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5 incide: köy siyasetimiz
de bir dönüm noktası 

r 
... -

Bir Sovyet gemisini de 
bombardımanla batırdılar 
Fransız Dış .aka;==tı Muharebenin masrafını 

~-:--! Almanya yükleniyormuş 
Madrit, 20 (A.A.) ·· - Müdafaa konseyinin bugün 

neşrettiği tebliğde asilerin Madrit cephesinde Villa • 
tnuevadan Valdemoı·illo, Romanilla ve Po1:uelaya ka • 
dar imtidat eden bir mıntakada şıddetli taarruzlarda 
bulundukları ve fakat bütün nokt cılarda püskürtül . 

Horti 

iddetlendi 
Almanya Çekıslovakyayı 
yıkmağa çahşıyormuş! 

Bunun için Macarları da 
tahrik ediyormuş! 

Paris, 20 (A.A.) - Öeuvre gaLetesinin diplomasi 
muharriri olan Mad-ım Genevieve Tabouis, Alnı.:ın 
sivil ve askeri reislerinin geçenlerde Almanların 
Çekoslovakyaya yayılmalarına müteallik bir plan ih· 
zarını derpiş etmiş olduklarını istihbaratına atfen ya~
maktadır. 

l'vladam Tabouis, dedi \- . 

ki= 1 R A 
Fakat bu işdc doenıdan • • ra S 

J, doğruyeı değ• ı, Macari.3 -----. ------------ ı tan vasıtasiy:e hareket edile Pari~ 20, (A.A.) - Türkıye Bari.. 
cektir. Almanyanın ('ekor cıye Vekili Tevfik Rıisli.ı Ara~ Ce • 

,, ra 1 olsa ydJnJZ lovakycıcia yapaca~r işlerin ne ·reden Monte Kari ıya cselıniı:;.tır. 
mukadôemesini Slova~:va ıtı.ştü Aras Sancak me.se1e.rl bak -

Ne yapardınız? dakiı 1vlacarl.:!rm kıyam ve kında Fransız •.!evlet aJamlariJe mu. 
isyanı teşkil edecektır. z;.ıfarelerde bulunmaK üzere P~rise 

(Arkas1 3 üncüde) g~. ~tektir. 

dükleri, hükumetçilerin Carabanchel ve Villaverde 
mmtakalarında hücmnda bulum:u·ak ilerledikleri 'Ye 

Burgos cephesinde de hükumetçilerin mühim bir ileri 
hareketi esnasında şiınaldeki asi ordusunu menziline 
rapteden yolun ke~ildığ-ini bildirmektedir. ı 

~ıankonun bir tebliği --

Okuyucularımıza soruyoruı 

gelecek cevapları neşrede 
ceğiz. 

TAN'ıı:ı 

hmen harici~·e bakanı Parlste 
l'ransız dış bakanı ile miıhim müza... 
kerelttde bulunmuştur. Dün Delbos 
ftumen dış bakanı şerefine \·erilen bir 
ll) afette nutuk \•ermiş ,.~ sulhun an. 
tak kmryet.Je müdafaa. t>clil<'ceğini 

&'iylPmiştir. Bu nutuk üı;üncil seyfa
"'ızfladır. 

Hatay · 
Bayrağı 

Sala:'lıank, 20 (A.A.) -
General Fran 1-..o neşrettit1"i 
bir tebliğde krtaatınm Vil
lanueva yı ışgal ettif"ini ve 
Somo~ıerra nııntaka~rr:; -
.A .. ....rlij~-ft ~9L<-fl':l 

yaparak ağır zayiat verdik
lerini bildirmektedir. 

Cenup ordt1Slı r:orcloa 
mm takasında Valanuela 
mevki~:ıı işgal "!tnıiş ve iki 
düşman tayyaresini düşür
müştür . 

Hava iyileşnu~ ve M:ı.1rit c·cphesin-
de Frankonun ta~ yareleri şimal ga
rındaki hükfınıet nıevzikrini tekrar 
bombardımanı başıamışlan.lrr. 

Harefôt kolay11kla yopdmıyor 
Avila, 20 1 A .. \.) - Asiler şım .. d 

AN istikametinde }edi kilome>tre ılerle
Ahrrıet Emin YALM mişlerdir. Ha v.ınrn gfü:d olınası, ha-

8 L4günlerde Taksim a- rekatı kolayla.ştırrrıştır. Bı:ızı kuvvet
bidesi önünde Iia- ler, ele geçirmiş oldukları mevzileri 

tay bayrağı dalgalanacak. tahkim için har<!ketlm·ini tatil etrniş
liatayh kardeşler abideye leıdir. Bir erzak ve mühımnıat kolu 

· 'k da yolunu şa::,narak hükümt't<;Herin 
Çelenk koyacaklar ve ıstı - konturolü altrnıl.!l bu.Jur.an bir yola 
l.al hakkındak~ hasretlerini s~pnıış olduğundan ilerı hareketi i.<'ra 
1fade edeceklerdir. etmekte olan kıta~tm bu yiizJen ha-

liataylıların bu tarzda bayrak sa- reketi haleldar olnıu~tur. A~ilı?r er-
hibi olması hakkı 1921 Ankara anlaş (Arkası 3 üncüde) 
ltıasrndan doğmuştur. Anlaşmanın============ 
&\rotokollarmda bayrağın Türk bay ..... -----------""!. 

üçüncü sayfanıızda daha geni~ 
tafsilat bulacaksınız. 

Vali ~e Beled:ye Reisi Muniddi n Üsfü,,Joğ nulkvr.u söylı:yoı 

Parti Vilayet 
kongresi açıldı 
i Ki SENEDE YAPILAN 
iŞLERiN BiLANÇOSU 

Cümhuriyet Halk Partisi Vilayet umumi kongresi 
dün saat l O da Parti meı·kezindekj büyük salonda 2.çıI-' 
mıştır. Kongrede Genel İdare Heyeti namına Kocaeli 

Yllbaşı hazırlıkları 

•• 

ı ,ın an iti aren yem seneye birçoft 
yeniliklerle g-İrmek üzere hazırlanıyor. Bun• 
lardan bazılaı ım size bugünden haber vere
biliriz: 

Büyük kumandanlarımızın 

En büyük vak'a•arı 
TAN, Balkan Htırbinde, Cihan Harbinde ''e nİ· 

hayet İatiklal Harbinde büyük kahraman· 
Irklar gösterm;.ş olan kumandanlarmıızn1 en 
heyecanlı hatıralarını top{amıştır. Bu hatı
ralar hem ·ı ürk taı·hin;n =iimdiyekadar 
yazılmanıış birçok kahranıanlıklarını ve za• 
fer destanlartnı meydana çıkaracak. hem de 
bütün okuyucuların heyecanh bir harp dea· 
tanı okumalatına imkan verecektir. 

• 
Kerbela Faciası 

~ğına benziyeceğine dair sarahat 
\tardır. 

Suriye mandasmm ancak bir ta -
'a\rvur halinde konuşulduğu ve dün
l-°ada Suriye namı altında bir siyasi 
ttşekkül bulunmadığı bir dakikada 
'l'Urkiye ile Fransanm Sancak için 
düşündükleri muhtariyet, Türk bay
l'~fnıa benzer bir bayrağa sahip, çok 
9Utnullü bir muhtariyettir. 

G l 
Meb'usu Hasan Hayri Tan ile latanbul meb,u~lar1, şehri

Q af asaray mizde bulunan bazı meb'uslar, Vali muavini Hüdai Ka-

G •• T T rataban, Defterdar Kazım, kaza kaymakamları, Vilayet 

Cihan tarihinin f'n hazin fada1arından biri olan 
Kerbela vak'a~ı ile bugi.ın arasında tam on 
üç asır gcç~ıiştir. Böyle olduğu halde hala 
h~r ~e11,e rnılyonlarca insan bugünün mate
mını tutuyor ve onun hatn asma goıyd.şları 
döküyor. Tefrika muharririn1iz Zıya Şakir 
b~ hazin fariayı şimdiye kadar ne~redilme
mış yeni vcsıkalara göre yt"pyeni bir tarzda 
ve çok canlı bir şekildt: okuyucularımıza 
anlatacaktır. 

l<'ransa, Suriye ile konuşurken bi
~e karşı olan taahhütlerinin manasını 
\1e şümulünü unutmuş, şimdi Suri • 
Yeye karşı müşkül bir mevkide bulu
~UYormuş ... Buna tees9üf ederiz. FJ.· 
at bu unutkanlığı. bize karşı daha 
~ki tarihli taahhütlerin çiğnenme • 
'iııe bir hak diye kabul edemeyiz. 

Maskeli bir gidiş 

Fransada tutulan yol, ortada 
mevcut ihtilafı, Türkiye ;!e 

l.tilletıer Cemiyeti arasında hadis ol
ltıu.ş bir ihtilaf diye göstermek, iki 
~enıleket arasında dostluktan baş -
tia ~ir şey bulunmadrğ~nı.' _~~taya is
i\ kiaı vererek Suriye bırlı~mı _tc...~a
ti trı. Fransanın elinde olmadıgmı ıd-

a. etmektir. 
ae~ iki tarafı. hüsnüniyete daya -

(Arkası 3 üncüde] 

Uneş - j ve Belediye erkanı, kaza kongrelerinde seçilen il kongre-
b b k Jd si delegeleri, Parti üyeleri ve matbuat erkanı bulunmuş-
era ere a l j Iardır. 

T ,. -----------! .. Vali, Belediy~ Reisi ve İl-
yonkurul Başkanı Muhittin 
Ü stünddğ kongreyi açmış -
tır. 

• 
Yeni Çocuk Ansikloped;si 

Bundan sonrc;~ ~ongre 
b k TAN'ın Yılbaşı i;;ın yaptığı bi.iyük hazırh~dar-
a.ş .anı ile sekreterler seçil-mıştır. dan biri de Yeni Çocuk Ansiklopedisidir. 
Birinci başkaniığa Belediye Sular TAN, bütün dünya dillenne çevrilen bu bü-

Idaresi umum mihliiru Ziya Eı·dem yük eseri Pıofes.ör Salih Murat, Faik Sdbd 
ikinci başkanlığa belediy; Meclis az~ ve M. Zekerivadan mürekkep bir heyet vası-
sın~an Refik Ahmet Scvengil. ~t:kre- tasile dilimjz eçevri!miştir. Bu eseri her eve 
terlıklere: Belediye umumi ıntifettişi her mektebe sokabilmek. ner Tiırk çocuğu-
ve Parti Emnionü k:ı1.:as1 başkanı Te~·- nun 0kuyabiimesini temin etme!{ kayguslie 
fik Uras, Parti B~yoğlu kazası b3.ı::-

s: okuyucularına yok pahasına verecektir. 
kam Avukat Mekki R!knıe: ~ı:..· ümic_ 
!erdir. " ~~ Hazırlıklarımız bundan ibaret değildir. Fakat 

11ekki Hikmet, gen~ı sekre!Prlifu bütün hazırlıklarımızı birden haber vermek 
famimini okumuştur. Dahilive Y~kl- İstiyoruz. Diğer düşündüklerimizi peyder-
li ve C. H. P. Gçnel Sekrete;i Şükrü pey bu sütunlarda öğrenec.eksiniz. 
Kaya.nw imzasım ta§ıyaıı ve sekiz iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

(Arkası 10 uncuda} 

ellfıeı kalecisi S.,,.,.tn ,.el tlr lculll~' 
'( Dü;akü maçlara cil falsilôt 6 ncı sayfomııı:loC/ır J 



Yaşa, başa dair 
Sarm ba~·lar Ye bayanlar; 

Umanm ki bayrnnu ho~!'a ~~irtli. 
niz.. ~ekerler ~ediniz, eller öpüp, 
mendiller aldınız. Ziyaretler yaptınız) 
kartlar .... 

Kırk beşlik hir bayan: 
"- Rica ederim, şimdi kartlık kör

p<.'lilden bahse lüzum yok. 
Felek : 
"- Efendim! SözJt..rlmi klms~ üs. 

olanlar bir enede bir ya-; eskimez • 
ler. l.8.kin kaliteJerl a.~a*ı olanl.tr se
r.cllr iki, hatta üç ya~ ilıÜJ :ırla,.rahi. 
lirier. 

Gt•nç kadın : 
- Bu kalit.cleri hlm ta~ in eder'!. 
"- llerkf'S kencJi~i .. 
- ÖJ'le olunca herkes kendini ek~· 

irı.ı ekstra kalitedt>n say.ır .. 
" 

tiine alınma ın. Bugünkü konferan • } • 
ıım Yl\.!.a, lıa.~a dairdir. __....__ 

F:\'rle 
olmaz.sa 
rapnr. 

Ewt ! 
ayna 
ö~·ıe 

Liısin Kadın e leri: 
-A, a!. 
-" Evet, bugün yaştan bahsede-

ceğim. Görü~·orum ki bu nıenu pek 
ho unma gitmiyor. Zaten konfer:ıns 
\ermek, hele içinde kadınlann da bu
lundu~ bir dinleyici kitlesine karşı 
&Öz söylemek hayli zordur. Ba.5ka 
naemleketlerde kimse konferan!'t~ınm 
6Özünü kesmez. Halbuki ~iz daima 
beni msözümü kesiyorsunuz • 

l'aşh kadın : 
- Öyle icap ediyor da ondan .... 
"- Neyse şimdi onu münaka..,a e. 

d~cek değilim. 7..at.en konfeııuısın en 
rahati radyoda n~rilenidir. İstediği • 
nirl söyler, atar tutarsınız! Kimsen~ 
:r.ıru ~ıp bfr.:ey deyemez. Orada, edep, 
erkan, teşrifat da yoktur. Bir taraf-

tan §ÖZ Ö~·

ler, bir taraftan 
frnclık, fıstık 

yiyebilirsiniz. • . 
Hatta kadm 
konferansçıla • 

\ nnuzclan biri 
a~·ağtnr s1ka11 

' iskarpinlni c:ı· 
kanp konfe. 
rans1nı öyle n.r 
diğlni ,·e bunun 

rek rahat bir ey olduğunu bana s(iy 
Jedl. :Böylesine çan kurban. Lal.in 
fii:t öyle misiniz ya!. Onun için 
ıanannuzı tartarak söylemiye, lteın 
de kendime bir çeklılüz.en vem,iye 

mecbur oluyonun. 
Bir kadm seSi s 

f - Saatiniz nr mı, efendim!. 
"- Anladım erendim. Şimdi me\'. 

rııa gell~·onız. Bir ata sözü , ·ar hr: 
Akıl yaşta değil, başta.dır, t1erlrr. 
Bu söz artık tamamen rnannsmı 

ka:rbetmi~ bir şe~·dir. Çiinkü aklın 
nerede olduğu kaat'fyyen maJO.m Je. 
ğildir. Profesör Mazhar Osma.n be • 
nim samimi do turndur. Bana kaç 
öefa aklm nerede ,·e kimde oldııt;unu 
hala ke.<ıfedemedlğini 4'ö~·lemit.şir. Ak 
im başta olduğu utnnma gelincı•, e
lin, aya(;'ln, göziin, kulağın, dilin, rla. 
mağm \"azifesi olduğu hrude ba5nı 
ı;oze görünen bir \"a7jfesi olmac1ı~ın
dan ona da bu ı,ı yakıştırmı4;"11z. l t•k
M akim nerelerde oldu~a bllC'n 
3 oktur. Böylc<'e aklın başla olan mii
nasel.M'tini rddf.'ttikten 5orıra ya,ıa 

bir miinasebeti \&r mıdır? onu lı:ıh 
•dooeğim : 

Biz ,iicudomnzun bir !llt-nMe ~ki. 
nıeslne ~·aş adını \'eririz. Bf>.nc~ bu 

dcğnı bir ölçU değildir 
Kadm sesleri : 

1 - Bra\'o ... 
,._ ••• Bir doğnı ölçü cfto~dir . 

Çünkü diğer eylerin e8kiıııe~i, orıJa· 
rm üstünden g~en sene ile olçhlme· 
ıııin ıle ne<lm insanlann1'i mutlaka 
ıene)le öl~ülsün. t~te ben bunıı t:ı -
nt.ı.nıen sa~ma bulmaktayım. 

Jurk beşlik: 
- Aman bugün pek tctll- konuşu. 

yorsunuz!. • 
l:aı:;h kadın : 

öyledir. 
Fele~: 

"- Bir f~i 
kalem alırsı • 
nrz, yirmi st>.ne 
kullanırsınız, ~·ı. 

ue eskimez. J..ft. 
kin bir uruz ka. 
lem bir M'llede 
berbat olur. Ni
çin kalemlf'ri df'I 

