
ROM ANY ADı-'! 

BüJo. Uttı .~·. 21 - Siyasi mahfellcrde 
hat~ ıntıba demokratik rejimin ölüm 
bir ıtıde bulunduğu ve Romanyanm da 
gitt,~~.ğ cenah diktatörlliğüne doğru 

ıgı merkezindedir. 

s yı 
uıınınll!Illlllllllii 

MegJan mulıarebe$i 
olacak! 

Madrid, 21 - Madrid başkumanda. 
nı Miaja, Frankocuların mühim takvi. 
ye kıtaatı göndermelerine kaI'§ı, "Ma.. 
demki böyle istiyorlar, biz de büyük 
meydan muharebesini orada yapaca. 
ğız... demiştir. 
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Halkevleri beşinci f aaii,9et yılında 
l 11111111, 
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1 
&lnı Perapalas otelinde g 

~ tıfen ! er Ye bu otelde ikamet '§ 
1 A-. , Hariciye Vekili Doktor g 

""'ilıı = 
1ttttıl Yemekte yanında aJakoy- ~ 

~r. = 

Dün yurdumuzda otuzbir Halkevi daha açıldı 

Dahiliye Vekili ve C. H. P. Genel Sekreteri 

'D 
1ıı11111111 • i§ 

ıııı ııııı 111 ıııııı ı ııı 11111 ıı1111 ııu ııtU'lllltı ıııııı ııı~ 

~a~ 
o umağaj 

a~ışhrma 
"istiktAI 700 milletten ancak 70 ine nasip olmuştur. TUrk milleti tarihınin 

kurulduğu gUndenberi latikllJ ve şerefini muhafaza ederek ilerlemiştir,, 

İ.ırkç: ~rkadaşlardan biri biri 
Yıl ıçınde memleketimizde 

bııhnadı.51kan kitaplann sayısı bini : 
~ok gı halde eskiden Türkiye gi- 1 

ı.ıyu 
~ tı~. P Yazanı az olan Rusyada -

1 

Ankara, 21 (A.A.) - içişleri Baka
nı \•e Cümhuriyct Halk Partisi Genel 
Sekreteri Şükrü Kaya, Halkevlerinin 
kuruluşunun beşinci yıldönümü ve 31 
yeni Jlalkevinin açılışı münasebetile bu
gün Ankara Halkevinde şu nutku söy
lemiştir: 

Bayanlar, Baylar, 
Yüksek huzurunuzla Halkevlerinin 

dı~llı l'JYatın y\.izlerce milyona var -
ıtk"tl )'aZiyor, ve "Acaba bu mem-
ın. erde h 11 beşinci faaliyet senesini açıyorum. Bu-
~~ı . . a u okutmagw a alı<ııtır -

" •çın :s H lk ı ,. • nunla beraber memleketin dört huca -
tııyor. 1-J~~:apıyorlar~ .. sualini so- a ev erının ğma da 31 Halkevinin açılma töreni de 

tını 1 ·aten evvelce ncşriyfü yapılmış bulunuyor. Sizlerin yüksek 
~;-,ll :dan Türkiyeye az çok ben· şahsiyetlerinizi ve ~ahıslarınızı hürmet-
li, on bır takım memleketler halkı le selSmlarken buradan da oralarda şim-

t>ş v 1 'b• k b . di toplu bulunan yurttaşlarınuza hür-
ltıd~ J • 1 gı 1 ısa tr zaman rogramı o u metleriıni sunuyorum. Halkevlerimizin 
•tl,. b: rnağa alıştıklanna göre bu 

..,. 
1 

çok güzel bir an'ancsi varldır: C. H. P. 
~t bi .. c ~ sual çok yerindedir. Fa - nin umumi reiı vekili ve Türkiye Cüm-
~ ~ o J Kitap gazete okubnak çareleri 
~ Y e geliyor ki okumak iti- bulunacak huriyetinin Büylik Ba vekili İsmet 1nö-

"rı1ıka noktasından Yeni Türkiyeyi * *' * nil her sene huzurunuza gelir, aallhi -
, )'ese d 
"atken e ecek başka memleket Radyolarnnızm sesi bütün dünyadan yettar ve gür sesiyle dolgun ve olgun 
~ ~o~ .. 'Rusyadan ziyade Balkanla- duyulacak fikirlerini hepimize birer birer telkin 

Onij * * * eder ve bir ders halinde bütün memle-t; c·· ne getirmek daha doğru · 
.unJ.:·· R Komedi ve opera müesseseleri, halk kete söylerdi. Bu sene kendisini bat -

'=t i •U usya komşu bir mem- (Sonu: Bcı. ı Bil. 1) 
~b:~ Tü~~~~ ~mrunik~~~~ti_y_a_k_o_~_r_ı_ku~ru_ı_a_a_k~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lar ~~he maliktir ; halbuki Bal
eni Türkiye gibi Osmanlı 

11 
ı b rı ş 1'ırer paı c;a ol -

eraber ondan daha kücük bi-
tnl k ~ 

. ettir. Sonra Osmanlı dev· 
'nde l'·· ki h"k. b" it~ ur er a ım ır unsur 

•k tından vaktile okumak itiya

~ da~ından diğer unsurlara nis
tl a müsait bir mevkide bulu-

~ ~ı:tdı.' Bununla beraber bugün 
rıı .. k llıılyon ni.ifuslu bir Balkan 

l'l.:tinde on altı, on yedi mil -
" 1.lfus]u Türkiyeden kat kat 
"t!S • 

~btıyat hareketi vardır. 
~ a oralarda nasıl olmuş da 

ııt n 1 
~~vk~ ~r yapılmış da halk oku-

~ \ı k 1111 alabilmiştir~ 
ı. oJ~ ~Ünevverleri bu suali bu • 
~ ev 1.ı~ gibi bundan sekiz. on 

tı ~el de sorarlardı. Fakat bu 
lll'ı~ Vabını Ti.irk dilinin okuyup 

ha, tndaki zorlukta görürlerdi; 
rfle..: · · T ·· k h f ~b l ·• Yenne yem ur ar -

fllq 1.l edildikten sonra bu zor -
~erer 

tı"" . 1 ortadan kalkmıştır. Fa-
-Yl'ıYat 
bit d noktasından ortada e -
~\ıy cğişiklik olmamıştır. Hem 
•ııda 1.ıp Yazma bilenlerin mikda

şUn ~.on sene evvele nisbet
'h, p esız birkaç misli artmış 

') "'<!, t ... 
haıd agrnen olmamıştır. · 
dıtt· c ~u vaziyetten erkan ma· 

· Bır rnemelekctte okuma 

ıı 111.1 us 
(1 4! ı;;;i. l) 

bayram 

~ NAr.'!AZI 
S. D . 
7 22 

32 

etimiz 
n 

şeh 
akşam 
·mizden 

21,45 de 
ayrıldı 

Heyet baş1:anmıız Hariciye l•dtibi 
1ımwnişi B .. Me11emenoioğlu 

l'em~\'l'edc Hutayın amQas:.ıı ı mü. 
zakerelerinc iştirak edecek olan he
yeti murahhr.samız diin akşam! i Eks. 
prt'.sle şehrimizden aynlmıştır. 

Dün de }azdığımız gibi he~ ete B. 
• ·uman l\fenemencioğlu başkanlık et
mektedir. 

• • 

He}et; ,Milletler Cemiyeti nezdin. 
de daimi delegemiz B. Necmettin Sa
dık, Profesör Ethem, Profesör .Fu. 
at, Adliye Yekaleti hukuk i~leri mü
dürü B. Şinasi, Milli Müdafaa Ve
kaletinden albay şe,'ki, Merkez Ban. 
"asından B . .Nazif, Hariciye Yekl\
leti kıılemi mahsusundan B, Şakirle 
!katiplerden mürekkeptir. 

Heyet başkanı, hareketinden enel 
kısaca. ~unlan söylemi;itir: 

"Projelerimiz hazırdır. Milzak~. 
relere Cemiyeti Akrnmın tayin etmiş 
oiduğu bir 11ütehassı. ~ıfatile, müte~ 

hassı. ler komitesine iştfrak edeceğim. 
Son Cemiyeti Ak,·am kararını bekle 
mek \'e ona göre hareket edilmek ta. 
biidir,., 

HATAl' ANAl'ASASI HAKKINDA 

lstnnhul, 21 (A.A.) - Hariciye 
katibiumumisi Numan Menemencioğ
lu, Hatay anayasa.."-ı hakkında hiç 
bir gazete~ e beyanatta bulunmamı:;.. 
tır Ye kendisine atfedilen malUmatın 
a ıl 'e esası yoktur. 

1 

va 
o u nereye 
acak? 

Bü ün d ·· nya yeniden silah
nma yarışına girişiyor! 

\"aşinr.,ton, 20 (Hususi - lngil. 
terenin deniz ve hava silfıhlarını ye. 
nidı>n artırmak hususuncla aldığı 

miih ·m knrnrları üzerine yarı re::;mi 
A.merika:ı mahafili henüz ihtiyatlı 

bir ,azi~d muhafaza etmektedir Y<' 
bilhassa Ingiltere ile Amerika arasın
da deniz ı.m' etleri tiakımından mü. 
:.a,·at me_ele"-İne hiı; te.mas edilmek 
ıb4.cnilmemek:tedir. Cum"hurreki Ruz-

Hlt, gazete muharrirlerini mutad ü. 
zere kabul ettiği sırada sorulan sual· 
lere cernp Yermek istememiştir, Bu 
husu:sta henüz salahiyetli hakamlar
la görii~memiş olduğunu söylemiştir. 
Bununla beraber Amerikanın en bii
)iik harp filo.su taraftarı olanların 

İngiltere ile Deniz kuvntlerinin mü. 
saYi bir derecede tutu lma.qı nokta.~ın-

( Soııu: Sa. ! Sü. 5), 

Eminönü Halkevinde B. Agah Sım Levend nutkunu söylerken 

Halk evlerinde Şehrimizdeki 

Yıldönümü dün ize 
canla kutlandı 

e-

Halke,•leri kuruluşunun dün allın· 
cı yıldönümü idi. Bu münasebetle 
yurdun her yerinde tören • yapıldığı 
gibi şehrimizin bütün kazalarındaki 
Halkevlerlnde de büyük tören yapıl. 
mıştır. 

Eminönü Halke\'İ törene sant ı;; 

de başlamı evvela radyo ile Anka
rada B. Şükrü Kaya tarafından ,·eri
len söylev dinlenmi;.;tir. 

Söylev bittikten sonra e' in tören 
için hazırladığı programın tatbikine 
geçilmiştir. llk olarak İstiklal mar. 
şı çahnmıf!, daha sonra evin başkanı 
B, Agah Sırrı Le\'end kürsüye gele
rek beşinci yıl dönümü münaı:;ebetilc 
Halkevlerinin vazifesi ,.e ehemmiye. 
ti hakkında i1.n hat vermiş Ye euüm le 
şunları .söylemiştir: 

··- Halkederi )alnız toplantı fh'. 
tiyacmdan doğan müesseseler değtt. 

dir, Onlar daha yüksek bir ihtiyaca 
tekabül ederler. Biz demokrasi)j 
bir şiar olarak kabul etmiş bir mil• 
letiz. Demokrasi halkın \' C bir kelime 
ile milletin hakimiyetidir. Fıakat 

bu hakimiyet, halka doğru gitmekle 
değil, belki o h:ikimİ)'<'ti daha sahiP. 
n iradeli bir halde kullnnnbilmesl 
için milleti yükseltmekle temin edilir.,, 

B. Agah ırn. bundan sonra Bal,, 
ke,·inin bir ),Ilık faaliyeti hakkmda 
malfımat ,·ermi) tir. Bu malômata; 
nazaran bir yılda Halkevinde yapı• 
lan türlii toplantılara iştirak edenle .. 
rin sayısı 13,13 kişidir. 

:n. Agii.h Sırrı l.e\'endden onraı 
(IJfıtfcn sa,yıfayı 961ri.riniz) 

t:aTara..~aray - Beşikl-0.ş maçında heye.canlı biran 

Diin rıapılan dost ıuk kupası fu!nuvasında 

Güneş- Feneıi, Beşiktaş 
a Galatasarayı , 

• yen 1 
ikı takım da galibiqelinı 7-0 ile temin ettiler 

Yarın F erı er ba hce - Ga 'atasaray, Çarşambaya da 
Güneş • Beşiktaı maçı var 

{)'azısı '1 inci ~ıf~ 
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Halkevleri beşinci faaliyet yılında Halkı okumağa 
ahştırmak 

Bu işin sonO 
nereye varaca 

;v ayanı 1 incide) 1 
ka bir vazife memleketin batka bir kö
ıesine davet etmiş bulunuyor. Oradan 
da o gliul sesi bütün memlekete din -
}ettirecektir. 

)'ak cihanın dö:t tarafına sUrUklenil"'
ler. 

~fületler yalçın kayalar gibi, ya. 
hut k~if ve kompakt . kil kitlesi ha- 1 

Jinde birihirine yapışık: ~·e bağlr olur. 
larM bir varlrk ve bir kudret ifade 

tderler. En·elleri bu kitlenin hac
mı da büyüktü. Bizim kitlemir. asır. 
larca çok büyük kudret ifade clmiş

tfr. Büyümekte ye daha da hüyüme. 
ye namzettir. Fakat ba,<Uca milletle

rin kitlelerile kıya~ edilecek olursa 
hacmi kü~ük görülebilir. O~un için 

biz kitlemizdeki kıymet farkınr, keyfi. 
yeti artırmak suretile ilerletmek ve 
kaı>am:ık me<'huriyetindeyiz. 

mek, tedbirler almak hallı:evlerinin va -
zifeııi iktizasındandır. Bütün bunlar ya
pıla dursun acil olarak yapılması lazım 
gelen diğer bir şey vatandaşları bir ara
ya toplıyarak fikirler teati etmek ve 

(V81Janı 1 incid ) 

bilen kimselerin sayısı çoğalmakla 
kitap ve gazete okuyanların sayısı o 
nisbette artmıyor. Okuyanların ço -
ğalması için halk arasında okumak 
itiyadmın sinemaya gitme, yahut 
radyo dinleme gibi bir zevk halini 
alması laznn geliyor. l§te bizde zi
hinleri meşgul eden neşriyat ve o
kuma meselesinin düğüm noktası 
buradadır. 

(Vsyanı 1 incfdl) 
• 11111• da ısrar edecekleri tahmın o ~ 

\'e hu tarzda hareket Vaşing.toıı_,,ı 
fc.>ransında kabul edilmiş bır. ~ 
tatbikinden ibaret olduğu iltrt 

lüyor. Huzurunuzda Halkevleri için birkaç 
~ söylemek ödevini şeflerim bu dda 
~na verdiler. Müsaadenizi ve müsama
hanrzr rica dderim. 

Halkevleri, müstakil bir vatanı ko
rumak ve milletin istiklilini ebedile§ -
'tirmek için kurulmuı bir vasıtadır. Bir 

milletin müstakil yaşıyabilmesi için ev
veta kendisine bir vatan lazımdır. Asır-

lar ve asırlardanberi istiklillerini kay -
bcdip hfili vatan peşinde koşan birçok 
milletleri tanıyoruz. Bugünkü içtimai -

yat, bize 700 kadar millet saydığı hal
de, istiklal, ancak 70 ine nasip olmuş -
tur. Tarihin kurulduğu gündenberi is -

:e:td!l ve ıerdini muhafaza ederek iler
rlycn Tilrk milleti ıon zam.anlarda yine 
t;enölnin hataları yüzünden istiklilini Ye 

Tatanmı kaybedecek vaziyete dütmilı -
at. O ağır ıerait içerisinde o müıkül an
larda Türklerin yüksek seciyelerindeki 
kUdreti kendi azim ve iradesiyle bir 
noktaya tevcih ederek Türklere ait bu 

vabnı l.nu "Atatürk yine asıl sahibi olan 
Tnrke verdi. (Alkrılar) Kendisinin bü-

yük vasıflan arasmda tarih bu itibar -
la en bilyük vatan yapanludan biri ola
rak sayacaktır. Ferdi kabiliyeti, f&hıi 

seciyeleri yüksek olan ne kadar millet -
Ier tanıyoruz ki bütün dünya bir.araya 
geldiği halde kendilerine bir yurt kura
mamışlardır. Atatürk, millette bulduğu 

fbüyük kudretle müstakil vatanların hi
maye, mUstemleke, manda diye dıığıhl
(!ığı bir zamanda ateşler arasında bu 
~memleketi kurtardı ve iırtilcllline kavut-

tu:'du. Hep beraber ve hepimizin §ilk -
ran ve minnetlerimizi ifadeyi burad.ı 
~emr etmeme mUuade buyurunuz. 
~(Alkışlar) 

Atatürl:, Türk r;atanım ~nlden 

~urdu/:lan n:ı istikldllnl kurtnrdlktaıı 
sonra bu vatanın ve bu i&tikldlin bir 

dalıa fchlila;ue dÜ§me~ıi içln birçok 
tedbirler düşündü, aldı f.:e tatbik et-

ti. Bu tedbirlerin başuada eurel e. 
mlrt!c bütün Tıalkın re bliti1n milktin 
idareye iştirakini temln edecek olan 
halkçı bir dcı;let kurmak oldu ve bu 
IJTCnsiplcri, det'letı kurduktan •on
ra C. H. l'. nin eline t\.? me•uliyetine 
"frdi. Ve MUliyetçilik, Devletçilik, 
bıl-ılapçılık, Cumlıuriyetcilik, /,a. 

iklik, Halkçılık diye vaıllannı tes. 
öit ettikten sonra onu bu aefer de bü. 
tün memleJ..ı!fe malederek tqkiltıeıa
aiyeye koydu 

Filhakika bugün tarihin hangi saf. 
hasma ve coğrafyanın hangi kıtasına 
bakacak olu:rsak olalım, milletinde 

bu altı vasfı cemetmiyen kudret.~z 
devletlerin bugün veya yarm müsta
kfl olarak yaŞamalanna nazari ola. 
rak dahi imkln yoktur. Eğer Türk-

~er bugiin kendilerini kurtardıfından 
dolayı Ataturk'e bir minnet hil!lli bes. 
liyorla,nıa yann ~in de kencli~rini 
klırtaracak olan prenııılpleri koychJfu 

için aynca minnet bmlemelerl icap 
eder. Bu ııUnnetfmizf bu prensipleri 
lmnaatla, cesaretle ve devamla tat
bik etmekle ifade etmeliyiz. 

