ınkoya :ıi d ol d uklarını ve gemi-

Küçükpazarda oturan Hasan 
oğlu Hamdinin vaziyetinden şüp

helenen zabıta memurları üzerinde 

j'aptıklan araştırmada 20 santig. 
ram esrar bulmuşlardır. Hamdi 

derhal yakalanarak hakkında tah
kikata başlanmıştır. 

Saati çarpan yak•landı 
Heybelide oturmakta olan Ra

sim Algol isminde biri Sirkecide 
dolaşırken sabıkalı Ahmet oğlu 

ŞeYki tarafından saatinin çalındı
ğını iddiıa ederek emniyet mitJür-
1 üğüne müracaat etmiştir. Bunun 

üzerine sabıkalı yakalanmış suçu

nu itiraf etmiştir. Rasinıin saati 
istirdat edilerek kendisine veril • 
miştir. 

Sarho,lukla kendini 
Y•ralamıt 

Dün gece Bo8tanbaşı Dalgıç so
kağında oturan Hayri Demir ismin

de biri kendini bilmiyecek derece
de içtikten soıım evin yolun11 tut
muştur. Fakat clı:;-arıda i~tiği yet
miyormuş gibi eve geldikten sonra 

da i~meğe de,·nın etmiş ve bir müd

det ı;onra kendini bilmez bir hal

de etrafa sal<lırarnk camları yurn

ruklı:ımağa başlamıştır . Neticede 

elleri hik·klcr inden yarnh.nmı~ ve . . 
haditıe mahalline yeti~en zabıta 

memurları tarafından Be)'u,A'lu hn! 
tahane ine kaldırılmıştır. 



..... 
Olduia ,.. llDdeWi: Sonra 

deli gibi telefona IUlldı. ~t her 
Jsdaa,ralMat" 

- Hayır. 

-Yok. 
- G&medik .. 

-Anıda - .: 111 l9Ç" jpi. L-

Odaıllta Klzıla Faallyall 

c--- .., ..... ~ 
a1iJeU,e balwamattadır. Ba lfİll de 
....... .......,.tıJunin 

.-...-_._ 9'ıll--• .......... Ve dip' taraftan 

.-...ıı. bandf.n 1*as ""' OclemiP plen 

....... Udilel ........... -........... ,.._.., ... 
<Wt .. ~ ---heetek&r 
tema1J BaJdnn• hatıle• (Y~· 
gi) ilıimli operıetle ....... 

.... Wllıldk -----. .... 
hwaa Qjba Abnlll Abo)' idare et.. .-.. 

IUar 

Muhll8 S.MJtattia trupu tklemit 

~ hıla7 iDenfaatine 
Efenin ... Babr için. KlSJe d&ı6'. 
()pare~ Oy&amll ye aJkıelan• 
llU§lardlr • 

PazarteBI cUnl1 alcpnu da saat 
18 cim 21 e kadar l8hriDdr 11a1Wri 
tarafmdD, lmaltli ........ ~ 
ile - ........ ..,.,.. wnı-
ailtir. DaJ)8 .ı.•wta aut 1Lat1 
aa da~~ ._.. 11,o\\ı 
davetllı.re JloUerlıl <Zor ıalh) 
adlı komediyi temail etmiflerdir. 

• • 

. •·••· .. 
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GRiP - NEZLE - KIRIKLIK - SOGUK A[GINUGI - ROMATİZMA - NEVRALJi - BAŞ - DiŞ 
ve bütün ağrıiarı derhal keser. İsim ve markaya dikkat. NEVROZIN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz . 

{ 1 
., i 1 1 

1 1 

/ 
\i 

Soğuk algınlığı, Nezle Ye teneffüs 
yoUarile geçen hastalıklardan koru, 
grip ve boiaı rabatsızJıklarında, ses 
kısıkhtında pek faydalıdır. 

, ı 1 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden : 

iL 

6497,54 lira keşif bedelli Basımevimiz istrolipi atölyesi in,:ıatı için 

kapalı zarfla yapılacak· olan uksiltmeye 80 mart 1931 per.şembe günü 

istekli zuhur ttmemiş olduğuntlan ek:ıiltmenin 11 N'igan 193U günü saat 

15 e bırakıldıj• . 

Muvakkat ;;eminat 488 liradır. 

Şartname ve diğer evrak Basımevi idare komisyonu başkanlığında 
rrorlilebilir. 

İsteklilerin, en aı 6,000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair, idal'elc

ı inden alınış ol-duki::ı.ı·ı \ e ikalarla İstinaden İstanbul Vila~ etinden alın

mış ehliyet ve 939 yılı.ıa aiL Ticaret 0<.lası vesikalarını da komisyona tevai 
etmeleri. (2146) 

• • -
. 1 

Hazımsızlık, Şişkinlik, Bulantı, Gu, 

S:ınc~, Mide Bozukluğu, Barsak 

ataleti, i N K I B A z 
Sarılık, Safra1 l< araciğer, 

M İ D E ekşilik ve yanmalarında 
ve bütün M 1 O E, Barsak Bozuk-

luklarında kuUanınız, 

Horos markasına dikkat 
Son derece teksif edilmiş bir toz olup yerini tutamı ya ll mümasil müs- ı 

fahzarl~rdan daha, kol'1y ve daha kat'i bir tesir icra eder. 