~ sene,·le ~kit • 
~~ ~ . 
~~~ miyoruz! Ne • 

den onla.nn da eskiliğini 1 !? aylık za .. 
9'd.Il ölçüsiyle ta.3in etmiyoruz!. 
tn~aııla.r da böyledir. Knlitelcrl iyi 

ıyna~ a ha kın • 
~ i~ mt.~ dana 
· ıkar. 

Kırk br;lik : 
"- ~\ a! E 

en ne anladım 
undan: 
Felek: 
"- Teta!°'.i et

me~ in efendim. Biraz dinll'yiııiz ... 
Geıı~ bayan suali ~·nn1r':' ~orılu. O 
ılC'mdi~·di ki; "kaliteleıiınizi n:ı!tıl 

i~·Ur frt irebiliriz? ., ,. 
Gene bayan: 
"-- Onu demiye ,·aliit bırakmadı

lar ki .... 
fclek: 
"-Ne i e dinJe3;niı. Htrke'i ken

tli l.nlitesinl düzeltebilir. Y:ıni senede 
iki \a~ yerine senede bir .t-.1s. hatta 
H,i hı;<•uk senede bir ~aş almanın JO 
lu1ı1• lıulabilir. 

J\atlın sesleri: 
- Aman ~.ahuk sö~·lo-;,ın ~ıınu!. 
"- Ar.ele etmeyin. Efendim nıtsıl 

e~~·ayı hor kuJlanmak ,,.,tarı tskitir
ee in~anı da hor tutmak öyle ihti~·:ır. 
lntır. Onun için ihtiyarla.nak ı ... teıni
yrnlcr her eyden en.-t sinirlerini 
yatısbnna.h \'e mutlaka şen, ne 'eli 
olm:ılıclır. 

Kırk beşlik: 
- Dile kolay amma, miimkiin ol

rnu~·or ki!. 
"- O halde ihtiyartığ~. ra.zı olma-

h ... 
G~nc. bayan 
- N~ münasebet!! •• 
"- Öyle ise gülme'i ... iniz? llayah. 

nrz.hm memnun olmalısınıı. Falan 
clostunuzun bir kürk manto'u \8r. 
sizin 3 ok diye kMnetıetımemı·ll, fa. 
lan lmloya gidemiyonıın diye ha~·ıf
lBJ 1111:ı malısınız. 

•;ç ~~·e dikkat: Hası>t. kıskançlık, 
~nblillk. 

nu üı: fena müşa\'iri ba~ınızdan 
s:wwıca senede bir yaş yerine iki st>
neıle bir yaş alırsınız. 

hal>ınız! Kırkını ~~r..iı: Matlam 
, ·impson İngiltere krahn.ı t:ıcını tah. 
tını ter kcttirdi. 

J\fı<lm sesleri: 
"- Aşkolsun: 

Felek: 
'_ .•• Ve bu 5uretle hl~ hirht.lz o. 

tuıllan yukan çıkmaz!imız. 
- Otuz ookuza gelincr. ne olacak!. 
Felrk: 
" -Otuz dokuz, otu,; on, otuı. on 

bir, otuz on iki, otuz on i.J<; ... 
füthkahalar \'fi kadın scsl<'ri: 

"- Bra\·o! .. 
Demek ben l'. 

tuz, on §ekiz ... 
\'a 8İz .... 

Kırk beşlik: 

"- Oh11: yir-
1i bir ... '5i1. ! .. 

Bu Se!lh•r a.. 
rurnda. Felek 
tasrtarağı top • 
'\~'lp ~l\lon11 

•rked.-r. 

B. FELEK 

Kahvelerde Kumar 
Alelômum kahve \'e kıraathaneler 

ynanma!(ının sıkı surette 
de kumar o ~ . 
onüne geçilmesi icin b~ ı9e fazla e-
hemmiyet verilmektedır. . 

Muhtelif mmtakalara sevk~ıl;n 
sivil memurlar, bunları kontro 1 e 

meşguldürler. 
Faaliyet halinde yakalanan ku~ar 

bazlar derhal cU•·mUmeşhut man.ıı:e
melerine sevkedileceklerdir. 

d t ve Kumar oynanan yerler a ae 
temhir edilmektedir. 

TAN ZJ.. J..~. 1160 

Plevne kahramanı Osman 
Paşa 

burada 

yatıyor 

Siyaset alemi 

Osman Paşanın 
Türbesi 
VİRAN BAKIMSIZ 
BİR HALDEDİR 
P fovnede Türk kahramanhğııu. 

Tı\rk askeri O<!h~sım tarih say
f asma haKkettiren, Rusların 18 7 7 ~em
muzunda yaptıkları iiü, Eyliılünde yap
tıkları bir ki - ceman - üç büyük hücumu 
defedip Rus ordusunu tamamen atalete 
mahkfam ve nihayet onları Romanyalıla
rın yardınıına muhtac eden Gcızi Osman 
Paşa bir beynelmilel maruf sima olarak 
tarihin ona verdiği yüksek mevkide va
şarke11 biz onu şu yukarıda gördugiinüz 
harap türbede yatırm~ktayız. Bu. kadir
naşinaslık mıdır? Hissizlik midir? Bil
meyiz. Fakat muh~kkak ki biiyi.ik bir 
ayıptır. 

Garbi Akdeniz Statiikosu 
• spanyanın Akdenizdeki Ba • 
1 lear adalarının veya bu adı· 

lardan birinin ltalya tarafından işgal 
edilerek bir deniz üssü olmak üzere 
kullanılması ihtimali, epeyce zanıal1-
da.nberi mevzuu bahsolmaktadır. BU 
adalardan birinin işgal edilmesi ih • 
timali he;n lngilterede, hem Fransa· 
da büyük endişelerle karşılanıyor. 

Sebebi, bu adalardan birinin işgali 
j ile ltalyanın garbi Akdenize adeta 
1 hAki.ın olması ve bu suretle Akdenl· 
· zin statükosunu bozmasıdır. Bu da 

lngilterenin menfaatlerine kat' ;yyen 
uygun olmıyan bir harekettir. Fakat 
bu hareket Fransanın menfaatlerin• 
de ayni derecede uygun değildir. çün 
kü bu yüzden Fransanın Tulon li • 
nıanı ile şimali Afrikadaki müstenı· 

~ lekeleri ile olan müvasala hatları 

1 tehlikeye uğrar. 
: Bu yüzden gerek 1 ngiltere, gereı< 

1 

Fransa, ltalyanın bu adalara karşı 

tak ip ettiği hattı hareketi, dikkati• 
1 takip etmekte idiler. 1 ngiltere oış 

ı sakanı Mister Eden birkaç gün ö,,.. 

1 

ce A vanı Kamarasında söylediği nu· 
tukta bu meseleye temas etti. Mis
ter Edenin beyanatına göre, geçen 
Eylülde Romadaki lngiliz maslahat· 

Şark Demir- Bir kadın akrabasından 

guzarı ltalya hariciyesine mUracaat 
ederek "Garbi Akdeniz statükosun· 
da her değişikliğin lngiltereyi en sı· 
kı surette alakadar edeceğini., aJ1 .. 

latnıış ve buna karşı ltalya oı, sa· 
kanı Kont Ciyano ltalyanın ispanya 
ihtilalinden önce de, sonra da statU· 
koyu değiştirmek için General Fran· 
ko ile müzakereye girişmediğini söy
lemiş. ve ltalyanın ileride de böyle bir 
müzakereye girmiyeceğini vadetmiş· 
tir. Bu 'ifahi teminat ltalya denl:ı 
bakanı tarafından tekrar ve teyit ,.. 
dilmiş, ltalyanın Londra büyük elçi· 
si Sinyör Grandi de birkaç kere bu
na mümuil teminat vermiştir. 

ycllarının b• k v I d 
devri işi ır iZi agırca yara a 1 
başlıyor ___ __

1 Hükümetimizce satın alınan 
5ark Demiryollannı 1 eesllüm 
etmek iİ7.ere De' let Uemir;rol
lan Umum Müdür :'.'<lııa\'ini 

Hidayetin reisliiH altmda bir 
heyet dün Ankaradan !"ehifmi. 
·e getmi~tir. ile.ret, De,·Iet De-
miryoHan müfrttblerindPn 
liirfıkkeptir. • ~ 
Şark Demicyollıtn hı• ~ahah

tan itibar en de\•lrt eline geç. 
miye başhyacaktıc-. Tco;ıclJiiın 
muamelesi bir haftaya ltacld y ı 
bitirilecektir. 

Bu hat, 1936 se"~lni 19\ i: 
senefline bağlryan ge<'e yarı. 

sın<Ian itibaren ta.mami~·Ie de" 
let tarafından 1şletilectlttir. 

Bununla berabe·r bu~ün ba5lı · 

yacak olan teseltiım nmamı>1ı•· 

iyle hat, bilfiil de\'lctc geı;. 

miş demt-ktir. 
Sirkeci • F .. dlrne hath !~30 

kilometredir. Bu hathn da sa
tın alınnmsiyle meınleketinıi7.. 

de hiç bir ecnehi h:ıtt1 kahmı
mı ,.e hepsi hükiımeimizin ma 

lı olmuştur. 

Alakadar maka.mlar·lan iı~· 
r•mdi~lmize gi>re. kumpanrtı 
memurlannın hi~biıi a<;ılct.a 
kalmı:yacaktır. nazı sen•i ·ter(' 
yenid~n memur almmn..~ı da 
~uhtemrldir. ffiıltn, kuınpnn
yada muhtelif şeflilileri hc;:ı.1 
~mekte bulunan E"Cnehi me
ınurlann y.-rlerlne t.-rrUhPli 
Tiirk memurlan ~rtirilercktir 

3 üncü Umumi 
Müfettişlik 

I'·ünkü akşam gaazet ~ lcri. 1 c·n biri 
Eğe mıntakasında umumi müfettiş • 
lik ihdas edilerek Istanbul Vali ve 
Belediye Reisi Muhiddin üstündağm 
bu umumi müfettişliğe ve Istanbula 
da Ankara Vali ve Belediye Reisi 

Nevzat Tandoğanm tayin edileceğin 
den bahsetmiştir. Böyle bir şayia iki 
üç aydır dolaşmaktadır; fakat bunu 
teyit edici bir haber henüz alınama· 

mıştır. 

Dün bir muharririmiz, bunu Vali 

ve Belediye Reisi Muhiddın Üstüııda
ğa sormuştur. Muhiddin Ustündağ, 

böyle bir şeyden ne hususi ve ne de 
resmi olarak malCımattar olmadığını 
söylemiştir: 

Diğer salahiyettar bir zat ta de • 
miştir ki: 

- HenUz UçUncü müfettişlik ih • 

das edilmemiştir. Bu kanun işidir. On 

dan 80nradır ki, tayin edilecek eahıs 
bahse mevzu olur 

Kama Gibi 
Karnına 

Bir Camı 
Sapladı 

Dün sabah Langada .K.atipkasım ı!lahaGesinde Kınacı
mehmet sokağında bir l·ınayet olmuştt". Bir kadın akra
basından bir kızın karn11~a ·kan1a gibi biı cam saplıyarak 
eığrı surette yaralamıştır. Mesele şuılur: 

Kadıköy, 1 
Kın::ı.ı·ı:nehmet sokagın -

da 1 O n um..ır a<l~ oturan Ma-

Suları 
N

afıa Vekaleti, Kadıköy su şir
ketinin halka gayri sıhhi su 

dağıttığını tesbit etmiştir. Şirkete, 

Sıhhat Vekaletinin talimatı veçhile 
yeni tesisat yapması ihtar edilmiştir. 
Kadıköy su şirketi, bu hususta tatbi
kata geçınezseı mukavelenin feshe .. 

dileceği umuluyı0r. 

Japonya ile 
l icaretimiz 
Türk • Japon ticaret anlaşmasının 

ı .. U.·detiı 1 kanunusanıde biterc ktir. 
Yeni bir anlaşma akdi için iki hükfı • 
met mümessilleri arasında Ankarada 
cereyan eden müzakereler müsbet 
~kilde inkişaf etmektedir. Müzakc • 
relerin aybaşına kadar bitirileceği ve 
yeni anla.şmanm imza edil:-ceği anla
,ıımaktadır. 

Büyük larih 
Kongresi 

Büyük tarih kongresinin haziran
da Ankarada toplanması muhtemel • 
dir. Kurumun çalışma raporu hazır· 
!anmaktadır. lelı. zamanlarda mem 
leketin muht.W yerlerinde yapılan 
arkeolojik hafriyatın neticeleri et
rafında yapılacak görüşmeler, bü -
yük bir ehernmifeti haiz olacaktır. 
Bundan başka llengrede bir lngiliz 
alimi tarafından Hiftdistanda keşfe • 
dilen bir Türk me4eniyetinin izleri 
etrafında şayanı tükkat izahat veri • 
lecektir. 

dam Fıfü-~ün lıir kızı vardrr. 
Bu kız ayrı.i e Jde ot11r~n 1\11':.-ı 

d m .Jıı> iı~~~:fıi\ [ayısı-
nın kı::ıdır. l.üpsümenin de 
bir kızı vc:lrdır. 

Dün sabah Flörün kızı bir bezie 

sırtını sildikten sonra çöp tenekesı-

ne atmış. Lüpı.ümenin kızı bun:ı kız 

mış ve ağız kavgası başlamış buna 

Flfr de iştirak etmiş .• \na kıı Ltlpsü 
menin kızını bayıltıncaya kadar uöv 
m\işler. Lüpsüme kızının bayıldığı • 
nı görünce Flörün üzerine hücum et
miştir. Socanın camlı kapısı önünde 
saç saça kavğa başlamıştır. Cam kı
rılmış Flör yere düşen uzunca bir 

caor.ı alarak LUpsümenin gölıt:ğine 

saplamış, cam içeride kırılmıştır. 

Derhal imdadı sıhhi otomobili çağı -
nlmış kadın Haseki hastanesine kal

dınlmış ameliyatla karnından cam 

c::ıkarılrruştır. Lüpmsüm\! bast.nneye 
kaldırılrrken polise beni Flör vurdu 

demiştir. Kadının yarası ağırdır. 

Şark Paktı 
Ankaradan verilen maftimata gö • 

re, Türkiye - Iran • Irak ve Afganis
tan arasındaki Şark paktı. önümüzde 
ki mayısta Bağdat yahut Tahranda 
imza edilecektir. 

lktısat Vekili Gitti 
lktisat Vekili Celal Bayar, şehri • 

mizdeki tetkiklerini bitinni;. ve dün 
tzmir Mebusu Osman Aksoy ile bir· 

likte Ankaraya gitmiştir. Celal Ba • 
yar, birçok zevat tarafından uğur • 
lanmıştır. 

\TAkVi/t\B~HAVAI 
1
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PAZARTESi 

Bugünkü Hava: KAPALI 
--Meteoroloji ıslasyonlarından aldı· 

ğımız malCımata gör~; hava bugün 

bulutlu ve kapalı geçec:ektir. Yağmu

run devam etmesi muhtemeldir. 

Dün hava ııazyikı 769,5 milimetre, 

12 nci ay 
1355 Hicri 

Gün: 356 Kasım: 44 
13!>2 Rumi 

Şevval: 7 1 Birincikinun 
Güne•: 7,22 - ~ile: 12,12 
ikindi: 14,32 - Ak,am: 16.44 
Yatsı: 18,22 - Irnsiic: S,34 

ııca.klık azami 9, asgari beş derece i&tikametinden normal bir ıiir'atle es

olarak kaydedilmi§tir. Rüzgar şimal mi§tir. 

Londra gazeteleri bu teminatı kati 
mahiyette telakki ediyor ve lngilter~ 
ile ltalya arasında Akdenizde umum• 
bir anlaşma yapıldığı bu sırada, blJ 
teminat büyük bir kıymeti haiz sa
yılıyor. 

Son zamanlarda birçok ltalyan • 
ların Balear adalarına çıktıkları vt 
adaların ufuklarında ltalyan tayya· 
rAI_...:-':- -.ı .. ,.,ı ... -S.:-:!t,lt!X.:! ~.1,,-ı,.n,ltf 

türlU türlü şayialar mtişar eaiyor 
ve bunlar resmen tekzip olunuyordu· 
Fakat bütün bu tekzipler, bilhassa 
lngilterede hisSıOlunan endişeler U • 
zerinde tesir etmiyor ve lngiltert 
Garbi Akdenizdeki statükonun v• 
muvazenenin ihlali karşısında katdı• 
aını hissederek bu mühim meseıey• 
"' karşı tedbir düşünüyordu. . 

Son teminat ise böyle tedbirlere lil 
zum bırakmıyacak mahiyette görül

mektedir. 

Habeıi~fomn sonu: 
• ngiltere ile ltalya arasında~! 
1 konuşmaların vereceği netı• 

1 • • d• 
celer Habeşistan mese esının 
tamamile kapanması olacaktır. 

Konuş.ınalar neticesinde yapılacııl' 
anlaşma gelecek ay başınd' 
ilA.n olunacağına göre, Assanıb .. 
lenin yine gelecek ay Mısırı Millet • .. r• ler Cemiyetine kabul etmek uıe 
yapılacak toplantısı esnasında, 'ıer : 
halde Haile Selasiyenin murahhası~ . ,,, 
rını toplantılara kabul etmemek ıç • 
karar verilecektir. Çünkü H:ıile 5', 
llsiyenin Habeş dağlarında dahi b•r . . ,. 
kimsesi kalmamıştır. Habeşlılerın t 
tılmaları üzerine ltalyanlar cenıiY8 

toplantılarına iştirak edecekler v~ 
çok geçmeden Habeşistan kaınilen .... 
nutulacaktır. Belki de lngiltere, HıJ 
beşistan ilhakını bir müddet daha t•• 

• "'kosLI nıınıyacak fakat Akdenız stattı 
' it• 

temin olunduktan sonra bu nıese 
nin halline de bir nıa.ni kalııııyaca1< • 
tır. 

Ömer Rııa DOGRU!:_.-

BiRKAÇ 
SATIRLA t1 

• ktısat Vekaleti teftiş ~er~. 
1 Reisi \'e Türkofis umum• rrı 

diir \'eklli Hüsnü l'aman dün lil'Ş; 
ki trenle Ankaraya gitmil1tir . ~, .. 
B ayramda ~hrimlze gelen dUJ' 

liye Vekili Fuat Afralı, 
Ankaraya gitmi~tir • . ..,.... 
B elediye tarafından UnkaP ~r 

da yaptınlmakta olan ııJ 
l~taasyonu binasmm inşaatı ık11' 
edilmiştir • 
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Çin de asilere 
taarruz başladı 

Nankin, 20 (A.A.) - Röyter : Şenıide asilere kar· 
§t tedip hareketi tekrar başlamı§ Vt. hükumet kıtaatı -
nm bildirdiğine göre Sianfunun elli mil şarkında bu
lunan Havaıien mevkii şiddetli bir müsademeden 

1tonra işgal olunmuştur. 
Londra, 20 (Radyo) 

General Şang Kay Şekin 
serbest bırakıldığına dair 
hiçbir naber ıntişaı etme -
ıniştir. Bunun üzerlne Nan
kin hükumeti asilere karşı 
büyük bir taat tuza geçmiş -
tir. Söylendiğine göre bu 
taarruz 150.000 kişilik bir 
ordu ile yapılmaktadır. 
Şımghay, 20 (A.A.) - Japonyanm 

Çin büyük elçisi Kavagoe Çın Harici
:Ye Bakanı Çançur.g ile g6rüş:nek ü 
zeı e N ankine gitmiştir . 

Japon Domei Ajanstnm b:·dırdiği

ne göre, Japon elçisi beyanatt"!. bulu. 
na~ak eğer Çin hükfune.ti l..o· ünist -
lerJe Japonya aleyhine teşriki rrıesa -
iyı kabul ederse Japonya. buna biga-
ne kalamaz, demiştir • 

Resmi Japon mena.':>: nde söylenaL 
diğine nazaran böyle bir t~~rikı mesai 
ı"Jzak Şark sulhunu ilılt.J edet-c:k ve 
Japonyayı ica.p eden tedbi:-1.fil alma
almağa. mecb~r kılacaktır. 

İspanyada 
Harp 
Şiddetlendi 

(Başı 1 ncide) 
!ak ve mühimrr.a~ kolunu ancak ak
§am üzeri kurtarab11mişlertlir. 

Asilerin tayy.ı.reıeı i. payitah!.Jn şi
Jnali gıa.rbisindckı nımıtahkem mevki
leri bombardmımı ctr.:ıştir. Hiikiımet
~uı:ıı .ıı ~i:lYY11f"1~11 u~ v are .-t. aruU:)U. 

nun dümdar kıtaatı üzerinCen uçuşlar 
Yapmışlardır. Asilerin havıı. bombar
dnnanlanna karşı kullanm.ıkta olJuk
lan toplar, ıki avcı tayyaresıni aü
§Ürmüştür. 

Bir gert'ıyi bombarc/,rna , e#fil~r 
Perpignan 30 (.A .A.) -Port - Bou

dan bildirildığine güre; asilerin ~ir 
kruvazöru ile blr tayyaresi lim::ı::ıda 
demir atmış oulur.2.ı:. hukiımetın b;r 
gemisini bo.r.ıbardımnn etmişlerdir. 

Birçok bomba, uzun kemPr ile bey
nelmilel köpı J. üzerini? düı;111iişU.ır. 

Asiler bir So"tef gemisini 

batırdılar 
Moskova, ~il (A . .A.) - Tas ajansr 

bildiriyor: 
Gazeteler ı:t~ağıcleki haberi n~şr"t

lnektedir: Bir fopanyol asi kruvazörü 
Sovyet Kom3urtml vapurunu yakmış 
Ve batırmışlardır. Tayfaııın akibeti 
belli değildir. 

Atatürkün 
An karaya 

Ayak 
Bastığı Gün 

) rıkara, 20 (TAN ı - Atatür -
kün ayak bastığı güniın yridönümü 
olan 27 kanunuevvel senenin en gü -
rel bayramlarından biridir. (ı g"'Jn ya 
km köylerden yerli elbıseleriyıe ge. 
len köyler de bayrama iştirak eder
ler. 

Bu yıl da bu bayri"'ll ôı•iimüzdeki 
cumartesi günü kutlanac·.:.ktır. Bil -
yük bir kutlama programı hazırlan-
mıştrr. 

.Atatüı'.<ün en önce ayak bastığı 
Dikmen bağlarından Başvek5.le:t.e ka. 
dar bir koşu tertip edilmişti<. 

Bu koşuya Ankaranm bürün klüp
lerinden seçilmiş atlet!er h~tırak ede
CP.ltlcrdir. 13 kilometre ohn bu koşu
da derece alanlara tertip heyeti de. 
ğf'rli hediyeler verecektir . 

Gölbaşı ile UJus me.11anı arasmda 
ay;ıca bir bisiklet koşusu tertip edil
nıi~tir. 

O gece, Halkevinde nutuklar veri
~-·cek, Ankara koşmai.ırı . byl:::~.eeek, 

oyt nJar oynanacak ve '> güne a;i ha
t:ralar canlandmlacak~t1' 

Almanya 
Çel<osloval<ya 

(Başı 1 ncide) 
Bunun üzerine M:ıcarlara yardlm 

mak.sadiyle Heinlein'in meşhur Alman 
Ç e k o s 1 ov ak 1 ar harekete 
geçecekler ve he-ı11~.1 dahili bir harp 
patlak verecr•kl;r, 

Muharrir, Alınan m1.kaınatmn ... 
Fransanın mtidahalcai ihdmali nisbe
tinin yüzde elli oe~ olduğunu t::ı.hmirı 
eylemekte oldulc.l.ı.rı:ula . .:ı b:ıbseyle
mektedir. 
' Madam Tabouis, b;mdan b:ı.şka İs-

panyadaki All"(l"l.n ~eneralleriyle Fa
lanjistler arasmda. ciOıii ihtilafl::tr ı.u
bur etıni§ olduğı•nu da haber vermek
tedir. Ispanyol generalleı inin mF'm
nuniyetsizliklerim·1 ~1rıd~n güne art
makta olduğ'l söyhr.me\cteJi·. SebeLi 
de bunların yerin-:? Alman generıı lle
rinin getirilmi~ olmasıdır. --

Sür'at Rekoru 
Miami, 20 (A.A.) - Binbaşı De -

servesky, deniz ve kara. tayyareleri 
yüz kilometrelik dünya reknrunu sa. 
;~tte 336 kilometre 924 melre kat'et
roek suretiyle kırmıştır . 

" Sulhü Bazan 
Kuvvetle 
Müdafaa 
İcap Eder,, 

Paris, 20 ( A..A.) - Dün M. Ar.to
nesco şerefine verilr.!ıı diplomasi gaze
teleri ziyafetinde M. Delbo~, bılhassa 
şu sözleri söylem ·ştıı : 

"Sulh, hatta bı.2'an k.uvvdlP., mü
dafaa edilmek ica '.? eder. Fransa. ile 
Romıanya bun·ı a .,lamı~iardır. Onhr
la beraber, ba~ka milletlerin daha az 
sulhe meyyal olduklarım gören sulhü 
sever diğer bir takrm mille:tler de ya
vaş yavaş bu hakikati idrak etmiş

lerdir. Uzattığtnıı~ el, erkek elidir . . . , 
azının ehdır.,. 

M. Antenesro, dün öğleder. sonra 
ha va işleri nazırı ~{. Cot ile gör·uş
müştür. 

Fransa il :J anlaımr:tk R:;)rrıf1r:yonın 

silôhlonmcmnı kofayf c§fırclt 

Bükreş, 20 (A.A.) - lndepen<lance 
Roumaine, M. Antoıı~co'nun seyaha
tinden bahseden yansında diyor ki: 
Fransanın Roıncrnyaya Avrupa si

yaseti sahasında mesai ıı.rkadası mua
melesi yapmakta cılduğunu iddia e
debiliriz. İktisadi ve mali me:.elder 
de müzakere edilmiş ve bunlann in
kişafını temin V.'! mübadPleleri teshil 
etmek için ne lazımsa yarıJmasına ka
r.ar verilmiştir. 

Fransa ile olan ikti~;-.dı münasebet
ierimizin inkişafı. siJiıhlanmamm ko· 
laylaştırmak ;;ı'cıi ilk bir netice tevlid 
edecektir. HaHhazırda tEJslihat me
~eleleri diğer me<ıelelerin k:.ife~inden 

mühimdir ve bizim lıoşhca meselemi
zi teşkil etmektc,hr. 

Hatay 
Bayrağı 

(Başı 1 ncide) 

Kariler:mize Soruyoruz: 

Eğer Kral 
Olsaydınız 

Ne Yapardınız? 
- Kral olsa idim ne yapardım? .. 
Sevdiğim kadının uğruna taç ve tahtnnı feda eder 
. d' ;> mıy ım .... 
Bu hususta tanınmış bazı şahsiyetlerin mütalealarım 

aldık. Ve dün bunları ga.tetemizde neşrettik .. 
- Kral olsa idim ne yapardım? . 
Evet siz kral olsa idiniz ne yapaı dınız? Bu mevzu un 

blıtün okuyucularımı.t aı asında büyük hır alaka ile kaı· 
şılandığmı gördük. 

Onun için bi ranket a.:;tık. Bütün okuyuc.:ulanmızch 
soruyoruz: 