MJI~t f erdlerinln ayn ayrı kıy. 
JMtlerf blr araya gelmedikçe hiç bir 

kuvvet ifade etmez. Öyle milletler 
kum yığını halinde kalırlar, herhan
gi bir rtlzg!nn, Mfdan M&in, soldan 

esSf n e.slti olarak veya öniine katıJa. 

B. Halit Bayrı söz almış n evin yap
tığı işleri n bundan sonra yapacağı 
çalışmayı anlatmıştır. 

Söylevlerden sonr1l orkestra ile bir 
konser verilmiş, gece de temsil kolu 
Alay k~nde "Merakf., piyesini tem. 
mi etmiştir. 

lblkevlerlnin yıl dönümü müna
sebetile dün gece Beyoğlu Halkevi. 
nin ~m.CJil şubesi salonlarında tören 
yapılmıştır. 

l , mil)on Türkün ferd olarak ha
ir. olduğu!kudreti ,.e kıymeti artırarak 
olursak o vakit hu Yatan iterisinde 

l milyonluk bir kitle kemmiyetinin 
kat kat üstünde bir~ok işler görür n 
bir. bu işleri görmeye ,:e göstermeye 
mttburuı. Çünkü geçmiş Mntlerln 
ihmali göz önündedir. 

Biz bugün hem muinin ihmalleri. 
ni ıslah etmek hem de gelecek nesil
lere e81iftan bize lı.-alan kusurlarını 

bırakmamak ıztırarındayız. Onun 
için bugün her bir ferdin saatteki 
mesaisinin Uç misli :randımanla çalış. 

maya mecbur bulunuyoruz. İ8tikbal
de kitlenin Ye ferdin kıymetini artır. 
mak için bugün mektepler, mütMe

seler açıyoruz. Fakat açılan mstep. 
ler ye ünivergiteler gelecek ntsilleri 
yetiştirir, Bizim ihtiyacımız bugün 
kü n~illerdir. .Mektepte bulunan ço
cukların haricinde kalan çocuklara, 

kadın erke-k yedi!';inden yetmi~ine ka. 
dar herkeBe mü.~takil ve ileri millet. 
ler fertlerini haiz olduğu kaliteyi 
tt>kniği ve bilgiyi ,·ermek Jazrmdır. 
Hunu yapmak için elde büyük ,·a~ıta

Jar vardır. Kitaplar, gazeteler n 
bilumum neşriyat. Fakat bizim mem. 
leketie biliyoruz ki bunlar l>izim i~te· 
diğimiz kadar okunmamaktadır. Bu. 

nun da sebepleri aranmıştır. Okut
mak çareleri de bulunacaktır. 

Ondan. sonra radyonun n telsizin 
•irleri ve faydalan artmıştır. Rad. 
yonuzun ahizelerini açtığınız zaman 

her tarafı i)i i!1ittiğiniz halde en za
yıf gelen ses Ankara Ye İstanbulun 
~idir. Her halde Türkün her şeyd~ 
olduğu gibi se8i de diğer milletler. 

den geri kalmamalıdır. Size tebşir 
ederim ki gelecek ~ene Ankara mer

kezinden işitec~iniz Türk sesi yalnız 
hudutlarımız içinde kalmıyacak, hu. 

dutlarımızın haricinde bizim sesleri
mizi, fikirlerimizi Ye ,·icdanlarımlZJn 
hitabını duymak ihtiyacında bulunan 
herkes tarafından işitilecektir. (Al. 
kışlar). 

Ondan sonra ele alınacak tiyatro 
ve tiyatronun her nevi, komedi ve 
opera ve halk tiyatroları vardır, 

BUtll&r\n he~i bugün arzumuzun ve 

ihtiyaçlarımızın çok dununda olan ir
fan n sanat müeaMBeleridir. Fakat 
gene size arzetmek isterim ki bu f h
tiyaç lar fÖrülmlit n karşılanmaya 
bqlanmıştır. Fakat neticelerinin ne 

vakit alınacağını bugün tahmin et. 
mek güçttir. Benim tiyatro olarak 
memlekette gördüğüm ve işittiiim, 
lstanbuldaki çok iyi ve f erağatle ça. 

hşan yük..tıek ruhlu artistlerle Halk. 
evlerinff çalışan ge-ne amatörlerimiz
dir. lkınlann haricinde memleketi 
diyar diyar gezen artistler de nr 

dır. Bunlar bir taraftan hayatlarını 
kazanmak i~in çalışırken, diğer ta
raftan Türkün inkılap prensiplerini 
yaymaktadır. Diğer taraftan hunları 
ıRlah Ye himaye ederek tiyatro zevk 
n .sanatını memleketin her tarafına 
yaymak icabeder. Bunu Halkf\·leri 
iiıerine almıştır. (Alkışlar). 

Bu neıir vasıtaları arasında bazı bü
yüle ylıtakilerimize hafif ve kıymetsiz 
göründüğü halde çocukları çok sevin -

diren ve ilgiliyen Karagöz, Kukla gibi 
umumi terbiyede çok müessir ve zevkli 
san'atlar son zamanlarda bizde ya ih -

mal veyahut iptizale uğramıştır. Onla-
rı bu ihmal ve iptizaJden kurtaracak l 

Merasime 1stik1al marşı ile başlan 
m~ Beyoğlu Halke,; ba.t'kanr Il, Jo;k
rem btr .cıöyle,· vermiş, 1tpor gösteri. 
leri yapılftUf ve bir komedi tem5il e-
dllıni§th. 

, memleketin içerisine fikirler neşredecekj 

surette neı'e verecek ~kilde tertip et-

kendilerine yeni keşiflerden, yeni cere
yanlardan haber vermek: ve vatandaşın 
fende, un'atta, güzel san'atlarda bilgi
sini. zevkini artırmak, görmediklerini 
göstermektir. Bu vazifeyi bu memleket 
içerisinl:fe deruhte eden yegane mües
sese Halkevleridir. Halkevleri bu iti -
barla halihazırda milletin kütle halin -
de irianınr, bilgisini artıracak yegane 
bir yuvadır. 

En büyük ehemmiyeti de 'buradadır. 
Halihazırda hiçbir terbiye ve telkin mü
eas.esesinin yapmadığı i~ yapmakla mü
ke1lef bulunuyor. Buarünkü neıli. bu -
günkü ihtiyaca cevap verecek zihniyet
le techiz e!meye çalı,ryor. Atatürk bu 
müeueaeyi yaratmakla kurduğu büyÜk 
binanın istikbele dojru emin olarak yü
rümesini temine çalrımıfbr. 

Bugün binlerce Türk 167 Halkevin
de toplanmış bulunuyor. Biz Halkev -
]erimiz lf7 den d~ha ve daha yüksek 

rakamlara ve hatta her köye kaklar gö
türdüğümüz gün memleketimiz tek bir 
kalp gibi çarpacak ve memleket bir teh-

likeye düştüğü vakit onu tek vücut gi
bi karşılıyacak, memleketin terakkisini 
temin için hepsi bir kafa ile düşünür ve 

bir kolla çalışır hale gele::ektir. (Alkış
lar) Halkevlerinin millet vicdanında ~ 
irfanında bu kadar büyük tesiri vardır. 
Ve ~lacaktır. Memleketimizi buna muh
taç olduğundan fazla, buna çok layık da 

bir memlekettir. Milletimiz bugün gö -

Kültür Bakanlığmca yeni yapı -
lan IIkokul programı bu mühim nok· 
tayı görmüştür; ilkokul öğretmen -
!erinin vazifesinin çocuklara yalnız 
okuyup yazmağı öğretmek olmadı -
ğını, ayni zamanda çocuklara oku -
mak itiyadını da vermek, bu itiyadı 
onlarda bir zevk haline getirmek la
zım geldiğini göstermiştir. Diğer ta
raftan geçenlerde Ankarada topla -
nan umumi müfettişler kongresi de 
halk arasında okumak itiyadını u -
yandırmak için okuma odaları aç -
mak meselesi ile meşgul olmuştur. 

Şüphe yok ki bu hareketler bi -
zim için birer ümittir; fakat zanne· 
diyoruz ki kafi değildir. Zira bu tür 
1ü hareketlerin maksadı temin ede • 
bilmesi için halk arasında okumak 
Ze\·kini aşılamak işinin daha umu -
mi bir devlet meselesi olarak ele 
alınmasına ihtiyaç vardır. 

ASIM US 
ı:e görünen medeni seviyelerin hepsinin ---------------
üstüne çıkacak kadar kabiliyeti haizdir zu öğrenmiş olmak borcumuzu ma. 
ve tarihte Türk milleti bu seviyeye çık· kamlarınuz ödegenlfz, ya:dığımız c
mıştır. Bugün bu seviyclde aleyhimize serler, kitaplar ödeyrmez, bunların 
bir tefazul varsa kusuru bizim ·değil hepsinin mukabilini bu milld ııcr. 
fakat elemi içimizdedir. Devamı bizim mekledir. JJliinevr-erlere, nwallim
için de büyük bir kusur olur. Memle - lerc hitap ediyorum: Bizim miikle. 
keti bizden sonra geleceklerin eline hı- sebatımızın borcunu ancak o lıalk kit 
rakrrken elbette üzerimizde bir kusur lesine bildiklainıizi öğretmeklı2 öde. 
götürmiyeceğiz. Çocuklarımıza ıen ve 11ebi.liriz. (Alkışlar). 

zengin bir vatan ve kendilerinin )ayık Halkevlerinin açılma.cıındaki hU
olduğu şerefli bir medeniyet seviyesi bı- yük maksat hudur. Halk~ı, halk i~in, 
rakacağız. (Alkışlar) Halkevleri bu ga- halkla beraber demek halkı sevke. 
yelerin husulü isin en büyük ve rnües- derek devleti idare etmek demek dc
sir bir müessese olacaktır. Hepimizi .fildir, Halkın iştirakile halkın sev~. 
bu Halkevlerinin bir hadimi ve müdi-

rek ve bilerek birlikte iş yapmn.'lı de-
vimi telakki edecek olursak, hepimiz 

mektir. Halkımız hayatın n~fah ,.e 
bildiklerimizi bilmemekten hiç mes'ul 

zevkini tatmıyacak ye istikbaldeki n. 
olınıyan vatandaşlarımıza ög~ retmek ga-

- ziyetini ve medeniyet alemi içerisin-
yesini gudecek olursak bu gaye kendi -

deki nzifesini idrak etmiyecek olur. 
Iiğinden hasıl olacaktır. 

sa vaktile gelen ,.e giden tarihlerde 
Anadolu ortasında bir mamure için-

olduğu gibi bugünün tarihi de çölün de bulunuyoruz. Fakat buradan beş ki-
lometre uzakta kendi ırkrmızdan, ka - ortasında kurulmu' müzeyyen bir 
nımızdan tertemiz bir cevher gibi olan çadır ve her millette ara sıra görü. 
Türk çocuklarının ne halde olduğunu len muvakkkat n geçici bir hareket 
ve bizim yardımımıza ve tekniğimize ne gibi yarın.sız olur. (Alkışlar), 

kadar muhtaç bulunduğunu görürsü - Türkün istiklalini kuran ve istikba. 
nüz. (Alkı§lar) Iini koruyan bu inkılap ebediyet için 

Bugün milli tefimİzi en yüluel< ta - kurulmuştur. Kuranlar prensipleri ve 
nıyan bir milletiz "Ne mutlu Türk'üm vasıtaları önümüze koymuşlar ve eli. 
diyene" diyoruz ve bunu ıeref bilerek, mize vermişlerdir. 
buna inanarak söylüyoruz. Fakat arka· 

Münev"Verlerin büyük vazifeleri var. 
da,Iar, vatandaılannnzın köylerdeki ve 
kırlardaki hali ..addi hayatı bizim ha- dır. Bu büyük vazife 1.a.ten asil Ye bil. 

yük Türk milletini tarihine kendisin. 
yat11T11ZJn ve bilıilermzin çok dunun -
dadır. den beklediği mevkie çıkarmaktır. Al. 

On on iki milyon Türk köylüsünü kışlar. Bu büyük ideale az zamanda 
bizi kavu~turrıca.k olan müessese de bu halden kurtarmak için bizim h~p 
bu Halkevleridir. Halkevlerini daima birlikte kendisine öğretmemiz icap eden 

§eyler vardır. Kendine münevver diyen ziyaret etmek vatandaşları muhtelü 
sınıf, memur olalım, serbest olalım öğ _ vesilelerle oraya celbederek kendileri. 
rendiklerimizi kendi ~ayretlerimizden le görüşmek iktısadi. sosyal ve bedii 
kendi kabiliyetlerimizden ziyade mille - ihtiyaçlarını ve vasıflarını yükseltmek 
tin yaptığı fedakarlığa meydunuz . Hi!i lazım.dır. Eğer bir memleket halkında 
kimse, kendi bilgimi kendim öğrrndim güul sanatlar zevki olmazsa o mem. 
diye övünecek vaziyette değildir. lekette mimar yetişmez. Eğer bir 

Eğer bizde mektep açılmış ise, ü- memlekette resimden anlayan büylik 
niversite açılmıı;.<11a ve elimize kitap halk kütlesi bulunmazsa o memlekette 
,·erilmiŞRe, milletin ''erdiği vergiler ressam :9.!tişmcz, eğer bir memlekette 
ve vatanın muhafaza."ı i~in hol bol kitap okur, bilgiden anlar ekseriyet 
döktüğü temiz '"' asil kan sayesinde. bulunmazsa alim yetişmez. 
dir. (Bra,·o sesleri, şiddetli alkışlar) Teker teker çıkan alimlerin, ressam 

J\.· 1 ·RtJ1'-' 1 ·ı . dt'~ v •" - ngı terenın _,-. 
ha\·a kunctlcrini ) en iden .a~ır>fl' 
karar vermesi ,.e ilk sene ıçııt. 1 
l\amarasından 400 milyon tngililr 'I 
lık tahsisat :ılmasr diinyanın .: ; 
rafında siyasi bir şimşek 11 ti, 
nııştır. 'J'abii olarak her rne1'_.~ 
ten ziyade deniz de,·letleri bU • 
den he' ecana düşmüstür. >.ıtd . . ~ 

tesirler ''e akisler Anupara 11 
1 

en uzak bir kıta olan AmerikaclJ 
Jiyor. l\lali'imdur ki Vaşingtot' 
konf emn. ında lngiltere. ).rtt'; 

•'fS 
ve Japonya arasında bir mu 
formülü hulunmuştu: lngil~rt-' 
Amerika müsavi miktarda deıtıJ~ 
vetleri hulunduracaklardı. JaP"":. 
da hahriye.'lini İngiliz ,.c A111 
deniz kuvvetleri :J ve :J olduiıl~ 
re 3 nisbetine muadil bir kU~t 
recesine yük."eltebilecekü. F•111 it 
ponya .~nradan huna itiraz eU\t 
da İngiltere Ye Amerika derıi• 
vetlerine müsavi bir donanın• 1 
olmak iddiasına kalkmıştı. p 
bundan sonra devletler ara~ıJI 
pılan müzakereler bir anlaşıo• .1 
cesinc Yaramnmıştr, Şimdi t~t 
yeni harp programı ile yeni bır 
Jet ihd:ıs etmiş oluyor, Jngi~~,ı 
nldli llald,·inin Avam Karnar
bu program dolayıgiJe yııpı181111 
kirllere ,·erdiği <'evap pek a'{fl< 

0
• 

~österiyor ki İngiltere ancak 
ba~ma her türlü taarrur.la~ 
ha;,ırl:mmak isti) or Bilh' 
rnnnyanrn son haftal~r zarfın~ 
sömürge taleplerini ileri sürıt1~ 
ki <le ilerde bu taleplerin • sO 

11 
hududunda dahi kalmıyacag~ 
tarafta söylenmesi lngilir. ~i' f 
zerinde hüyük bir tesir yapmış 
nilyor. __A 
beynelmilel ölçülerle ölçmek.~ 
göre paha bi~mek idealimizd•'·ı'
hangi bir bakımdan bakacak_:. 
olalım, ferdi düşünelim, P'~ 

şünelim, hotmin Ye hotpesent ;/. 
mağrur olalım, eğer Türk :lı 
yüksek mefhumları anJıyacaJc ııt' 
te ~ıkarmıyacak olursak id~rt' 
k:ıdar büyük olursa olsun. b• 
ya ldcn ibaret kalacaktır. . . ~ 

Tşte Halkevleri bu ga~·t)'I (t 

yol edinen hit müessesedir. " 
mincek arzettiğim gibi J.fl. M f 

'ili" memleketi kurtarmak ,·e 11'1 

rumnk irin buldug~ u ve koydlll~ .. 
~ ··til" 

siplcrin en az zamanda ,.e btı t 

Jete ~amil olarak randıman f ~ 
için bu Halkevleri en iyi \""t tft 
sir bir tedbirdir 

• ıet"J 
Memleketin bütün müne\'\'e ~ 

zife ve vaziyeti ne olursa oısıııt•.., 
sini buranın bir üyesi rarı:edet ~ 
rine bir vazife alına ve eve d• . ··1 
vam ederse, demindenberı ~iı'' 
ve hepinizin de iştirak ettı~,ı 
kadar şüphem olmıyan milli i di ~ 

b. Jcefl evvel tahakkuk eder ve ız .. Jc ;ıı 
lerimizle görürüz. Ve Atatıır .