~--····-··-~·---···"-·-····' ~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~ 

. ·--------------------..... İ 1 Rıza KOŞKUN 
1! 1 - BASIMEVİ 
ı : -
i tst.anbııl: Vilayet Kar~ısı No. 21 
i Kitab, Mecmua ve her türlü 
İ tabı işlerini en temız, en gü· 
• 1 zel ve en ehven ~eraitle seri bir r : . • surnlte ~apar. ı 
• • ~ . 
.. •••••••••••••••••••••u•~ea•••••••••••• 

~S){i ,»-H AilO.:. 

s~s .. Işık Kıtap Evi 
Yeni Sabah Gazete.sile diğer 

.JUuH'ık ve Ha t !ık Gıızetelerin 

Satış e kezidir 

}t!!ediyesi Ilanları 

muhammen kirası ilk teminat 
Senelik 

F'lol'ynda Flı>rj'a çarsı::ıında N. 3 dlikkiuı 300,00 
80,00 

22,50 
6,00 N. 2:! ,. 

TORK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 
Altıncı Keşide; 11-Nisan -939 dadır. 

BUyUk ikramiye; 200.000 Liradır, 
Bundan başka 40.000, 25.000, 20.000 
15.000 10.000 liralık ikrami
yelerle ( 200.000 ve 50.000) 
liralık iki adet mükafat vardır 
DiKKAT: 

Bilet alan herkes 7 Nisan 939 gUnU akfa
mına kadar blletlnl değlştlrmlf bulunmalıdır •• 

inhisarlar l1. Müdürlüğünden : 
.............. IZB ................... :ıGillil.._ ..... . 

l - Matluba nıu,•afık çıkmadı rından dolayı reddedilen ve yerine 
l>a';\k:ıra mülıayau. edilmiş olan 48 adet Dekovil arabası ve tekerleği 
farkı fiatın tahsilini temiııen müteahhıd he1'ahına ve pazarlıkla satıla
caktır . 

II- .Muhammen bedeli 120 lira ve yüzde 15 lemiııatı 18 llradn·. 
III - Pıo:arlık 13-4-u3·9 tarihinde .aat 14 de Kabataşba leva

zım \ c miibay:ı.at şube indeki salı:;: komisyonunda yapılacaktır . 
rv - Mallar her gün yukarıda 6İizU geçcıı :;:uhecle gfü·ülebilit'. İs

teklilel'in pazarlık için tayin edilen gün ve .~atte ) uzde 15 teminat 
ııaralnl'iyle nıezkıir komisyonu gelmelel'İ. (20G7) 

* 1 - ldaı-emizin Cibali f:.ıbrikıı:-ı Ganıjı önündeki rıhtım tahkima-
tı işi ımrtııamc ve plirnı nıııciuince pazarlık u.mliyle ~k,,;iltıneye kon -
mu:;:tur . 

il - Keşif lıetleli 49n,3o lira mu,·akkat temin:ıtı 374.80 liradır. 

III -Pazurlık 6-TV-039 per~eml.ıe giınil saat 11 de Kabataşl:ı. 
Levazım ve l\f übnyaat şube ,j mi.idüriyctinrlcki alım konıisyonunda yapı
lacaktı. 

n· - Şartname ve plfınlal' her gün 25 kuruş mukabilinde yuka
rıda fi7..ü geçen şuhedcn alınabilir. 

V - frtt!klileriıı ck~iltmc için tayin edilen gün ve snatte yüzde 7,5 
guvenın paralariylc me:zkür kornisyoııa gelmeleri. (3002) 

• 
pın n 

20000 ,, 6,5X32 m/m lflma demiri 

2500 ., Diş üstü 13,50, di~ dibi H>.90 m / m "25,4 m/m ~ı .:. .,. 

rede on bir diş somun 

15000 ,, 16 ın/ın yuvarlak demiı' 

1500 ,, 1,5X1000X2000 mim d-etn1r saç 

450 ,, 10X25 m/m yuvarlık başlı demir perçin çivisi .. 
1285 ,, 0,5X20 m /m demir çember ... · " 

200 11 60 m i m boyunda ambalaj çivisi 

12000 adet 12,5X100 ın/m 4 köşe ba(Jh ağaç vidası 

Fabrika ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle cins, cb'ad ve mikdarı 
yuk::ıl'ıda yazılı dokuz kalem eşya satın alınacaktır. 

;.\ıluhammen bedeli 7239 L. 15 kuruş, muvakkat teminatı 542 Jil'a 94 
kuruştur. 

Eksiltme 14-4-939 tarihine rastlıyan Cuma günü !'laat 15 de 

yapılacağından talip'lcriıı şartname ve teferruatını görmek için her 

gi.in Fabrika kalemine miirac·n:ı.t, eksiltmeye girmek için de kanunun ta

yin ettiği vesaik ile birlikle tcminnt mııkbuzlarını ve teklif mektuplarını 

havi kapalı zarflarını saat 14 c kadar komisyon reisliğind makbuz m:.ıka

bilincle te.:ılim eylcmcleı·i, daha sonra gel irilecek zarfların kabul olun
(3000) 

Sah abu Ahmet Cerna ledciin S A R A Ç O Ci L U 
)fofrİyC\l müdürü: Macit ÇETiN Bauıldığa )'er Mafüaai Ehüzzİ)·a 