- K ral olsa idini:r. ne yapardınız? Taç ve tahtınızı sev
diğiniz kadının uğruncj.;ı feda eder miydiniz? 

Gelen cevapları sırasile ı----·---------

neşredel.eğiz. Yalnız bu ce- Ba kan Antantı 
vaplarn. azami 1 O satır ol - D 
ması, okunakl !yazılması ve ev!et er n· n 
zarfın ~zerine "Anket" kay- Para sı·yasetı• 
dinin ıave edılmesi lazım -
dır. 

Bug;in de aşağıya muhte
lif kimselerde naldığımız 

cevaplarJ neşrediycruz: 

Doktor Generoı Kadri Pa~idin 
f ik.ri 

"- Hayatta ihtiras ya vardır, ya.. 
hut ta yoktur. lhtirası bulunmıynn 

bir adam için eski Ingıliz kralı SC>ki
zine;ı Edvardın ihtiyar e~tiği bu yol, 
en iyi yoldur; yaptığı jest, en doğru 
harekettir ... 

Rasaflıane MücliirJ Fofin diyor ki: 

Ra.satane müdürü Fatin, vazıfenin 
her şeye olan tekaddii•rıünu tebarüz 
e!:tirerek şunları söylii~ror : 

' - Vazife, herşeydeıı, hatta aşk _ 
tan bile, üstündür. Eğer 8ddzinci Ed
vard üstüne aldığı vazifeyi ifa eyle. 
lll!;We Kanı buJunuyorauysa F:Rı 

yeı meliydi.,, 

lsmciı /sanın clüjt.'ncesi 

Atına, 20 (A.A.) - Atına Ajansı 

bi' diriyor: 

Balkan Antantı Dev"etkrmı!l mer-
1'ez bankaları direktörJcrı h,mt eı eın
sının sonunda bir tebliğ neşretmiş -
le:-dır. Bu tebliğde deniliyur ki: 

"Ruznameye konulan nlL'.~elı·lC'r di 
rei-.törler ve mesai arkada.şl.ırr tara. 
fmrlan mütekabil itimat :le meşbu bir 
!u, V'l içinde müzake:e edihıi~tır 

Dört dirdüör, merkez bankalan
nın faaliyeti çerçevesine dahi' bulu
nan bütün meseleler üzerinde lr.ma
nıiyle mutabık buhmd•ıl-larım rnüşa. 

h2d~ etmekle bahtiyar olm'..l.şl.;rdır. 

Diğer memleketlerin it- iltih:ık et -
n,:r; olduğu Fransız - lrıgiliı . Aıneri. 
kan para anlaşmasmm l;eynclmilel 
p'l: a \'aziyctinin düz~! n e:;ine ooğru 
nı'.ihim bir adım teşkil etti~ıni mLi~a. 
lwde t'den ve şimdilik buna iltihak e. 
-.::frnıt·mekle nUteesı-ılI' Hulutı'!ill dl"Jrt 

dm ktör, dünya para vaziy~tinır. dii
Z< lt mcsi eserine diğer nıemkketle· 
rin de ve bilhassa Balk<ın !, ntantı 
mınlck,.tlerinin de iltih~~ r<lt·h:ıme!C' 

Eğer Kral Olsa İdiniz? 
Bizim gazete bir anket a~tı. BU. 

mem süriip gidecek mi, J·ok"a bir 
giinde söneet>k mi?_ Açılan anketin 
esası ~udur : 

Soruyorlar : 

"- Siz kraJ olsaydınız, ~on hidJ • 
setle ne ~·aı1ardınız?. 

Ben bizim arkadaşa, hiç teredcliit 
etmeden cevabrmı vermıı;tint: Ne 
kra' olurum, ne a,ık, Dl' sorarı.;;m bu
nu bana?. Ve bu anketten cesaret a
bl'ak bin türlü tahminler ~·apabill. 
ıiı . 

Mesela "kral oh;a)·dımz,, ~·rrine 

"Papa olsa,Ydınız? .• , "Habeş impara. 
toru olsa.rdmız,. niha~·et "İstanbul 
\·alisinin )·erinde olsa~ dmız., ne )·a
parclmız? di)'e sualler sorar 'e her • 
1trsin gönliinde ratan aslanm hiç de-

"-;e erkek mi, dil?i mi olduğunu an. 
•biHriz. 

Bana gelince; bir meşhur fıkra 

rardır: 

Na-.reddin Hocaya bir dostu gel • 
miş : 

"- Hoca, ı;imdi bir biiyük tep!i!f 
haklan götüriiyorlardı. Gördüm, de
ıni5. 

Hoca fla : 

"- Bana ne! Mukabeleırıinde bu • 
Innmu5 .. 

"- İri anıma tepsi si7jn e\'e gitti. 
"- Öyle ise sana ne?.,, 

- Kral tahtından nzgeçmi~ ... Ba. 
mı ne!?. 

- Sen de kral olursan?. Sana ne! ! 
Beıı - laf aramızda - Büyük Britan

~·a tahtında oy11anan dramda ~·alnrz 

bir 5eyi çok beğendim .. 
Sırasına ~öre bir krahn bile istifa 

ilP mf·m•eketine hizmt>t etlebilı:l·f'ği • 
nirı görülmesidir. 

B. FE:.EK 

Haay Erk;nlik Cemiyetinin 
Bayrak çekme merasimi 

1-{atay Erkinlik Cımıiyetinın dün 

yapacağı bayrak çekme mtr:ısimi baş 

ka bıı güne bırakılmışl ır. Bu tea hhü
ı ı ... sebebi bazı Hı:tt:cıylıhrın ı.enüz 

L.:..mbulda olmamaları ve m"'rasim 
p. ';;nı.mının kat ileşnı "nl..:.Jidır. Bu 
hafta içinde ha\•anm ac:;k oldııiT ı bir 
giin merasim yapılac-ı.k. he;l:'canlr 
htabeler söylenecektir . 

nır bir anlaşmaya vardıracak yol. 
b :. ) ol değildir. İhtilaf, biri.nle Fran
sa arasındaki bir ihtilaftır. Çün kil 
Milletler Cemiyetine hiç taalluku ol
mıyan 1921 Ankara anlaşmasının ve 
Lozan muahedesinin tatbikatından 

doğmuştur. 

İş Bankası Hukuk n•ıışavirı avu _ 
kat lsmail lsanm bu husustakı fikri 
şudur : 

ı·i icirı başlıca de,·leti"'rE' ait parala- Direktörler altın. mikyasına rııute.. 

Sonra şurasını da açıkça itiraf et
mek icap eder ki, Fransa, Suriye bir 
liğinden çok evvel kendi menfaatleri
ni veya dar bir zihniyetle menfaat 
tıdd-ettiği esaslan mürla:·<ıa etmekle 
meşguldür. Fransız diplomatları, Su 
riye birliğini bu kadar yüksek tut -
salardı Lübnanı Suriyeden ayırmııyı 
hatırdan geçirmezlerdi. Hatay hal -
km~an az miktarda.ki bir h:o.lkm 
müstakil addedilmesi, Milletler Cemi 
yetine ait bitaraf bir manda ölçü~ü 
yüzünden değil, Fransaya ait menfa
at telakkileri yüzünden olmuştur. 
Yoksa dilleri bir, kültürleri bir olan 

bir. halkı sun'i surette biribirinden 
ayırmıya ve Suriyeyi Bcrut ve Trab 
lus limanlarından mahrum btrakmı
ya hiçbir mantrki sebep tasavvur o
lunamaz. 

Fransız memur/ar1nın nes'ufiyefi 

''-- Sekizinci Edvar t.n yerinde ol
saydım, ne yapardım, pı>k kat'i ola
rak tayin edemem. Fakat, bu hareket 
Scrbe...,tlik uğruna yapı1mış ise. bu _ 
nun tam bir serbesti olmasını temen
ni ederdim . ., 

ih!an T e. divor ki: , 
Universite talc:l~aE·ınden Ihsan Te. 

şıınlan söylüyor: 
"- Ben krallığı, tam hi..ıkürndarhk 

r.ıR.na.sma aldığım için, scvdi~mı ka
dmrJa eğer ahlaki bir ku3ur ~ c~rna, 
hütün minileri yıkar; onu k,·aliçe 
yapardım., , 

Muallim M. Nami 
Muallim E. Nami şu fihdcdir: 
"-Kral da olsam, çoban 'la oıı;am , 

iı"timai kayıtların dışınıı çıkan bir 
kadın için ne krallığımı. ne de kava _ 
hnıt terkedcrdim. Çünkü Sl·vilnn şekil 

de~·l. şeklin manasıdır. A.'ikı ht=-n bu 
kay1tlarm dışında tela~ki rtm':)m.,, 

Mua/liır Mürüvvd ~Ü/serene 

un kıı:;a bir atide kafi olarak iı;-tik _ ali.,{ ahkamın da tadıliuı iııtaı· ede -
rar bulmııı:;rnr trmıenni E" l0:·Jpr 

nirektörler altm kn·melı:ıın \ii '.< cek olan harici borçların tanzimini 
ı:;elmesi neticesi olar:ı k baı:;lıı'a ıhrac terıırnni ederler . 
maC!dE'lPrinP ~;t f',•ı:ıtl rın m•ıtıl ıı ı:;tı Dört merkez bank::ıs' nezjinde 
rette düşmüş olduğun ı k•·ndı ııı:m e. Balkan Antantı memlekeUerinin eko. 
k~rıomileri bakımından miı . .:;.::hu:le et
mic::ler ve birc;ok memlek<>tlrrın n::ır::ı 

'{ıym<'tlerini biribirine m·durıı ;ılan 
hrtrekctini crergfaliğ'in ı·~a)eSİ \0

(' tPO • 
rci bir surette müharlnlo> -,el l'Jeı.;f ıc::inn 

R.\'dPt tedbirlerinin takip elm.:·<ı' 18.
ıım geldiği neticegin~ ''armıı:ılcı rılır . 

Bilhassa paraların kıymetini hiribi 
rİJ'C uyduran memleketler ic.;iıı müm
kün merte'be tahdidat sisteminı ter
l.ec Hck klerin~en ted•·i~en, az.~rı::me 
le'"'rin v~ hir rln.YiJı:;,... lııınnrı fl::ı}ı.-1 "iinl 

bir hale getirilmesi lü 7.un•unu ,;cır üş

mi.il"lerdir . 

ııoınisi ve mali vaziyetleriniıı tetkıkile 

mu\ anaf şubeler teşkil oh·:ıaı aktır. 

Bu' şı:beler, dört meml"ket. arasrnda 

EFaı:cı, mevcut ekonoMik nıünastba_ 

tın ıı.kü:•afına medar ot ;r·ak bütün ah 
k5mları da tetkik edeceklerdir. 

Nıhayet dört direkUı, hc>yn.r ]milel 

tı <liyat bankasında mi•ştP-rek faali • 
ye~le bulunmaları hu.sı..ı. . ,u da aer • 
r•iş etmişlerdir. Bu maksatla Balkan 
An t :ıntınm mezkur 'beyneımıl(J l'an. 
kanm idare meclisinde! temsil c.dilme .. 
si şayanı arzudur . 

l'-11'1'1'#'1'1' 1'~"'' ",..,,,. ,,,. ,,,. ""' , ,,,. ""'-1'"""-" """'"" 

NASIL 

AHFEŞ 

Komsomol vapuru Sovyet Poti H
ın.anından 5 kan•ııı1;~vvelde hareket 
etmişti. 6909 ton manganez h:ımulc
~iyle Gand'a ~ı<llyordu. Bu hamule 
Belçikalı Pı·uvidance firmasına sa trl
nııştı. Mezklr firma ıamıınını:ia va
t>urlann harek(•ti .. den haherdar edil
tr:ıi§ ve Paristt":ki Avrupa. bankasmdan 
'Anversde Lloyds and natlonal pro -
Vincial foreıgn lıank vasnasiyle bu 
hanıuleye ait biitün vesaiki almıştı. 
l3u malın bedeli de mukavele ahkamı
ha tevfikan yüıtle 80 tesviye ediln;,iş
ti. 

Tayyaresinin ağırlığı 3150 kilo idi 
ve 1000 beygir kuvvetinne bır motör 
le rr.ücehhez bulunuyordu. 

hükiimeti nezdınjc prot..ısto ~tme:k 
tasavvurunda iır. 

Alma.n malfunaLa. göre; bu ı;ekılde 
götürülen lrlandalr~arnı sayısı 700 il 

geçiyor. 

I
• ş bu kadarla kalmamıştır. San 

caktaki Fransız memurları 
Hatay Türklüğünü ezmek ve milli 
hüviyetlerini kırmak hususunda 8u
riyelilerden de ileri gitmişlerdir. 

göre ... 

~ekizinci Edvardın harel{eetini al. 

kışlryanlardan biri olan muallim Milr 

vet Gülseren diyor ki : 

' - Kendini tam bir serl:seslive ka-
v. şturan bu hareketiyl~ Sekizinci 

Edvard, alkışlanmıya değe1". Ona ben 

de hak veriyorum. Banıı. JÖre. mı.ıtlak 

ve hütün bir hürriyet, krallık ic:iı bi-

Muhacim muharrir ı.ı.ı'nız · ı 
.. ~ • • • 1:1 ' §il ı ... a Ll m 1 Bahsettii'i muharrırin adını, yaıısının t'l· 
u .. eı.ıne !JElkctıkı'l Sll!/U ııtdirmt/~ ilıec- dmı bilmıyor da "~1.:ı aJcm!n?.; kcncli~ınin 
bunyetıııc düsco• '·.s de ondan daha kıdcın1ı "e cnı<'ıdı oldu~ı..nu 
•
1 

. . • .. v' ~ vıııı - yrı,-;ı nereden biliyor? 
a emtndC kc11d1.sı.ııoc11 Çu'k kıllerııfi ı:e "Emekdar" Y•!rlllC ·'cnı.-ldi" de, bıhuen1 
emekli bir adaııı ohı'<ık . J t' l ama. bana pek ıyi gelrnerli. 
b. •ka - " ' .Si a 1,11 c - Cumhurıyet 1PZ1:Hli•l1 .. I .. Kcişe miııderi-

ŞicJc/ptfi mu~ı:rebe/e,r oluyor 

Miadrit, 20 (A.A.) - Bu hafr::. mii
tıiın muharebelerle gec.i.rniştir. Bu mu· 
l.arebeler Frankon.ın yakında Mad
tidin şimal •:e '!imal garbisinden kat'i 
bir hücumda bulune.cağmı göstcnnek
tedir. 
Düşman Koı·onya yolunu kesrnek ü-

2ere kendisine bir gedik açnııy-ı ~~Y
htıde yere uğraşmı~tır. Bu noktalar
da asilerin 1~u ve hUküınetısilerin de 
5oo ölü verdikl(.?ri tahın~n cu11iyoı. 

f rlancJalı göruilluler 
Londra, 20 ( \.A. )-- Sunday Di~ 

l>atch'ın D~tb!h'dcn öğrendiğine gö
te; Serbest Ir!;nda de·/leti h'.ikfınıeti, 
bir takım trlaıvfalı gençlerin Alınan 
\ıapurlariyle ve pasaportsuz olarak 
İatıanvaya i.hrac C'dilmeıerini Alman 

Berlinden Deyli Telgrafın h ususi 
muhabiri bildiriyor : 

Burada ~'lyi oldu~ur~a. göre, İspan
ya harbinin mali kısmı, Almanya ite 
Clalya arasında bir takım ı;iiçlükler 

çıkarmaktadır . Anla;:ıclaa Genetal 
Frankonun masraflarını ödemek işi 

yalnız Alınanyaya bırakılmıştır. Hal
buki burada hisso!unduğlma göre, Ge

neral Frankontın ırı:ı.raffakiyet! tak
dirinle ltalya 1a.hı.ı.. GOk büyük istifa
deler temin edecektir. Hat.er aldığı
mıa göre; tspauyaya gömillü topb
mak i§i muhtelif şelrillerde yapllınak
tadır, bazı tatıurlarıia bekar askerlere 
ve zabitlere, tspany&.ya :;ıJip soll.-ı.rla 
çarpışmanın biı va:ı.:ife olrJugu söylen
mekte, başka t3İ'luc1arda gr>niillü ya
zılmak işi isteğ'<- l>ırakTlmaktaıiır. 

Fransız memurlarının Hatay ha -
valisinde ve bütün hududumuz bo -
yü.nda senelerdenberi takip ettikleri 
siyaset, bütün buralarını huzurdan 
ve emniyetten mahrum bıraka~ıak, 

zo!'Ja Makedonyaya Gevirecek b:r si
yasettir. Bunun teferrüatı duyulun
ca yalnız harici alem taaccüp etme.ıde 
kalmıyacak, Fransa namına yapr1an 
çirkin hareketler bizzat Fransada 
büyük bir hayret ve teessür uyandı • 
racaktır. 

Fransanm Suriye birliği diye ken
di icat ettiği bir kalen in içine sığın • 
ması ve bize karsı olan taahhütleri -
ni unutmıya çalı~ması, iki memlekeli 
tam bir ahenk ve anlasınıya ve Y a\<m 
Şarkı huzura ve istikr'lra kavuştura
cak yol değildir, dünkü yanlış yolun 
devamıdır. 

Bugün Franeanın basında bulunan 

h oisa, feda edilemez. , , 

ve yeni ve açık bir düşünüşü ve tam 

sulh sevgisini temsil eden mümtaz 

şahsiyetler bizzat ihtilafı ele almaz
larsa geniş bir görüş tarzına ve ha
~~ki bir anlaşmrya varılması çok güç 
tur. Anlaşmanın ilk şartı, ve Fransa 
nın açık konuşması, içindekini söy _ 
kmesidir. Böyle yapılmazsa Yakın 
Şaılon huzur ve istikrannrn bozul _ 
masından ve dünya sulh sisteminin 
kundaklanmasından doğan mes'uli • 
yet tamamile Fransaya ait olacak _ 
tır. 

Alımef Emin YALMAN 

0 Ç so:: soylemek ve bir c•e ~ora tıın e~rarı" adlı "zabıt~ ··~manı" !e{rikR~ın-
yapmak istcrit11 }.f T h r da , bır adamın ııayct çırkın nlduı;u anlaul-
Açtk S"~ 

19 
·· - ·· \ll an ' an, dıktan sonra, .,öyie d~niliyor: 

o~, - 12 . 7!JJ'3 H' .. h k 1.. el ,. 1 l z·· Top oyu d .. · ıç şup e yu · r\l ljll <1.r'iılflt a c, ımı· 
nun a muhaum" 1 Jd • · · . . . duymuştum ama "ınuh:ı.cırn her ". .• ı:~14nu lt kar§ı karşıua ıd•. Fal.:rıt en bııyük 

ni i itf ş · mu .uTıı ı ye- • dilinş s ımd ·
1 

upn:sı1. yanlı~ d,.r.eme, ı.ıY.Jt saadet karşı~mdf'f bu zm allımn ııü-:.ii 
a e eşme.ııne calı,,ılln >İr ıaır.anda - · k · ı · • •r yazılarımızı arap•·:ı · r ·

11 1 
d ·1 oegt.şcca 1111y( ı. ., c gc:..ı r! •.. - 19 -

_ .... ısını - ~· ~re o auı-
~aııa n~ ı.~zum .var' Ctimlenın l;aşın,Ja o 12 - 19:16. 
muhacım kelımı! ~lnı gordükten sonra "Köşe mioderını"l esrarı" nedir bilmt-m 

ama, Allah'ın izni ıl", bu parçan•n c~rııı mı 
çözdüğümıi sanıyo ·um Amı hayli ynrul
dum. "Olümle kar:;ı karşıy:ı" dan soııra ""n 
bi.ıyıik saadet kanırsınıb" yı !!tÖriırıC'e ir1s;ın 
ev' ela bir tertip hAtaı;ına ı' ti mal veriyor ve 
"saadet" değil "fcı>ik~"' olacak d,vor. Son
r<> düşi.ınuyoruz, başkil bir ihtimal hatıra 
geliyor: "0 çirkin ıtdam ıçh en büyul:: ~aa
det olmektir." 

sonunda "soru yap.nal.;" ile J.ar~ı!.ısmak 
pek tuhaf oluyor. rı. Turh.ın Tan bunu 
mahsus yaptıysa, m.ıksıHlı: "Ne bu perhiz, 
nt_~u lahna turş.ıs.ı' d~diıtmc~se bir diye
cegım yok; fakat "A·~ı< o>cı7." e ı;öndtrdiği 
mektupta, mizah Kasd.n ihtim;ıl verdı•e
cek bir eda yok. 

M. Turhan Ta.ı, son s;unlerde bana kız
gındır ama yine eski dostluğa ~ven~rek 
kendisinden soruyorum: "Soru yapm3k" 
tabiri, benim gibi onun ela fenasma gitmi· 
yor mu? 

Mektubunun bir yerin el:: ıiiyor ki: 
Gelelim adı111, ya~1· 11wı trırliııı fıil· 

mediğim muhrıı rıı ;•ı lıiicıon 1ıcsi/ı•si 

yaptığı (ah! bıı "Y~J;r.ıa k" fiıli ! ) fc,r

, cümeye ... 

Ama o da değil. Rom:mın nıuharrıri veya 
mütercimi şunu söylemek istem:ş: "0 ada
mın yıizündeki k'ltkıınç çirkinlik, f.l ır.ıle 
karşı karşıya tılma;ındııu gelmiyordu Bü
yiık hır saadetle karşıtı~sa dahi bu ... :rldn
liğın. bu korkunc;luğıı.ı azalması ıhtım~li 
yoktu." 
Romanın vaka~ı ıla lili kadar karıı-.ıksa 

kı~ gecelerinde ;ıııntiı İ!itir. 
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.M.ahkemelerde 

Eski kaynanasına pek fazla 
KH ılan bir ~ay 

fincanı yüzünden merbut bir adam 
Orta parmağını O kadını görmese 

ısırıvermiş ! yapamıyormuş! 
Oüıı polis Sultanalınıet üçüncü sulh ceza mahkeme 

;)ine iki genç getirdi. Birısinin başı, çenesi ve eli sarıl 
idi. Diğerinin yUzünde ve dudağında tırnak yaralar 
vardı. B11nhtr lıem suçlu lıeın davacı idiler. Evvela Talı 
takalede Uzunçarşıda 333 numaralı dükkanda oturaı 
Musa oğlu Musa derdini anlattı: 

.. B~~ kah.veciyiın dUn baklavacı Mehnıede bir çay gö 
turdum. Bıraz sonra bardağı almıya gitmiştim. Barda 
kırıl 111ış. O sırada &fÇı lbrahim fırında imiş. Kendisin 
den bardağın parasını istedim. lbrahim bana kızdı. Fırıı 
küreğini kapınca başıma indirdi. Sonra da elimin ort 
parmağını ağzına aldı ısırdı. Ben ona vurmadım. 

lbrahim söze karıştı: 
- Yahtn söylüyor Bay hakim. Musa benim tabakla 

rımı kırdı. Hesabını istedim. OstUme atıldı. Parmakla 
rını_ ağzıma soktu. Yanaklarımı yırtıyordu. Ben de par 
nıagnı ısırdım. Eğer ısırnıasaydını. Şiıııdi hastanede dol 
torlar yanaklarımı dikeceklerdi. Ben parmağını ısırınc., 
başını masaya çarptı. Yarıldı. Dedi. 

Bunların hiç şahidi yoktu. Yalnız Mehmet hadisenir 
ba~lan&ıcında bulunmuştur. Mahkeme bunun çağırılrna 
~• ıçin muhakemeyi talik etti. 

Dün meşhut suçlara bakan asliye birinci ceza mahke-
1esi dilıı bir karı koca davasına baktı. 
Davacı Galatada Makri sokağında Kuraman apartı . 

nanında oturan ŞUkriye idi. Şikayetini ve dertıe~inı 
~öyle anlattı: 

- Suçlu Veli benim kocamdır. Dokuz sene beraber 
aşadık. Bana bakmıyordu. İki ay evvel de Üsküdar 
aahkemesinde boşandık. Hiçbir alakamız kalmadı. Btı
ıa rağmen her gtin evimize geliyor beni ölilmle tehdit 
>diyor. Dün gece yine geldi. Beni ölümle korkuttu, kıı • 
.ıımızı tekmeledi. 
Şimdi bir işte bulunmadığını söyliyen suçlu Veli bu 

iddiaları şiddetle reddetti: 
- Ben dokuz sene bu kadınla bir yastığa baş koy • 

fom. Onun tarafından açılan bir dava üzerine üskildar 
11ahkemesi boşanma karan verdi. Ben onun için her fe· 
:imi verdim. 45 lira maaşımı da terkettim. Kendisini 
~örmek istemiyorum. Fakat ben kayın valdem İhsanı 
•ok severim. Ona hürmet ederim. Onu görmeyince yapa 
myorum. Ben onun için kendimi bile öldürmiye razı • 
•ım. İşte ben ara sıra giderim. Eski kayın valdemi ka • 
nıya cağırır ve kendisile konuşurum. Dün gece de böy-----------------------1'" yaptım. Tehdit filan etmedim. Kayin valdemde:t 

Radyo 
Bugünkü program 

İatanbul : 

Oile ne,riyatı - Saat: 12.30 Plikla Turk 
musikisi; 12.50 Havııdİ!'li 13.05 Pllkla hah! 
muzik; 13.25 - 14 Mut.ııelıf plak nl'~riyatı. 
Akşam neşriyatı - .i.ıat: 17 Konferans: 

inkılap dersleri Unlver!!tcd~.1 rıdlden, Mah
mut Esat Bozkurt tarafından; ı8.30 Plakla 
dans musikisi; 1 Q 30 Çocuklara masal: 1 
Galip tarafından: 20 Rıfat ıe ıırkııda~ları 
tarafından Türk mu9ikisi ve halk ,arkılım: 
20.30 Safiye ve arkaoi'~l;ırı :araiından Türk 
musiki ve halk ıarkıları; 21 (Saat ayarı) 
Schir Tiyatroıu dnım lı:ıamı tara!mdan bir 
temsil; 22 Ajans ve borsa hııberlcri ve er· 
tesi günun proııramı; 23.30 Plakla sololar. 
23 Son. 

Günün pro!Iram özü 
St>nfonik kons~rler: 

22.30 Varşova: Konscı vatuvard:ın ıvıkil. 
Hr.fil konserler: 

13.05 Varşova: Askeri bando; 13.15 Bük
reş: Plik kon&erı; '7 Liypıig: Hafıf plik 
muıikiıi; 17 Kolonya: Hiıfil 'Tiu..:ık; 17.10 
Praı: Vals ve ınar:;l:ı.ı; 18.15 Bu!ueş. R.td· 
yo orkestrası; 20 Budııpe•tc: \vuıturya -
Macar artistik ıuvıı.n:si: 2C•.30 Varşova: Kü
çük radyo orkestr:ısı; 20.45 Riikreş: Mus· 
sorıski cserlcrind~ıı (plAk); 21.25 Bud.:ıptŞ· 
te: Çiıan musikisi; 21.'0 Rotna: Orkestra. 
$arkı; 22 Varşovıt: Hafif musıkı pl4kları; 
22 Kolonya: Alc~aın mu~ikisl: 22.45 .Buk
rcş: Gece musikisi; 22.45 B.ıdapı:ste: Ope
ra orkestrası; 22.50 Roma: Varyete; 23.30 
Varşova: Köy!U orkeıarası; 23.30 Prag: 
Londradan naklen: hkoc:;ya muııikisi. 
Operalar : 

2ı Viyana: Kari Maria We1>erin "Obe
ron" operasr. 

Resitaller : 
ı7.30 Varısova: Soliı konscrı· 18.15 V~ya

na: Noel şarkıları; 18.51) Viyana: O::um:>n'ın 
"Kraysleryıına" ıı: 2L10 Prag: Kenııın re
sitali; 22.10 Bükre1: Sorte Jiann tarafından 
şarkılar. 

Oda musikisi : 

Kızınca 
Bıçağı Çeken 
Bir Çocuk 