1 
bına ve asaletine layık bir netl 11'1 

, Türk münevverleri, b~k:~ ~ 
halkını her bakmvndan yiilı· r.. 
yat ve kültür seviyesine bi,_-
laıtınnak içıi.n açılmııtrr.. ~~ 
sahnesi ve kürıüıü milletıl1e • #. 
mek i&tiyen Türk müne~el:tsf• 1 
pılmı~tır. Kapılan herkese aÇ 
vo sesleri, tiddetli alkıtlar.J j 

' 
,;~ 

Ankara Halkev e ~ 
) - JJ Ankara 21 (Telef onla gaıı 

rınin kurulu§ yıldönüm~. bll ıe 
ra Halkevinde büyük tordl 

İ~imizd('n hi~ birimizin kendi mük- larm eserleri ~aheser de olsa kendileri 
tesebatile ,.e keneli fikriyatile öğün. dünyanın en büyük alimi de olsa bey. 
meye hakkı yoktur. 1'aki hu milletin nelmilel kıymette ölçüldüğü vakit sıfır 
her ferdi aşağı yukarı onun fikrini telakki olunur. Bizim kıymetimizin bil. 
anlıracak hale gelmedikçe... Eğer yüklüğü memleketimizin beynelmilel 
bizim fikirlerimizi, ideallerimizi mil- kıymette yükselmesi ve kcndilerimizin 
Jetin büyük kitlesi olan halk anla- de o arada onlarla beraber yükselecek 
mıyacak olursa biz eski 7.amanlarda eserlerimizin cihana arzedilmesi saye. 
olduğu gibi kendi hücresinde kapan. sinde olacaktır • 

mış, fal atmakla \"ikt ge~iren filozof- Kum çölünde çakıl değil. yiiksek 

landı. ~ 
Tören, Dahiliye vekili ~·e~ 

nel Sekreteri B. Şükrii ~Jı. ıııJtJ" 
tün memlekette dinlenen ,l 
başlldı. B. Şükril J{aya.d:ııf' , 
Nafi Atuf Kansu, ondan ıı~J 
Behçet Kemal Çağlar bi1:~ })11'J 

lediler. Bundan sonra ınıl e<JI• 
oyunlar oynanmış, "Ven 
piyesi temsil edilmiştir • 

lara benzeriz. (IlraYo ~leri). dağlar arasında şahikalar olmalı. 
Bizim borcunwzu, fikir borcunw- Türklerin ferdi "e kitle,·i kıymetini 
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lıselerimiz niçin paralı 
olsun diyorum? Telefon ve demiryollarımız 

lafla dert sarılmaz~ söylenecek çareler BU SENE NELER 
Halkevlerinde çocuk 

kurs ar • • 
Varsa onlar o~taya konulsun BAŞ{\RILACAK bakımı ıçın 

1ı1 - Sadri Ertem'e cevap 
ltyJe~k~p Çocukları için yazdığım hepsi akıllarını ha ·]arına toplarlar. 
~t 

0 
bt 1 ~ arkadaş cevap Yerdi. Fa· Çoculdarınr tartmağa, onların feda· 

"'lo; nırn gibi çıplak hakikate bak. ktlrlıb değip değmediklerini ölçm«.>. 
'ııki .. Ye candan konuşmuyor. HaJ- ğe ba;-hu·lar. · nu, hirinci sebeptir. 

one s" d. 
~ '"d' ur tiğüm da,·a, bütün şah-
lılıp 11~~eleri, bütün ferdi hesapları u .. 
ltkttr Purecek kadar kutsal ,.c yük. 

Sad · E 
tor . ,r' •rteın, tahJillerimi beğeni· 
~~ltl a~at teşhisten sonra ,·erdiğim 
'•tria erın içindeki ilaçlara şaşıyor. 
kıııı.,ll tında sık . ık "realite,. sözünü 
~rÇa a~ bu dost, fikirlerimi parça 
~liııd' ~ alrnıyarak onları bir bütün ki'°": ınceleseydi, öyle sanıyorum, 

:ıı ıtda el ele vermi~ olacaktık 
~>en . .. . 

dtıııcı ' aılenin bizde mektebe yar. 
~~ltb·olrnadığınt, hatta çok kere 
'i 80yl 

1 
)lkrnakta çocukla birleştiği· 

St ell\İştim 
ı. drt "~- • 
~p İııkıİ ~Şmağa lüzum yok, mek. 
lllat ipçrdır, aileden medet um· 
t~lj~ ~IIt)i. aydınlatır!,, diyor. Bu, 
~kllta §t Yüksek iyasa dürbinile 
1~\ııt.,"~n ntahsulüdür. Ben, aileden 
tı oJl!lta dealJerinde mektebe yardım. 
~~ bakını istemedim, ki böyle söyle
tottilll b h olsun. Yok canım, benim 
~~a haha Ulutrar içinde değil. Yalnız 
~b-~1 İ Yavrularının ha.erit işlerile 
~llııu 11 " ar diyorum. Mesela ~ocu. 
~~'llı,8<ı~taki halini, evdeki çaltş
~~~ları ınıfını, numarasını bi1.,in. 
.~ııı nı Yokla.sın. Vazifelerine 

:•ıı ,:ak~abahlnn semtine göre oğ. 
tı r ktl't . 'nde yola çıkarsın. Ayda 
" flkti~~are ile görü~n. hocala

"\ "' , 
1 alsın. nunda yapılmıy:ı. 

kad· ar? Bir kedi bile yav:ru.cıunu 
~11 h~ı dü~ünür. 
\.'dt d d.'. dostumun hayreti hiç 
'...'ta egıJ. Ben, mümkünün de 
\ d ~~Yılacak şeyleri istemistim 
1 e ıstt :.: . 

Yorum 
b eler; · · 
-q 1 .n Paralı olmn.cıına gelince: , ~a~::ken ı;ıokak demagojisinden 

"'it .. 1 ""1
1n1• söyJiyen Sadri, bilmem 

~· a ı~ıı z . . . . · .. d' • engının ımtıyazı ola-
a~ 1Yor l, .. _ ıı, b" . 

o .. "'ltı ~Yle mi söyJemiştim? "O. 
""'tı:. hır p . . 
~ 'ltıd • ara ımtıyazı ır.aymağı 
t~ e hır k 

''~ 'f ild ere olsun zihnine sığ-

Liselerin bedava oluşu, herk<!Sin 
birer kere oraya baş l'Urmasına yol 
açıyor. Hoca n> idare kuneti, taş
kın kalabalıklara da~ılıp par~alanı. 
yor. Bu dağılış, lise ,·erimi bakımın· 
dan çok zararlıdır Ye bugünkü dfo~ii. 

şün en büyük ~eheplerindendir, 

Jler dava. kendi şartları Ye im
kanları ic;inde münakaşa edilir. l\fem. 
lekette Uni,·ersiteyi ta köylere kadar 
yaymak, ordunun her nelerini erka· 
nı harp yapmağa çalı"mak gibi, bel. 
ki güzel n t;ıtlı bir hayal olabilir; 
fakat şu '"realite,. dediğimiz yalçın 

nrlık önünde bu hayalin değeri ne· 
dir? 

Jğilip hakikate bakalım. Yurdu. 
muzda okutanla okuyucu, mektepl<' 
talebe arasında gün geçtikçe, geni;;
Jiyen bir nisbet uçurumu var. Bunu 
doldunnağa Jt'ÜCümüz yetmiyor. P2 .. 
ramız yok. Kulübe bulamazken sa· 
ray ummanın sonu, acı kırgınlıklara 

nrır. Biz. bu çerçel·e içinde yara. 
mızı sarmak ı.orundayız. Lafta dert 
Mnlntaz. Eğer söylenecek çareler 
ursa, onlar ortaya konulsun. Sad· 
"İ. "Darılmıyahm ektiğimizi biçiyo 
ruz!,. diye sözünü bitirh:or Asla! . . . 
Biz hiç bir zaman sayıp döktüğüm 

kuı:-urları ekmiş değiliz. Bilakis bü· 
yük ve .4Jarsılmaz bir inanla bilgi w 
ahlakın bayrağını taşıyoruz. Hoca. 
nın birinci va.411(1 ~ınıfta ve hayatta 
bil10r gibi t1tlaf olmaktır. Biı.ler, di
limizde .. tall{ın,. elimizde usalkım. la 

1 

dola'3mayız. 

Sadrinin hir de "maaş ve mater. 
)'el" tasnifi ile hocaların kalite.cıirıe 
işartti var. Bir külttir davasınd:ı 
hocanın payı unutulamaz. Bu me~c 
le içinde benim de son mevzuum on. 
lnrdır. 

Hakkı SUha Gezgin 

"Hitler sulh 
istiyor,, t1' llııdır!ın değilim ... sözü başka.cır. 

~~ i~ · . Bana karşı, beni tekrar 

4tri11~nr :• .8~nki? Blomberg'in dünkü nutku 
~t Qltrd lızım, davanın özU daha 
~ ' "at \i >·ers· • ıyor. Boşuna a,·unma-
~tıta1 ~z tes«.>Jlileri, renkli göz 

~ lltU tarak bakalım. 
~ 11 Ye • 

' ' '°ll§Qı rımfz dardrıdr. r~nişli. 
~ \ lt bamız da vakit ''e para is

ı~ııırı u darlık içinde liyakatliyi 
~t 'tiır:oı~nu bulmaktır. Mek. 
\ lt )'a Çsiz kaldıkça, ayıklam'l 
'~ hııllu:ıl 1Yor. Sen hoca olduğun 
t IJ~i" lle kadar 7.ararlı olduğu

\~tı ıc~ Ben, işte mektepleri bu st. t~l\\~a~mak istiyorum, bti. 
~llr, 

1 
l, ılk. ve orta tashili eksik 

\~""hıı. lselerın sıralarını iki er 
~~ q k ~ 

\ il\, kı b aplamasrnlar diyorum 
~ ~I • llgün k ı ı · · ı· : t, "l'ı\· a >u ıçın ~ sen-
' lıı • an i t"h ~- ~tı.~ hra ;. ı an_ıarımız yok, or. 
~, il~)· uzget"ı koymaktan ni· 

''~ Otlar jıl ~ '"'l'ke • • Ben, hu teklifi or. 
/ dı o) il, kendi kendime: "Ya 

• ~c ıı.ın . '" tı~ı .. ., • Çalıı;ması yerınde fa
"~ıı· qr · d' ı ış Öl :: ıye sormuş ve onlar 

'1 ~ ~l't k ÇUde bir imtihan açılma. 
\t: lıara 0~1lluştum. Zenginlerden 
~'-. ~·''l't d ıJe bunların hir kısım 
'• 11

1
t >"ar: benim. enebilir. Bakan

~</ b11 ıın sandıjh kurulur. Ma. 
u~ ıı..., Dara ların alakasını kes-

• "' ~ gij ~ ~ r·'"'-kta ç değildir. 
\ ~~ııd,l'iJ tt ne çıkar'! n ugü n Ji. 
tı \ij 'lal\, en Çoc~k]arın çoğu, da· 

~~- ~~1\1 ha kaıo~ıleri yanan, sob:ı. 
\~) 'latd hsesınde oyun )·erleri 

~ \ İJ~'~tııı~: ntisafirlikten haş!~A 1 
'• tı hır /la~. Ana habanın da 

\ hl 1kı-ı yoktur. Mektebin 
t Para süzged olunca, 

Berlin 21 (A.A.) - Bugün Hitlerin 
huzuru ile operada umuint harp ölüle.. 
rinin hatırasını ta.z.iz için bir toplantı 
yapılmıştır. 

Harbiye nazın Fon Blomberg söy. 
lediği nutukta demiştir ki: 

Bugün, umum! harpte bizbn yanı. 

mızda veya karısımızda milcadele eden 
ölü askerlerin hatıra.'lını taziz cdiyo. 
ruz. Bunlara layık olunuz. Harp f eca_ 
yiinin tekerrür etmesinin önüne geçi. 
niz. Bunu bize emreden mezarlardan 
yUkselen seslerdir. Hitler sulh istiyor. 
Fakat hudutlarımızın öte ta.rafında 
şurası anlaşılma.Jıdır ki, AlmanyaYJ 
tehdit etmek Ye ona her istenileni ka. 
bul ettirmek zamanı artık geçmiştir. 
Biz art.Ik kendi evimizde kendimiz 
hakimiz. Na.syonal sosyalislikten do. 
ğan ve na.syonal sosyalistlik prensip. 
lerinin bir eseri olan Alman ordusu 
na.syonal sosyalist partisi ile birlikte 
yeni A1manyanm temelini teşkil eder. 

Bununla beraber Alman milleti harp 
içinde ~ktiği em.,alsiz ıztıraplara Ye 
harpten sonra da maruz kaldığı 7.elila. 
ne tazyiklere reğmen komşulannrn 

elini dostea sıkma.ya ha.zırdır. 
F.JCnebi memleketlerde şuraın da an. 

la.şılmalıdır ki. Almanya, ~)~ani bir 
kin eseri olan Versaillesin zincirlerini 

1 
koparmakla dUnyanın manevi sulhunu 
temin etmiştir. Biz, Avrupa.nrn ·orta_ 
srnda hür bir milletiz ve hiçbir kim_ 
seyi tehdit etmiyoruz. 

Bu toplantıdan sonra Hitler, mer. 
hul askerin kabrine giderek bir ~elenkı 
koymu§tur. 

Erzurum • • rabzon otobUs· 
lerinin mafzemeai hazır . 
Şehrimizde bulunan Bayındırlık Ba-

, kanı Ali Çetinkaya kendisile gör~en 1 
gazettcilere muhtelif banymdırlık işleri 1 
etrafında şunları ıöylemi~tir: 

"- İstanbul telefon şebekesinin te-.r
ıü i5in hazırlanan planlar bir komisyon 
tarafından tetkik edilmektedir. Tetkikat 
pek nz zamanda ikmal edilerek tatbik 
11ahasına geçilecektir. Yeni planın baş • 
lıca hedeflerinden biri Şişli havalisindc 
ikinci bir santral tesis etmektir. 

Yeni santral mevcutlara ilaveten en 
aı: Ü!j ile altı bin abonenin ihtiyacını tt· 
min etmiş o]ac~ktır. 

Diğer mıntakalarda da icap eden ta
mirat ve tadilatın yapı1ması kararlat -
tırılmı~tır. Bütün bunlar bu ıene için
de ikmal edilecektir. 

Yeni radyo istasyonlarından da An
kara da uzun mevccli 60, kısa mevccli 
20 metre kuvvetinde büyük bir ~ntral 
kurmak i~in münakasa açtık . Fakat 
hundan istediğimiz neticeyi alamadık. 

1leride 1stanbu1da modern bir radyo is.
tasyonu tesis etmeği düşünüyoruz. 

ŞiMENDiFER fNŞAATTı1VHZ 

NE SAFHADA 
Erzurum hattındaki inşaata gelin • 

ce Erzum - Erzincan ve Sivastan Div
rik ve Kemahana doğru iki tarafh çalış· 
maktadır. 

Bu sene Sivaa - Erzurum hattının 
Mit.latya..:lan Çetinkayaya kadar olan il· 
tisl'lk hattı bitecek ve Kemaha kadar o
lan, yani hattın tünel ve köprüleri ih -
tiva eden on iki mi1yon liralık en çetin 
kısmı bitiri1meğe çalışılacaktır. 

Bu senenin. mühim işlerinden birini 
de Filyos - Çatalağızdan Zonguldağa 
)taçlar o]an kısmın ikmali tt§ki1 ede • 
cektir. 

Şimendiferi Vana götürmek üzere 
biri Diyarbekirden, diğeri Elhizden ya
pılmak üzere teklif edilen iki proje e
sas itibarile kabul olunmu~tur. 

Birinci proje Elaziz Palu ve Çapak· 
çurdan geçerek Muşa inmektedir. Di -
ğer projeye ~öre ide hattın Diyarbekir 
istika-netinden Siirde vararak Cezire -
den Musul istikametini alması mukar • 

rerdir. 
Bunlardan bilhassa Diyarbekir -

Siirt - Musul istikametinde olan hat
tın istikfihna başlanmak üzeredir. Di • 
yarbekirden Siirde olan kısrm Bitlis bo
ğazından Van istikametine doğru tem -

dit edilecektir. 
ERZURU\1 - TRABZON 

OTOBOSLERt 
Erzurum - Trabzon oto~)Üslerinin 

malzemesi hazırdır. Bu servis Devlet 
Demiryolları tarafından işletilecektir: 
Proje E·.~veki;et tarafından tasdik ~clil· 
dikten sonra h~:ıalann açılma:unı mü -
teakip İ§e beıt•nacaktır. 

Mühendis c-kulunun Ankaraya nakli 
meselesine gelince henüz bu mevzuuba

his değildir. 
Bu ıene yüksek mühendis mektebi

nin tahsili ve programından daha hafif, 
fen tatbikat mektebinden daha yüksek 
ikinci bir mühendi! okulu için kanun çı· 
kardık. Tahsil müddeti 4 senedir. Prog· ı 
tamda tren yollarında ve yollarda tat -

Ayrıca ikmale kalan çocukları 
kurs1ar açılacak yetiştirmek için de 

Eminönü halkevi bu yılki faa1iyetine 
devam etmektedir. Evin temsil kolu im 
dilik !alon bulu:ımadığı için yeni salon 
yapılıncaya kadar temsi11erini tatil et -
miştir. 

Halkevi bu ders yılı tatil aylarınd-a 
orta okul ve liselerde ikmale kalan ta· 
ltbeleri yeti§tirme-k üzere kurslar aça· 
caktır. Kurslarda lise ve orta oku] öğ· 

rctmenleri ders vereceklerdir. Kurslar 
meccanen olacak ve her ders zümresini 
ihtiva e'deccktir. 

Bundan başka Halkevi anneler için 
de ayn~ bir çocuk bakımı kursu da aç
maya karar vermiştir. Bu kurs diğer 
kurslar gibi anneler için meccanen açık 
bulunacaktır. 

J 

300,000 Lira 
Bu para Mekteplerin 

dersleri levazımına 
fizik ve kim ya 
sarfedilecek 

Kültür Bakanlığı liıe ve orta okul -
ların müfredat programlarında deği~ -
meler yaparken diğer taraftan tabiiye, 
fizik ve kimya dersleri liboratuvar leva
zımı için tesbit edilen yeni kitaplarda· 
ki bütün tecrübelerin yapılmasını esasi 
prensip olarak kabul etmiştir. 

Bunun için Kültür Bakam Meclis • 
ten {300,000) lira tahsisat almıştır. 

Bu paranın iki yüz bin lirası fizik, 
tlli bin lirası kimya, elli bin lirası da ta· 
biiye levazımı için sarfedilecektir. Di· 
ğer taraftan Kültür Bakanlığı okulların 
mütefer:ik levazım i~lerile de yakından 
meşgul olmaktadır. 

Kimya dersleri için üç yü.ı bin lira • 
dan ayrılan (50) bin liranın kUi gel • 
miyeceği tahmin edilmektedir. 

Bakanı~ kimya )evazımı için ay -
nca bir tahsisat daha alacaktır. 

Ağacamii 

Modern bir şekle ifrağ 
edildi; bugün aç11ıqor 

Uç aydır Evkaf idaresi tarafından 

tamir edilmekte olan Beyoğlundaki ca· 
mi bugün açılacaktır. Bcyoğlunun en 
işlek caddesi üzerinde bulunan cami 
çok zarif bir şekilde yeni1c§tirilmİJ ve 
içerisi de modern bir hale ifrağ ddil -
miJtİr. Camiin dıJ tarafında giizel bir 
şadırvan yapılmış ayni zamanda bir de 
bahçe vücude getirilınİ§tir. 

lngiliz batmühendisl geldi 
Karabül..-tcki demir fabrikasını ya -

pacak olan İngiliz Brassert firması ba!"' 
mühendisi Rabins dün aabahki eks -
presle Londradan gelmiş, akşam üzeri 
Ankaraya gitmiştir. 

Mühendis 1stanbulda evvelce uzun 
müddet bulunmu,. Telefon ıirketin!de 
mühendislik yapmıştır. 

bikat yapılması da vardır. Bu mektep, 
demiryolları idaresile Nafia ihtiyacı o • 
lan ikin:i derecedeki mühendisleri ye
ti~tirecektir. Buradan bilhassa cer mü· 
hendisi çıkacaktır.,, 

Trakya Köy Bürosu 

Köylüleri aydın
latmak için 

Faydalı neşriyatına 
deva~ ediyor 

Trakya umumi müfetti§liği köy bü
rosu köylülerin fikirlerini aydınlatmak 

için gesen yıl. başladığı neşriyata de -
vam etmektedir. Son hafta zarfın!da 
matbaamıza gönderilen eserlerle bu tür-
1 ü köycülük neıriyatının kırk altıyı bul· 
duğunu anlaciık. Bundan dolayı haki -
katen memnun olduk. 

Trakya umumi müfettişliği köy bil • 
rosunun neşriyatı küçük kıt'ada bro • 
türlerdir. Bunların her birinde köylü -
terin aağlrğr, mesleki ihtiyaçları, içti • 
mai tekamülleri bakımından faydalı bi
rer mühim mevzu olarak tetkik edil -
~ektedir. Bu broşürlerin isimlerine ıdik· 
kat ediline mevzuları hakkında da bir 
fikir edinilmiı olur. Matbaamıza son ge
len köycülük eserlerinden başlıcaları 

şunlardır: 

Türk kadını ve köylü kadını. Köy -
lüye kızıl ve kızamık ve kabakulak için 
öğütler, Boğmaca öksürüğü, Türk Ha
va Kurumu ve havacılık. Hayvan yem· 
}erinden Sudan çayırı. Keneler - sakır

galar, Kan işeme h~stalığı ve bununla 
::;ava§ yolları. Aile ocağı, Kavak ağa~ 
lan yetiştirmek ve ağaçları koruma u • 
sulleri ve faydalan, Sıtma hastalığına 

dair bilgiler, Cümhuriyet tarihi, Köy 
idarelerinin tarımsal ö:icvleri. Köylere 
ait kanunlar. Yumurtacılık hakkında 
köylüye öğütler, Köy sağlığını koru ' 
ma, Gübre, Çayırlık üzerinde öğütler, 

Yeni ancılık. 

Hatay mümessilleri 
lskenderun'a döndüler 

l~tanbul<la bulunan Hatay halle 
mümessilleri dün Atatürkü ziyaret 
etmişler ,.e defteri mahsusu imzala
mışlardır. Müme....:;siller dün Dörtyol 
tarikile l.'-kendcruna hareket etmi!J. 

terdir. 

GlJNL~RIN P~S'INDbN 

BAROMET.RE ADA·M 
(Biga) nm (Ağa) köyünde Yakup oğlu Hü~e· 

yın İsminde biri varmı~ ki, bulutların rengine, rüz
garın esişine. sıcaklığa ve soğukluğa bakarak ertesi 
S{Ünii havanın nasıl olacağını keşfediyormu§. Herkes 
lııtanbuldn rasathanenin Fatin Hocasını arndrğı gibi 
Yakup olğu Hüseyin de kendi köyünde komşuları 
için canlı bir barometre vazifesi görüyormu~. Bunu 
bir gazeteci arkada§ tan öğreniyoruz. Fakat bize kalır-

~a ,:aşılacak ~ey Biganın bir köyünde bulutlara ve 
göklere bakarak ertesi günü havanın açık veya kapa• 
lı olacağını söyliyen bir adam bulunması Cleğildir; ha. 
rometre ne olduğunu bilmiyen bütün köylerde buna 
bcn7et birçok adamlar olduğunu bilmeyenler bulun
masıdır; sonra bu adamların bir gi.in sonraki havayı 
fenni ftletlerden daha doğru bir surette ke§fettiklerine 

inanılmasıdır. Hasan Kum~ayl 
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Şaka __ __. 

Bazdarı için 
bayram nedir? 

Yazan: 
Oeman Cemal KAYGILI 

Bekçi, saka, çöpçü için - Kapı kapı 

bahşiş toplamaya bir bahane! 
Çocuklar için - Bayram yerlerinde 

!boyuna. abur cubur yemek, boyuna 
abur cubur seyretmek, boyuna abur 
cubur konuşmak.. 

Bazı genç kız ve erkekler için - O 
sinema. senin, bu sinema benim diye 
dam altından dam altına geçerek gü. 
neşten, ışıktan, havadan kaçmak .. 

Birçok genç kadınlar için - Sanki 
yeniden gelin oluyorlarmış gibi takıp 
takrştırarak, çakıp çakı.ştırarak: iki 
dirhem bir çekirdek hısım, akraba, 
ahbap, bildik evlerini dolaşmak •. · 

Yorgun argın iş güç sahipleri 
Jçtn - Üç dört gün evde, yahut kah. 
ve kl5şelerinde kendilerini kızağa çe. 
kip yan gelmek .. 

Futbol meraklıları için - Stadyom. 
!arda. kalla.vi şiltler ve sunturlu frikik. 
!er seyretmek. 

DQakünler için - Eski dostları, ah. 
J)aplan, yahut ÇQrbacıları veya uzak. 
:tan 1:Ja.rulan varlık sahiplerini ziyaret 
ederek kul'ban etlerinden biraz tuzlaıı. 
~ biraz da eski ceketten, panta. 
lbn.da.n papuçtan bir şeyler koparmak.. 

traflr kadınlar için - Rast.gelene el 
~p onlara bol bol dualar etmek .. 
Bazı çalgıcılar için - Dört gün, 

QıtSrt gece de durmadan parsa topla. 
meıı: ... 

Hovardalar için - Bayram geceleri 
~ beride kapana yakalanarak ora. 
larda dört başı mamur temizelnip sa. 
!Jja.hieyin karakulak · suyundan daha 
baM olarak oradan çıkmak.. 

Sulular için - İki kadehten sonra 
vuna buna çatarak ya doyasıya mariz. 
lenmek, yahut meşhut suçlar istasyo. 
nunda kısa bir moladan kodeste soluğu 
almak .. 

E.qki edebiyat ve şiir meraklrla.rı: 

için - Daha arife gününden başlayıp 
dört gtin bayram, ya: 
''Sm.fl'i Stidaba<k sen bir kere i.yd.ols-un 

da. gör!,, 
Yahut da: 

Hm fili ekber- eyledi ben matem 
eyledim,, 

mısralarını veya bunlara benz.er şiir. 
lerl okuyarak vakit geçirmek .. 

Dalkavuklar için - Fırsattan isti. 
1'ade ederek rastgele el, etek, ayak 
öpüp kendilerini zannatlannda adam. 
akJllı g&rt.ermek .. 

Kasaplar için - Bir iki günlük ölü 
arısY'BhIL, 

Gamt.ecller için - Bir kahve, bir cı. 
gara dçeoek kadar bir dinlenme dev. 
rest. 

Çocukla.rr lbol olan babalar için -
Bttt.çedekl fasılların birbirine girmesi.. 
' Pe'IC gen~, pek tecrübesiz, adeta ço. 

Küçük Bir 
Kahraman 

, r 
1 

11' Cl9aal 

Dosto,evaki 
-8 

Çet'iren: 
Vir QUI 

~ bir ~nda lJ.ir ç.ocuk okın hikti. 
~ 1calıımmam bir akroba.<tımn k.o. 
1~, Burada kıadm erkek bir 
ıaJııy 'fMaatyr oor. Bmılar arasında) biri 
8r.lnpa "'1 güzel; diğeri uba:mJxı~ka bir 
g{1aJ/l.{lcbe" ilci kadın mı-unUı aldka<iar 
oluyorbr. lloi:noi. kadının (bayan M. 
nin) JOIBJconç b-ir kooas1 vardıı1'. Bir 
güin, ~ knd1n B. M. le alay edi. 
yor. 

BU6m küçük kahranıim) buna de.ya. 
~ w B. M. yi miıdn.foo ederek: 
( /) kadmG bağırıyor. Sonra kaçıp oda. 
sına 'kapt.rtti.yoT; gelenlere kapıyı aç. 
1n1y0'1\ 

1Kend1 kendime düşünüyordum: Bu. 
nu niçiıı ya.pmı:ştmı? Bilmiyordum. 
Hayatımda ilk defa olarak hakikaten 
nıü~; ilk defa olarak tahkir 
edilm~, hattımda fena eöz söylenmiş. 
ti. 
Buhmıchı#um da.lgmlıkta.n bir araba 

ve at eeeJerl O. .,.ndlm. P9ıcereden 
1-.ı ktmt' Her1tw ara'balara tbfnJyordu. 

u .. m~.h, Q ~ ~ 

- Ulan ~ocuklar ne halt edeceğiz 
be? Hep böyle uyuklıyacak mıyız? 

- ~e yapalım oğlum, aklın varsa 
bul bir;;ey de eğlenelim. 

- O kadar aklım oLa Mazhar Os
mana mua\'İn olurdum he kardeşim. 
Ama hir dü~ünün; bö) le vakit mi 
ge~er? 

Ger!;t-kten bu akşam vakit gcçmi. 
yordu. Belki kahvenin pey~\e!erincle 

uyuyanlarla kafı\larr dumanlananla. 
rın canlar; sıkılmıyordu. Fakat cep. 
lerinde metelik namına birşeycikler 

bulunmıyan, günlerdenberi kahveci 
Agoba "çiz bir daha Agop ahbar,, di
yerek bir parti çeYirrnck veya bir ta\'. 

la atmağa para lan olmıyan bu kıdem
li müşteriler kararan ha,aya, din. 
nıiyen kar fırtınasına bakarak pa tıı
yorlardı, Zaten I \'nenin içki, siga. 
ra ve kenarda bir l ölme ile ayrılmış 
kısmından gelen yemek kokuları ka
fa]a11 serseme çe\iriyor, hava almak 
için halkan göğüsltr, üstelik pis bir 
koku ile karşrla~ınca bunaltıcı hir 
rztrrap içinde Jyrsla sıkılmış bir yum· 
ruk gibi kalıyordu. 

Demindenberi gözlerini, Agohun 
kirden beyaz yeri kalmamı~ olan ön. 
lüğünc dikrni:;; bulunan Muzaffer. 
kınık tırnaklı ellerile gö{rsünü ka
şıl'arak: 

- Ulan Agop! Dedi. Hani senin 
suyunla da iyi bir e~ıiek çorbası pişi. 
rihr ya?! 

Agop, uçlarr ağzına girmiş pos, 
kumral bıyıklarını kıvırdıktan sonra: 

- Beni, dedi, eşşek yapor.o;;an za
tın pek yüksek mevkifli adamdır? 

- Hah hah hah .• 
'Nihayet Haydar, deminki tekerle. 

mesini ortaya. attı : 
- Yahu! Vakit geçmiyor, ne ya

palım? Şu canlı :;inemaya bir baka. 
lrm mı dersiniz? 

- Ulan budalasın be? Kışın da 
sinema olur? 

- Sen ne bilirsin ki çağanoz göz
lü!. Bakarsın, kız meraklıdır, kışın 
da taraçaya ~ıkar. 

- Kiremit vat<ti mi var? 
Birkaç ses Haydara hak Yerdi: 
- Evet evet. Haydar doğru söy. 

cuk denilecek şairler için - Mahalle 
bekçilerinden vezin ve kafiye öğren. 
mek .. 

Meyhaneciler için - Bugünleri fi.r 
zamanı değil, kar zamanı saymak .. 

Eskiler alayımcılar için - İşin en 
civcivli zamanı [çünkü bayramda bir 
çokları yeni elbise, yeni çamaşır. yeni 
ayakkabı alıp kalan paralıırı da bay. 
ramda tükenince bayram ertesi eski 
şeyler birer birer satrlığa c:ıkarılır.] 

Nurullah Ataç için - Bekçilerin 
söyledikleri manilerde ufak tefek, 

şenliklere gidiyorlaı·dı. Beni çağıran 
yoktu. Burada unutabilirlerdi. Hemen 
dışarı fırladım. 

Hakikaten beni unutmuşlardı: Ara. 
balaroa bana yer yoktu. Herkes ha. 
zırlanmış, kimi ata binnti~. kimi ara. 
halara, birisini bekliyorlardı. Bekle. 
nen, uzun boylu gençti. Ona ayrılan 
at çok hırçındı. Yuları yakalamak is. 
tiyen genci yanına sokmadı. Adam, 
gitmiycccğini söyliyo:ı:du. 

O zaman sarısın kadın: 
- Demek gelmiyorsunuz? dedi. At. 

tan korktuğunuzu zannetmem. 
- Evet, korkuyorum. 
-Ya? 
- Tabii. Üzerinden düşUp bir yeri. 

mi kıracak halim yok. 
- Öyleyse siz benim ata gelin, ben 

sizinkine bineyim. Bunu söyler söyle. 
mez atından indi. Hırçın ata doğru 
gelirken, kapının önünde benim bekle
diğimi gördü ve bana: 

- Galiba sen de istiyorsun, dedi. 
Hadi, bin bakalım bu ata. Senin gibi 
bir kahraman attan korkmaz tabii! 

Bunları söylerken yanrmrzdaki ara. 