--, mc karımın şuraılıı buı-.:.da gezmesi-

1• ste d ı• gv 
1
• ne ve başka erkekler~e konuşmasına ı8.35 Prag: ı<:cnt.!t: 19 Lifpzig: Miinih 

oda kuarteti; 21.30 BUlcre,: 'Tcndoresku 
müsaade etmeme;;ini istedim. kuarteti. 

Reis tekrar :;ordu: ))~ nf; musikiıd 

PlaA kları - Oğlum sen bu kadını boşam113- 21.10 Llypz!ır; 24 Vaqov;ı; 
srn. Artık onunla alakanı kes, tekrar ma 

24.15 Ro-

evine filan niye gidıyorsun. lsten~en ~~~~~~--~~~""'!""'~"'!!!!!!~ 

Çaldırmış başka bir kadınla evıen. Vefat 
• Fatihte Hafız Paşada oturan Refik Suçlu Veli derin derin içini çekti: Eski Şehreminlerinden Şehir Mec-
ve Haydar adlı iki çocuk dün bir zıp Cemil dün gece kafayı çektikten - Ne söyliyeyim, nasıl anlstayım !isi Reieı Vekili Tevfik Türegün'ün 
zıp yüzünden kavga etmişler. Refik sonra Silivrikapıda Şükrünün kahve bilmem ki. .. lşte vaz geçemiyorum refikası ve Elektrik Şirketi mühen • 
belindeki biçağı çekince arkadaşının hanesine gelmiş: ondan .. Hele kayrn valdemi bırakamı dislerinden Refik Türegün ve Sular 
ü~üne hücum etmiş. Karnını deşmek - Şimdi herkes susacak. Gramo • yorum. GönUl işidir "bu bay reis gö • İdaresi Abonman Kale.mi şefi İhsan 
istemif. fonda benim istediğim plaklar çalına nUl... Onu herkeııı anlamaz .. Ben ken- Tilregün'ün valdesi, avukat Ziya Ka. 

Poliı bunlan du'·n mu""ddeı·umumı· • cak. Demiş. Ve istedig-ini de \!ap • dimi öldürürtim. Fakat ona el sUr - 0 " raca ve sman Kolatm kaymvaldesl 
liğe getirdi. Iki arkadaş müddeiu - tırmıştır. mem. Dedi. Bundan sonra şahitler Feride Türegün vefat etmiştir. 
muminm· 0··nu··nde barıştılar. Fakat bı· Gramofon kıvrak bir oyun havası- dinlendi. Yalnız Zehra isminde bir Ce 
çak çekme suçu amme hukukuna ta- nı çalarken CemiJ vecde geJmi~, bir kadın Velinin dün gece Sükrive\i ö-

na7.esi bugünkü pa7,artesi 11,30 

alluk ettiği için dava düşmüyordu. masanın mermer taşını kaldırarak ye lilmle tehdit ettiğini söyledi. Suçlu • 
Sultanahmet sulh üçüncü ceza ha re atmış ve parçalamıştır. Dün Sul • nun kayın valdesi de damadı lehine 

kiminin önüne çıkarıldılar. Hakim Ih- tanahmet sulh üçüncü ceza mahke- şehadet etti. Müddeiumumi Şefik suç 
ean Refiki üç gün hapse ve bir lira mesinde bu hareketinin hesabını ver lu hakkında beraet kararı istedi. 
para cezasına mahkum etti. Yaşın _ di: Mahkeme müzakereye çekildi. Bu 
dan dolayı cezasını bir güne indirdi Müdafaası sarhoştum. Ne yaptığı- sırada kayın valde eski damadına so
ve tecil etti. Refik hükümden sonra mı bilrniyordumdan ibaret kalıyordu. kuldu: 
hakime yalvardı: Hakim Ihsan kendisini 3 gün hapse - Bir daha bizim eve gelirsen ben 

_ Ne olur Bay hakim şu bir lira ve 660 kuruş ağır para cezasına I seni dava edeceğim. dedi. Damat ya 
para cezasını da almasanız. mahkum etti. nındakilerine dert yanıyordu: 

Otomobil 
Sahibi Şoförler 

Bazı ticaret odaları, o"tomobil sa • 
bibi şoförleri tüccar addederek oda
ya i.za kaydetmek istemişlerdir. Bu 
)Üz1.:en ticaret odalarfö "··ı l'ler a
rasında bir ihtilaf çıkmış ve bu ihti
laf iktisat Vekaletine bildirilmiştir. 

\'(-ı.fi..let, ihtilafı tetkik edecek ve an
r!lk o zaman, otomobil sar.:bi coför -
lenn tüccar sayılıp !ayLmıva.. aklan 
~nlarılacaktır . 

Zirf;tat Enstitüsü Ev 
Kooperatifi 

'.Ankara.dan alınan haberlere gö • 
re, ziraat enatitUsü mensupları, ken
di aralarında ziraat enstitüsü men -
suplan bahçeli ev kooperatifi adlı 
bir kooperatif teşkil etmişlerdir. 

Kooperatif, ziraat enstitüsü ya • 
kınlarında arui 11&.tın alınacak ve lıu 
raya 100 tane bahçeli ev yaptıracak 
tır. 

Meşhud 

Cürümler 
Azalıyor 

Milddeiumumilik yeni meşhut suç 
lar kanununun tatbikindenberi mah
kemelere verilen hadiselerin bir ista
tistiğini yaptırmaktadır. Sultanah • 
met sulh UçUncll ceza mahkemesine 
ilk ay 124 ikinci ay 72 hadise ve • 
rilmiştir. Bu ay da dilne kadar 56 da. 
vaya bakmı9tır. Me~hut auçlann gün 
geçtikçe azaldığı görülmektedir. 

ince Pamuk 
iplikleri 

- Kayın valdem yaşlı amma genç 
bir adamla beraber yaşıyordu. Ben 
münasip görmedim. O adamı tehdit 
ettim. Şimdi eve gelmiyormuş. 

Biraz aonra mahkeme suçlu hak • 
kında verdiği beraet kararını bildir
di. 

Davacı Şükriye çok heyecanlı ve 
müteessir koridorlardan ilerlerken an 
nesine bağırdı: 

- Anne ben yarın müddeiumumi
liğe bir istida vererek senin anneli • 
ğini reddedeceğim. Sen hala eski da 
madın lehinde söz eöylilyonun öy-
le mi? 

imar Planının 
Son Şekli 

Şehircilik mütehassısı Prost, be • 

tediye imar şubesi direktörü Ziya ile 
birlikte bugün Anka.raya gidecektir. 
Mütehassis, şehir pllnı etrafında 

şimdiye kadar devam eden çalı;.ma • 

ların neticesini dahiliye ve nsfıs. ve • 

kaletlcrine bildirecektir. 

(lt Cihnngi-' .,.,,ı,ı,..,.:.,;ıpt..: ~vlaacn 

kaldırılarak Cihangir camiinde nama
Zl kılındıktan sonra Feri\<öydeki aile 
makberine tevdi olunacaktır . 

ÖLÜM 
İstanbul Zahire Borsası Komiseri 

İbr~him Kemal Alp kısa bır haı;talık. 
tan sonra dün vefat etmiştir . 

Merhum, Gaziantep saylavı Kılıç 
Ali. Giresun saylavı Muzaffer, kibrit 
inhisarı komiseri Münür ve İstanbul 
Emniyet Müdürü Salih Kılıcın eniş • 
teleri idi . 

Cenazesi bugün öğle vakti Cerrah
psşa hastanesinden kaldınlara\< Ak
sarav Valde camiinde namazı kılın
dık~n sonra Edirnekapıdaki Şehitli
ğe defnedilecektir . 

irtihal 
Beyazıt dersilınlarından olup 11-

t.anbul Ticaret nıcktebi muallimlerin-

den Atıf Cevdetln ped~ri ve 
Maarif Vek!leti umum\ mUfetti§leorın
den Kadri ve tetAnbul birinci tica· 

ret mahkemesi reisi Faiı'in amcalan 
Fmbeli Ahmet Cevdet diin öğleden 
sonra vefat etm1stır. CcMze!li hugUn 
Cağaloğlunda Halk Partisi kal"Jı~ın
da.ki Zeki p~a apartımPtnından kal
dırılarak namazı Beyazıt camiinde 
kılındıktan aonr'l Edimel<apıamdaki 
aile makberesine defnedilecektir. ~fP,v 
li. rahmet eyliye. 

ŞEHiR TiYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akianı 
20,30 da 

Leyli ve Mecnun 

Sofya Mektubu : 

Köseivanof, • 

bir sene içinde 
ne işler gördü? 

Sofya, (Hususi muhabirimiz yazıyor) -- Köse lva· 
nof'un Ba,vekil ve Hariciye Nazırı olarak Bulgaristanın 
idaresi başına geçeli tam bir sene olmuştur. Bu yıldönü· 
mü münasebetile Köse. İvanof hükumetinin Bulgaristan· 
daki çalışmalarını kısaca anlatacağım: 

Köse 1 vanof'un idaresi, yapılarak 25 Yf4ıını bitirenlere reY 
her şeyden evvel sulhçü, bir hakkı verilecektir. . 
iş kc:tuınt:.sidir. Bir ~P'le<len Kadtnlara do seçım hakİJ 
"b 1 k b" yeni seçim kanununda kadınlara 
ı aret o an ısa ır zaman- d . h kk il · k 
d h .. k... .k d" b a seçım a ı ver mesı a· 

a . ~ umet, ı tısa ı uh- rarlaştırılacaktır. Bizzat Başvekil 
ran ıçınde kıvranmakta olan Kfüıeivanof, :Nazırlar Heyetinde, 
geniş halk kütlelerinin va- kadınların da belediye seçimine işti· 
ziyetlerini tahfif etmek için rak ettirilmesi için teklifte bulun· 
birçok kanunlar ve layiha- muştur. Meclis bu hususta henUz 
Iar haz ·rlan- ış ve 1\/Ie"' lise bir knrar almam~tır. Diğer yandan 
ban 1 • • • • • • :- • Bulgar kadınlar birliği de ötedenbe· 

... .. -~r. kabul eti.ırmış~ır. ri Tüıklye kadınlarmm seçime i~ti• 
~ukunJet,. _agır ?lan ver71Ie- rak ettiklerini misal göstererek Bul· 
n de t .:nzu etrrıış ve fakırle- gar kadınlarının da seçime iştirakini 
re geniş mikyasta yardım- istemektedir. Başvekilin isteğine gö 
larda bı·lunmuştur. re, 25 yagmı ikmal eden ve çocukl\1 

Devlet bUtçesinde mı.ivazı>ne te- kadınlar, seçimden istifade edecelc
min edilmiştir. Eski partiler tara- lerdir. Yani anne olmıyan kadmlat 
tından rahat bırakılmıyan halk, Kö- seçime giremiyeceklerdir. 
seivanofun idaresinde sükuna ere-
rek kendi işine ve gücüne dalmıştrr. 
Partiler tarafından meydana getiri
len halk arasındaki cepheler, ikilik
ler tamamen bertaraf edilmiştir. 

Komünizm propagancJasma lar~ı 

H alk arasında yayılmakta olan 
komUnizm propagandasına 

karşı da şiddetli tedbirler alınmış

tır. KomUnizm Bulgaristanda bir\<aç 
sene evvel o kadar inkişaf etmişti 

ki, mecliste 40 kadar meb'us bulun-
1durmıya, hatta intihabat neticesin
de Sofya belediyesile bazı iç şehir 
belediyelerini almıya muvaffak ol
muşlardı. Köseivanof kabinesinin 
komünistlere karşı açtığı şiddetli 
mücadele neticesinde Sofyada ve ic: 
illerde bir çok komünist matbaaları 

meydana çıkarılmış, geniş tevkifat 
yapılmıştı. Mahkemeye verilen bir, -
çok komünistlerin muhakemelerine 
~ımaı 1.Jı.H-u~ ~ ı .,..nııı ıra<Llı,,.~ele-

rinde bakılmaktadır. Son olarak ta 

Dıı Sİ;'OSO 

K öeeivanof hUkumeti, dı~ poli• 
tikada da çok iyi adımlar at

mıştır. İyi bir diplomat olan Köse
ivanof, bir seneden beri Bulgaristannı 
yabancı memleketlerle olan siyast ve 
iktısadi münasebatını bir kat daha 
arttırmıştır. 

Komşularile dostluk bilhas~a Yu
goslavya ile mukarenet ve yakınlılC 
ve Milletler Cemiyetine bağlılık, 

Bulgaristan dış aiya.setinin esal 
prensipleridir. Köseivanof hilkılmet.i 
bu nokta ÜT.erinde ehemmiyetle 
durmaktadır. 

/kflsadi sahada 

B ir senede.ı ~eri idare mevkiin• 
de bulunan Köseivanof ka.bi· 

nesi, iktıaadi ıahada da çok iyi ne
tioeler elde etm~:ir. Bir çok um\1• 
mi binalar, şoseler, demiryollan ya.p 
t.rrtımıı iesiUerin adedi de azalınıs
tır. 

geçen sene bir Mayısta yaptıkları Maarif Nezaretinin mimar fUbe
nümayişler esnaııında üç Janc!arma- ıinde yeni mekteplerin ve bu neıa
yı öldüren Enina köyü komünistle· rete ait yeni umumi binaların inş&
rfnden beş kişi idama, geri kalanlan atı için on seneli~ bir inşaat planı 

da muhtelif ağır hapis cezalarına hazırlanmıştır. Plan çok geniştir· 
mahkflm edilmişlerdir. Ve bunun tatbiki için 500 milyon 

Yeni seçim leva harcanacaktır. Bu plan muci-

D ahin siyasette memleketini bince milli müzede resim sergisi içirl 
normsl bir vaziyete getirmiye salon, etnografya binası, Sofyada 

çalışan Köseivanof hUkumetinin di- varna ve Filibede körler, sağır, dil· 
ğer bir gay~l de halkı, memleket ıizler için enstitü binalan, yine Sof
idaresine iştirak ettirmektir. Bu ya, Filibe, Tırnovoda okuma binala" 
maksatla BulgR.ri!tanda seçim ya- n, iki muallim enstitüsü, yeni lise. 
pılacaktır. ortamektep gibi vesaire kültür bİJ'.J& 

Belgratta çıkan Vreme gazetesi- ları inşa edilecektir. 
ne göre, Bulgaristanda evveli Şubat Sofyanın imar planlan da bir ec
veya en geç Mart ayında belediye nebi mimarı tarafından hazırlanmıf" 
seçimi yapılacaktır. Sonra da parll- tır .Bildirildiğine göre, Sofyanm da• 
mento ı1eçiml yapılma11ına ~çilecek hilinde muhtelif semtlerde gelecel' 
tir. Yeni se<:im kanunu tanzim edil- inşaat mevsiminde daha 20 park ve 
mektedir. LA.yih&, bugünlerde ~iec: • bahçe yapılacaktır. Bunlarla bir ka~ 
liste kabul edilecektir. Hundan sonra sene sonra Sofyanm 90 parkı, bab4 

Meclis, ıec:;imin yapılac&ğı tarihi ta- çesi olacaktır. 
yin edecektir. Memleketin ıslahı ve imarı yanırı" 

Belediye scçımı Bulgaristanda da Köseivanofun idtresinde Bulg& ' 
partisiz olarak yapılacaktır. Bu. se- ristanm harici ticareti de çok tnld
çimin ba.şlıca ve en mühim karakte- şaf etmiştir. Bu sene yüzlerce v~god 
ristik cihetidir. Bu sebeple parti- lar dolusu taze sebze, ya §Uztlm 116 

tanlar. kendilerini namzet göstere- taze meyva ihraccltı Bulgaristan• 
miyeceklerdir. Listeler ise mah~eme külliyetli bir kazanç getirmiştir. :StJ 
heyeti tarafından tasvip ve taı:1dik •a.hadaki ihracatında Bulgarl!taDı 
edileceklerdir. Komünistlerin veya komşularını da ge<:miştfr. ~ 
hüsnühal erbabından olmıyan eşha- -====-=ıı!!!l--------~:-
sm kendilerini namzet olarak gös- J .. 
terdikleri listeleri adliye tuıdik etmi ~OBERT TA YLOR • 
yeccktir. LORETT A YOUNG 

Reyler gizli olarak verile~tk tir. Fransızca ıözlü 

21 yaşını ikm&l edenlere rey ver. Gı·zıı· ı·zd·ıvaç 
mek hakkını kazandrran et.ki beledi· 
ye seçimi ~anununda bazı tadilat filminde görüne~eklerdir. I Bir Mahkum 

Kaçtı 
Evvelki gün müddeiumumilikten 

tevkifhaneye gönderilen bir mevkuf 
Jandarma ile beraber Kapalıçarşıdan 
geçerken kaçmıftır. Fatih jandarma 
kumandanı bu hadiseyi tahkik etmek 
tedir. 

Sanayiciler, 20 numaradan yüksek 
ince cins ipliklerin uyuşturucu mad

deler lnhl.ean vıumasile d~~il, kendi

leri tarafından getirilmesini istemiş 
}erdir. Tahkikatımıza göre vekaletçe 
ihtikarın önüne geçilmesi için bu ne 
vi ipliklerin afyon inhisarı tarafın

dan getirilmesi hakkında ittihaz olu 
nan karar değiştirilmiyecektir. Ve
kalet, iplik buhran ve ihtikarının ta
ma.mile önüne geçecek tedbirleri al • 

lstanbulun imarı hakkında hilkft • 
menn noktai nazarını da isti,. u:; e
decek olan mütehassis, ,ehrimize dön 
dllktcn sonra imar pllnının son ve 
kat'I ,eklini tamamlıyacaktır. 

• • • • ..---TURK sineması yalnız dört gün ıçın 

İzmir Telefonunun Satın 
Alınması Meıeleıi 

lzmir telefon şirketinin satın alın
ması hakkındaki müzakereler bitmek 
üzeredir. Nafıa Vekaleti ile şirket a
rasında döviz meselesinden başka 
hiçbir anlaşmamazlık kalmamıştır. 
Eunun da yakında halledileceği tah
min olunmaktadır. 

mıştır. Ticaret Odaları 
Çeşniıi Bozuk Ekmek Memlekette yeniden tesisi karar • 

Şehrimizde, bütün kaza mıntaka- laftırılan iktisadi teşkilat için tetki· 
lannda ekmek aatı'ı yapan yerlerde kat yapılmaktadır. Bu teşkilat, bir 
belediye zabıtasınca kontrollar ya • kanun projesine iıtinat edecektir. 
pılmış noktıan vc}'a çeşnisi boi.Llk ol.- Ticaret odalarının mUhim bir kıa
duğu için Uç binden fazla ekmek mil· mı kaldırılırken lağvedilmiyenler de 
sadere edilmiştir. esaslı şekilde ıslah edilecek ve te9kt-

Böyle ekmek çıkaran fırınlar hem Iatlandınlacaktır. lı!ılahata btanbul 
para ceza.sile tecziye edilmekte, hem ticaret odasından başlanacaktır. BU • 
de muht l"f üdd tlerle kapatılmsk tün ticaret od&hı.nnın vazife ve me-

e ı m e ı· tl · · ı ·1 kt" tadırlar. • su ıye en genış etı ece ır. 

işte Bahriyeliler 1 Karagüller 
JAMES CAGNEY PAT O'BRIEN .-) LILLIAN HARVEY WILLI FRITSCH 

(Fransızca) ~ (Almanca) 

ilaveten EKLER dünya haberleri ---------~ 
--~~~~~--~~~----~~~~~~~~~-----=-==-~:--:~ 

Fred Astaire -Ginger Rogers 
Pek yakında ,ehrimtze tekrar geliyorlar .. 
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Gündelık gazete 
Başmuharriri 

Ahmet Emın Yalman 

tan'ın hedefi: Haberde. fikirde, 
herfeyde temiz, dürüst, ıamimi 
01nıa.k, kariin gazetesi olmaya 

çahtmaktır. 

~-n-ü-n Meseleler~ 
~ademki sonPadınız .. 

Sancak münaka_,ala:ında ileri sö.. 
l'illtlüğünü gördüğümüz gaı itı bir 
~ıttık ta şudur: Ya niçin o küsur 
tııdanberi meselenin arkasından koş
bıaduuz?. 

llaJbuki, hükôınetin teşebbfüılf~rt.n. 
dt'n başka, pek iyi hatcrlan1l, rtirJr 
lazeteJeri sıkslk: bu bahsi kur('.abya.
tblnıiştir. Bizim, birçok işlerimiz a. 
l'ııııında, asla unutlmayan bir Sancak 
llıtırabnnız vardı • 

lıir bankaya imzalı senetle bir 
~anet brrakıyorsunuz. Epey zaman 
t~!:f or: Günün birinde ;azeteJcrde 
'-nkanrn tasfiye edUrnek iiı:eN> oldu
hnu haber alıyor, !'enet cebinizde, 
hemen gişeye koşuyorı.ımuz. Dil'f'k· 
t~, efendi, ~izi gözlüğünün altından 
'\iztip : 

Fikir boşıuğa atılmış bir top 
Büyük adamların ortaya attıkları 

fikirler boıluğ'! bırakılmı~ birer top 
gibidirler. Dörıup dola§ıp yerini 
bulur ve oraddki hükümlerini icra 
ederler. 

Newton, yeryüıünün bu en büyük 
matematikçisi caıibe kanunurıu ~eş
fettiği ıaman bo§luğa bir fikir at
mııtr. Bu fii:iı- o gün bugün insan· 

ların bütürı hcHeketlP.rini idare 
eden bir ka:ıı.ııı oldu. Birı;ok ihtira
ları onun bu dah:y~r.e bulusurıa 
bor~luyuı. • 

Oarwin insarların men~aini izah 
eden tekamül nazariyesini ortaya 
attığı tamar '. imse hrdfırıdan be· 
ğenilmemişti Fakar fikir bir defa 
ortaya atılmı :ı bulunuyordu. Bu fi-

kir müsbet i 1 ;n"ıı ~uruhıasına yar· 
dım etti ve ci~andıs büyük bir :n
kılap yaptı 

Fikirler gcklerdcki yıldızlar~ 

benzer. Onları da sihirli bir el 
kainatın bolluğuna a tıyormu~ gibi
dir. Çoğumu1 onlara hayre.ile ba
kar, ve boşlı.ıhaki dı.ıru§larırıı dnlı
yamayıı. 

Cümhuriyef devrinin 
• • 

Fikirler de böyledir. Orlart dd
hiler kainatırı b?ş!uğunc Fırlatır!dr. 
Bir müddet bu iikirle .. i anlıyama

yıı. Fakat onfür taman ilı:: verlerini 
bulur ve hay~tımıı üzerinde te~ir
lerini gösterit.'f:r. 

Marifet ~u fikri orteyd at<!lbil
mektedir. lşfo ddlıilerin lıayattdki 
rolü burada görülür. 

en büyük 
• 

- Affederslnl7., dlyor, şbndiye ka
"'-r kati derecede ımnıştumıadı~ 
~irı, emanetinize ehemmiyet nrme • 
diğlnizl zannederek, onu devretnıft 
buıunuyonız !. 

- Fakat ••. İşte senNlinlz •• Kusu
t'uırı onun altındaki imzanıza htir • 
lnet etmekliğim midir! • 

ınşa ışı şimdi yenı başlıyor 

- Doğnı.-.unu iste"enlz, a~ı~ De, 
btı,amm üstüne namına işnrPtini 
koymayı unutmuşum. f!ıterırıenb 
b:ıahke~eye gidebilirsiniz. Fakat şn
l'ıtsım da unutmayınız ki mec;f!le si. 
tiııJ.. mahkeme arasmdadrr ! 

Köy Siyasetimizde 
Tıpkı bizim anahtar ue su ma~ 

Hl,i bir ı,ey: Sancak nerecle! Surfye
te ılüştü. Suriye nerede ! Cıınevre 
~e ka('t.ı. Oene\rre nerede~ Artık 
er,u da merhnm VUsoua sorunuz!. 

Dönüm Noktası 
Fakat ne QOcuklanz; ne de dava

ınt manttk oyunlanna tahammülü 
\'ı\r. Senet kimin> ~anf't nf'rede ol • 
du~nu biliyonız. FM'ianın ~rdeel 'r------ ___ ,_, o • .. , __ 

Fa tay. 

-----~------~·---~----·----~-
OIJ<UylYIClYJ 

Mek:\Cınbu --kütahyada Çini Yapan Bir 
San'atkar ve Yeşilcami 

. kültür Bakanlığınca Bursada, Ye
lllca.ım çinilerinin esaslı bir surette 
taınirine karar verildiğini, mukavim 
tini bulunmadığı takdirde getirtile
teğini yazmıştık. 

kütahya hükumet caddesinde 99 
b\Unaralı bakal Ahmet elile çinici 
:ı\ıınıet Şahin imzasile aldığımız mek 
t.. ·1· "l>ta, bundan bahsolunarak denı ı-
l'or ki: 
"- Ben çini mütehassısısyım. Kü!?!a çinilerinin dayanıksız .olduğu 

. dıasrnı reddediyorum. Istenilen şe
~llde ve Irandan getirtilecek olan çi
b.il.erden daha dayanıklı ve daha sa
lı~tkarane çini yapmağa ve istenildi
ti taman nümune vermeğe hazırım. 

'l'Urk sanatkarlarını teşvik ve tak
~iltı.de vesile olan bu işi benim yap. 
~llklığrm için mektubumu gazeteni
~ Yazmanızı ve Kültür Bakanlığının 
11
1 ltarı dikkatini celbetmenizi bek • 
'!ti 
~.,, 

A tatürk'üıı Büyük 
!~illet Meclisi -
nuı. pon 

yıımr açan 
tuklarındaki e : 
mirleri ve direk-
tifleri birer birer 
hayata tatbik o

Iunuy:.r. Bu bakımdan 
İsmet İnönü" nün son nut
ku ( * j bilhassa köy iktı
sadi yatı siyasetimizde, 
tam oir dönü mno1rtası 
sayılabilecek kadar mü
himdir . 

Ismet !nönü, Türk k<>yüniin bu· 
gi.inkü usul ve vuıtalarla istihsal 
bakımından verebileceğinin azam.i
sini vereceğini işaret ederek, on
dan, daha fazlasını almak için an
cak radikal 1.t:.'<ibil'lere başvurmak 
lazım geldiğini izah etmiştir. Türk 
köyünün, ancak radikal tedbirlerle 

kmııldamıya ve kalkmabileceğini i!; 
de eden bu izafllar. her şeyden ev
vel yeni bir görüşün ve zihniyetin 
ifadesidir. Artık devlet !!iyasetimi

zin bütün mekanizmalannda köyf 
müteveccih her hareket, anrak ra
dikal bir mebde<l<'n hareket. etmek 

suretiyle dogru sayılabilir. 

Türk köyünün kül halinde kal
kınması işi, lç:)ak:ınlrğımızm da 
şimdi en önemli çalışma mevzul:ı-

-....._ _ _____ ____ .., rmdan biridir. HatU. denebilir ki, 

1 önümüzdeki ),Jda, iç siyıısetimizin 
en hakim mevzuu köy iktisadiyatı 
ve köy kalkınma.sı işleri olacaktır. 

PARIS MODASI . . - .. 

~td'f 1 ed,n yapılmış son moda 
gece ~abı 

Binaenaleyh Türk efkan uınu

miyesini bu yeni ve çok geniş hare
ketin esaslan ve safahatiyJe yakın
dan alakalandırmak '·Tan., ın bü
yük ve milli hizmetlerinden biri o
lacaktır. 

Bütün inkılc'.i plarda, yeni reji
min, değisiklik emirlerine 

en geç ve en az boyun eğ"" "köy,. 
dür. Çünkü köy, cemiyetin öyle bir 
parçasıdır ki. nrada ''insan ener
jisi,, ile "tabiat .. ın gücü, Lilavası
ta karşılaşır. CP-miye~ t>n ziyade 
"köy., de "tabiat,. a bağlıdır. Iş

lenmemiş ta.biat ise, nimetlerini güç 
veren ve cemiyetin emirJerine güç 
boyun eğen bir kuv\'ettir. Çünkü 
tabiat müca.deleeinde insanın yar-birl dnncısı ve icra kuvveti olan "Tek· 
nik., uıl köyde ,eridir. 

YAZAN: 
Şev ke l S üı eyya 

AYDEM iR 

:e..dıa.ıı başk~. köyd.? "in.sanla 
tabiat'm., mücadelesi, çok 5eniş bir 
meydan içinde thğılnuştır. Çünkii 
bir ziraat ülkesinclp şehirler ; step
lerin ortasına dağdnu~ tek tük kn· 
leler gibidir. RlJ kalelerin dışrnd:ı 
kalan ve asıl menılelcet kütlesini 
teşkil eden uçsuz, tııcaksız kırların 
ve dağların sinesinG.e yaşıyan uz
viyet, sadece "köy,. ve hakim olan 
nizam da, sadecP. "köy iktisadiya
tı,. dır. 

Binaenaleyh. bu kadar geniş bir 
sahada o kadar yerleşmiş bir niza· 

ma karşr çetin bir meydan harbine 
girişmek zaten lıer rejimin kan de
ğildi. Bunun içinrlir ki, en cesur 
ve aktif rejimler bile bu alandaki 
yapıcılık işine ancak pek geç ve an-

cak pek gUç karar vererek girebil 
mişlerdir. DUşUnmeli ki, icraatım 
dalına gürültU ile ilan et mesini bi
len Alman fal'lızminin bile, Alman 
köyünde yapabildiği inşa il}i: mese
li. ev sayısını alTrsıık, saclece 6000 
Yeni köylil evinden ibarettir. 

-

Türk kö
yünün kal
kmması VP . 
onun yenı -

1 
den kurulması işi :ıe ı f' 
faha kavu~acak olan 
1<öv' iitiple?"İ 

Bunu da y~pı.mıyan rejiruler 
ve saltanatlar ise, köy uz 

vıyetine zaten m Ushet olarak do~ 

kunamamış ve k~'U , onu saran za
lim tabiatin elınde olduğu gibi esir 
bıra.karak onu kendi hahne \•e mu. 
kadderatma t.et''wtmiştir. 

Bunun içi ndi! ki, mesela arada 

geçen çeşitli tarib rı evirlerine ve 

kurulan çeşitli medeniyetlere 
ve saltanatlara ra~men 'l'ürkiye 
cümhuriyeti Anado!·u köyiinü he
men ekseriyet itibar ile. Etiler dev
rinde oosdsa yıne öylece ve hiç do
k.unulınamcş olarak teslim almakta
dır. 

hatta denebilir iti hu au ~ .. :ıa. 
natlar, bilhassa so:.ı devirlerde kö
yün halini ve &yaşayışıl'J Eıiler 
devrindekinden daha g-eriye atmıs-

tır. ~fese!~ Rs~nofo~u;- f:;f~tifi 
ıaman "eki!me.mış l,ir kar~ş yeri ol
nıyan,, Orarth'yu (b•lgür.kü Şarki) 
Anadolu yaylası ı, Tjjrkiye cümhu-
, iyetl harap. ıssız bir illke olarak 
l lmıştır. 

Meseli., ziraati ve çift hayvanını 
ı nukaddesleştırertk yalnız Arıkara 
çayı ve Sakar:y~ vartısinde 30G ka

dar mamureye vucut vne11 Fir ik· 
ya toprakla ı ııu ( ~ nkara bnraya 
dahildir) Türkiye rumhurıyetı. ki
lometre mura bhaı başına yalnız 
"17,, nüfus düı:ıen tır yanrk step ha
linde t eslim almıştır. 

Bu itibcı rl3 şimdi Türkıye 

imhurıyetinil ~ irık .uıye 
karar verdiği koy ışi ve Türk kiıyü
nü yeniden kurma n'ÜCaıtelesi, A
nadoluda yalnız bizım ci.imhuriyet 
devrimizin değil, halta belki de ta
rihten evveJki devirlere kadar va
ran bütün Anadolu tarihınin gör
mediği, kaydetmediği derecede mu 
r-ekkep ve geniş ve o nlsbette de 
çetin bir iktisadi m~ydan harbi ola· 
caktır. 

Artık başlamış olan bu harbin 
hedefi, Türk koyiinü, tabiatin esa

retinden kurtarmak ve onu bızzat 

- - - -----------
Tarihi Dedikodu 

Abdtilhamit l\1:ecnun 
1293 te Sultan Aziz, serasker Hüse.. 

yin Avni Paşa, Bahriye Nazın Kay. 
serili Ahmet Pqa, Mektebi Harbiye 
Nazın Süleyman Paşa, Sadrazam 
mütercim Rü.~tü Pa..,a, Ştirayı Devlet 
Reisi Mithat Paşalar ta.rafından 

hal'edildi. Dolmabahçe ıı;araymdan a
bnarn.k, -şimdi müze olan • Topkapı 
sarayına. götürüldü • 

Yerine fanna.c;onluğiyle maruf Mu. 

rat Efendi getirildi. 
Murat Efendi, şeh1adeliğinde bu

sus; tabibi olan Fransalı doktor Ka-l poleon'un, ~ine Fransalı ve e;ül~·ağı 
tiiccan Silvaine l\lille'e sö~Tledip;ine 

ı:öre, kon~·ak müptelası bir a:ua"' idi. 
Kon~·ak Ue, i5ret ile asabını fena hal· 
dt> bozmuştu. 

TaJıta ~ıkar çıkman İ!'iretin tesirile 
dl'lirdi. Bir hafta tstanbııJda bekle • 
diğim halde • kılıç alayı yapılamadı. 
Nihayet o da hal'edildi. Ve Mithat 
Paşa . İzmir valilifinde Boğazlar mu
hafızlığiyle maruf Übeydullah Efen. 
di~·e. Fatihte Ac;af Paşa konağında 
,.e cuma -zlyarPtlPrlnde, çoluk ~ot'uk 

önünde osrhı Salih Reye SÖYlf"fiigi gİ· 
hi konyak $1sesini de\'irerek : 

"- Nahnü nahleu Halifeteyn. " 

Fahri:rMhıde bulundu. 1'fanasu 

'"- Biz lki ha.life hal'ettik.,, 
Demektir. 
Sultan Azizin haJ't, birkaç ~ M>ft• 

ra Ortakö~·de fer'iye ~araylannda 

intihan, bütün şehzadelere dehşet 

vtrmiş, hilkaten ves\•ese ve evhama 
müptela olan şehzade Abdülhamit E· 

fendiyi ise hütün bütün çıldırtmışb. 

Şehzade Abdülhamit Efendi fer'iye 

saraylannın bü~iik ~alonlarmda do. 

Ja~ır, daiına kendini deniz tarafında.ki 
prncerelere se,·keder, l:\rhl pencereyi 

siirerek kendbıi denize atmıya çalı • 
şırdı. 

Abdülharnidin şhzadeliğinde sadlk 

,.e fedakar bir lalası \'ardı. Bu lala, 
~'erlu•r Yusuf Efendi idi. Abdülhamit 

tahta çıktıktan sonra vefakar, feda
kar, müstakim, yalan \'e hile bilmez 

lala~ını iki dPfa Beruta sürdii. Yusuf 
Efendi birinei siirgünde iki sene Be

rutta kal<IJ. İkinci sürgün ise ta me~. 
rutiyet ilanına kadar yirmi ikJ 11ene 
siırdü. 

Sadık, doğru sözlü ve doğru özlü 

lala. şehnde AbdUlhamit Efendinin 
intihar teşebbüslerine mani olmak 

için arka.'ltndan koşar, eteklerine ya.
ftı':'IP kendini denize atmasına mini 
ofurdo • 

Ula Yustd Efendi ile şehzade Ah· 

dülhamit Erendi arasında bu cedel .. 

leı;;me on beş 1tün sürdü. Nihayet Fa. 
tibte, Çarşamflada oturan • Efganlı 

veya Hintli olduğunu Yusuf Efendi

nin - dahi kestiremediği bir şeyh e. 
fendi sağlık \'erildi. Lala l'asul Efen
dı şeyh efendiyi f er'iye sa.rayına ge

tirtmekte mastar kaldı. Şeyh geldl • 

Ahclülhamidin clelili~ine okudu ve o 

ı;ıayede Ahdülhamidin a~abr sükün 

hıddu. Fakat e\'hanunm önü alınma. 

dı. Abdülhamidio bütün saltanatı \'e
hiın "·e ves\•ese Ue geçti. 

Atinalı bir Rum dokt-0r Abdülha • 
midin cinnetine: "Persecuteur pers# 
t"ute,, derdi . 

Şehidi merhum Mithat Paşanın ha
tıratını, Abdülhamidin sadrazamı Sa. 

it Pqaoro hatıratını, Abdülhamidb: 
mabeJni hümayun başkatibi Tahsir 
aJ'~anm hatırat:Jnı okuduktan sonra. 
söz: Bay Mazhar Osmaomdır 

Abdurrahman Adil EREN 

tabıate bakım kılmaktır. 

Çorak tabiati sul:ınıak, yanık ta
biati yeşertmek, yı.ıuk, bakımsız, 

tenha ve fak:r kö;ii y~ıııden kur
ı .. a:ı.. nüfusla.'1dırmıu:. şeıılet.nek 

ve zenginletmek bu yeni miıcade
lenin mevzuudur. 

Bu mücadelede inkila;:ıçtlık an
tozyazmı, ciir'etlı kanun!ar, modern 
teknik, genış ınşa kreuisi ve htpsi
nin üstünde ise etüd \'e plan, J'tlut 
kısaca "radikal tedbır,, zalim ve 
kudretli tabiate 1rarşr kuJJırnac , ı

mız başlıca cıilA.hlar olacaktır. 

(1) lt.-l!-J9.1fi An1;arada lkti
•at ve Ttutcırru f htıf tasını afJ<l>ı n ... 
tuk. 
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· llllP IR 1 Dlinkü Kır Koşusu 

Galatasaray - Güneş 
maçı 1 - 1 berabere 

Dün Taksinı stadında 
karşıla~an Galatasaray - Gü 
neş takımları nıc.çlarııu 1 - l 
berabere bitirerek sahaya 
girdikleı i gibi, dostane çıA: -
tılar. 

Dün çıkan yazımda: iki 
tarafın ınüsavi şansta oldu
ğunu kaydetmiştim. Vakıa 
tahminlerimi yiırütürken 
Galatasarayın mutat kadro
su üzerine hesaplarımı kur
m u~tum. Fakat dün yapılan 
tadilata nazaran Galatasa
ray takımının kıymetinde 
büyük bir deği~iklik hasıl 
olama<lığı için. elemanların 
krymetl~rine nazaran yü
rüttüğiıın hesao!arda yanrl
madığmu anlı; orum. 

Filhakika :Eşfakı hücum hattın -
dan geriye, yan muavin Salimi de ile· 
ri almakla Galatasaray bir taraftan 
kazandığını öbür taraftan vermiş O• 

luyordu. 
Dün mer1-::cı; muavin ycrinie oynı 

~n Salim v?kıo:ı. müdafaanııı hızırı 
gibi her tarafa yetişmesi, sürati SP • • 

yesinde her cenahta peyda oluverme 
sile takımına faydalı oldu. Fakat di
ğer taraftan, hatları ileri fırlatmak, 
kapanmış oyunu yaymak. müdafaa
dan birdenbir~ taarruza geçerken sı 

kışık oyuncuların demarke olmaları

nı bekledikten sonra beslemek gibi 
pU,kin bir merkez muavininin hücum 
destekliği vazifesini birinci derecede 
yapamadı. Bu suretle takıma müda-

neticelendi 
FUTBOLCULAR SAHAYA 

KOLKOLA ÇIKTILAR 

Güneı kalecisi Safa penaltıyı hırfa,,,ken 

j mükemmel bir şiltle ilk golü lcavdet
ti. 

Galalosaıoy penaltı 

kaçmyor 
20 inci dakikada: Galata8aray le • 

hine bir penaltı verildi. Müdafi Reşa
dın plase vurmak istediği top Güneş 
kalecisine çarparak döndü. M.uhak • 
kak verilmesi lazım olmıyan bu pena! 
tının olmayışı tabii bir surette hak • 
kı yerine getirmiş oldu. 

Bundan sonra oyunda müsavat hi 
sıl oldu. Iki taraf ta canla başla ça
lışıyordu. 

Galolo,oıoyın beraberliği 

40 incı dakikada; Galatasaray mer
kez mlihacimi Gündüz yüzü Guneş 
kalesine dönuk olarak geriden aldı · 
ğı pası kafa ile Haşime geçirdi. Ha -
şim aldığı topu hiç sağa sula oynat 

1 madan, mütemadi derinlemesine sü -
ı rerek ve karşısına çıkan müdaf -,.; 
1 Avrupalı oyuncu gibi vücut çalımı i
l le dağıtarak geçti. Düzgün, he- Tllı 
1 bir vuruşla beraberlik sayısını yap : 
mıva muvaffak oldu. 

Birinci devre 1-1 berabere bitti. 
!kinci devrede iki tarafın azami 

gayreti bir netice vermedi. Bu dPvre 
de Galatasaray dört mühim fını • .tt( 
kaçırdı. Birinde Gündüzün çok gUzel 
bir kafa vuruşunu kaleci Safa çe\•ik 
biratıhşla kurtardı. Bu devrede Gü • 
ncşlilerin Galatasaray kalesine iniş 
adetleri Galatasaray kadar ıieğildi. 
Fakat müessir ve tehlikeli hücumlar 
yaptılar. 

Dünkü /ur foıusuna iıtirok edenler 

Dün Şişlide Beyoğlu Ilalkevi tara- tir. 
fından 3000 ve 50'):) metrt- olmak ü- 3000 metrede birinciliği Halketi 
Zt!re iki katagori üzerinde bir kros 
müsabakası yapılmıştır. 

Bu müsabakaya Halkevi, Alman 
nıektebi, Galatasaray, Giincş ve Be
yoğlu spor takınılan iştirak etmiş.. 

hı kımı kazanmıştır. 

ikinci olarak 5000 metre üzerinde 
y11pılan koşuya yıılmz Halkevi ta)!' 

mı iştirak etmiş ve bu mesafeyi ıt' 
kipsiz katetm1ştir. 

Dünkü Galafasoray - Güneı maçmı ·1ıeyecanlo 

seyreden merak'1/ar 

Altmordu ile Doğanspor yaptılar. Al
tınordulular bakım lJiı oyundan !!cın
ra rakipler ini 5 - O maglup ettiler. 

lsfanbulspor - AnacJoiu 

faada kazandırdığı şeyleri, taarruz • ._ _____________ .. 

Güıııeş merkez mtlhacimi Ra~ih hat 
tını iyi idare etti. Birkaç fantazis:ni 
hariç addedersek kendisi de güzel oy 
nadrr Galatasarayın Gündüzü, dün ka 
fa nblarında çok iyi, fakat ayaklan 

ikinci oyun Halit Galibin iuare&in
de lstanbulspor ve Anadolu araı-:ında 
oldu. Son zamanlarda kendıni gittik
c.e toparlıyan tstal!bu!sporlular ilk 
devrE>yi baştanbaşa Anado.,ıı : JW sa 

Siyah Kaplan 
28 Saniyede 
Galip Geldi 

Siyah kaplan niı.mile anılan meşJıut 
zenci hnk:qör ~nP f .mrh· 1"''"' h~1= • .1İ'ıJ 
libıyet kazanmıştıı:. ~encı bokBOP' 

da tamamhyamadığından san kırmı- B 'kfa~ Vefayı 
zılılara eski kıymetinde bir oyuncu eş l ~ 
oldu. ideal bir merkez muavininin B • V 
kaliteleri sırasında saydığımız şeyle- ıre narşı 
ri Salim gibi çok müstait bir çocu - Do··rıle Yendı' 
ğun aleyhinde gibi kaydedişim onu 
tenkitten ziyade teknik bir mesele • 

Rasih Gc!afasaray blesi örıüırlc 
uğraııyor 

nin ifadesi için yapılmıştır. 
Galatasaray takımının yeri değiş -

tirilmiş ikinci oyuncusu sağ iç Eşfak 
tı. Eşfak ta tıpkı Salim gibi, müda -
f aada fevkalade, hatta Güneş sol ce
nahını körletccek kadar iyi oynadığı 
halde, taarruzda, sağ içte olduğu ka
dar müessir değildi. Bana kalırsa, Ha 
§im içte oynatıldığı bir maçta onun 

• karşılığı olan Eşfakm geri alınması 
büyük bir hata idi. Güneş sol cenahı 
nı aksatmak maksadile yapıldığını 

zannettiğim bu geri alışın mantıkan 
manası pek isabetli değildi. Çünkü 
Eşfak sağ içte kalsaydı, bir için yan 
muavin gibi oynadığı vaziyetlerde 
müdafaaya da pekala yardım edebilir 
di. Bilhassa ki, Eı)fakın oyun tarzı 
ileri geri bir tarzdır. Hücum hattın
da Haşimle beraber oynadıklan za
man biraz geri durarak n .. d sıktığı 
zaman, rakip müdafaasının kesafe -
tini aralarındaki zikzakla çok iyi da
ğıtıyorlardı. 

Maçın t:.::sif6fı ._ 

o kadar sararmazlardı. nak ve seri bir oyuncu olan Eşfak 
Galatasaray mııla~ takımında yukn bütün teknik ağırlığı ile abanmıştı. 

rıda yazdığım tadilatı yaparak çık Bu vaziyette yanlardan ilerlemek is
mıştı. Merkez muavin olarak yan ha- tiyen Güneşliler oyunu bir tüılü aça
fı Salimi almış, onun yerine sağ iç mıyorlardı. 

Eşfakı koymuştu. Güneıin ~olü 
Güneşliler son haftalar gördüğü - 12 inci dakika: Güneşliler ilk mü • 

müz kadrolarile dizildiler. Hakemin 
essir hücumlarını soldan yaptılar. Eş 

düdüğile alev almış barut gibi par - fakı aşan ha\'a 'ları bır pasla Güneşin 
lıyan Galatasaraylılar Güneş kalesi-

<l sol açığı Rebii fırladı ve akmıya baş ne sag· dan indiler. Sağ açık Nec el 
!adı. ününe çıkan Galatasaray müda 

Güneşin sol hafına ilk korneri yap • fiini de kırdıktan sonra kaleci ile 
tırdı. 

dört metro içinde karşılıklı kaldı. 
1 inci dakika: Sağdan çekilen Ga - Çektiği şilt, diz çökmüş bekliyen Ga 

latasaray korneri Güneş müdafaasın latasaray kalecisinin ellerinde kaldı. 
dan uzaklaştınldı. Bu ilk hücumla hatlan sahaya ya-

3 üncü dakika: Hücumlarını üst yılan Güneşliler mukabil taarruzlan
üste tazeliyen Galatasaraylılar ikin- nı yavaş yavaş göstermiye başladılar. 
ci kornerlerini de sağdan kazandılar. Oyunun on altıncı dakikasında j. 

5 inci dakika: Güneş muavin hattı dik. Güneş sağ içi Salahaddin arka • 
oyunu açamadığı için top nısıf saha- dan kaptığı topu uzun bir vuruşlıt 
lanndan uzaklaşamıyordu. Ortada Galatasaray kalesinin ağzına kadar 
Güneş aleyhine bir firikik oldu. Gü- indirdi. Top havada giderken Güneş 
zel çekilen bu vuruşu Güneş kalecisi merkez mühacimi Rasih te yerinden 
güzel tuttu. kopmuş Avniye doğru atılıyordu. Av 

~ t (!I\?' re IUP.i:S&u'1Q. VJ ... _ _._._. :DUL.Uu :n.rıaUu]U 
le manevraaa son na&.t.nıa o. ~ • .. • muhacımlere 
.k d ··ıd· So haftalar GUndUz a • mudafaası sarı ııynrı 

vı egı 1
• n k · · l b la ça .1 d"' kü ndan daha kl\''"ak fırsat vermeme ıçın cana aş • 

y~k~.a~ı. e un oyu lı~tılarsa da Istanhulspnrun genç mu- korunu kırmıştır. . .. " 
gorunuyordu. . . . h ı·r ç ı-ı 1 Coe Luvizin bu seferkı rakıbı dl' 

kazandığı bu galibiyet kısa maç ~ 

M f h vaffak olmuş bir mer hacımlennın mu tc ı .. ası cuar a yap- . . . • . la' 
aama ı mu _ .,... . . 1 d 1 İlk mır çenelı Sımms,, lakabile anı 

kez mühacimi gibi oynamış~ır~ tıgı " sa;:y~ manı . 0 a~a 1 ::t:· ll"ukavim bir boksördü. Döğüş baf' 
Karşılıklı iyi oyniyan bu ıkı mer - devre bu \iazıyette mha~ et.lf'ndı. b 

1 
. h midesi· 

Ik. · d h ·k· ;. k ğır 0 !ar aşamaz, zencı asmının 
kez muhaciminul!n sonra sahanın en ıncı evr~ e~ ı . ı .~ ımm a - ne sağlı sollu iki yumruk yerleştir• 
muvaffak mühacimi Haşimdi. Topa- yunuyla geçtı. Bır ıkı fırsat k~.~ran 1 dikten sonra üçüncü sol yumruğuıı1' 
lışı, veriş, dernlemesne verd~ UT.Un Anado1ul~r gol yapaı:'adıkl~rı ~101 gol çeneye vurmuştur. Uçüncü yumruğ'IJ 
paslarile bu genç san kırmızılı dık • de yemedıler ve ~vıç ılk de~re yapılan çenesine yiyen "demir çeneli SimJ1157' 
kati celbetti. sayılarla 5 - O nıhnyetlendı. cansız gibi yere yıkılmıştır. Hakefll 

Güneşin Salihaddini sıkışmış va - Fenerbalıçe - H ilôl zencinin galibiyetini ilan ettiği ,. • 
ziyetlerde tehlikeyi uzaklaştırmakh Son maç Fenerbahçe ile Hilal ta- man döğüş başlıyalı henüz 28 aaııl
muvaffakıye~li. görü~dü. F~kat ~~s ." kımı arasında ~ereyan e ... ti. ~ig ınaç- ye olmadığı anlaşılmıştır. Bu suretl: 
!arının ekserısınde ısabetlı degıldı. ıanmn bidayetınden1lerı başt~ gıden en kısa zamanda hasımlan haklaJl\9 

Kale yakınlannda da top.~ fazla kul: Fenerbahçenin hir t~rlü ı:ıonunculuk- rekorunun kırıldığı tesbit edilmif ' 
\anmak istediğinden hucumlardakı tan kurtulamıyan Hilale kaı; gol ya- tir. 

0 ilcailiği kaldırmı ş~luyo_:du. • pllcağı merak ediliyordu. Zenci 28 saniyede kazandığı ~ 
ıGalatasarayın ikı açıgından ıııag ta Oyuna Burhan Atağın idaresiyle maçta 500,000 frank gibi büyük 

rafı mutat oyun_unu çıkt~1• Sobl' tara b .. ~'andı. Hemen ilk riakikab.rt:ta HL ücret almıştır. 
fı inatçı oynadıgından . op an ır ce- lil nısıf sahasına girtn tup rnütema- """""' 
nahta uzunca ha~etmı~ oldu .. , ..... diyen Fenerlilerin ayctklarında dolaş. laşması da Tak::ıınıde yapııan <J~.ıf' 

Hakemin sonu ışaret eden dudugu t B' . Esat biri Naci ve i1<isi de Ali Galatasaray maçı kadar miihimdid-'· 
• • • oW• n oyun ortada oynanı- ı. ın ' • 
ışıtildıgı zama . 1 Rıza tarafıdnan olmak üıcre sarı la- Eski milli takım oyuncuların 

takımlar 1-1 vazıyette bu unu . 'Ik d ,ti 
yor ve civert takım 4 gol kayJetti ve 1 ev G.Jatasaraylı Nihadııı bu maçı ı':,sr 
yorlardı. re bu vaziyette nihayetlendi. etmesi, müsabakaya ayı ı bir lıuS 
Süleyman1~e: 6 • T opkapı: 4 ikinci devre yıne F~nc!'lft ezici hf~- yet veriyordu. 

Bu müsabakadan evvel Süleyma - kimiyeti altında ge~ti ve Ali Rıza, Nı- Oyıun karşılıklı akmlıı.rla ve zeV}'lt 
niye ve Topkapı takımları kaııulaş.. yazi, Esat vasıtas!yle üç gol daha ya- bir surett devam ederken Sulhi, 'f'' 
tılar. Gol panayın halinde geçen hır pan Fenerliler nıüsaba~ayı 7 - O ka- _ e.. . . . J<uil"' 
oyundan sonra Süleymaniyeliler 6-4 zandılar. kaladıgı musaıt l:ır fırsatı ıyı 'il 