hada bulunan bayan M. ye de manalı 
manalı bakarak giilümsemişti. 

O zaman, gözlerim birdenbire karar 
dr. Zihnimde bir şimşek çakar gibi ol. 
du. 

- Korkar mıyım zannediyorsunuz? 
dedim ve ata doğru koşarak bir aya. 
ğımı Ur.engilerden birine attım. 

.Al!IPm ~ ~ hasm~ 

Canlı Sinema 
Jüror, hir gidelim bakalım. Ya her
ro, ya merro. 

Jfaydnr se.slcnrli: 
- Hadi .Muzaffer! Ahmet, Artin, 

YaE:.:'lr hadil, 
Bazısı e ki yırtık paltolarının. ha· 

zısı da boyunlarının yarısını hı le 
örtmi)'en ceketlerinin yakasını kaldı.; 

rai·ak kahveden çıktılar. 

:[. :[. ~ 

Onlar hemen lıütiin yaz geceleri, 
hep böyle kafile halinde .saat dokuz 
sularında kaJn·eden çıkarak canlı si. 
nema adını verdikleri bir evin karşı
sındaki çayıra serilirlercli. Bu çayır. 
elan, kar:;ıdaki evin taraçasına çrkıp 
hareketler yapan dekolte gömlekli 
çıplak \'Ücutlu bir kızı siper edindik
leri ı;ukura gizlenerek kendilerini ~ös 
ternırden :-.<"yrederlerdi, 

Bu kollejli bir kızdı ki, her gt'ce 
yatmadan önce vücudu sıhhatli ,.e 
zinde tutmak için gereken prensiple. 
ri e\'inin taraçasında tatbik eder; ha· 
reketleri bittikten ~onra taraçanın 

pencere ·inden odadaki aynaya balia. 
rak ne derece dinçleştiiUni, giize11e~· 

tiğini anlamıya çahş!l'dı. 

• • • 
Ömürlerinde sigara ve Agol'un 

kah,·esinden başka eğlenecek birşey 

bu lamı yan hu serseriler de hara tın 
ve çalışmanın en büyük semere.si n> 

sonucu saydıkları genç bir kız, ,·ücu. 
·duna t.:ahip olmanın imkansızlıkları· 

nı bildiklerinden, hiç olma7..sa o \'Ü.t 

cudü se.ırretmek saadetine erdiklerin· 
den dolayı sevinirlerdi. 

Nihayet bir kış günü nasılsa Hay. 
darın onları "belki gene kızı görürüz,. 
ümidine dü~ürerck buraya, bu canlı 

sinema yerine getirmesi boşa çıkma 
mıştı. En•t, soğuk bir kış fırtınasına 
rağmen kız. tara.çaya çıkmış n daha 
onlar gelmeden hareketlerine başla
mıştr. Nihayet seyirciler her zaman. 
ki ~ukur yerledne çömeldiler, bir itiş 
medir ba~ladı. 

- Dur oğlum. senin aklın ermez 

gramer, sentaks ve vezxn kafiye hata. 
la.rı aramak için vesile .. 

Halit Fahri Ozansoy için - Eski 
Ozan, Bakiler gibi boynuna bir saz 
takıp eskiden kavga edip darıldığı, 

yahut darılttığı meslektaşlarına karşı: 
"Buna bayram gihıil elerler, kaıı eden. 

lcr lxırı§ır.',, 
mısramı okuyarak kapı kapı dolaş. 

mak.. 
Ayaı-lar için - Meyhaneye kurulup: 

"Ol lWA.lar çakfrm 1vi Bekri Mııstafanrn 
<t/ikınn .. 

Yazan: 

Rüştü 

Şardoğ 
• 

böyle şeylere. 
- Var kandiline üfiirdüğümün 

rny!. Sen de adam nmun sanki in
san esld~i. 

Bir diğeıi atıldı: 
- Ee! Hadi uzatmayın aııla. 

dık 

Muzaffer de atıldı: 

- Ulan mı) dar! Sen de az koıa· 

lak değilmiş.-ı.iıı ha?!. Küçiiğü bliyiı. 

ğü var mı bunun? Şunun şurasıncl:> 

hepimiz eğleniyoruz. Çenenizi kısın 

artık. \ 
Rüzgar çok !;'iddetli H dondurucu! 

bir halde esiyor, yer.de bir karış yük
~ekliğinde ı;ıerili bulunan kar, soğuk. 
tan biraz daha beton !aşıyordu. S'!
rirciler hu çukur yerde soğu~a kar~ı 
kıı--;men siper almışlarsa da yırtık pa. 
but:larrndan çornplarına giren kar \ 'l' 

soğuk dolayı:-<ile kimi ara sıra ayak. 
larıııı ellerile ovuyor, kimi rüzgarın 
hir crzırtı ile çarpıp ge~fr"H göğsün· 
deki düğm~iz minhmını e!ile kapatr. 
yor, kimisi donan kulakJarını elleri 
ile ısıtıyor, kimisi de göisiine i~li

yen soğuğun gıcıkladığı öksürükleri. 
ni tutmak Ye gürültü çıkarmamak 

için elini ağzına kapıyor, boğulur gı

bi sesler çıkarıyordu. 
Kollejli kız kollarını sağa sofa 

kaldırdıkça. hafif ay ışığı ile parhyan 
kolları gümüş bir kordon gibi salla. 
nıyor, oturup kalkarken riizgarın ve 
ayın \arptığı bacakları unutulma;: 
bir şefnfJıkla seyircilerin gözlerini 
kam~~tınyordu. 

O zaman, ~oğuktan f(lffcaydler \"e 

itişmeler duruyor, hepsi de bu man-

"Berka di)ndiim, neşri cııvar cy"ledim 
meıJhanedc.1 .. 

diye birka~ beyit yazmak .. 
Toplu iğne Nureddin iqin - Şöyle 

bir nükte yapmaıc [ı)e!cer b:ı.yrumrnm 

önce. kurban bayramının sonra gı:lme. 
si bence hic: de doğru değildir. Çünkü, 
malıim ya: Adet önce tuzlu yenir. son_ 
ra tatlı! Onun için bu bayramların 
yerlerini değiştirsek nasıl olur ?l 

Nizamettin .Na;>,if ic;in - Onun için 
z;ıten her gün bayram! 

nsm(I». Ccm,,l K A rr;rr,r 

yerinden fırladı, herkes korku ile biri - Evet, yerini haketti. Yerini hak 
çığlık kopardı. Ben. öteki ayağımı eğe. etti, diyordu. 
rin üzerine· nasıl attığımı bilmiyorum. Temsil esnasında o ~arışın güzel ka.. 

At bütün hızile giderken beni du. dmın ba.~mda gördüğüm ihtiyar ka
varlara, ağaçlara çarptı. Başımdan dm, evde kalan çocuklarla bcrabcrı 
aşağı kanların sızdığını duyuyordum. bulunmak mecburiyetinde idi. O kalk. 
Artık, kendimden geçmiş bir halde, tı, yerini bana verdi. 
atın üzerinde, baş döndürücü bir sü. Yolda yağmur baş'adı. Bunun iizc. 
ratle gidiyordum. rine tekrar eve döndük. 

Bir aralık. arkamızdan diğer atlıla. Ertesi sabah erkenden kalktım. 

rın koı:;uştuğunu, bağrıştığını duy. Ha.va çok rt.:zeldi .Yanımı.zdaki koru. 
dum. Atı durdurmak istiyorlardı. NLI luk ve or~.' an yürüye, yürüye Mosko. 
hayet önümüze geçti!er, ah tuttular.1 va nehri kıyısına kadar gittim. 
Sonra beni atlan a!3ağıya aldılar, ko. Korulukta dolaşırken bir takım ses-
nağa getirdiler. !er i~ittim. Ağaçların arasından ilerli. 

Herkes toplanmıştı. Bu kalabalık ycrek seslerin geldiği tarafa gittim ve 
arasında bayan M. yi gördüm: Benzi ı kenrlimi göstermeden baktım: 
sararmıştı, gözleri endişe içinde idi. Bunlar N. ile bayruı M. di. Halbuki 
bu hali herkesin de gözüne çarpmrştı.t N. bir gün evvel konaktan çıkmış git. 
Şimdi beni bırakmışlar, ona bakıyor. mişti ve Rusyanın cenubunda bir yere 
lardr. Bayan M., bu vaziyetin mana. i gittiğini söylemişlerdi. Bayan M. tı.ğ. 
sızlığını düşünerek işi gülümsemeye hyor, N. onun kolunu tutmuş öpüyor. 
vurdu. du. 

Bu sırada, -sarısın kadın yanrmn 
geldi ve beni birdenbire kucaklayarak, 
yuzumu gözümü öpmeğe başladı: 

"Kahramanlığım., acmac:ık halim ve 
bayan M. nin bana gösterdiği hal kar. 
şısında kendimi tutamamıstı. 

Beni kucağından indirirken: 
- Bizimle beraber gelmeli, dedi. O. 

na bir yer muhakkak bulmalıyız. OL 
maz.sa da benim kuc<!.ğımda oturur. 

Sonra. gülerek ilave etti: 

Sonra N. bayan M. ye bir zarf ve. 
rerek ayrıldı. Bayan M. biraz durduk. 
tan sonra koruluktan konağa doğru 

dönmeğe başbdı. Ben de arkasından 

onu takip ettim. 
O önden, ben epeyce aralıkla arka. 

smdan, bahçeye girdik. 
O, içeri girmişken ben daha bahçe. 

de idim. Bu sırada yerde bir zarf gö. 
züme ili§ti. Hemen tamdım: Bu. N. 
nın bayan M. ye verdiği mektuptu. 

Zarfın iki tarafı da boştu, yani füe. - Bu! Olmaz ama .• 
~er.kes de; • ~ hiçl;tt adN ~~~ağır. 

Günlük/! 

~~o~!~ 
ÖGLE NEŞR11"ATI: 1' 
Saat 12,30 PIA.kla Tilrk ınusilds! • 

. ·atı-' Havadis. 13,0:5 Muhttlll plfi.k neşrı) 
Son. 

AK~.Ul I\'E~Rtı·.\ Ti: p~ 

Saat 18.30 Plikla dans musUdsi. !o.ti' 
cuklara masal: 1. Galip tara!ındıı.n· • ııı 
!at \"e arltac.la§IArı tarafından Tilrl< ,,.+ 
si ve halk a.şrlnlnn. 20,30 Ömer RIZ>" ".,/ 
drı.n 11.rapça söylev. 20:1:5 Sa.iye ve ~ 
lan tarafından turk rnusildsl \'C tııU.u 
lan. Saat ayarı. 21,15 Şehir uyııt.r0\-t~ 
lmımı tar'lfından Fa•ıst. 22.Hi Aja.!l9 

1 
sa h!ll:erleri ve ertesi gUnUn proı;raıı1~ 
Plı\klrı. sololar, opera ve operet ~· 
23,00 S<>n. ~ 

OSMANLI BANKASI 
iLAN 

Osmanlı Ban1;a•ınm Gal•t•· 
nicami ve Beyoğlu daire!eri, "ıtıl 
Bayramı münasebetile cari !~ 
22, 23, 24 ve 25 inci günlert 

bulunacaktır.~ 

zara\! 'ıiraz daha iyi ~örebilıt'~ 
.. d w k 1 .. le,·le one ogTu uza.nara · m · 't 

.ıeı 
boy ur !arını ı~ınrıyorlardı. rı 

11 
zın, tfö.lerini büküp kaldır:ır";s 
rı ayclııılık gecede, bacakların ır. 
lı bir ı:-:ık gibi yanıp ı-önen J>S~oıı 
onları ::oluksuz bırakıyor, 0 

hep~i r!e kendilerinden ge~e~!t"ı 
yüzünıin hu en bii~ iik saadeti ,~ 
ettikleri zeykiııi tatıyorlardı. ' 
yet Mııtaffe.· dayanamadı:. dtr:. 

- JJacak değil surahi bı1'8 ~ 
- .\hıza ffer gözünü seve)-ifl'I ~ır 

dara 1'13k, ne bitirim oğlandır i & 
' ~·7j "' ' - llay pa tlıya)o;ınız. ... ı eği• 

li)N'e:!°iz. sinema mı ~eyrcder :ııP 
Nihayet bu soğuk hanıd~~ ' .. 9f 

hare\c·tin güfilüğünü de dü~uıııı,, 
rurla•Hıtak aynaya yakla~tı. tı1ı1' 
dünü ıyice .;;üzdü. Beden ter f. 
nin :cabettirdiği hart-ketleri ,., f. 

.. t dl .. .. .. ,·erlııt .ıı spor us a annın sozunu .; '" 
tirmi~ri. Memnundu. Sıcak <' 
odasın.t baktı ve birden ta:ı/ 
içeri girerek somyalı ka0° 
kendinL attı 

* ."\' ~ 1 

Bir hnftn ge~memi ·ti ki ~ 
.Muzaffl'l', e.anlı sinemada yal~ 
drğmı görünce. "Bunların .~e 1 
den h<>_sfa mı?,, diye düşün~ıP dİ 
lara doğru yola koyuldu. Keıt 
dine: 

- Ulan. di) ordu, 
evde bulunmaz ya!. ·l1''~ 

'l';toi kapının vanına y:ı1' 1 

ki, hi:·dcn sar~ııcİı Ye oldu!r11 .j 
k 

. .., .. e• 
kaldı. Baktı, ha lrn ı,. .• IJll!', 
mıy;l!l Ya~rın ak sakallı ha , 

ll-JtfO ni ~a'.rnklarına koymu~ ıtı;. • ıı!J 
kapınıı. öniinde bir kazıın 1\3 ) 1 
hır t\.'llf':lr c!ayalı duru~ord.~~uı/ 
1.affer. arkada ınrn kendini il 

öldüi"iinü dü~iindükten ı-onı1l:ı:t~ 
- Vah ztnallı Ya~u. dedi. • 

mi nalları clik1>ce!Hin. ,/.. 

~I 
caydı ve iç nde birçok ka~ıt ı-5'" 
idi. Ne yazmıştı acaba? şuplı. f 

iJll maktan ayrılmasının sebeb 
bu mektupta izah e<.liyordU· ııb" 

Şimdi ne yapacaktım? Mel<t e< 
türüp bayıın M. ye versem. ~ 
gördüğümü, her şeyi bildiğı~~e 

.. ıu•· 4 
yacaktı. Sonra ben onun Y':1. e ıı-
baka.bil;rdim, o benim yüzurt1 
balrnbilirdi? 1' 

Ertesi ~abalı yine beraber ..p 

M 
v j'CJv 

çıktık. ektubu bulduguırı J{tfı 

ce birdenbire bir durumsadı~ ıııe~ 
ni fena hissettiğini ve eve d0~r -~ 
tediğini söyle:H. Benden a)'1'

1 ı·ııt 
ı."celö maz korunun başka bir ı-o:; •. 4 )-t 

gün evvel N. ile bulmıtu~. ~.":0t<I~ 
ti. Uzaktan, ağladığıııı gorUY ı;eJlo 

Mektup yanımda idi. B~u 1' ~ 
ne vermek için bir demet çıçf,,eııl 
ladım. Çiçeklerin ortasına ,.ef' 
koydum, götürüp kendisine !" 
ve yanından uzakla.,..crtım. bil 

Çiçeklerin arasında ırıeJ<ttl .... d' 
muş ve açmış okuyordu. }3

tı sıı~ 

ses işitildi: 
Nataliya ! Nataliya! ..o 

11 v 

Bayan, mektubu koynun J 
hemen konağa kostu. . ..... ,, -!,' 

İki saat sonra eve dönduğU t tJ~·1 
bayan M. nin kocasile bel"8~~ f' 
vaya gittiğini öğrendim. Ot1 
da bir daha göremedim. / 

BiTTİ t 
( E.~n lngil~11de.ıı 

~· 
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ed Ayle, yaşlı hekimin açgözlülüğü, hele kadın lafını 
da erken ağzının suyunun tapır tapır akması kartl5ın· 
llıe kahkahalarla gülüyordu, Demir afallaşmıştı; "Bu 

11 
vıudan nasıl istifade ederim; buna neler ilave edip 

aıı) Yay ? d" d "" " ·· d Y ld H" . Şa,h· , ayım.,, ıye uşunuyor u; ı ız, useyın 

1q.0:,n den esasen hotlanmazdı; fakat gözü çöplükte 
~ ış kart horozun manzarası ona tahammül edilmez 
ka ecede iğrenç geldi; içinde bulanb duydu, buradan 
k Çrnak, bu pis muhitten, dedikodudan, rezaletten 
t~rtulrnak istiyordu; biraz daha dururaa taaffün Üs· 

· ı,';".e. •İnecek, kendisine de bulaşacak ıanıyordu. Hiç 
.zne hiç bir şey söylemeden, sinirli bir hareketle 
..._ llnı döndü, yürümeğe başladı. Demir alıklaş· 
.. q!b: 

-;;. Kimyager hanıma da ne oluyor, yahu? 
on ıye söylendi. Hüseyin Şahin, cıvık bakışlarile 

u blkip ederek cevap verdi: 

" "':'" Pot kırdık be ... dedi, hay Allah müstahakkını 
ı,:•ın, ben de kadın bahsinde kendimi tutamam ki ... 

liyd~n Yanında Alman kansını o kadar methctmeme· 
ın. .. 

Sonra · k" • k' "td·· çır ın çır ın gu u: 

~ilik Malum ya, herkes kendi meslektaşile düıü.> 
rtlalı! .. Doktor da kimyagerle ... 

~ ~Üıeyin Şahin bu sözü son günlerde belki yüzün· 
~ fa söylüyordu; öyle olduğu halde dinliyenler 
İç' e güldüler. Ane'nin çapkın kahkahaları odanın 
r.

1

~ Yayılınca herkes başını kaldırmış, dönüp o tara· 
dllv knıış, bazı erkekler kendilerini tutamıyarak bu 

etkar sese doğru yürümeğe başlamışlardı. 
ı. l.tisafirleri ağırlıyacağım diye canı çıkan, mutb:ık· 
0.:lon arasında gidip gelmekten bitkin bir halde 
~ ."' sahibi kadın - hukuk müşaviri Tekinalp'in 
"'d1 har d ı .. d.. .. k b · tlh· ın e, omuz an one uşu , saçı aşı perı~an, 

lrt ·~ıi bir evvelki modaya ait, sakin ve biraz ~" 
de ç 111 karısı Hüsniye Hanım - Ayşe'nin de içlerin· 

olduğu gruba yaklaştı, onlan büfeye çağırdı. 
file ~Yte, etrafında• toplanan peresti,kar erkekler ka· 
bli •ıne ehemmiyet vermeden, aanki onlan görme· 
dii~ ~ibi dalgm, ev sahibi kadının arkasından yürü-

' endi kendisine: 

\ın~ Yıldız müdüre fena tutkun; herifin hizmetçisini 
ı,11 lrtı•kandı ... Bu kadar şiddetli aşk da iyi değil ama, 
lce.1-. ~ hu adam evlenirlerse hiç fena olmaz... Pe· 

1)~11'i>ir1erine münasip 1 
'Ye dütünüyordu. 

6 

il(: Refik Ahmet 
Sevengil 

ferahlık hissetti; yumuşak bir aeıle dertleşrneğe baı· 
ladı: 

- O senin yeni muavin epey canımı sıktı benim ..• 
Ba,ınuza yol<tan iş açmak istiyor; köylüye para11nı 
verip araziyi satın almaktan baıka çare yokmu, ... 
Evet ama, a iki gözüm, bakalım bütçemizde var mı 
böyle tahsisat!. .. Ora11nı hiç düşünmüyor. Sen bu işe 
bir çare bul... Bütün liyakatini, ilmi ehliyetini, hukuk 
bilgisinin nüanslannı göster; muhakeme gününe de 
pek az kaldı.. kolaylıkla sıyrılabilecek miyiz bu itin 
içinden? 

Hukuk mü~aviri müdürün bu açık suali kar,mn· 
da bir iki kere yutkundu; doğrudan doğruya cevap 
vermekten kaçınarak: 

- Bir zaman savsakhyabiliriz, dedi, mesela mu• 
hakem eyi talik ettiririz! 

- Hayır, işin uzayıp gitmesini iıtemiyorum; kc· 
sip atalım; köylünün haksız çıkması mümkün değil 
mi bu davada? .. 

Tekinalp, biraz düşünür gibi yaparak vakit ka· 
zanmağa ç.alı§tı; müdürü kızdırmaktan çekiniyordu; 

nihayet cesaret etti: 
- Vallahi beyefendimiz, dedi, bilmem ki... Biraz 

güç görünüyor; bu mesele hakkında makamınıza ve· 
rilen rapor hukuk müşavir muavini Bayan Gülsere• 
nin İmzasını taşıyor ama o i~i birlikte tetkik etmİf· 
trl<; bilmem ki nasıl arzedeyim, köylünün elinde 
muntazam tapu senetleri de bulunduktan sonra bi· 
zim füzulen işgRl ve istimal ettiğimiz arazıyı eğer 
sntın almak istemezsek bırakıp çekilmemiz, aahiplerİ· 
ne teslim etmemiz de bir yoldur. 

Tekinalp, ürkek bir aede, dolambaçlı bir yoldan 
l!Öylediği mütalaalarını müdürün başını kaldırıp bak· 
ması üzerine, keıti, heyecanla sustu. 

Ahmet Turgut: 

- Demek siz de Bayan G5lseren gibi düşünüyor 
sunuz bu meselede ... 

Dedi. 
- Hayır, batka tür)ü dÜ§Ünmek istiyorum ama 

imkanını bulamıyorum da neticede mecburi ıurette 
bu mütalaada birleşmiş oluyoruz. 

Hukuk müşaviri bunları çaresiz kalıp söylemekle 
beraber müdürün kızmasını, köpürmesini bekliyordu. 
Ahmet Turgut ayağa kalktı, ayni sakin se~le konu,. 
masına devam etti: 

- Şu halde bu dava ile hiç uğra,mıyalım; madem· 
ki hukuk mütavirliğinin reımi mütalaası bu merkez· 
dedir; biz de onu kabul ederiz. işi idare meclisine ko· 
yup satın alma karan çıkartmaktan baş1<a yol görün· 
müyor. Yalnız yapacağımız teklifi iyi hazırlamalıyu: 
ki idare meclisine kolayca kanaat gelebilsin ... O arA· 

.. ,;\brnet Turgut, fabrikanın müdürlük odasında kar· zi nerede başlayıp nerede bitiyordu? Haritasını fi. 
'~ oturttuğu hukuk müıaviri Tekinalp'le - eski· lan yaptırmak lazım ... Bir de kö.,lü ile ırkı pazarlık 
1\ 'llni lırnetullah'ken cümhuriyetin ilanından ıon· etmeli ... Hepsini bir kişiden nıi ala-::ağız? ,;hic böyle hacıyağı kokan bir adı muhafaza et· Tekinalp da ayağa kall<mıs. müdfüütı ıükün ve 
4'i 

1 
uygun bulrruyan hukuk müşaviri onu değiştir· manhk!a konutması karşısıncb büyük bir rahatlık 

f, hu y • ·ıı· · · · 1 A._ k" d .. 1 • ~İiııd .. enı mı ıcı ısmı a mıştı - §U Kpınar o· uymuştu, su:-at e c~vap verdı: 
ckı ıhtilaflı arazi meselesini konuşuyordu. - Hayır, parça parça ayn sahipleri varmı' o ara· 

"ıt~A.hınet Turgut, ötedenberi istediğini kabul ettir· zinin ... Hepsile ayrı ayrı uyu~mak lazım. Efendimiz 
k.'V!~· dilediği g-ibi fetva almağa alı§tığı hukuk mÜ· emrederseniz jandarmaya yazar, buraya çağırtırız 
t~~i İyile§ip &'elmİ§, evet efendim sandalyesine herifleri ... 

•t, haıını sallayıp tasdik eder görünce içinde bir ( A rl•a.(ı nır) 

'lıtarekenln Madany ada 
~ imzalandığı gtla 
~~danyah ar bu tarihi günü hiç . unutmuyorlar 
l'~~:y~ rnütarekesinin imzalandığıı ı ı 
li oı dret ve Türk azminin bir {I 

ı. .ı arak " ·11· h" 1 . .. . • 
,~c ltaltn ını ı ıs erın muzesı,, # 

ıı}'atıı ası için yapılan merasimde, 
h ar tarihi bir gün daha yaşa· 
•qti 
t.....}'arıar . 

~·ıtin ~ ılc konuştum. Bana mü • 
' ~Cb~tıfesini anlattılar. Tarihi -
r, l'ı, ::atıınıza geçmiyen bu anla· 
~ "tıı; h' 
~.~in· ~~!erinin öyle bir azameti· 
~l.lllt ~. 'I'ürk tarihinin yanı başın -
~ l)trı~1~~cr~n tarihi., diye yer alı • 
~ ~hlıl lttıızdc yabancı bayrak ta
~'~rallıa itttn dolaştığı günlerde inö· 
;ıı}"~lıl t\.ını gören, ona hizmet eden 
t~hıitr ''dün" ile "bugün,. ü en 

~ tcl\tbi Cdcn Türk çocuklarıdır .. 
\t -..... rnurahhaslan zırhlılan ıle _, ········ 
~~ "1~·;;;·~~-k-~~-~·~~··· 
~ llo1tt 
~ bu 0runıuz Pazartesi gUnleri 

~ l~~"h ÇUlttan yirmiye kadar gıı· 
l~ ten llnestnde, CumnrteSI gUnlerl 

\ ~~ ııı a kadar LAlell Tayyare 
• lı~c Ctfııcı daire Uç numarada 
~. ~bııı Ulrı.rnnızı yedi kupon mukn• 
~·"'ıı, ecıe.r. 

lıaatrı. 
>~1 hkıan doktorumuz da bu 

9 lılı tancııını biriktirip k<'ndlslne 
'l.~ il cuınartc:n, salı, perşembe 
~ 'aıll~ Aksarayda. Millet cad
~n!l a carnıı karş1sındakl m1.1o 
'···e tocukıarınıza balcncs.lıtu 1 ........................................ 

1 

Mudanya miitarcl:.cnamesiııhı 
landığı ev 

imza. 

gelmişlerdi. !skelemizden çıkarken ilk 
defa Türk askerine selam vererek so • 
kaklanmızclan geçtiler. Anaca~dcmize 

ay yıldızı ile dalgalanan en büyük bay • 
rağımızı asmıştık. Miizakereye gelen -
]erin hepsi onun altından geçiyordu. 
Türk kumandanlan ve Türk askerleri 
hiç konuşmuyorlar, fakat gözleri ile 
çok şeyler söylüyorlardı. Biz onlara gii· 

veniyorduk. Güvendiğimiz için gözil • 
müze batan zırhlılardan korkmuyor • 
duk . ., 

"O günlerde hepimiz öyle bir hale 
gelmiştik, ki çoluğumuz, çocuğumuzla 

bir işaret verildiği anda ldüşman üzeri -
ne atılabilirdik.,, 

"Son günleri, mütareke imzalana • 
caktı. Murahhaslar söz verdikleri saatte 
gelmediler. Gece saatler ilerliyordu. 

Hepimiz müzakere evinin önünde 
toplanmıştık. içeride bulunan bin dı -
şarı çıkt;kça soruyorduk: 

- Ne var .. Niçin gelmediler .. Yoksa 
imza ctmiyecekler mi?. 

Cevap alamıyorduk. Çünkü kimse 
bilmiyordu. Biri soı du: 

- İsmet Paşanm yüzü nasıldır?. 

Memnun görünüyor mu?. 
Paşanın hizmetlerini yapan Mudan • 

yalı hepimize: 

- Merak etmeyiniz, dedi. Paşa bu • 
gün her günkünden daha neş'elidir. Göz 
Icrinin içi hem ateş gibi parlıyor, hem 
de gülüyor. 

Bu bizim için en büyük müjde idi. 
Bu söz hepimizin gözünü sildi. Hepimiz 
neş'elendik.,, 

Bir ihtiyar şunları söyledi: 
- Bursadan· geliyorum. Tepeye çı -

kar çıkmaz Mudanya önünde yatan ec·ı 
nebi zırhlılarını gördüm. içim yandı. Bir 
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ALMANYA 
İSTİYOR 

H 
U? 

p 

Aımanga Avr:ıpa ııe nar~ edemez. Avruv2n1n 
yarısı ııe ede?1llr. rakat b r şa1t a .. 

Fraııstzca "Paı'i.8 • Sair,. gazetesin. 
den: 

Almanya harp istiyor mu? 
Almanyadan harp ne zaman başla. 

yacak? 
Almanyadan döndüğüm 1..aman her. 

kes bana bu sualleri sordu . 
"İstikbali kimse bilmez,, diye cevap 

vermek kolay. Fakat, bir gazeteci için I 
böyle cevap vermek iflas ettiğine de. 
lildir. 

1 
Berlinden ayrılmadan evvel, ~üphc. ' 

siz dünyanın en az harpçı olan bu şeh. 1 
rinde, Alman yadan dönüş intioa1arrmı 1 
toplamağa çahşıyonım. Tiyatrolarda. I 
konserlerde, kahvelerde ve caddede bir ~ 

çok çehreler gördüm, her sınıftan bir i 
c;ok kişi ile ve her türlü mevzu uzeıin. 
de görüştüm. Bunlardan bir fikir çı. 

karmak ~adar güç ~ir. ~ey yok. 1 
Bir mıllet harp ıstıyor derken bul 

sözlerin iki manası olabilir: Ya harp 
etmeleri istenen im1anlar bu i~e he. 
veslidir. Yahut da o mileti idare eden l 
başlar harbı siyaset planlarına koymuş 
!ardır. Bazan da bu iki hal birleşir. 

O halde birlnd meseleyi ele alalım: 