galip geldiler. narak Beşiktaşm ilk sayısını ya~tı iY 

· l Şeref ~tadı: dt:vre ı. O siyah o.'yazhlann U&tuol 
Eşrel ŞEF K Bu stadda ilk mac: ikinci ktimeden 

F ened,l'hçe atadı: 
ğüyle nihayet oııld ı. fi' 

Bu stadda ilk mac:ı ikin~i kümeden 

Süleymaniye • Topkapı maçından 
BOnra GUneşlilerle Galatasara.ylılar 
kolkola sahaya çıkarken çok al~ı~~a? 
dılar. Büyük bir dostluk tezahuru. ı
~inde yaşıyacağı anlaşılan maçın 1.~k 
düdüğü çalınmadan oyuncuların yuz 
ıeri sapsan idi. lki taraf ta y~nılınck 
ten çekmiyorlardı. Netwenın 1-1 bera. 
bere olacağını çocuklara evv~lden 
kahinlik edip haber vermek kabıl ol -
ıaydı, 0 (ioStl\4k tezal!üratı arasında 

10 uncu dakika: Oyunun başladığı ni de topu karşılamak üzere kale-in
dakikadan onuncu dakikaya kadar den çıktığı sırada havada carpıştı -
Galatasaray hücum teşebbüslerini lar. Avni yere yuvarlandı. Rasih tek 
hep kendi hatlarında muhafaza etti. rar kalkarak Galatasaray kaleırıi içi. 
Güneş sol hafını ortaya alarak, kısa ne dolmuş olan müdafilerin tuttuk • 
zikzaklı vuruşlarla aldatan Galatasa- ları yerleri iyi hesaplryarak çektiği 

rayWann sağdan yaptıktan hücuınla ==========================-==:s::::ı==~ 
rın ekserisinde Güneş kalesi hizala -

Karagümrük - Fener~ 1\mu arasında 
yapıldı ve Kara~iimrüklüler müsavi 
bır oyundan sonra 3 · 2 galip geldi-
ler. · 

ikinci devre baş!adığı zaman Ve fi' 
lıların hücum hattı~ıda utak bir de 11 
şiklik yaptıktan görüldi\. NitekıJ!l ;, 
değişiklik tesirıni gijsterdi. )f uJl dl' 
zam akınlarla 13eşiktaa kalesınj teJı .
de başladılar ve bu sıraJa Hil~ 
vıu.ıtasıyle bir de gol yaparak 

rına kadar iniyorlardı. 
Güneşin sol cenahı üstüne de, oy • 

Dün col ,.;u; ı,;; oyunlüFın1 seyreHiğimiı. Güneş - Galatasaray 
takım/art O'f undan evvel blf arada 

A Ta~ ı nlarının Puvan Cetveli 
TAKIMLAR Uyun Galip 

Güneş 7 ~ 
Fener bahçe 6 6 
Beşiktq 7 5 
Vefa 8 3 
EyUp 8 3 
Galatasaray 6 4: 
Top kapı 8 3 
Beykoz g 2 
lst. Spor 7 1 
Silleymaniv .. 8 2 
Anadolu 7 2 
Hilll 8 

Berabere Maflôp Attığl 
gol 

2 21 
27 

1 1 17 
2 3 22 
2 3 10 

1 1 18 
1 4 24 
3 3 16 
3 3 13 
1 5 11 

5 8 
8 4: 

Vedlgi Puvaı 

gol 

3 

6 
22 
14 

5 
30 
17 
22 
lS 
17 
38 

1{) 

18 
lF 
16 
16 
15 
15 
15 
12 
12 
1.1 

7 

Beyloı . Eyüp 
ikinci oyun Sadi Karsanın idaresin

de Beykoz ve 8yüp arasında olrlu. Bi
rinci devrede çok çnlışan Eyiiphiler 
Beykozun durgun oyıınundan istifade 
ederek Adnan Ya.sıtasiyle 1 gol yap
tılar. Devreyi bu \'clziyette nihay~tlen
dirdiler. 

ikinci devre başlnd•gx zaman Bey
kozun beraberhği teır.in için çok ça
lıştığı görülilyord•J . Fnkat Eyüp, ti

uıidin fevkinde bir müdafa!l. yu}ltığm 
dan beklenilen sayıyı bır türlü y~ pa
mıyorlardı. Aihayet 37 nci dakiKada 
hir frikikten Bahadır takımını bera
ber1' ğe ~!aştırdı ve oyıın bu va~iyette 
ı - 1 berabere nihayetlen<ii. 

Beıikfaı • t efa 
Bu staddalci Be:;ıikhş • V<?fl\ f:ırst-

bere vaziyete ı;ırc!iı~r. 

0} w.un bundan sonrası ç.ok b~r:; 
canlı geçmiye ba.'}ladı. ~~ıktıl!futl~ 
beraberlikten kurtulmak ıc;ın b ,,, 
kuvvetleriyle ~alıı:;mıya ba~Iadıiat· fs 
bu sayilerinin mukafatın· Şerl'f. rJJ 
ref, Nazım vas.ıtasiyle 3 gol yapa 
gördüler. 4J 

Ve oyun bu vaziyet değiıımedeJ10 • 
Vefanın mağlfıbiyetiyle nihayetle 

di. Jlf ti' 
llk defa hakem duran eski JYli ...... , 

aır• 
kım oyuncularından Galat.as ~ 
Nihat oyunu bUyUk hic bilgi ve 
rüstf ile idare etmiştir. 
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V ~remle mücadeleyi 
arttırmalıyız. Verem her 
ıene birçok vata~da~la
n mahvediyor Ölüme 
ıüri;klüyoı. Veremle 

mücadele teşkilatımız 
çok zayıf ve gayrikifi
dir. V erem!e mücadeleyi 
fazlalattırm'1k mecburi • 
yetindeyiz. Bı.1nun için 
bütiın vatlllldaşların el 
ele verip beraberce ;alıt· 
mala. ı lazımdır. 

Biz bu mnkaatla geıni, 
bir anket açhk. Müte
haısıııara fikirlerini ao
ruyot'uz. A§aiıda D\)k
tor General Besim UTtıe· 
rin veremle mücadele 
hakkında bir arkadaşı
mıza ıöylediii fikirleri 
bulac:-.ıkıınız. 

]'AN 

~ Veremle Mücaaeleyi Ariiırmalıgız i 
~,,~,~~ııııııı~ııııı~i""~~~~~~ 

Verem Yalnız Akciğer 
" 

Veremi Değildir Yazan: 

Salahattin En .. korkum; has~~Ir-
• . gımız verem 1çın, 

daha bundan yıllarca ev
vel, kitap ya7.mış, etüt
ler yapmış, konferanslar 
vermiş ve vereme karşı 
çahşmüktan hiç yorulma
mış ulan, değerli dokto
rumuz Generai Besim 
Ömer Akalın, beni, her 
zamanki gibı tatlı diJi ve 
güler yüziyle. elinde pi
posu, c?yakta karşıladı : 

- Gene ne var bakalım.. Mut
laka bir anket ... 

- Hem de sizin lakayt kala
nııyacafınız bir mevzu, dokto
rum .. dedim 

Başını salladı: 

- Ben hiçbir mevzua lAkayt 
kalamam .. 

Sonra, soracağım teyin vereme 
dair olduğunu anlayınca, derin bir 
teeuüre dtiı;tiı. .Arnda oır dunk· 
layıp, yenib&fta.n cotarak anlat • 
ınıya batladı: 

- Ben bir açık veremliyi gör
düğüm zaman, içimden bir dama
l'ln koptuğunu duyanın. Fakat 
beni en çok teessüre ıevkeden ge
be veremlilerdır... Neyse, ioin bu 
hiaıü taraflannı bırakalım .... 

Verem, ~k ala bilirsiniz, 
hem !PrJi, lıenı ıçtiınai bir 

hastalıktır. Daha doğruıu, inaan
lara musallat olmu, bir beli.dır. 
CUnkü be9eriyetin bette birini ya
kalıa.r ve altıda birini genç yaşında 
ölüme ıürükler. Verem, 9üpbe :ok 
ki, zannolunduğundan ziyade ara
ıruza yayılmı§tır. Bazı hastahk
lar vardır ki, başka adlar alırlar. 
llakikatte ise, bunlar verem basil
lerinin meydana getirdiği ha~taiık
lardır. Beyin humması, barsak il
tihabı, fena beslenme, perituvan 
iltihabı, böbrek haıtalıklanmn çok 
defa eeuı veremdir. Biz ne yazık 
ki, veremin, nasıl müthi9 bir hu
talrk olduğunu henüz li.yı~I~ an
hyamıyoruz. Kolera, veba ~bı bu
laşıcı bir hutalık çıktığı zaman 
dehfetli tellt ederiz. Fakat . ~u 
haatalıklar, bir harp aalrını gıbı • 
dir, geçip gider. Halbuki, verem 
&ramızda, daima ya.şaqıaktadır. 

Verem, yalnız akciğer veremin • 
den ibaret sanılmamalıdır. Huta· 
lığı vücude getiren basiller. hemen 
her uzvumuza musallat ol\\r ve 
tahribatını yaparlar. 
Dünyanın her yerinde •.:-reme 

kal'fı, tiddetli ve devamlı tedbir • 
ler alırlar. 1911 de Amerikada bu
lUnduğum zaman, Yeni Dünyada. 
\'ereme kartı mücadelede, muvaf • 
f akıyeti temin için, nasıl teJbirler 
alındığını görmü,tllm. Amerikalı
lar, verem için ihdas ettikleri pul
dan, iki senede 3 milyon 200 bin 
dolar para toplamışlardır. Bundıın 
ba.,ka yapılan yardımlar sayesin~e 
A.ırıerikan Verem Mücadele C~nıı
hti, bir hayJi faisat VP teşkillt 
laeyctana cetirmittir. 

Bu sentı Nevyorld.a Mtnfan btr 

Doktor General Besim 
Ömer fikirlerini söqlü1Jor 

kitapta: "1915 senesinde tedavi 
görmiyen hiçbir veremli kalmıya
cağı" müjdelenmektedir. 

B azı mernleketlerd~ Kızılhaçların da veremlE' mücarlele iş
lerinde büyük rolleıi var.Jır.Veremin 
sirayet ve yayılmasında, az beslen 
mek, havasızlığın, yorgunluğun te
siri pek büyüktür. 
·Verem bir içtimai hastalık ol • 

mak bakımından, her memlekette 
dispanserler, sanatoryomlar, . or
manlarda açık hava tedavisine 
mahsus yerler, hususi kır mektep-

leri, iltirahat mahalleri. amele bah
çeleri yapılmıştır. Veremin önünü 
almak, hutd.!arı tedavi etmek için 
etlUlı Uç tefkili.t vardır: 

l - Diapanaerler. 
2 - Sanatoryom 
3 - Verem hastanesi. 
Dispanaerin gayesi, içtimat ko-

runma, ııhhi halk terbiyesi, açık 
hava tedavisi, çocukların vP.rem -
den korunmau, gibi 9eylerdir. Ve
rem meeelesi tohum ,ve toprak me
selesidir. Verem tohumu, kok ba
silidir ki veremlinin balgamında 
tabii ve marazi ifrazatında bol 
miktarda bulunur. lnsan vereme, 
ya doğrudan doğruya yakalanır, 
yahut vasıtasız, mesela veremli 
öksürilrken sıçrıyan bir tUkrük 
damluiyle h11.stalığa aşıJanır. Ve • 
remlinin tükürüğü ile basil!t:ri bir 
buçuk metre ileriye kadar ptiAkür
düğü vakidir. Tozlar ve sineklerle 
de hastalık geçebilir. 

Sinekler, verem tastahğının si
rayetinde çok önemli bir tehlike
dir. Balgamlar üzerinden kalka • 
rak, yiyeceklerimize konarlar ve 
böylelikle hlmil olduklan basilleri 
yalnız avaklan, hortumlan VP. kıl-

larile değil, öteyeberiye bıraktık
lan pislikler vasrtasile de bizi ve
reme yakalatabilirler. Bir verem
li, balgamile günde milyonlarca ba
sil çıkanr. Bunu düşünerek, bir 
veremlinin nekadar korkunç bir 
hastalık yuvası olduğunu kolaylık· 
la keşfedebiliriz. 

Sokaklarda veremlilerin tilkilr • 
düğü balgamlar, kuruduktan son
ra, tozlarla etrafa yayılır. Kundu
ra ve elbiselere yapışarak oturdu
ğumuz yerlere ve hatta yataK oda
larına kadar girer. Bir veremli, 
sokakta tükürdüğü zaman, arka
sından gelen birçoklannın ağızla
rına tUkürmüt ~bi olacağını bil· 
melidir! 

D
eğerli doktorumuz, m(!vzu
un en can alacak ycnrı e 

gelmifti: 
- Verem dispanseri; mücadele 

sisteminin temelta.şıdır, diyelili • 
rim. Burası, ilk evvel bir muaye
ne yeridir. Burada, veremlinin hu 
talığı teşhis edilir. Dispanser, ve
remi, birçok başka i.raz g;\etPren 
hastalar üzerinde a~~ırmalar ya
parak meydana çıkarnuya memur· 
dur. 

Veremliyi bulmak için, (\nu ara
mak lazımdır. Bu iti de ziyaretçi 
hastabakıcılar yaparlar. Dispanser 
ayni zamanda hastanın, maitetini 
ve hayatını temin eder, sonra da, 
kendisine sıhhi terbiye verir. 

Bence bu sıhhi terbiye, daha 
mekteplerden başlamalıdır. Anne 
namzetleri olan genç kızlan, ve
rem tehlikesinden haberdar et
mek mecburiyetindtyiz. Yere tü
kürmek, tırnak yemek, kirli ellerle 
sofraya oturmak gibi adetlerden 

Onları kOMJmaJı, böylP adetlere a-

Güngör 
lışanları vazgeı;ırmclıyız. 

Dispanseriıı gördüğü vazife; ve 
temin ettiği Jayda, hiç 9ilphe yok, 
1anatoryomdan daha müessirdir. 
Verem sanatoryom ve hastanesi, 
veremliyi ailesinden ayırarak has
talığın aile efradına sirayetine ma
ni olmak vazifesini görür. Halbu
ki dispanser veremliyi bulur, onu 
tedavi ve. ikaz eder. Sirayete mey
dan vermemek şartile, ailesi içi:ıde 
tedavisini dert1ht"' e•lert;k yaşatmıya 
ça11'ır ve ona her türlü yardımda 

milessesede ha&1falı~"J ço ıt-r e. • 
1.1emiş olan hastalar ted8.vt ~dı~ır. 

Hastaneler ise, hastayı aılesın
den ayırmak mecburiyetinin <ı':1.a
ya koyduğu zarureti karşıl11mıya 
yararlar. 

B izde \iereın tE:davisi. ba~hca 
halkın ref alı se\ iyesine ve 

aıhht terbiyeytı ba:;ıı bir iştir. Bu 
seviye, düzelmeJikc;e, yani hayat 
pahalılığı, daha d:ıgrusu kazanç 
azlığı ortadan kalkmadıkça, ve 
herkes elverecek derecede lıeıdcn
mc;dikçe ve veremden nasıl koru
nulacağı kafi derecede bilinmedik
çe, hastalık ocağının tamamile 
söndürülmesi, müşküldür. 

Verem dispanserlerinin \'azifesi 
yalnız hasta tedavi etmek, ilaç da
ğıtmak ve hastalara nasihat et
mekten ibaret değildir. Evlnde yi
yecek ekmek bulamıyan, havasız 
yeraltı odalarında yaşıyan verem
liye, nasihat etmek neye yarar? .. 
Onu, mümkünse, tedavi etmeli, a
na ilaçtan başka, hatta ondan ev
vel, biraz et, süt, yağ, yumurta 
vermeli, kendisini açık hava!.ı yer
lerde yaşatmalıdır. 

- Hükfımetin verem mücadele
ıinde, nuıl bir yardımı olabilir? .. 

- Sıhhiye Vekaleti, verem mü
cadelesine esas olarak birkaç yer
de dispanser açtı. Heybeliadada 
güzel bir sanatoryom vücude ge
tirdi. lntani hastalıklara bal·an 

Haydarpaşa hastanesinde bir ve • 
rem kısmı açtırdı. Verem Mücade
le Cemiyetinin de Eyilpte bir dis
pallleri, ve Kızılayın yardımile 

Erenköyünde açtığı sanatoryomu 
var. Bundan ba9ka Topkapıda a
çılan sıhhat merkezi de, ziyaretçi 
hemşireleri vasıtasile hastaiarı a
rayıp bulmıya çalışıyor. 

Fakat bu teşkilat, 700 bin nUfus 
lu bir şehir için bile kafi deği.diı. 
Nerede kaldı ki her sene yilzlcr·ce 
veremlilerin, Anadoludan akın akın 
tedavi için geldikleri bir şehrin ih
tiyacını ka.şılıyabilsin ? Bu teşki
lata büyük bir verem hastanesinin 
ilavesi zaruridir. Bu hastaneye 
hutalan iyileştirmekten ziyade on 
lan ailelerinden tecrit etmek gaye
sile ihtiyaç vardır 

a 

Bfitpazarondla 
ADoş' verfişDe ır 

~ Tulumbanm yanın: oturdum, bu yer• 

~ den çok memnundum. Çünkü mallarını 
~ ıatmak İfttİyen yorulunca gelip burava 

~ oturuyorlar ve biraz dinleniyorlardı. 
~ . 
Yazan: Suat Derviş 

K aranhk bir meydanda durdum Cstleri kub~eli ~e 
ölü gözü Kl hi ampullerle aydınlanan dehlızlerın 

birleşti ~i ou noktada setin üstüne bir tu1c nba koymuş
lar .. Tulumbamn yanında boş kalan hır !~~e ~e ~.en 
oturcium. Ve ben oturur oturmaz, yerd~r. mı tured.ı, go~
ten ml düştü bi~ıniyorum. Yanımda henıen kasketlı ve Sl• 

yah paltolu bir adam peyda oldu: 
- Vıl&s suclıen sie Frau

lein. Villeicht eine orientali
sche Kımono oder cin Tuch. 

"Ne arıyorsunuz, küçük bayan': 
Bir oryantal kimono mu yoksa, bir 
örtü mü?" 

"Oryantal kimono" dediği 9ey bi· 
zim bildiğimiz maşlih olacak. 

Ona cevap vermiyorum. Başımı 

batka tarafa çeviriyorum: 
- Fra4lein im Bazar nur wir, nıir 

haben die beste sorte. 
"Pazarda en iyi cinı malı bizde 

bulursunuz.,, 
- ... 
- Flaulein ... 
Artık tahammülum kalmıyor ve 

sözünü kesiyorum. 
- Ben, Türküm, diyorum. Bir ,ey 

de alacağım yok. Beyhude yorulu • 
yorsun uz. 

Kasketli adam benden bu cevabı 
alınca bayağı hiddetleniyor. Bir söz 
söylemeden arkasını çeviriyor ve 
geldiği gibi ortadan kaybolup gidi· 
yor. 

Fakat ben intihap ettiğim yerden 
k me · • 

pazarına satmıya gelen insanlar, el
lerindeki bohçaları taşımaktan yo • 
rulunca gelip buraya oturuyorlar ve 
burada dinleniyorlar ... 

1. te, sırtında yatak ve yorgan ta
şıyaıı bir ihtiyar buraya doğru ge
liyor. ve tahminim gibi döşeğini tu
lumbanın yanma bırakarak doğrulu
yor: 

- Of.. of.. diye söyleniyor, belim 
kırıldı. 

Ustünde ya.ılık bir ceket. .. Dizka
paklan yırtılmış bir pantalon var. 
En mahfuz yeri başı... Hem kuketi 
var, hem de kaaketinin illtünden 
yün bir şal sarmı9 .. 

- Ağır mı şilten baba; diye so
ruyorum, çok yorguna benziyorsun! 

- Yün döşek ağır olmaz mı hiç 
kızım .. Hem serde ihtiyarlık ta var. 

- Satılık mı bu döşek? 
Pire tersi içindeki yorgana bakı • 

yonım. 

- Satılık ama iyi bir mUtteri bu
lamıyorum. Buradaki eenaf pek in
safsız. Okka Ue yün gibi alınız, di
yorum, almıyorlar. Yatak, yorgan, 
bir de pamuk ya.atık var. Hepsine 
birden iki mecidiye veriyorlar. insaf 
yok kimsede.. iki mecidiye ... 

- Kırk kUl'Uf için satılır mı bun
lar hic; ... Satma ... 

- Nsıl ıatmıyayım, kızım... Bak
sana aoğuğa... Kar birden bire bas-

1 8ir iunJura alııveriı1 ı ._ _ _.._ 
tı. Bızim refıka evde yatakta n uıta. 
Kadına bir mangal yakınazaak, rah
meti rahmana kavuşacak ... Uç sene
dir yatalak oldu... Allah kimseye il· 
let vermesin, demin elini tuttum. 
Buz olmuş. Parmaklarını Ufledim. 
Ufledim, ıaıtmıya çalı9tım. Ama faJl
da vermedi. En sonra benim yatağı 
satmıya karar verdim. Ne olur d• 
dim, üç aylıklara ne kaldı ... O zama
na kadar hastanın koynunda yata • 
rım. Bir iki hafta gözUnU açıp k .. 
payıncıya kadar geçer. Aylık alınca 
da belki bir döşek alırız. 

içini çekiyor: 
- Her şey geçer, diyor, bu da ge. 

çer ... Neler geçmedi ki... Vaktinde 
biz de iyi gUnler gördUk. iyi yqa. 
dık. Dahiliye nezaretinde batın sa
yılır bir kitiptim. Umumi Harpte bt 
ricik oğlumuzu mülkiyeden aldılar. 
Eğer sağ olsaydı, bugün evimize ek· 
mek getirecek bulunurdu elbette. 

Bilmiyorum, neden ona cevap ve
remiyorum... Benim sessizliğim belki 
onu rahatsız ediyor. Bunun için eği
lip şiltesini sırtına alıyor ve yanım
dan l!lela m vermeden ayrılırken bir 
nakarat gibi durmadan tekrar edl -
ye, •• 

- Bu da geçer yahu!.. Buda geçs 
yahu!.. Bu tJa reçer..-

Gpaıanntlo ltaıaıe'1i 6iı celiı,,.. 
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Kastamonu bir kendir 
fabrikasına mu~tac .

1 

Nazillide 
canh 

kllltUr 
hareketler 

Trabzon 
inşaatı 

hastanesi 
başlıyor 

---1 

Bu yılın kendir 
ihracatı yarım 

milyon kilodur 
Kastamonu, (TAN) - İlimizin b:ış

lıca varidat 1:-ıembaı ve 1ı1raç mc1.d-
ôesi olan kendirin ktlosu 20 - 40 kuruşt;ın 
sa tılıyc .t. 

Bıı seneki ihracat. Teşrinicvvelin so
nuna kadar 50(; bin kiloyu~-----------, 

bulmuştur: Asrı ihraca~ .ay-, Samsunda 
larını t~şkıl eden Teşrınısa-
ni ile K5nunuevvelde yapı- ko•• yl u•• ye 
lan satışların da bu miktar- . 
dan aşağı oltmyacağı tah
min edi'ımektedir. 

Vilayetimizin urgancıla 
rile mutaflan bir senede 1,5 
milyon kilo kendir sarf et

ferini kovan 
dağıtı'ıyor 

mektedırler. Tiıccarın ve Samsun, (TAN) -- Evvelki akşam 
bazı köylülerin ellerinde kal Halkevinde bir l:öylü gecesı tertip e
m ş olan miktar SOO bin ki- d~lmiştir. Toplantıda vali muavini, 

1 
. . k l bırçok köylüler, Halke:vı azası ve ş<'h· 

lo tahmın edılece O ursa, rin mümtaz zevatı hazır bulunmuşlar, 
dahili ıhtiyaca kafi gelecek ziraat mücadele m~r.ıuru Lütfü De
kadan alakadarlarınca alın- veci tarafından, kôyıtue:r.~ femıi ısekH
mış b?.!lunduğu da hesap e- de an yetiştirmP.k v~ b.aı istihsal ry

c1ilerek. mahsulün bu yıl 3 lemek yollan açtk bır dılle anlatılmış-

milyon kiloyu bulduğu talı- tır. 
min olunabilir. Bir köylü tarafınd'Ht, tohum ekme 

Şu halde, 936 senesi kendiri Kasta
monu ve havalisine 900 bin ila bir 
milyon lira temin eylemiş demektir. 

Maamafih bu miktar azami had 

zamanının yaklaşması has<=bi!e mah
ı:,ulün türlü hastalrklı:ı rd:ın korunma
sı için ne yapılm::ı.I{ Hızım p-cldiği hak
kında so:rıulan bir suale de lazım g.e-
len cevap verilmiştir. 

Olmaktan çok uzaktır. Köylü malmr 
Vali muavini, köylü!erle ziraat, e

•atabilecek bir mahreç bulsa, kendir 
.. konomi ve imar işleri üzerinde uzun 
istihsalatınm 2 - 3 misli artacağı mu 

d konuşmalar yapwı~trr. 
hakkaktır. Bunu en iyi temin e e -

f b Yakın bir zam:md:ı bn:vh~ bir top-cek olan vasıta da, burada bir a · 
k Jantı daha yapıl•nasnw ve bu ~oplan-rika kurulmasıdır. Kastamonu en-

tıda da fenni tavıık~nluk hakkmrla 
diri, evsafının yüksekliği hascbile bir konferans verilr.ıesmı'! karar veril-
bütün dünyada tanınmıştır. Vilaye· diC(ten sonra. geç vakte kadar ::-adyo 
timizden yapılan kendir ihracatının UP mUzik dinlenmıc;, kôyHilere çay ik
ekseriyetle Avrupaya vukuu bunun ram edilmiştir. 

en bariz delilidir. Bu kadar iyi ken- Halkevi köylliler kolu tarafından 
dir yetiştiren bir mmtakada. açılacak yaptırılan fennt a11 kovanlarnım De
fabrikanın ise ilelebet yaşıya.cağına mirci, Başalan ve Dcreeik köyleriı1e 
fÜphe yoktur. verilmesi kabul e<flnıiışt.ir. 

Bütün Kastamonulular, hem kcn· 
dilerine, hem de tekmil memlekete Bahkesirde Parti Kongresi 
faydalı olacak böyle bir fahrikanm 
açılmasını sabırsızlıkla beklemekte

dirler. 
~~~~~~~~~~ 