Alman askeri harp istiyor mu? 
Buna, "askerin yaşına göre cevap ve-

rmr: 
Harp etmiş Alman a!'ikcri bir daha 

harp etmesini istemiyor. Fakat ''otuz 
be~ten küçükler,, in düı;üncesi başka. 

Evvela, onları harbe büyük bir fa. 
aliyetle hazırlıyorlar. Bununla bera.. 
her, bu harp arzusu hiçbir millete kar. 
31 beslenmiyor. Onlara mütemadiyen 1 

öğretilen, harbm büyük bir şey ve 
böyle bir işte çalışmanın da mukaddes 
olduğudur. 

Bunu yalnız söylemekle de kalma.' 
mışlar, onları harp şeraiti altında ye. 
tiştirmişlerdir. 

Onlar, ta küçüklüklerindenberi ta. 
lime, inzibata alıştmlmış, sert işlerde, 
silah kullanmada tecrübelerle pişiril. 
miştir. Bu askerler. bu işi yalnız, mU. 
kemmel yapmakla kalmıyorlar, aym 
zamanda son derece büyiik bir heye. 
canla yapıyorlar. 

Seferberlik ilan edildiği zaman 
Fransız delikanlısı ail,,.sinden, mesle. 
ğlnrlen. ı:imdiye kadar yaı;amağa alış
tığı yerden ııynlacaktır. Halbuki Al. 
man delikanlısı esasen harbe hazır 

bir vaziyettedir. 

an başımın döndiiğünü duydum. Eve 
geldiğim vakit karım beni çok üzgün 
gördü. Sebebini anlattım: 

- Görmüyor musun, dedim. ejderha 
gibi zrrhlılar etrafımızı sarını§. 

Güldü. Bana: 
- Merak etme ldedi. ismet Paşa bu· 

radadxr. Onlarla konuşuyor .. Düşmanla
rımız bizimle anlaşmak istiyorlar. 

- Ya anlaşmu:larsa? .. 
Diye aordum. 
Karım bu 11ef er başını iki tarafa sal· 

lıyarak: 
- Söylemiyecektim ama, söyliyeyim, 

dedi. Bugün yolum asker yatağına düş
tü. Tepelerde ne gördüm biliyor mu -
sun?. Kum gibi Türk askeri, bundan 
başka vapur bacalan kadar kalın top -
Jar .. Bunlan ne vakit getirmişler bilmi· 
yordum. Bana "aman kimseye söyleme,. 
dediler. Yat'nız sana söylüyorum. içine 
su serpilsin diye. Bizi düşünenler var .. 
tasalanma .. ,, 

Mudanya mütarekesinin imzalandı • 
ğı evin açıl:na merasiminde bana bun -
lan anlatanlar. sevinç yaşlan dökü • 

yor; 
- Atatürk, İnönü .. diye haykırıyor· 

tardı. 
1io il- 1io 

Buna valisi: 
- Mudanyalılar! .. Ne mutlu size, ki 

bu tarihi binayı kucağınızda muhafaza 
ediyorsunuz .. 

Dediği vakit bir Mudanyalı şu kar-
şılığı verdi: 

- Türk milleti diinyanın en bahti -
yar milletidir. Biz bu tarihi evi ve Türk 
milleti eşsiz tarihini kucağında, kalbin· 
de yaşatıyor. Memleketimizin her tıı.şı 

bir abidedir.,, 
işte Mudanyada yapılan merasimden 

bende kalmı§ birkaç intiba. 
NtY AZl AHMET 

lkınci sual: 
Almanya harp için hazırlanmış mı. 

dır? Bunun cevabı g:ayet kolay verBir:ı 
Almanya harp i in levazım cihetin. 

den en büyuk gayrrti sarfediyor. A. 
Jetlerin mükcmme.J'ği, fen ndamlarr .. 
nm yiikı::t>ı:: liği göz önünde bulundu~ 
lursa Alm::myanın sar:cdec~ği g yre. 
tin de bütün diğer m~mlcl:ctlerin ya. 
pabileccklerin•len c;ok üstün olduğu 

olmasıdır. 

Almrnyanın tek kusuru geç kalmış 
muhakkaktır. 

Üçüncü sual: 
Alman devletinin başında bulunan... 

lar harp etmek arzusunu bnsliyorlar 
mı? 

Bu sual ü1.crinde düşünmek 13.zım. 
dır. Çünkü, mcvzuubahs olanlar lift.hl 
kuvvetler değil, birkaç sencdcnberi ne 
yapabileceklerini göstermiş olan. um. 
delerinin va nutuklarmın çok şiddetli 
olmasına rağmen hiç-bir delilik yapma.. 
mış adamlardır. 

Harp kimse için bir gaye değildir; 
hatta Almanya için bile. Alm~yamn 
gayesi A vrupada ve, onun neticesi 
olarak da, dünyada bir Ustünlük tesis 
etmektir. ~ , 

B~takiler, ister Hitler olsun, ister 
ondan sonra gelenler, harp için buglln 
vaziyeti müsait görnıiyorlar • 

Mareşal Blomberg Fransa ta.raıfm.. 
dan emin olmadıkça Rusya.ya hüeam. 
emrini veremez. Fransayı bitaraf -... 
ziyetine :::;okmadan da Rusya.ya htlcmn 
edemez.. 

Bir teşebbüste yüzde seksen muvaf .. 
fakiyet ümidi bile olsa hiçbir Alman 
bu işe girişmeğc cesaret edemez. Çün.. 
kü 'bilir ki, yüzde yirmi olan menfi ih. 
timalin doğuracağı netice bu sefer 
AJmanyanm, gerek bir ecnebi devletin 
gerek sosyalizmin hakimiyeti altında; 
parçalanması ve mahvolmasıdır. 

1914 deki fikir - Fransayı bir hafta. 
içinde mahvetmek fikri • bugün bir 
delilik olur. Bütün Avrupa ile muha. 
rebe etmek AJmanyanm iktidarı bari. 
cinde olan bir iştir. Avnıpanın yarı .. 
sile harp etmek; bu belki Almanyamn 
iktidarı dahilindedir. Fakat bunun 
için de, Avrupanm geri kalan diğer 
kısmının da bitaraflığr veya elinden 
hiçbir şey gelmiyeoeği temin edilmesi 
Hızımdır. 

Habeşistandaki 
suikast 

General Grazianiden başka 
yaraltlar ve halktan 

telefat var 
Adi ababa, 20 (Hususi) - Napoll 

Prensinin doğumu miinnseheüle kili. 
selere, -enmilere ' 'e fakirlere . erzak 
,.e ~ya te\•zij esnasında ltalyan ida• 
re. ine karşı itaat etmiyenlerden ba. 
zıları halk arasına karı mı lar ve 
ltalyan yüksek idare memurlarına 

el bombaları atarak suikastta bulun~ 

muşlardır. 
K RUX - Dün Anadolu Aja.nS! 

tarafından verilen bugün de difier 
kaynaklardan teyid edilen bu suilfast 
hadisesi bir noktadan ehemmiyeti 
haizdir. Hu dn Hnbe:Jstunda ltalyan 
i:.gnli bir .sene) c yakın bir zaman 
olduğ'ıı "halde heniiz tamamile bu 
memlekette sükunetin ve tam emni• 
yetin avdet edemcmi~ bulunmasıdır, 
Bu ~Lihıst miinii:-:ebetile öğr<'niyornz 
ki son günlerde Ras Kassanın oğulla• 
rı cia idam edilmiştir. Biıkaç zaman 
cn·el de gene Ra. De.!'tanın idaresl 
altı: bir isyan rnku bulduğund·~n 

bah:;cdilmişti, İtalyan idaresi yerli 
ahali~ i kendilerine ısındırmak için 
l\'apoli Prensinin doğumunu vesile 
yaımrak f atdl'ICl'e crwk ,.e eşya dağıt 
mak istemi ler, fakat bu te~bbüsle. 
rine J..:ar~ı elleıi bombalı gayri mem• 
nun;ıır tarafından mulrnbele görmüş. 
Jerdit. Tiu tiirlü hadi eler Habeşig. 
tunda tam bir :-;Ükunet devrine glıe. 
bilmek için ltalynnlnrm ~aha bir 
ha,fh zaman uğra~mağa mecbur ofa• 
ca;\ıarını gösteriyor. 
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Dün 1Japılan dostluk kupası turnuvasında 

Cengiz gülümSedi ve 
lblisane bir düşünceg le .• 

- 9-
Eairler a.ra.amda bir de süvari var

dı. Adı, "Cebe,. ydi. Mongollann görU
filne göre "Bir halt yemiı,. olacak ,ki 
kaf asınm kesilmesine karar çıkm11tı. 

Bu ~ık, diğer esirlerin bu Cebenin 
binicilikteki meharetine dair ağız~ 
luau lakırdı söyledikleri, onun ata bin 
mekteki ustalığını ballandıra ballan. 
dıra anlattıktan Cengiz Hanın kulağı· 
na gidince, hükümdar, meraka kapıl
dı, bu süvarinin, öldürülmezden evvel 
ne gibi hünerler gösterebiliyon1& gös
termesine izin verdi. Cebe, kıyaaiya 

bir mücadeleye girifmeğe hazır olduğu 
nu söyliyerek Adeta pehlivanva.rl mey-

dan okudu. Cengiz Han gUltlm8edi ve bir 
hayli de ibliaane bir dilfUnceyle, .ken
disine ait olan fevkallde g&lteri§li, 
br gibi beyaz, zebani gibi 4;ılgm atını 
ortaya çıkarttırdı. Cebe, bir sıçrayı1-
ta bu atın 1lsttıne yerlettf, ona tam 
manaııile hlkim oldu. Gladyatorvarl o
yunlar göstererek,· gittikçe kat kat
ugmlqan atı, altmda za.ptetti ve Cen 
giz Hanın mebhut bir %4.icle 11eyrettiği 
mtıthif numara bitince, IOUmdarm 
!riyan hu beygi.rY, bitkin bir halde i
leri geri sallandı, kalbi durdu, çatladı 
ve devrildi yere ... Kral, donakalmıftı; 
fakat, hayvanı öldüğilnd~n dolayı de
ğil, esirin tam manuile hayvan kuv
v~ denk olmadan daha artan gtı. 
dhıtln şahidi oluşundan dolayı! Artık 

1Dll111ınadık bir hUSU8iyetl olan bu a. 
Cfamm öldtırlllmesinden vugeçildi. A
radan ancak bir kaç sene geçtikten 
ııoma da, bu adam, orduıibn en büyük 
ve en şöhretli süvari generallığma ter 
fi ettl Ve bu süvari generali ilk gir
diği harpte galip gelince, efendiaine 
yalnu yeni bir krallık takdim etmek
ı. kalmıyarak, aklına gelen başka ha
• ..,,_. takdimile de, Omgiz Hanın 
gözüne girdi, iltifatile memilr oldu: 
Monarşma, düşman memleketlerinden 
derleyip toparladıfı 10,000 ta.ne kar 
gibi beyaz, lleÇtDe at g6nderdi. Bu BU· 

retle. hem vaktile altında. çatlattığı 
bir tek has atının ziyamı, sayı ltiba
~e ka.t kat fazla atla telifiye çal)ltı, 
tiem de canmm bağışlanma.ama. ve Uıı
telik ikbale nail olmasına sebep teşkil 
eden vak'ayı unutmadığını göeterdi! 

Cengiz Han, daha eski devirlerin 
dar düşünce ifadesi olan bir bid'atln
den de kaçınırdı: Btr harbl kaybeden 
bir kumandanın mutad olduğu veçhi
le derhal kelleabıi uçurtmak bld'atin
den ! o, bir harbi kaybeden gmerali
nin, müteakip harpte 90ll derecede py 
!'ete geleceğhıl heu.ptar, ona ltimadı 
~! ' 

. Harp kanuııl&rı, haddlatinde qm 
derecede ...wr, çetindir! 

Hiyanet, dilpıan kU'f18111d& firar 
h&diselerinin ölilmle cealandmlmuı, 
her orduda mutaddır. Caırfz Han, 
bunlardan bqka., lzfDliz yağmaya el 
&tan herkesi de ölüm cezuın& çarptı. 
nrdı. 

_ Ve daha ileriye giderek, eairleri 
lio!ııyan onlara mUumaha eden her
kesi de, derhal öıtlmle cemlandınrdr. 

Arkadqma ait herhangi bir malı, 
hattA en kıymetsiz bir teyi aşıranm 
eezası da öltlmdil. Bu auçlar için de, 
en mftthiş cemyi tayin etmi§ti ! 

tedbir almmıetı. G&nlınet, her harpten 
sonra. topluca ortaya dökülürdü. 
Bu, mecburiydi. Ondan aonı a. da, mü
savi miktarda ta.kaim edilirdi. Sınıf 

ve rütbe farkları göattilmekaizin, bö
lönür, paylqılırdı ! 

Cengiz Hanın orduları yalnız ve 
yalnız süvarilerden müt;eeekkildi. Pek 
sonralan, 1ran ve Çin kıtalan orduya 
katıldığı aman, piyade, topçu ve ia
tihkim. alayları d& tefkil etti. 

Stratej, Hünlerin tatbik ettikleri e
eut&Ddı; üç cepheli bir inkwmla vü
cuda plirdi Şöyle: Merkez, aağ ve aol 
cenahlar. Bu aaygı değer ukeri vui. 
yetler, Ural - Altay göçebe kavimle
rin hayatına o kadar derinden de
rine nüfuz etm.ift.ir, ki hüldinıet ida.. 
reU.nde ve coğrafi ~a,ller tayinipde 
bile, bir rol oynarlar. Hat.-. bugün bi
le Kaııçuri aikinJeri, kendilerine "Sol
lar,, derler. Ve Katkuya eteklerinde
ki arazide yqıyan baa göçebe kabile
lerin menauplan, gök iatikametlerini 
ıu kelimelerle ip.retlendirirler: Sağ, 
aol ve orta. · 

Cengiz Hanın idareeindekl harp
lerde, harp eenumda dfipanın şaşır
tılmaw, dehtetli bir rol oynardı. tık 
hücum menfi netice mi verdi? BUtiln 
ordu, derhal ricat ederdi ve görünilf
te, artık hiç bir eeyi umursa.mudi; 
dllpnanıa temu halinde dümdarlar 
bile blralalm•alı. Merkez, t&kipci
leri peoiaır& çeker ve iki cenah, hafif 
cilz'U-tamlarile o kadar süratle dağI
ln-lar, pera.kendeletirlerdi, ki dilfman, 
artık baflıca kuvveti nerede a.ramaşı 
icap ettiğini kestireme7.di; her türlü 
temas imkiıwzl&fll', izler kaybolur
du! 

Fakat, bqlıca kuvvet, 19ytan gibi 
doludilıgin at k()ftunırdu. Gider, gi. 

der, kendisini arıyan dfipuım arka,. 

ama varmcaya kadar, giderdi. Çenber 
içeriaine alman dtıpıuım imhw, keıı 
dilerine de ağır zayiata malol&cak gi
bi bir vaziyet huıl olduju görWüne, 
çenberden bir yarık açılır. bu yarık, 
dtlpnanm çıkıp gitmesine mtıaa.it p 
rilnürdü. Küaaitti de; ancak gei).e P.Y• 
rimilsait bir cihetten açılmJe olurdu 
muhakkak! Ve dtllman. oradan çılnp 
gitmefl denerken, bukma uğrardı 
tekrar! Ekseriya. Cengi& Han, kendi 
hazinesini, tekmil dUşnan ga.nimetle
rile beraber onlann eline geçirir, bu
na bililtisam p yumar ve düpwı 
yağma 1"kile -her türUl ihtiyat ted
bir lerini eJclle blraktı mı, pfil avlar, 
bulan yapar ve t.oplmun eanma okur. 
du. 

Cengiz Hanla ordutarmm benlm
lledikleri prensip, bir örOmcek prenai
binin tıpla tıpkmıydı. Tekrar, tekrar 
hücuma cec;mek, tekrar tekrar geri 
çeiklınek, tekrar tekrar gölden kay
bolmak ve tekrar tekrar, beklenilm~ 

den ortaya çıkıverip kıyuıya vurmak, 
veryaııam etmek! 

Ancak, bu prenaip, kendi hareket
lerinin çabukluiu. diltmuım hareket
lerinden bariz derecede tıst.Un kaldığı 
takdirde tatbik& ealilıti. Cagiz Han, 
yeryilzilnde mevcut ordulann en sür
atliaine malikti. O, atlrlarmı tuavvu. 
nı pyrlkabil bir tempoyla, varbnla, 
en uak meaaf elere doinı yıldırım hı
zile saldırtırdı. HattA, bir el hareketl-
le fılatırdı, da denilebilir? ' 

(Armn mr) 

Omgiz Han, sef erlerlnde ihtiyat 
zahire taşıyan mekkheler bulundur
maldı4 Ordu, ne ganimet ele geçirirse, 
cwnmJa ta&yyüf ederdi. Açlığı gider-
mek için, ihtiyaten hazırlıklı Jlıı!.!un-r;;.-::::::::~:::::::::::::: 
matı gözetmezdi. Düşmandan lftbe- ., • ._. MU 

aDecek eeyle, açlık giderilecekti. o Takvim ~ Şubat a Şubat 
kadar? Bu demirden premip, Cengiz --=---m1tOZilhicce JlZilhicce 
Hiamn ordularını, tarihin kaydettiği aa. ....... 6 46 e.45 
korkunç hale getirmiştir. Onun uker- GID betlfl t7,51 17,52 
Ierlnln taaiııız istekleri, başkalarmm llabü uma& 6,0:; 6 o~ 
lliiDrteriniJl bu yoldaki isteklerinin oCle ..... 12 28 12 28 
•wwwile mukayese klbul etmez ma. Ddadl w 15,28 15,29 

k Üfa8-- t7,SI 17.S2 
• ; ço daha tiddetli ve qın. 'lata ...... 19.21 19,ti 

1.-k 5.07 5,06 

tıehJikeli preneibin hiç bir vakit !'dm PC9lll ıtlDkirl 53 5-' 
pllnl -.e manevra kll>ili- 19T•dm-blan-·ıtınJ-••rt ... _s.ı.2_..__3•1 .ı _. 
obmmuı IQin, qnea 

Güneş Fener bahçeyi, Beşiktaş d 
Galatasara yı yendi 

iki takım da galibiyeti 1- O ile temin ettiler 

Yar1n Fenerb~~çe • Galatasaray, Çarşamb 
ya da Guneş - Beşiktaş maçı var 

Doetluk turnuva.sının ilk lcar§ılq. 
malan dün Taksim stadyomunda ya. 
pıldı. Bu en kuvvetli dört t&lwnm ya. 
pacağı karşıl~malar sporcu halk üze. 
rinde geniş bir alika uyandınnıttı. 

Dün öğleden itibaren stadyoma akan 
kalabalık ve kapmm önüııdeki izdi. 
ham bu alakayı çok güz.el anlat.Jyor. 
du. 

Biri'nci müsabaka başladığı zaman 
stadyomda oturacak yer kalmam!f ve 
on bin kadar tahmin edilen seyirci 
kütlesi ekseriyetle ayakta kalml§tı. 

nk karşılaşma saat 13,iS de idi. 
Sahaya evvela Beşiktaş takımı çık. 

tı. Oldukça uzun bir a.ralıktan aonra 
da Galatasaraylılar gözüktüler. Mera. 
sim kısa sürdü. İki takım kartılıklı 
yer aldığı zaman Gal&taaaraym Ltitfi 
ve Necdet gibi en iyi ild oyuncwaundan 
mahrum bir halde ve ıu tekilde aıra. 
landığI görüldü: 

Avni - Refik, JU§ıat - 8110Vi Sa. 
lim, E§fa.k - Haltı, Siiı-n..na, H;,,,.,,,., 
Bül.ent, Danyal. --. ··-· 

Buna k&J'lılık Beıiktaşlılar lik maç. 
la.rına çıkardıkları takmu biraz daha 
kuvvetlendirmişler: 

Mehmet AU - Hiisnü, Farwk -
Feyzi, Ha.kkı, Fuat - Hayati, Rıdvan, 
Enver, Şeref, Eşref • 

Hakem baş antrenör Mister Booth. 
Oyuna Galatasaraylılar başladılar. 

Fakat bu hücum Beşiktaş muavin hat. 
tında kesildi Ve siyah beyazlılar ilk 
dakikadan itibaren ağır bumağa bq.. 
ladılar. Gala.tasarayın, genç ve tecrU.. 
besi az elemanları, Befilrtq hatları 

önünde bocalıyor • 
BeŞf ktaşlılar hücum f a.ikİyetini el. 

lerinde tutmakla beraber' sıkı v@' testı-. 
li bir oyun çıkartamıyorlar. Hücum 
hattı şaluıen enerjik oyunculardan 
müteşekkil olmakla beraber, sevk ve 
idareden mahrum bir halde, tamamen 
tesadüfi oynuyorlar. Bunun ilk netice. 
si olarak Galatasaray defanamm bu 
hücumları kesmekte kolaylığa nail oL 
duğunu görilyonız. 

İlk on beş dakika, Bqiktqm bukı. 
sı, altında ve bu 8Ul"etle geçti. Fakat 
Ha.kkmm Enverle yerini değiştirerek 
hücum hattına. geçmesi Galatasaray 
müdafllerini müşkülitl& karşılaştırma. 
ğa bqladL On aizlncl d•k•kada Şe. 
refiu pi ile netioeJenebileeet mtlkem.. 
mel bir tUtü Avninin elinde kaldı. Yir. 
mi birinci dakikada yine Avni fevka. 
li.de bir plonjonla Enverln muhakkak 
bir gole doğru giden hücumunu kesti. 

Oyun ilerledikçe Befiktq tuyikmm 
gevwecUfl c6rWilyor. HUcum h&ttmdL 
ki genç Galatasaraylılar arkalanndL 
ki defa.nam enerjisine yarqır bir o. 
yun çıkarmağa bqladılar. 

Bilhaua. Haşim ve BWent iki Beşik. 
tq mUdafiini çok mfttkUl vaziyetlere 
lk>kan bir varlık gösteriyorlar • 

Otuz Uçtlncil dakika.: Hakkı, Şerefin 
ileri bir pasmı kovalayarak G&latau.rav 
ceza u.lıuma girdi. Kuvvetli bir eP
pe ile Refiği de atlattıktan sonra Av. 
ni ile kartı· karşıya kaldı. Fakat Salinı 
yetişerek arkadan bir prj yapmak 
aruretile topu kesti. Bu prja . hakem 
penaltı verdi. HtlanUnUn tam klSfeyi 
bulmağa giden kuvvetli bir flltU, lb. 
tik top gibi fırlayan Avninin elinde. 

Fedak!r kaleciyi takdir eden alkıt
lar df.}ıa bitmeden HUantlytl A vninin 
elini sıkarken görilyoruz , 

1 
Beşiktaşlılar tıstilnlllğtl yine ele al. 

dılar. Ve A vninin tam form da oldu. 
ğunu gösteren tıstUate lrurtarJfları .. 

Devre golsUs beraberlikle. bitti. 
İkinci devreye Galatuaraylılar ri1z.. 

glrla beraber girdiler. Beşiktaş kalesi 
önünde ilk dakikalarda kıaa süren bir 
mücadele oldu. Mehmet Alinin hatalı 
}'ir çıkııı u daha bir gole mal oluyor. 
du. Fakat siyah beyazlıların fasla t.ec. 
rUbesi, atetli bir gayretle oyn&J8.ll 
Galatuaraylılarm enerjisini butırdı 
ve siyah beyulılan yine ahaya hL 
kim e&zll)onaa. 

Oyunun devamı bazan tesirini kay. 
bederek, be.zan daha ağırlaşarak Beşik 
tqm bu UstUnlüğUnü gösteriyor. Hak. 
kı, sanki Galatasaray hesabına kulla. 
mlmıı bir tabya olarak yeniden mua. 
vin hattına almdı. Ve bu üstttn oyunda 
bu lnll"etle en tesirli baskısından mah. 
rum bırakıldı. 

Galata.il.raylılar, bir taraftan gol 
yaptırmamak için çabalarken diğer ta. 
raftan aayı petinde koşmağI da ihmal 
etmi,orlar. Nitekim Haşlnı 26 ve 29 
uneu dakikalarda. Mehmet Aliye iki 
ehemmiyetli tehlikenin heyecanını ya. 
pttı. 

Fakat otuz UçUncü dakikada Avni, 
Enverin oldukça yakmdan çekilen bir 
tUtttnU kesemeyince Galatasaraylılar 

mallftp vasiyete dilltüler • 
Oyunun bundan sonrası her iki ta. 

lnm için de bir çırpınma teklini aldı. 
Galatuaraylılar, bir gol çıkararak va. 
.ziyetl kurtarmak gayesi peşinde ıuur. 
dan uaklqtıkça mahiyetini kaybeden 
bir gayret sarfetmeğe başladılar ve 
oyun sinirlerin aevkine tabi kaldı. 

llaamafih 10n on iki dakika hadise. 
aiz pçti ve Betiktat 1-0 maçı kazandı. 

Oyunun umumt cereyanı, Betiktaşm 
lehine olmakla beraber kadrosu he. 
men tamamen genç oyunculardan mü.. 
rekkep olan Galatuaraym müsavaıa 
yakın bir oyun çıkarmak muvaffaki. 
yetini göeterdiğini kaydetmek lbım. 

dır. 

FENERBAHÇE - GONEŞ 

İkipcl ma.ç gilnUn en mllhinı kartı. 
lqmuı idi. İatanbul pmpiyonuı m&ç. 
larmm. en bqmda gelen ve son sene.. 
lerin TUrkiye ve latanbul pmpiyonu 
olan Fenerbahçe bu seneki tasnifin 
ikincisi olan Güneşle karşılaşıyordu. 

Sahaya evveli Fenerliler çıktılar. 

Kısa bir f utla ile de Güneşliler gözilk. 
tü. Fenerbabçe ili kadro ile oynuyor: 

HU.metttn - YG§Gr, FazıZ - Ce. 
uat, Aylan, &f(Jt - Naci, Şaban, Ali 
ıı..., Bü"lnt, Fikret. 

Gllneş takımı da ~yle sıralanmış: 
CUtat - Faruk, RqJt - Dmıif, Rı. 

~I ibralı.im - ~fiiı &JWuıddtn I R,a._ 
.-, Bebl, • ..,.. 

Maçın ilk dakikaları çok 
heyecansız. tki takım sanki 
denemek istiyor. İlk bet 
ataleti içinde mUnf erit birk'f 
hareket g~ti. Ve bunlar da 
ve netice yaratmadan oyuD 
cereyanına hakim olan a"1 
de sönüp kayboldular. 

Fakat Fenerba.hçelilerin _ :~A 
V8f hakimiyeti ellerine aldl_...~ 
lüyor. Sekizinci dakikada 
rin bir pasım yakalayan N.,l 
reden bomba gibi bir .Ut 
top kale direğini yalayarak a; 

Bugün galiba kalecileriJl 
Cihat da harikulade gür.el 
çıkarıyor. Oyunun Uk yirad 
içinde yine Nacinin, Şa~ 
Rızanın Uç güzel tUtU de, ell 
siz vaziyetlerde kalecinin 

GUneŞliler FenerbahçeııJıl 
bertaraf etmeğe, sonra da. 
yete g~meğe muvaffak o 
tehlikeli bir vaziyete girtll 
raber, ekseriyetle Fene~' 
basında oynanıyor. ~-.ı 
bahçe muavin hattının keDCll~ 
varında bile topa ve vaJir':'.J 
olduğunu görllyonız. Sari 
kımın hücum hattı bugUll 
kalıyor. Şa.ban hiç bitmiY"! 
lerle bütün hUcuınlan al_ı.1 
rakip müdafaanın vazif_.
tmyor. 

Birinci devre bu cere~l. 
rek beraberlikle netice..--



r· B. M. M. de tarihi bir celse Dün 1Japı lan 

Dostluk kupası 
turnuvası 
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1 Emniyet sandığı llAnları 1 -
Anayasamıza geçen 
inkılap prensipleri (6 tncı sayf<UÜln devam) 

Sekizinci dıkikada Şabanın, on bi. 
rinci dakikada Nacinin kuvvetli §Üt. 

leri Güneş kalecisi tarafından kesildi. 

Müessesemiz alacağını tahsil edemediğinden dolayı tefevvüze mec • 
bur haldığı gayrimenkulleri eski sahiplerine iade için yeni bir takmı ko • 
!aylıklar göstenneğe karar venniıtir. 

Mallan aandığm üstünde kalan eıki mal sahiplerinin bu huausta iza. 
· hat almak için Binalar Servisimize müracaat etmeleri rica olunur. 

(1047): ~qkilatı esasiye 1:amm.umm ı 
1d 'maddelerinin tadili ve in1ci., 

P ~reJı.!iplerini11 kmıuııa ge{!iril. 

~~~.,~da yapılan teklif Mil. 

14 
Mcclısının 5 Şubat .1931 tarih. 

J( toplantısında 1wnuf11lnıuştu. 
ecli.!tck; 1)ı1izakerenin zrımtla. 
~bir kı.mımı okuyucuları. 
::- Verm~tik; diğer 1."tsmına 

9Ün dcuam ediyoruz: 

'kçudi18u Prensipler ayni zamanda 
~ ~ de ... Bu itibarladır ki milli
~ 

1 
ı kendiliğinden çıkan bir za. 

~~Ur. (Bravo sesleri) Bu mille
~ l.sırlarda, gerek ekonomik ha-

leıııjeti ~rek sosyal hayatta çektiği e-
0 8on Urada tekrar etmek istemem. 
ltttit~aların hazin sahnelerini A
~ nutuklarında açık olarak gör 
"-.._ tnlbnku d" -"'·""lt n ur. Eger tekrar bu acı 
h....~lra d"" 
~ ~llrıak 0 nmemek, bu elim bayatı 
!~~ h ve beşeriyete de böyle bir 
~tı. ~aıtrlamak istemiyorsa, Türk 
~ 1~nıehal Türkçü ve millici 
'q'j) (tJ dır. (Bravo, çok yaşa ses-
~ k1'lar). 

~it lllilletini beşeriyet içerisinde 
~ bt Ne }·arar, ımlha hadim, mUm
~lt ~~ ~apmak için evvelemirde 
h~lt old '-.tinı istikbal tarihinde de 
""111a.Jc 1~ medeniyet seviyesine çı-

t!u 
1 

. aztmdır. 
l'ııli 8~barla millici olmak bizim :r.a' '•ı ll'ıııctır. Fakat bizim millici 
~Ilı. ltlitt·dar Ve inhisarcı değildir, Bi-

11... ICi}'" • "<Qe 011 tgirnız medeni beşeriyet i-

~1~~ ;sasıı bir unsuru olarak 
tı~,~ lla ve tealisine ve bütün 
~ lkıatltt llı:S'ut ve müreff ah yaşat mı. 

bir. hır milliciliktir. 
ıocr b· 

· liaı1t ır \•asfımız da halkçı olmak-
r tı~riçıdolan aticenaplığımızın nazari 
~· cr.·ı . 