Kıbrısla Kıymetli. :Sir Türk 
Genci Boğuldu 

Lefkoşe - Bütün Kıbrrs atlası Türk 
!erinin sevdiği genç Avukat Süleyman 
Şevket, Yaf'tan Uı!ymosona giderken 

otomobili Yıkrk.ltöprücfo:ı Aşelya de

resinin kuvvetli akrI!tısma düşmüş, 

Süleyman Şevket v~ şoförü gecenin 

karanlığı içinde boğulup gitmi!-iler, 

cesetleri de bulunaınarıu§tır. 

Merhum IstanbıLl ve Lomira hukıık 
fakültelerini bith:ı:'liŞ kıymetli bir 
gençti. Böyle feci bir şekilde ve va

kitsiz ölümü büti!n Kıbrıs Türklerini 

ınüteessir etmiştir. 

Sivasta 
soğuk 
şiddetli 

Balıkesir - C. H Partisi ilçe kon.. 
gresi yapılmış, idare heyeti azalı

ğına. Zlihtü, Hilmi, Necati, Vasıf, Ab. 
di, yedek azalığa da Cevdet, Faik, 
Mehmet, Keklik, Ali elbiseci, İbrahim 
Ocaki seçilmişlerdir • 

Vilayet kongresind..: ilçeyi şu zevat 
temsil edecektir : 

Pertev, Naci, Azmi, Hasan, Hilmi, 
Zühtü, Mehmet Keklik, Faik Deveci,, 
Abdi, Necati, Vasıf. 

Mekteplerde 
Kızılay pulu 
sarfiyatı 
Geyve, (Tan) - İlk okullardaki 

Kızılay dernek teşkilatı iyi çalışmak 
tadır. Bir ay içinde merkez, kamun 
ve köy okullarının Kızılay dernek 
teşkilatı için aldıkları pul miktarı 90 
lirayı bulmuştur. 

----
Trabzonda Parti Y.ongresi 
Trabzon, (TA..~) - C. H. Partisi 

merkez kongresi, kamunlardıı.n gelen 
murahhasların iştir:ı.ld~~ topla.nnuş, 

birinci reisliğe Doktur fü•fct, ikinci 
reisliğe Avukat Azmi Ozer, katiplik~ 
!ere Yahya Suba9ı ve Bayan Fatma 
ee çilmişlerdir. • 

N azilli, (TAN muhabirin
den) - Nazilli öğret. 

menleri, BeşeyH'il Okulunda bir 
toplantı yapmışlardır. İlk ted
risat mlif ettişi İsamettin Özer. 
er, muallimlere mesleki bir 
konferans vermiş, tedris Vf' 

terbiye usulleri üzerinde fay. 
dalı konuşmalar yapmıştır 

Ynkarki resim, toplanbda bu· 
lunan Nazilli muallimlerini bir 

arada gösteriyor. 

Samsunda 
tasarruf 
haftası .. 

j .Fethiyede 
sıtma ile 
mücade!e 
Fethi)le, {TANl - Sıtm::ı. ınücadc

le heyeti burada Bk iş~ ba~ladıgı za
man birçok mü~1-{üllerle karşllaştığı 

halde iyi çalışmıştır .. Göz.UnıJ.zıi iki
uc; yıl geriye dönJunlp o zaman yapı
lan büyük işlerı h 1tıdıy-ı.cak oJursnk, 
müc~dele heyetinın LugUnkti gidişıni 
ağır, faaliyetini az bulmamak mtim
kim değildir. 

Epeyce zaman·~.ınberi bl.l mücadele 
heyetinde asıl dPgil. veki \ doktorla: 
bulunuyor. Sıtmalılara, elde mevcut 
olmadığı için kint:ı V!.!rilemiyor. 

Dçemiz sıtmalı !lir mmtı:ı.ka oldµ
ğundan, mücadeleye eski hızının ve
rilmesi lüzumu taiü.!ir edllect!ği urriul-

s {T A N) _ Yedinci makta ve tekrar mi.tsmir faaliyete 
amsun, kı ., 1 t d. 

A r t t 1 r m a ve Yerli mallar bR.şlanılrnası be ,enlımex e ır. 

haftasına dün burada da başlanmış
tır. Bu münasebetle şehrin her ta
rafına arttırma ve biriktirmeyi gös
teren afişler asılmış, ulusal ekonomi 
ve arttırma kurumu genel merkezin
den gönderilen vecizeler, bütün haf
ta devam etmek üzere sinemada hal
ka gösterilmeye başlanmıştır. 
Ayrıca renkli ve ufak kağıtlara ya 

zılan vecizeler bütün kahvelere, ga
zinolara, genel toplantı yerlerine da
ğıWmıştır. Mağazalar vitrinlerini 
yerli malları ile süslemişlerdir. Dün 
aksam Halkevinde büyük bir toplan 

Trabzon 
civarında f if o 
Trabzon, (TAN) - Yomra'nm Ko

caba köyünde tifo zuhur etmiş, hük\ı-
met doktoru ve srhh.:.t memun;. gide

rek köy halkını aıj•lamışlardır. Hasta

lığa tutulanlardan yalnız bil' kız ço
cuğu ölmüştür. 

Bundan bir müddet evvel Çıçerıı. kö

yünde çıkan tifo şiddetini kaybetmiş-tı yapılmıştır. Bu toplantıda U. E. ve 
A. kurumu adına belediye yazı işleri 
direktörü Rasim tarafından bir kon tir. 
ferans verilmiştir. Bundan sonra --~--------
Halkevi müzik kolu tarafından bazı Samsunda Parti Kongreleri 
parçalar çalınmış ve mis~fi~le~e yer- Bitmek Ü zere 
li yemişlerimiz ikram edılmıştır. Samsun, (Tan) - C. H. Partisi 

merkez ilçesi kongresi ilbay Fuat 
Tuksalın başkanlığında yapılmış, yö 
netim kuruluna Veysi Bayrak, İs • 
mail Arsal, 1smail Umur, Hilmi Yö
ney, Ali Haydar Özşahin, 1smail Ha
mami Alganer seçilmişlerdir. 

800 bin 
lira 

harcanacak 
Trabzon, (Tan) - Başvekil 

General Ismet tnönünün 
burayı ziyareti esnasında kendisine 
arzolunan dileklerden en mühimmi 
hastane ihtiyacıdır. O zaman Mşve
kilin Trabzonda açılmasını emreyle
diği 250 yataklı asri nümune hasta
nesinin inşa ve tesisi için 7 - S yüz bin 
liraya ihtiyaç olduğu tesbit e-dilmiş
tir. Bununla üçüncü umumi 1nüfet
tişlik meşgul olmaktadır. J.nşaata 

ba.şlamlması için hemen lazım olan 
200 bin lira hususi idare tarafından 
verilecek, mütebaki parayı da Sıh
hiye Vekaleti temin edecektir. 

Uçüncü umu:ıni müfettişlikten, bu 
hususta alınacak tedbirlere dair vı.

Ttab1on Htakevi bin1:191 layet makamına bir telgraf gelmiş, 
bunun üzerine şar kurulu fev~:alade ,
içtimaa çağınlmıştır. 

Dbay Rifat Danışmanın reisliği yeni ziraat 
Lltında toplanan şar kurulu, hasta-
nenin inşası için hususi idare büt- T •• b 
çesinden 200 bin lira verilmesini ve ecru . e 
bu paranın def'aten tediyesi için 
valiye 200 bin liralık istikraz akti 
salahiyetinin itasını kabul ehııiştir. 

Belediyeler Bankası, Trabzon be
lediyesine bu parayı ödünç yerecek, 
belediye de ayni meblağı idayere 
ikraz edecek ve idare hlınu taksitle 
ödiyecektir. 

Hastanenin yapılacağı yer karar -
la,~tınlllll§ ve projesi hıı.zır lanmış. 
trr. 

Sıhhat Bakanlığı da gene hstane 
için şimdilik 50 bin lira göndermek 
üzeredir. 

Söke Kongresinde Görü
şülen İşler 

Aydın, (Tan) - Parti Söke ilçe 
kongresi dün ,ilyönkurul üyelerinden 
Ethem Mendresin başkanlığında top 
landı. Yeni ilçe yönkuruluna Rıfkı 
Ulusoy, Eyüp Özbaş, Hilmi Fırat, 
Kazım Göktepe, Dişçi Nebil, Esat Il
·gaz ve Necip Ersoy, il kongresi dele
geliklerine de Eyüp özbaş, Dr. Şakir 
Şener, Rıfkı tnus?y; Mehınet Yurt
çu, Hilmi Fırat, Kazım Göktepe se -
çildiler. Kongre eski başkan Dr. Şa 
kir Şeneri tekrar seçmek istedi, fa • 
kat doktor işlerinin çoklı,ığundan 
kat'i olarak çekilmemesini rica etti. 
Kongre Dr. Şakir Şenere şimdiye 
kadar yaptığı işlerden dolayı teşek· 
kür etti. 

istasyonu 
Ankara, 20 (TAN) - Konya.~~ 

sının münasip bir .yerinde isiuıl~~ 
evsafta mahsul ~etiştirilmesi ma.1' 

11
, 

dile bir ziraat tecrübe istasyonu 1' ~ 
rulması ~ kararlaştı:rlhnıştır. Ista.8)(1 
toprak üzerinde etütler ya~aca~t!'~J 
Ko.a.ya Ereğlisinde de muhlte 0111

1~ olacak şekilde sulu ziraat mahSll 1 
yetiştirecek bir tecrübe tarlası Uıd8 
edilmiştir. 

Antalya Çocuk Bahçesi ~ 
Antalya (Tan) - Çocuk baM~~ 

sine yeniden kızaklar, salıncaklar.~ 
man yerleri, kumbahçeleri yaptlıll 

• tadrr. 

Nazillide 
merakll bir 
domu'z avı olduı 

. . . · t:ıı! 
Nazilli, (TAN) -· Bır domuz cı 4, 

köyleri hayli teH.~·1 dUşürmtişse 
nihayet öldürülmiiştU.t". ~ 

d0 
Hanzallı'nın meşhur a~cılarıll ?)' 

Bugün belediye ıneydanında bütün 
okulların, esnaf ve yüzlerce halkın 
iştirakile bir toplantı yapılmış, şar
bay tarafından bir söylev verilmiş • 
tir. Bundan sonra talebeler, esnaf 
teşekkülleri tarafından ellerinde bu
lunan arttırma. ve biriktirme hakkın 
daki vecizelerle büyük bir geçit tö
reni yapılmıştır. Geçit alayı buradan 
Parti kurağma giderek dağılmıştır. 

Yarın Parti kurağında büyük bir· 
toplantı daha yapılacak, bütün okul
larda müsamereler verilecektir. Vit
rin müsabakasma giren kazanç evle
rine ikramiye ve madalyalar verile -
cektir. Yedi gün içinde kahvelerde, 
gazinolarda kahve ve çay yerine ıh
lamur, ayran ve yerli yemişler veri

Sıvas Küfüpanesi Rağbette 

Hfü:eyin Keskm, Bereketlmın M ~~ 
otlağı mevkünde avlanırken a~sı;iı 
önüne bir domuz ~ılmuş, HüseyıJl !"İt 
kurşunla domuzu yar.ılamış, f~ ~ 
hayvan Sevindikli köyü mez~lı~ltl 
kadar gitmiş, Hüseyin de pcşın1 

rakmamıştır. Burada, üstünde JlJ 
çocuk bulunan bir cışfk, domuzuıı . 
cumuna uğramcş. tesadüfen ç:oc"J. 
lcir şey olmamrşcıa d:ı eşek, karn1 

lecektir. 

Giresunda 
'Köylüye 
Toprak 
Giresun, - Mübadil Rumlardan 

metrfık fmdlk bahçeleri ve tarlalar, 
20 senede bedelleri öden mek şartiyle 
fakir çlfçilere dağılmak üzeredir. 

~ ıı·'ı .. »~~ "',: :. ·. 
~:· 

.~: 

.~: - ; ?-' 

linerek ölmüştür. 1 

S~vindlkliden 'dört ;:ıvcı da do·tı~ 
•\'P 

zun peşine taırmmşlar, fakat ha) ) 
m yakalıyamarnışlardır. Nihayet .. 

8 
ç 

.k B ~l fY"' ,ıı!J 1 tıı köyden BUyl\ · nşc..g u luseJ .g~ 

nkşam ördek avrna giderken yıt~;, 
domuza rastgelmiş ve domuzu ölri\l 
bilmiştir. 

Samsundti 
MUze 
Açlldı , 

1 

Samsun, (Tan) - Kazalardıtl'I ~ıi Sivas, (TAN) .- Burada. ve çev· 
remizde çok şiddetli soğuklar hüküm 
ııUrüyor. Hararet dcrt~c.esi sıfırın al
tında 22 ye düşmüştür. Dilekler milzakcre edildi'kten ve '!!!!!!!!"""'~!!!!!!~!il!!!!!!~~~!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!! 

S ivas, (TAN) - Sivas meb'nslarmdan Ziya BaşaJ"amn 1324 
tenberi herkese açık bulunan Nalbantlarbaşı me\kün:lekl bii 

yiik kütüphanesi gün ı;eçtikçe f azl:ı rağbet görmektedir . 
Mevcut iki binden 1'a7.la kil abl arasında çok kıymetli el yazması o

lanları da vardır • 

diğer yerlerden toplanan bir~oli \-il' 
metli eserlerle güzel bir binadll ·ıı 
cude getirilmiş olan şehir müzeı:ıı lJ5 
açılma merasimi, büyük bir tcııl~l 
lık teşkil eden davetlilerin huzıJl 
da yapılmıstır. 

Çok yağan karlardan dolayı kapa-
1tan Suşehri • Zara yolu açılabilmiş, 
posta nakliY.atı tel:nıx bar:lamı:ştır. 

bunıı3.rm ilkongresinc havalesi takar- mal, Nihat Rüştü, Tevfik Yu _ 
ri.ir ettikten sonra idare heyetine Ba- nus, Doktor Refet, Arif Barutçu inti
)lan Fatmaı Ha..run 'Harun.oğlu, Ce- hap olunmuslardır. 

Gönderdiğim resim, kütiiplıaneden istifade edenlerden :>ir lnsmmı gös
teriyor 
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No. f YAZAN: Rfjj.T EKREM l<OÇU 

Patrona Halil ve Muslu Beşe 
Güzel, Büyük ve muhteşem 'stanbul, Çı!gın Bir 

Lüks, Zevk ve Sefa yılf arı yaşıyordu 
UJe devrindeyiz. Sonbahar. >eyyah Evliya Çelebi EyUp hama- .,aklanna kadar bir Türk kadırunm 

doğru, latanbulun mahmur bir saba ımı hutalara, Ayuofya hamamım kocuından b&.fka bir erkeğin göre-
bında .. cananımızı gene tenhada eh ~yhlere, Sofular hamamını sofula- miyeceği e,yalannı birer birer ~örUr 
leçirmi,, "dolqıp iakeJeye doğru ni 1, Çinili hamamı nakkatlara, Oda- ve hayran oluruz" 
ban yollardan", onu "Sad&bi.d" a Jqı hamamını yeniçerilere, Irgat ha- isterseniz kavaflan dolaşalım: 
tötürüyoruz: mamını ırgatlara, Cerrahpaşa hama- "Sokağın tqlarını çiğniyecek kösele 

mmı cerrahlara, Fenerkapısı hama- ayakkabılar, halılar üstünde ge7.e • 
Bir IAfl ~ıidelim c:I , u dili nhide, b 1 · · · ı l' k d 
Gidelim M"irevinn Ylir\i S(dlbldel mmı Rumlara, Balat hamamını ha· cek pa uç ar, ıncı ış eme- ı a ın ter· 
itte iic cifte lrayılc iıkelede \ınlde, nendel~re. Ahırkapı hamam1nı se- likleri görUrUz. Bu terliklenn içine 
Gidelim ae"irevuııı yürü SicllWde! yialere, Şengül bamammı maskara- girecek olan ayak nuıl bir feydir? 
Kayıkçılanmız Uç Türk delikanlı- lara, Deniz hamammı kaptanlara. Bir huri. bir melek ayağı mı ki, bo· 

. Bqlannda "civan kqı" sarık; Kadirga hamamını gemicilere, Baya· yu bir zambak yaprağı. eni bir gUJ 
annda mor mintanlar, bol ve zıt hamamını velilere, Alaca hama· yaprağı kadardır." 

yaz donlar; yenlerini ve paçalan- mı deWere ( !) tahsis eder; ve ilah... Silihçılar ba,ka bir i.le~dir : "Bu-
IJV&Dllflar; ayaklan, bacaklan ve Alaca hamama gitmemek için la· ruı bir pazar değil, bir müzedir". 
ilan çıplak; tunç renkli ve yirmi· ~bulun Ud yüze yakın ham~mlan- Kuyumculan gezecek olursak bir 

yqmda t1ç atlet, temiz, net'eli, nı uymaktan vazgeçtim. P'akat tı- hazineye girmi, oluruz. 
· ; küreklere her uılıtlarmda ka· marbanelerinden bahıedebUiriz: tstanbul muazzam bir beldedir: 

)lğı ileriye doğru bUtt1n boyunca fır· Fatih tımarhanesi 70 hilcn!li ve 9999 c:e9meıinden 8000 ar1'a ıakatı11 
labyorlar ... " 80 kubbeli idi. 200 hilddamı vardı. ve 1400 at 11akası ayan ve eı,rafa 11u 

Canan, "gözümüzde nur, sinemizde Evkafı o kadar zengin ;,di ki kakıf· taşıyıp kar ederdi. 999 ekmekçi dük 
e&ndır". Ba.tmdan ayağına kadar rtı- namesinde "Mutfakta keklik "e BÜ· klnında 10.000 ekmekçi esnafı ge
leldir. "Şehnifinler ziyneti, aguşlar lUn eti bulunmazaa hastalara bülbül. çinirdi Seyyah Evliya Çelebi tsUın· 
Pirayeai" dir. Gözleri kara, kikUlle· ee~e ve güvercin versinler!" diye bul eanafını aayarken. muhteşem 
it nrmalı, zWtifleri tel tel, "gülün YazılJlllf. Divanelerin defi <'ilnunu eserinin birinci cildinde 187 sayfa 
19nginden clme, ve yueminin koku· için çşlgıcılan w banend,.leri \'ardı. doldurur. Iatanbul. mesireleri ve 
•undan römlek" ciymlftir. Konuşur- SWeymaniye, Sultanahmet pazann • eğlence yerlerile, Haliç ve Boğaziçi 
ken, tarkı söylerken, pse1 okurken daki H11eld tımarhaneleri büyük sahillerine tnci gibi dizilmi, köyleri, 
bJr bWbW f&kır. Jatanbulun ,en, f&k· birer mUeueae idi. sayfiyelerile, abideleri. saraylan ve 
tak, rind ve samhnt c;ocutu ve ille ı.tanbul. bir muazzam beldedir; kuırlan ile iki deniz arumda yek
devrinin ince duygulu e,aiz tairi'Ne· ç&rfllanndan, pazarlanndan; kahve- pare bir mttcevher idi. Onun kıyme-
dim bizi röne mkanır mıydı? terinden, meyhanelerinden, mesire- tini gUne,le tartan llle devrinin bU-
K7Vah o üc çifte kayık aldı kararım, terinden, bahçelerinden mi bahM-de· yük f&irl Nedim, bir tqmı koca bir 
hrla olıu111p ıeçti bir Afet var içıadel tim? Acem mülküne değişmemifti: 
Bir 1eyyahın d....1;~ gı'bi, lstanbul, 

'"""6• Ç~ılannı dolaşmıya kalkalım. ve Bu ıehri Stambul ki bi mıılü t.ihidır, 
llluazzam ve hafif bir peri maaah Kapalıc;arşıda kuma• ve esvap satı- Bir aenıine yekrılre Acem müllrü frdltitrl 
tehri idi.' Sul&rm U.ttlnde; yüzü· lan yere girelim: "Buruı, gözlerin Güzel, büyük, muhteşem .lstanbul, 
Joı'mUf, gökytlzünde, uçup kııybolu- karardıiJ. bqm döndUiil ve keaenin on aekizinct urm birinci yal'IUDda 
10rmuf sanılırdı. ~ bir senginllk ve hatmet çılgın bir ltllat, eğlence, avk ve Hfa 

7~ 
Kuruş 

7~ 
Kuruş 

YEN i 
Cocuk AnsiklOpedisi 

&ütün ~ocuadarın, bütün öğretmenlerin, herkesin 
muhta~ o'du§u b ir eser 

Limana gtr4ilimfz uman, ad f.J· ~~ UllWne ...._. ;ifleıne· ~ yatı)'ordu. Ollmanh lmpara • 
....... ~.-i.-.aı:ı..::bıd ...... M.ii.l" wt.:~ı..J.~;;i;:;:=;:;.;1::;~:;.:.:iii.~~..µ.ım..ı«G~rı1tımtıır-~&1tı"~~~~r-_....__.IMW......__.. __ .....,.. 
.lllUf çıplak bir ormanm ardında ka- rilmceklerinden. Bengile müslinle • nilen bu fulı Puarofça Muahe-desi
IQı eurlan, Cineviz yapıaı karanlık rinden, Madru, Kitmir ve Acem nin imzalanmumdan 1730 i!'t •,. 'ine 
\'fi kllflt1 mahzenleri, hanlan; pia pllanndan, Buna ipeklilerinden yı- kadar on iki yıl ıürmUftü. Ve Lile 
\'fi buık meyhanelerile Galata var- ğmlar arumda dolatılır... Burada Devrinin kahramanı da, Uc;Uncü 
dır. Frenk buirglıılann oturduğu "'Qrtakal rengi ve ailmbttl rengi fe- Ahmedin centilmen ıadruamı Nev • 
'bu kuaba., .. Hazreti Iaa kuleıi" ni~ -acelerden, ipek ı~ t"ömleklerine, l!Ir· tehirli lbrahim Pata olmu,tu. 
kocaman ve ağır gövdeai altında ezil ma itlemeli mendillerine, saten ku- (Ar~ı var) 
IDfttlr. 

Solda, genif tepeler üzerine uzan- "4SP& --=• ... ......,._...,... .... ._ •a•acwrJ ... ,._ 
lluf, yayılmlf, kUl'fUD kaplı kubbe • 
leri. altın alemli minareleri, oymalı 
~e nakıflı uraylan, muauam han· 
lan, hamamlan ve kervanaanylan 
lle, Jelİllikler içiııe g<imülmGt htan
'buı vardır. 

Bu peri mualı ,ehrinde bir yaban 
eı, bqı dönmeden gezemezdi: Beyaz 
badanalı duvarlannm tıattınden ya. 
lemin dallan 1&rkmJf, ,eknifinlerine 
branfll ve fNliyen l&kaılan dizil • 
lll1t, &bpp, oymalı, na.klfh ve temiz 
1'tlrk evlerinin arumdald dar bir 
IOkalrtan bir tepeye tırmanınca, bir
clenbire renif bir meydanla kartıla
ID'dı. Uıu çmarlann, aelvilerln vt1 
at keatanelerinin gölgelediği bu mey
danda, medreRleri, ç&rf181, hamamı, 

'f)ıaneei ve imareti ile bir muazzanı 
lll&bet bulunurdu: Fenerden geliyor
la Sultan Selimi, Unkapanmdan çık· 
._.. Şehu.deyi, UzunÇ&rfl)'I do
latmıfM SWeymaniyeyi, Çakmakçı· 
lan tmnanlllJ4IU Bayurdl görtlrdU. 
1lr Bizanı kemerinin altından ıe • 
oer, t1ç ytn odalı bir uray, yahut 
lelaıen odalı bir konak bulurdu. 
herde bir han, daha ilerde bir ha • 
lbam, beride mra llJ'& k&bveler, bir 
b,ede yeflle boyanmıt demir par
lbakhklar arkumda kabir taflan, 
lbtlr ldS,ede bir Çefllle vardır. . 

Jatanbul bir muazzam beldedir: 
laanıanndan mı balıledelim? 

MahmutP&f&d& yebnİf hücreli 
"Boca Hanı" nda Acem 1evdagcr · • 
len otururdu. Yüz ocaklı .. Kebeci· 
llr Hanı" nda Boma Ye Belgradm 
taka tUccarlan kalırdı. Ellrlcr, hal
laçıar içindeki "Piri Pqa Hanı" nda 
l&tılırdı. Uç yUs htıcreli "Kmem 
~alide Hanı'' ~dadl bir ;varı idi: 
1ılr taratmd& dört ka,ell bir cihan· 
ilim& ku1e.ı efllk• bit Jra14ırmıfb; 
llurlan bin adet at ve katır alırdı 
._ cleveler için ayn yeri vardı. la
t&nbulun banlan uymakla tllken • 
111ez, Klirt Ham, Keten Hanı, Kma 
~ Sof Ham, Vesir Hanı, Elçi 
lraaL .. 

SAGLIK ÖGÜTLERi 
LOKMAN HF.KIM 

~ --~-.-....-....-..~ .,..,,.._. ..... .., 
Kırışıkların önü a.ınabilir mi? 