\.'.ltj ko &I dır. Zaten biz prensiple -
'llhııt .Yarken geçmiş zamanlara ait 

\'cJı·"11anlann yüksek hislerinden 
ıt ll'l"" lto ucerret mefhumlara kapı • 

~."c Ynladıtr. Biz doğrudan doğruya 
~·~i;edeniyet amili olarak bir Türk 
'-l'tJ 1 

ebediyen korumak için n~ gi-
~ ar cı.:· . 

~t • ıresırldc yapılacağını arrya-
ıcap 

~ "l?ıı eden şartlan tesbit ederek 
\ dtli; .halkçılık bir merhamet eseri 

ttıı~cı. d~r. Halkçılığmıız doğrudan 1 
la1tİI u rncır.leketin kurtalırması, 

~ krtı :~rak. im:a_n~a ya~ması için 
lıı... ~ dot "'1cldır. Bızım halkçılığımız; 
l~ ru, halk için değil, halk tara -

~) i h~lkla beraber sistemidir. (al
~r tııl'a ~ •ııtcnı memleketin doğrudan 
>t.ı. 'der. ~~le tarafından idaresini istih
~'!"r. ~·· tıde fert ve sınıf imtiyazı 
\~ Utün vatanda§lar üzerinde ka-

~. ı taınamile müsavi olarak mer'i 
il', lttt1 \ t~ . aımıza vasıl olacak da ce-

>oltttıl'?ıııyecek hiç bir kanuni kaba-
~ r. 

~t~~funızın tatbikatta ve te§rii 
S ııu.ı:ni Yeni elemanlar olarak ci -
\ h-~~ne olacak kadar ileriye var
\_~ tacrleri vardır. Partimizin 
~ bı:0I>lanan ocak kongreleri, iki 

~. 'eııede to~ıanan vilayet kongreleri, 
~:· ""l'U hır toplanan Büyük Kurul
ı.~ ~t Pl hukukunda ini&iyatif, le • 

11 ltth:;.ferandum denilen esasların 
'lıj~ }' ı ın._den ooşka bir şey değil
~ trtlcr:Pttgırnız iıleri her sene bu 
1 ıı ~~ e gözden geçiriyoruz ve ora-

~\tc; l'lcticeleri huzuru alinize ar
\ ~i ı._~ ~Üyük Meclisin kanunla -
>t{'~ıe . ~ın en büyük amili de hal
l.a.C)ldu~l almak ve mütalealarına 
~ lı tu ehemmiyeti vererek ka -
~ dır. ~~rlınmasında müessir kıl -
~ ~tı.,.ı~na:naleyh bu kadar lüzum

'~ t ~İrerı hır prensibin Teşkilatıesa· 
~~ '• c]c irnmenin vicdanında bir 
~ ç°' i 1• olarak telakki edilmesi el

~t t~da Yı "e zaruri bir tcYdir. 
t~ · tlar· b 1 k k-h· 1 · ltt\c , • u mem e et a ın erın 

~~I\ a Ulicrin vicdanlara amil ol-
'-t ~d~ bevlet ve Millet itlerini 
~4t llt\\&

11 
Çok zarar görmüştür. E -

~ "c 0rı:olu başka yerlerden geç
\t ~i' asırlardaki zamanlarda S s~· lccndi yaptığı kanunlarla 

~ "t d ~ l>evl~t ve Millet idaresini 
~ ~ 0 

l?\atik esaslara bağlama -
'1ırda ve Osmanlıların 

ilk devirlerinde olduğu gibi kendini 
kerl:ii kanunları ile ve usulleri ile idare 
et9eydi bugiınkü bulunduğundan daha 
çok ileri ve geniş olur ve medeniyete 
daha çok hizmet ederdi. Türk milleti -
nin son asırlarda gördüğü fcliketlerin, 
çektiği sıkıntıların sebepleri, aslı bir 
takım gayrimea'ullerin ve gayrimer'i 
memba ve vasıtalann yaptıktan kanun
ların altında zebun o!arak İ§ görmek 
mecburiyetinde kalmasıdır. Mademki 
tarihte ldeterministiz, mademki icraatta 
pragmatik maddiyetçiyiz, o halde ken
di kanunlarımızı kendimiz yapmalıyız. 
Kendi cemaatimizi maverayı dünyaya 
taalluk eden her türlü endi -
eterden her türlü lahuti hayaller

den müberra olarak kanunlarımızı bu -
sUnün icaplarını, maddi zaruretlerini 
göz önüpde tutarak yapmalıyız. Mem
leketin maddi hayatı ancak bu suretle 
kurtulur. Maneviyatı için Türkün te -
miz ahlakını inkitaf ettirmek kafMir. 
Onun içindir ki biz her §eyden evvel 
laikliğimizi ilin ettik. Kanunlarımızı o
na göre yaptık, timdi de Tetkilltıeaa
ıiye Kanunumuza koymak istiyoruz. 
Eşhasın vicdan hürriyetlerine ve iıte • 
dikleri dinlere intisabına zerre ka\hr 
müdahalemiz yoktur. Herkesin vicdanı 
hürdür. Bizim istediğimiz hürriyet, li
iklikten ma.,ksadımız dinin memleket it· 
lerirlde müessir ve amil olmamasını te
min etmektir. Bizde laikliğin" çerçevesi 
ve hududu budur. Arkadaşlar; biz ıe -

On dördüncü dakika: Bir Güneş 

hücumu ve Penerbahçe aleyhine kor
ner. Melih güzel bir köşe vuruşu yap. 
tı. Top Y aşarla Hüsamettınin arasında 
fakat ikisi de müdahaleyi birbirlerine 
bıraktılar ve top yerden aldığı falso 
ile Fener kalesine girdi. 

Oyunun bundan SÔnrası Güneş ka. 
lesi etrafında geçti denilebilir. Fener. 
Iiler o~'Unun b~ladığındanberi bir 
türıü gösteremedikleri bir hızla oynu. 
yorlar. Fakat çok candan oynayan Gü. 
neş müdafaası, bilhassa kaleci bütün 
bu hücumların semere vermemesini 
temin eden bir o~'Un cıkarıyorlar. Uzak 
tan ve yakmdan çekilen birçok şiltler, 
iki takımın taraftarlarını helecandan 
tioğulma derecesine getiren vaziyetler 
ihd~ ediyor. Fakat yine gol yok. 

Oyunun son on beş dakikası [Dost. 
luk kupası] turnuvasını dostane bir 
karşılaşma mevkiinden çıkarır gibi 
oldu. İki taraiın hüsnü niyeti hadiselc. 
rin mevzii kalmasını temin etti. 

Maç, bu tazyik devam ederken 'bitti 
ve Fenerbahçe senelerdenbcri ilk defa 
mağlüp olarak Bahadan çıktı. 

S. TAYLAN 

Fııtb&l Ajanlığı taşındı 
İstanbul bölgesi futbol ajanlığı bU. 

roeunu Cağaloğlundaki Cumhuriyet 
Halk Partisi binasına nakletmiştir. 

ıayii salifenin geçmi~ hükümlerinden -------------
çok zarar gören bir milletiz. Onun fena 
göreneklerinden yine en çok zararı biz 
Türkler görmüşüzdür. Çünkü Türkle -
rin hasleti ve karakteri. inandığı ıeye 

sadıkane raptı kalp etmek ve onun uğ
runda kanını ıöökmcği ve hayatını feda 
ctmcği emreder. Fert ve aile hayatın
da beğendiğimiz ve inandığımıı: ahlak 
esa5lar:ına bağlılığımız da bundan ge -
lir. 

LÜTFİ MtlFİT ÖZDEŞ (Kırıehir) 
- Yiğit millettir. 

Da. V. ŞUKRU KAYA (Devamla) 
- Hiçbir din kendisini müdafaa için 
Türkler kadar azimkir, Türkler kadar 
fedakar bir millet bulamamııtrr. (Bra
vo ıeıleri, alkışlar) 

Eğer, ldünyacta İslamiyet yaşıyor~. 
1 O atııırdanberi kendi5ini ... 
RASİH KAPLAN (Antalya) -Tam 

12 asırdanberi. 
Da. V. ŞtJKRlt KAYA (Devamla) 

- 10, 12 asırdanberi kendisini müda -
faa eden Türklerin koluna, kanına ve 
kafasına medyundur. (Bravo sesleri, al-
kışlar) 

Bizim davamız, bu hakikatin de çok 
fevkinde bir davaidır. Biz diyoruz ki 
dinler, vicdanlarda ve mabetlerde kal
sın maddi hayat ve dünya işine karış
masın. Jarıştırmıyoruz ve kanştırmı -
yacağız. (Bravo seleri, alkışlar) 

IST ANBUL BELEDiYESi 

Şehir Ti1]atrosv 
TEPEBAŞI 

DRAM KISMI 
Bu akşam saat 20,3' 
da yum 15,30 da ve 
akşam 20,30 da Çar. 
şamba: 15,30 da ve 
akşam 20130 da Pcr. 
şembe: 15,30 da ve 
akşam 20,30 da. SÜRTtlK komedi 3 

perde yazan: Mahmut Yesari 

Fran11z Tiyatroıu Open!t K11mı 

Bu akşam saat 20,30 da, yarın 15,30 
da ve akşam 20,30 da, çarşamba: 15,30 
da ve akşam 20,30 da. pe~mbe: 15,30 
da ve akşam 20,30 da 

.AŞK MEKTEBi 

Yazan: Yusuf Ziya - Besteliyen: 
Muhll..e Sabahattin 

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

BAYRAMDA 

Kadıköy Süreyyada 
Tomakozla LEBLl:. 

BtCt HORHOR 

Salı akşamı Aznklf 
Çarşamba akşamı 

Sarayda 

SEVDA OTELİ 

Müzeler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonu Riyasetinden: 

Yapılacak itin Ke§İf bedeli Muvakkat Pazarlığın nerede 
cinsi ve mahiyeti Lira Kurut Tem inat mikdan ve hangi tarih ve 

Lira Kuruş saatte yapılacağı 
Topkapı Sarayı Mü- Aaanatika Müzeleri 
zeainde Mimar Sinan 2161 83 163 · 00 Genel Direktörlü-
yapısı mutfakların ğünde 26 2 937 tari-
dam ve bacalannm hinde Cuma günü 
tamir ve tahkimi. aaat 14 de. 

Topkapı Sarayı Müzesinde Mimar Sinan yapısı mutfakJann dam ve 
bacalarının bennucibi keıif tamir ve tahkimi iti yukarıda yazılı gün ve 
saatte pazarlıkla ihale edilecektir. Ke!if ve tartname ile tamir edilecek yer
leri mahallen görmek iıteyenlerin müzeler mimarlığına ve talip olanların 
da en az 1500 liralık bu iıe benzer it yapbklanna dair gösterecekleri vesi • 
ka üurine Nafia müdürlüğünden almıt olduklan müteahhitlik ve ticaret 
Odası vesikalan ve muvakkat teminat makbuzlariyle ihale gününde Mü· 
zeler arttırma ve ekıiltme komisyonuna müracaat etmeleri. (1048) 

Kocaeli Vilayetinden: 
Adapuan - Hendek yolunun 25+000 - 26+460 kilometreleri 

arasmda 1460 metrelik kıllDlll esaslı tamiratı martın dördüncü Perıembe 
günü 1Ut on be§te açlk eksilbne ıuretile ihale edilecektir. Ketif bedeli 
4658 lira 56 kuruıtut. İsteklilerin 349 lira 40 kuruıluk muvakkat temi· 
nat mektubu veya Banka makbuzile Vilayet makamına keıif ve tarbıa • 
meaini görmek istiyenlerin Kocaeli Nafia Müdürlüğüne müracaatlan 

(997), ı 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - Takım adedi Muhammen bedeli Muvakkat teminat Münakua· 

Lira Lira Kuru§ nm tekli 

1475 17700 1327 50 Kapalı zarf 
875 12250 918 75 

" " 
190 l 5020 376 50 
155 J " 

,, 

2695 YekUn. 
idare ihtiyacı için yukanda mikdan, muhammen bedeli, muvakkat le· 

minatı ile eksiltme tekli gösterilen cem'an (2695) takım elbise ve kasket 
atın alınacakbr. 

2 - Ekailbneleri 27-Şubat- 937 Cumartesi günü saat 12 de ve 
her kısmın eksilbneıi ayn ayn olarak Ankarada P. T. T. U.-.mı Müdür• 
lüğü Satınalımı Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - 1ıtekliler, teminatlarını idare veznesine teslim edecel(ler, alacak
lan makbuz veya kanunen muteber banka teminat mektubunu ve tartna· 
mede yazılı vesikalarla teklif mektubunu ihtiva edecek kapalı ve mühür • 
lü :zarflannı o gün saat ( 11) kadar mezk\ır komisyona tevdi eyleyecek • 
lerdir. 

4 - istekliler Resmi Gazetenin 7-5--936 Ta. ve 3297 sayılı nüı· 
hasında yazılı müteahhitlik vesikl\sını hamil olacaklardır. 

5 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım Müdilrlüfünden la• 
lanbulda P. T. T. Ayniyat §Ube müdürlüğünden bedelsiz omrak verilir. 

(304) (791)' 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Türklerin fena miras olarak diğer bir 
şeyi de bir takım tarikatlara salik ol -
masıdır. Bizim bildiğimiz. Türk için 
yegane doğru yol ve tarikat müsbct 
ilimlere dayanan milliyetçiliktir. Bu 
yolu tutmak Türkün rnalddi ve manevi 
hayatı için en büyük kuvvettir. (Bra -
vo ıesleri, alkışlar) Bunun iç\ndir ki 
eğer ıurz.da..-burada vatandaılanmızın 

kalbinde bu yanlıt gidiılel"C küçük bir 

Bugün 14,30 da Turan Tiyatrosun. S t 1 K • d • 
da sanatkar N~IUe Sevda oteli salı 3 ln3 ma OffitSyOnUD an• 

matine Enayiler çarşam'ba matine 1 - Vasıf ve ömeklerhte uygun (318) kilo ince, 355 kilo kalm, 210 
K/RKY/T.ıDA BiR kilo siyah kösele, 132 kilo kesilmit zahma kayııı, 36 kilo keıilmit tarh ka· 

Yeni çıktı 
rabıta. kalmıısa o rabıtayı B. M. Mec • --Dün-.. -v-e_Y_arın _________ >tı.. 
)isinin kararile kökünden silerek bu ta· 
rikatlardan uzaklattırmak istiyoruz. 
(Bravo sesleri) Koyduğumuz prensip -
lerden biri de budur. 

Diğer prensiplerimizden maddeler -
de tesadüf edeceğiniz bir iki nokta da
ha vardtt. Bunlardan biri; çiftçiyi top
rak sahibi yapmaktır. Arkadaşlar: 18 
milyon Türkün l S milyonu çiftçidir. Bu 
15 milyonun bir çoğu kendi toprağın -
da çaltımaz. Çiftçiyi, Türk çiftçi5ini 
toprak sahibi yapmak demek, Türk 
çiftçisini y.ıni Türk ekseriyetini kendi 
ekonomik mukadderatına ıahip kılarak 
bu memleket için hayırlı ve aktif bir 

Tercüme Külliyatı 
No. 63 

lVAN TURGENİEV 

Süreyya Sami Eren 

L İZA 

eleman yapmak demektir. Bu büyük 
kütleden eğer büyük bir menfaat bek -
liyorsak, ötekinin, berikinin toprağın -
da çalı~maktan kurtarmalı: kendisini 

kendinin olacak olan topraklara hikim 1 l937 _ İstanbul 
kılmalıyız. (Kurtaracağız ıeıleri). "llllll••··········· 

(Arlıx.ıM oor) Fiyatı: 100 kuru§ VAKIT Kitabevi 

yııı, 331 kilo ıiyah Vaketa, 60 kilo Balmumu, 82 kilo Tutkal, 30 kilo çi· 
riç, 225 kilo balık yağı, 45 kilo küçük çivi, 1 7 kilo perçin çivisi, 6 paket 
demir halka, 166 paket ba!lık tokası, 3014 tane tarb kayı§ı, ve kolan to • 
kası, 27 paket matah çivi, 267 tane saraç bizi 4-3-937 Pertembe günü 
saat (14) de açık eksilbne ile komisyonda sabn alınacaktır. 

2 - Tümünün tutan (3520) lira (65) kurut tahmin edilen bu saraç 
malzemeıine ait tartname paruız komiıyondan alınabilir. ilk teminat 
(264) lira (5) kuruıtur. 

3 - Eksilbneye gireceklerin şartnamede yazılı belge ve ilk teminat 
makbuz veya banka mektuplarile birlikte belli gün saat (14) de kadar ko
mi.yona baıvurmalan. (351) (877) 
-~---~-~--~-~~---~~---~----------

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Bir metresine (290) kurut değer biçilen on sekiz bin metre erat 
kı§lık ve ( 315) kurut kıymet biçilen sekiz bin iki yüz yirmi iki metre ka. 
pulluk kuma! 4-3-937 Perıembe günü saat (10) da kapalı uaUlile aa
bn alınacaktır. 

2 -r- Şartn~eıi ( 391) kurut bedelle komwyonclan alm•cak kumq· 
lamı ille teminab (5155) liradır. 

3 - Eksiltmeye girecekler ilk teminat makbuz veya hanka mektu • 
bunu muhtevi teklif mektçlanm ekıilbne günü aaat (9) za kadar komi.. 
yona vermiı obnalan ilin olunur. .(3522 ..(878).; 
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lkstlr.lk şurubu 
lJksürük ve netes darlığı botmaca 
ve kııamık öksü"'kleri içia pek re 
· irli ilAçnr Heı ecunede ve f'cza 

depolanndı bulunur. 

Oreloğ - Operatör .. 
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NIŞANYAN 

, Butalanm heı:gtlıı akpma kadar 
Beyoflu, Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep 110kak 35 numaralı mua

yenehar.eeotnde tedavt eder. 
Tel: 40843 --lil 

BOZKURT ve 
HALK 

Traş Bıçakları Sablplerl 
BOTDN ez TDRK KARDEŞLE~INE 

Kurban Bayramlarını Yürekten Kutlular ve memleketimizde en yüksek ve ucuz mal olan BOZKUR1 
ve HALK bıçaklarile bayram trqlan nı yapmalarını dilerler. 

SAHiPLERi :' 
~.,ehml H. Ardalı .ve Mehmet Salih ş. ti ltılanbul 

O halde hemen i$1emeOe hazır olan Havagazi 

Banyo aletini tanımıyor$unuı • 
. ' ' 

Duı DERHAL 

Banyo 15 DAKiKADA 
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