Alıner. ahnar ama. daha çocuk- çalıtmalıdır. Oenç bir kadın 'ayıf· 
luktan bqlamak f&rtile. Kız ço- laraa. ıençliiindeki modanın ~atı· 
cuk daha P9k kUçUk iken bile. o- rı için, kendini çabucak lhtıyar· 
nun bir cUn bUyUyUp ıUzel "lir lamıya, yani erkenden kırıtmıya 
kadlft olacqını vı ırkındın kırı- mahkCım edır. / 

klı olursa pik ziyade müteessir Derinin ıuddılırlnl vı adal111-
!~aca1ın ı dUtUnmek anuın ın, ba- rinl tenbih için, yallı deriler• aı-
baaın•n borcudur. cak au, alkol vı pudra llzımdır .. 
Çocukların birçoiu taklit yır.mı- .. rıtm benizli kuru derllırdı de 

a. oynarken, eilınirkın yüzleri: .okul au, 1lit1rin, yallı krılT'lır 
y 1 burutturmıya temayUI ıöste- iyi plir. Sabunu mUmkUn olduiu 
"·rıır. BUyOk tair Oarthe'nin kadar az kullanmalıdır. 
~~ HUMyinzade Ali tırcünıesile) Kırıtıklar, aınçliktı olaun. yat 
d~ili ıibi: !ılıkta olaun, dUtUncelırin, fazla 

Çoc k '"_., .. .ı.. .. k oturmıya da tı- duyıulu olman1n, fazla hırslı olma· 
u .,.- v-- h IUdU O 1 n önünU Ol paıerır. Fakat ıonrıdan nın ma su r. n erı . ::!bur oımuın diye anneler bu- almak için. bUtU? . ka~ıuları !>ır 

nun önUnU almıya çalıtırlar. t<m- tarafa bırakmak ıyı plır. 
tıklıkları ırkın ı•tiren sebepler- Soncı ısrnorloc/.lor mı hu yo'on 
den biri de öyle yüzünü buru,ıur- tlünyoyı? . 
mak oldulund&11 bunun da önünü Diyı her ,.yi hot ıörmek ~I ~· 
almak lbımdır. nizdın ı•lmiyoraa, yUıUnUzil 
Zatın kibar bayanlar yüzün •· mUmkUn oldulu kadar az oynatır 

dalılırlni bur.,.turmak, hattA faz. aınız, ıliMfin ıtıklarından ıUm-
la harıkıt ettirmek çabuk kırıt- kUn olduiu kadar korunurs~nuz, 
maya sebep oldulu için bilirler de ııcaktan •otuta • yahut aksını • 
ıülmekten bile kendilerini k 'r"... birdenbire c;llunazsınınz. Bunları ~· 
ıar TıbeuUmUn ıülmekten dııha yapamazsanız yUzUnUzUn derı· 
k'barca olması da ,Uph•iz. on- ainl her tUrlU deiitikliklırden .. ko-

dı d rumak için Uzerinı bir krem aurU-an ır. 

Kırıt1k deride kuvvetin Azalma· nOz. 
ndan ileri pllr. Bunu yapan da Kmtıklıklar ı•ldiktln sonra? 

:nlrlerin kuvvetten dUfrneaİ• deri· Yakıl. ıUzellik mUtahasaısları 
nln alttftda yq tabakasının azal- size b.irçok yollar ıhterlrler. Fa· 
ma11, deri ıuddelerlnin bozUlrtıMı, kat hıçblrlnln çıkar yol olmachlı· 
adalelerinin kUCJOlmeeldlr. na .., iyi dtlll bunların CJOk eayıda 
Şu halde kmtlklann lnUnD al· olmuıd1r. Bir tan•I 91kar yol ol-

mak için yal tabalcaaını sıaltma· saydı, ötekilere ıozum kalmudı • 
malc. de;lnin ıuddelerinl, adalıle- Onun için ın iylal kmtıkları daha 
rinl tenbih etmek llzımd1r. ziyade arttırmama~• Ç&lıfmak • 

Derinin altındaki yaj tabakuı t.r, yani yukarda aöyledljlm çare. 
azalmaya bllflayınca tltmanlan11ya 14r ... 

Türk Matbuatında görülmemiş 
bir adım atıyor 

Bütü,, dünya dillerine çevrilm!ş olan Yeni 
Çocuk Ansikl~pedısini Pr:of~sör Salih .. Mu· 
rat, Faik Sabrı, ve M. Zekerıyadan murek· 
kep bir heyet vasıtasile dilim ze çevirtmiş
tir. Yeni Çocuk Ansiklopedisi on günde bir 
48 büyük sahife'ik cüzler halinde çıkacak
tır. TAN bu eseri her eve ve her mektebe 
soka bilmek için Türk Matbµatında görül· 
memiş bir fiyatla 

7,5 Kuruşa 
verecektir. 7 ,5 kuruş çocuğunuzun 
parası bile değildir. 

~ 

şeker 

Birinci CUZ 
1 Kanunusanide çıkıyor 

Bu mükemmel eaer hakkmla bir fikir edinmek iatiyonanı. 
müeaMeemiz tarafmdan hazırlanan bedan brotürden bir ta:u 
isteyiniz. Saldaki kuponu doldurup matbaemna ıiinderdiiiniz 

takdirde bl'OfÜJ' derhal aclreainize 16nderilir. 

latanbulda 
'l 'AN Gazetesine 

Yenı Cocuk Ansiklope
disi hakkında izahat 
ver~n pedava broşürü
nü~· len hır tane &i''lde
riniz. 

isim •••• • • • • • • 
Adres . •• • • • • • • • 

TAN Ansiklopedik neşriyatı 
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Müjde, Beyim, Müjde .• Bizans 
Donanması Bu Gece Kaçtı 

- Evet.. Şu haJe nazaran ... Yapıla
cak hareket şudur ... Derhal Midilli a
dasına <;ekilmek .. Ve, Sırp kralına 
bazı menfaatler temin ederek onun va 
sıtasiyle Mateosu ele geçirmek ... An· 
.!ak; ondan sonra, Istanbula giderek 
bozulmuş olan işleri düzeltmek .. 

Halil, son kararım veriyor · 
Halil Bey, muhasaranın ilk günUn

denberi, adeta, bir zindan hayatı ya
şıyordu. O, pencereleri duvarla öriil
müş odada ; derin bir sabrr ve tevek
kül içinde, neticeyi bekliyordu. Fakat 
günler geçiyor; beklenen netice, gel
miyordu. 

Bir zamanlar, dağlara sığmıyan bu 
Türk genci ; bu kasvetli hayat uza • 
dıkça , bunalmıya başlamıştı. Birkaç 
defa, her ne pahasına olursa olsun, 
kaçmıya tesebbüsü tasarlamıştı. FP
kat hepsi de akim kalmıştı. Çünkü 
kurnaz Kalotet, Halilin etrafını çok 
sıkı bir muhafaza çemberi ile sarmış
tı. 

Artık Halil, son karannı vermişti. 
Ertesi gün, yemek getirdikleri zaman 
kapı açılır açılmaz, açık kapıya hü -
cum edecek ... Onüne çıkanları, tepe
liyebildiği kadar tepeliyecek .. Ondan 
sonra da üzerine atılanların kılıçları, 
kargıları, mızraklan, oklan altında 
lime lime olarak, hiç olmaZM şerefli 
bir surette can verecekti. 

Halil; bu karan verdikten sonra, 
artık müsterih olmuş .. Esaret haya
tına düştüğü gündenberi hemen ilk 
defa olarak kaygısız ve endişe.iz bir 
uyku uyumuştu. 

Bu uyku ne kadar devam etmiş -
ti? .. Bunu, kendisi de bilmiyordu ... 
Fakat birdenbire kasırgayı andıran 

bir gürültü ile uyanmıştı. Gözlerini 
açmış; dirseğine dayanmış; dinlemi
ye başlamıştı. 

Kasabada; bütün kilise çanları, 
mütemadiyen bütün kuvveUerile ça
lınıyor; boru ve tramMt sesleri, in
sa n avazelerine karışarak bir fırtına 
uğultusu halinde, Foça kalesinin üs
tünde dalgalanıyordu. 

Birdenbire odanın kapısı açılmıştı. 
!çeriye, kazmalı kürekli bir takım a
damlar dalmıştı. Bunların başında da 
tekfur Kalotetin saray müdürü Pak
ra.don vardı. 

Halil, derhal kendini bir köşeye 

atmıı; kendisinin bir hücuma uğra
dığını zannederek ellerile müdafaa
ya huırlannuştı. 

Fakat Pakradon; ellerini yrukarı 
kaldırarak, n~li bir sesle: 

- Müjde, Beyim .. Artık bu sıkın
tılı y~yıştan kurtuldunuz. 

Diye bağırmıştı. 
Halil, şa~ırmıştı. Hatta, bir an. ar

tık esaret hayatından kurtulduğunu 

sanmıştı. Birdenbire derin bir sevince 
kapılarak mırıldanmıştı: 

- Nasıl.. :Ne oluyor? .. 
- Ah, işitmiyor musunuz .. Kili • 

selerin bütün çanları çalıyor.. Boru 
ve trampet sesleri, halkın hep bir a
ğızdan söyledikleri şilknn dualarına 
karışıyor... Her tarafta kıyametler 

kopuyor. 

- Niçin? .. 
- Çünkü .. Bu gece, Bizans do -

nanması, kaçtı ... Ah ; bilseniz, ne şe.. 
ref... Ne büyük şeref... Koskoca Bi -
zans Imparatorıu, bütün haşmetile, 

bütün şevketile .. bütün azametile, Fo
ça kalesinin önünden kaçsın ... 

Pakradon, en mübalıigah hareket
le çoşkunluğunun sebeplerini iı:ah e

. derken, yanında getirdiği adamlara 
da haykırıyordu : 

- Ne duruyorsunuz, be herifler .. 
Yıkın şu penç.eredeki duvarları .. muh
terem müsafirimiz, gilnlerdenberi, bu 
karanlık odada, bunaldı; kaldı .. 

Sükunetle c:Jüıününce .. 
Halil, şaşırmıştı ... Ilk dakikalarda, 

bu büyük meserretten kendi hissesi
ne ne düşebileceğini anlayamamıetı ... 
Fakat, pençerelere vl!.Ttllan duvarlar 
yıkılıp, ortalık temizlenip, bu i§leri 
görenler çekilip gittikten sonra; s~
kunetle dü§ünmiye ba§lamış; kendı • 

11i için sevinecek hiç bir sebep olmadı-
ğını anlamıştı. . 

Yine sevinecekti? .. Jşte : Bızans do
nanması kaçıp gitmi§ti. Halbuki 0 • 

Jlizans fil08unun niçin geldiğini ve 
niçin harbettiğini bilmemekle bera-

ber, daima Bizanslıların zaferine du
a etmiş .. Bizans askerleri kaleye gi· 
recek olurlarsa, vaziyetinin değişe -
ceğini ümit eylemişti. 

Halbuki, işte bütün duaları boşa 

gitmiş .. ve, Bizans filosunun firarı 

üzerine, bütiln limitleri de sönüver
mişti. 

Halil, pencerenin önüne gitmiş, 

etrafa göz gezdirmişti... Denizde, 
korkunç dalgalar biribirini kovalı • 
yor; kalenin duvarları dibinde, bem
beyaz köpükler kaynıyordu ... Kale
nin burçları üzerinde, yüzlerce ki • 
fiden mürekkep bir kafile dolaşıyor
du. Bu kafilenin önünde papazlar 
bulunuyordu. Bunların ellerinde 
yükselen gümüş haçlar, az.iz tas -
virlerinin altın çerçeveleri, başların· 
daki taçların ve sırtlarındaki renga
renk harmanilerin sırmaları parlı • 
yordu. Bütün kiliselerin başpapa7Ja
rı, ellerindeki günlük ateşdanlannı 

sağlarına, sollarına sıllhyorlar.. A -
zizlerc şükran duaları okuyorlar .. 
Muzaffer kaleyi takdis ediyorlardı ... 
Oiyakoslar, kilise çocukları ve bil • 
tün halk, hep bir ağızdan bu duala
rı ve münacatları tekrar ediyorlar .. 
Borular ve trampetler, büyük bir 
neş'e ve sevinçle, burçtan burca se
lam gönderiyorlardı. 

Hıtlil, daha fazla bakmıya tıtham
mül edememişti. Derin bir yci11 ve 
ıstırap ile geri çekilmişti. 

• 
Midilli adasında bulunan impara

torun talii birdenbire tebeddül ey1e
mişti. Foçadaki muvaffakıyetsb:liğe 
mukabil, Makedonyada çok miihim 
muvaffakıyetler elde edilmişti. 

Sırp kralı, imparatora ka~ı cid -
den büyük dostluk göstermif;ti. Im
pa~·atorun rakip ve şeriki . '~~teos) 
ile zevcesini esir ederek Mıd:llı ada-
sına göndermişti. 

Mesele, yalnız .Mateosun 'esaretile 
kalmamıştı. Mateosun zevceRi esir 
edildiği zaman, Bizans hükumet ri
calinden bazıları tı;ı.rafından gı)nde • 
rilmiş olan birtakım gizli mektup
lar da ele geçirilmişti. 

Bu mektuplarda, Bi:ı:anRta gizli 
bir isyan hazırlandığından bahsedi· 
lerek Mateos acilen şehre davf't edil 
mekteydi. 

tmparator bu mektupları gördüğü 
zaman, korkusundan ve hiddetinden 
titremişti. Hele, bunlardan birkaç 
tane!inde hayatına karşı tertip edi
len gizli suikastlere dair yazıları O· 

kur okumaz, artık çıldıracak hale 
gelmişti. 

tmparator. bir gece hiç kimseye 
haber vermeden üç sıra kürek!i bir 
gemiye atlamış, Bizansa hareket et
mişti. 

Gemi; üç gün, üç gece ~\formanı· 
nm korkunç dalgalarile boğuştuktan 
sonra, Kadirga limanına gelm:~ ve 
orada demirlemişti. 

Kıyafetini tebdil etmiş olan impa-
rator, küçük bir sandal ile Merıner 

Sarayın rıhtımına çıkmış .. Kendisini 
tanımıyan bir nöbetçinin muhalefet 
göstermesi üzerine, derhal o zavallı
yı hançerlemiş .. oradan ~fokadd~s 
Saraya geçerek doğruca imprıratorı-
çenin dairesine girmişti. .. 

lmparatoriçe, zevcini bu halrle go
rünce hayret etmişti. imparator ne 
büyük bir tehlikenin tehdidi altında 
bulunduklıtrmı zevcesine anlattıktan 
sonra, gizlice harekete geçmişti. 

Derhal birer müfreze tertip ettire • 
rek, Mateoela hafi bir muhabereye 
girişen hük\ımet erkanının sarayla • 
rını abloka ettirmişti 

lmparatoru daha hala ~1idillide 

zanneden bu adamlar, derin bir gaf
let içindelerdi. Onun için hiçbiri de 
firara muvaffak olamamış; hepsi de 
ele geçirilerek Mukaddes Saraya ge

tirilmişti. 
Ertesi gün, sarayın ahırlarında bir 

facia b~ göstermişti. Imparatorun 
düşmanları burada seyis yamakları
nın kılıç ve baltaları altında parça 
parça edilerek hepsi de en acı ve 
korkunç ölümlerle can vernuşlerdı. 

imparator, kırk gün devam e?en 
mücadeleden sonra; şehirde kendı a
leyhinde kurulan fesat ve ihanet şe
bekesini teskin etmişti. Artık taç, 
taht ve hayatının maruz kaldığı bü
yük tehlikeyi a.tlattığına kanaat ge
tirm~ 

(Arkası var) 
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Halk Partisi Vilayet 
konaresi acıldı 

[Başı 1 incide] 
maddeden ibaret ol:ın bu tamimde 
kongrelerde münakll§nların serbest 
clduğu, elbirliğiyle çalışılması bildi
rilmekte ve bıı mühim vazifrde mu
vaffakiyetler dilenmektedir 

IJ.i senelik , apor 
Bundan sonra vilay ~:. idare heyeti

nin iki senelik raporunun okunmasına 
b1tşlanmıtşır. Rap:ırda raı ti işleri, 
Halkevleri, spor ve gençlik kıırumla-
11, kültür işleri, IJelC'diy~ işll:'ri. \'ila
yct yolları, su işleri, sıhhat i~leri , ha
yır işleri, talebe :ı, ur t.larr, ziraat işle
ri, baytar işlen, e\•kr..f j5;}eri, esnaf iş
leri, hesap işleri h:ı.kbrıı:la mufassal 
malumat vardır. 

PARTI lŞLERl: 1. tanbul vilaye
tinde Parti arkaıiaşlann:n yekunu 
(33.898) i bulmn!}hır . 

Eminönü Halkevi binasının yanın· 
da bulunan 421 met ı"C! murabbıtı arı;:ı 

İstanbul l;arti arkadaşlarının 
33.989 i bulmuştıır. 

yekurıu 

• 
İstanbul mıntakasında halen kayitli ve 

• 
faal sporcu sayısı 6825 dir. 24 ~lüp 
vardır-

7 .000 fakir talebeye sıcak }'t.mek tevzi edh-
miştir. c~cuk kampları kurulmuştur. 

• 
Sehirde 17.295 metre murabbaı parke kal-

• 
dırım, 34.-143 metre mu;abbaı adi kal
dırım yapılmıştır. 

İki yıllık gelir, 1 67.713 lira 5 O kt:ruş ve 
masraf ta 158.602 lira 81 kuruştıff. 

ka~lıs~rRkon~ro~~~nu~- ==============~=~~- ~~========~ 
pılmak üzere H OOIJ l:raya satın alın- Esnaf i~leri nlln hıç bir de~eri olmadığı anlaşıl-
mıştır. Kadıkcyiindc· Parti , e Halke- Esnaf işlerirıe ı;clince; Parti esnllf d.ı. Ista~bul ?ibi birçok büyük mPde-
vi binası yapılmak üzere köyün en iyi işlerini teşkilatlaııdırıııa ycılundadır. 11.1.>·etlerın dogum~ına beşik ve tekıi.mü. 
yerinde geniş bir arsıı. alınmıştır. 13 kanunu 1937 yılı i<,;irdc mer'i:; et 1~~~. sahne olara~ ~·mlar:uan k_c:ı.lma 

HALKEVLEnI · Halkcvlerine e- nıevkiine girecektir. Esnıtf cemiyet· buyuk kı~ette abıd<'lcrı kucagında 
h · H Ik 1 · · mensupları"a ı·nan verici ve taşıyan dort tarafa geliı::iyu··zel yayı-f'mmıyet verilnıiş ka;r..alarda a ev erının " . . " 
lt•ri a.çılmı§tır. ll:i sl'.'ne'ie F:mini"inii onları koruyucu olahilmaı için iu.p e. lan, tabıatın en zengin ve en güzel 
Halkevinde 341 t0plantı yapılmış, gos den tedbirler alırııntş ve alırmı4kta t0zahüratına sahne \'e coğraft ehem
terit kolu 226 tenıı;iJ Yermis, 37.025 buıunmuştur. nıiyeti çok büyUk olan bir şehri fen-
kişi seyretmiı:;, 20 kor.ser verilnıiş, Hesap işlerine geıinre; iki yıllık ge- nın ve sıtnatm olgun şekillerinrle tan-
5970 kişi dinlemistir. lir 167.613 lira 50 kuruştur. Ve mas- zim etmek çok yiiksek liyakat ve 

78 konferans vPrıbııs, 10.9P8 kişi ıafı da 158.602 lira 81 kuruştur. tE>crübelere ve billıas~a çok vit:dani 
bulunmuştur. E\!in !<itap sarayında Rapor şöylere oitmekteLl;r : çalışmak haslet.ine iht.iyaç go~terir. 
4984 kitap var.Jır. Kıtap okuyanlıtrın _Yine h\1 iki yıl içmde gcnyol İ:t.ı· Bu endişe ve ara~tırnıa teahhürlin 
sayısı 30.633 tiir I<:!ııin~)nü HnlkcvinP nılunun ve genci l'lekreterliğinin yük- bRşlıca sebebidir. Sonra "Ea,, diyin
rr.uhtelif ve!ileıeı-le ,.e munyyc-n mev- ıek ve kıymetli yı>ı dımlnrmı şükr11.nla ce bir plan meydnna getirilemez. 0-
ıular için gelmiş olanların sayısı 222 anmağı vazife biliriz. nun kendisine mah,,u3 teferriiatlı ve 
bin 250 yi buln1111:;tu:-. R<ıporda Be- _ Yurda, ulusa g,mişlik diliyerPk ~ok ağır bir hazırlık rl'?vresi vardır. 
yrığlu, Kıtdıköy. B E?sıkta~. Ş<;hreminı. sozlerimizi bitirirken umumi ve dai- O da bitti. Artık t:uııımalı bir faalı
Sişli, Üsküdar Hnlile"lı:-ı·i faali)·etle- mi reisimiz Ulu Or.derur.i:-: Hüyük A· yf'tle plan Uzerince çalışılmaktadır. 
r.nden bahsedilmektedir. tatürk'e ve Umumi Reis Vt!kili Ismct GP.tirilen mütehası:ıısm şimdiye k:ı-

SPOR lŞLERl: htanbul mmtak::ı- tnönünü bir kerı' daha saygı ve sevgi rl::ır bıraktığı intibalar intihapta isa
sında halen kayıtlı ve fr.al ~pcır<'ıı sa- He anar, kongreye m:l\':ıffakiyctler tx·ti gösteriyor. 

14 _______ , 

HASAN 
Acı Badem Kremi 

Acı badem kremi cilde yarar 
CiJd~ ha~·at, diiz~Unlük YC tara
vet nrir. Cildin kirlerini, whlr
lerini, fena yağlanru temizler. 
Bunışukluklanm, lekelerini, çil. 

terini, ergooliklmni, c;Mlc•ell'lini 
if.ale eder. Çirkin <:ehrf'!yi gilzel. 
le~tirir ve ihtiyarlığı gençleşti
rir • 

Fakat acı badem kremini her
kes yapamaz ve hu kremi mut
laka acı badem yağiyle )·apmak 
lazımdır. Bu hem müşkül ve 
külfetli, hem pahalı hir iş oldu. 
~andan hiraz acı badem esan • 
sile \'azelin ya~ını kanştınırak 

yapdan kremleri kullanan ba
yanlar cildlerini bozurorlar. 
• Halis acı bademden pek hü. 
viik fedakarlıklarla i!'ltih,al edi
İon hakiki a<'r badem yağını 
krem haline getirmiş olan ko
lom·uh·le ve ınfüıtahzaratiyle 
m~lm; eczacı Ha!llandır ki: Itri_ 
yat4 ntfis ve caziptir . 
• Ha.4'an aeı badem ~·ağı kremi
te, Ha.•an yağıuz kar kremini 
\'e Hasan yanm yaii;h gece kre
mini bayanlar se\'e seve kullan • 
makta ve ecza.er Ha.sam tebrik 
etmektedirler • 

yısı 6825 tir. 21 klüp \'il .. ju'.'. Son iki dileriz. Nikbin ve nıüıııterıh olmalıyız. I~ 

Sahun, kolon~·a, fo!lırron, Uh·an. 
ta brivantin, s~ ~ulan, sUnne, 
pt;dra: tara.'. bıçafı ,diş fırçalan, 
diı, Anlan, diş macunlan \'e her 
tür1ü ıtri~·at \"e mlistahıaratta 
mutlaka llıuan markasmı lıııte

yinl:r. ve arayınız. Huan deopo§U: 
yıl içinde 1043 U yerli ve 184 U ecne- Büy':ıklere tazim telgraf/an tanbul kuruluyor ve dilediğıniz gibi 
biJerle olmak üz,.,re 1227 mfü.;abaka A n1u"kemm ı b' tt k ı kt s. iktaı;ı, Eskişehir • 

Ankara, t"t~nhul, Beyo~lu, Be. 

Kongrenin açılması dolayııiyle • e ır ~ure e uru aca ır . ., ~ 
yapılmıştır. Sp0r tl'ı,k:Jatına ikı Re- tatUrke, lsmet [nonünc Şükrl\ Kaya- • •••••·-~---~ 
ıırde şehir b ütçesinden ~80() lira tah
s isat verilmiştir. 

KULTÜR IŞLERI : Fm<lıkl!daki Is
r.ıet Inönü ilk okııhmun inşaatı ikmal 
edilmiştir. Bina saahk şartlarını da 
ihtiva eden bir mı-1<Lefı 012 caktır. Bir
çok mekteplerJe csafih tamirler yapıl
mıştır. Yeni mekt~ptcr inşa edilmek 
üzere arsalar ;:;atırı ahn:. ııı;tır. Köy
lerde yeni mcktt•nirır y~ptirılmı;tır. 

Fakir talebeye ysı rıitın için himftye hP 

ya tazim ve teşe'Kkür tel~aflan C;c-
kilmesi alkışlarla karşılanmış ve bi· 
rinci celseye on dnldl<n ara verilmiş-
tir. 

Baıkanın nuff.u 
ikinci cels!? a~ıiıııt:ı Vali, Br.l'!rliye 

rr.ısi ve Parti vil~yP.t. ida rı- heyeti baş
kanı Muhiddin UAtünıfa~ küraiıyP, ~P.· 
lerek söylevini okumu&tm·. Demişti" 
ki: 

yetleri teşkil edilnıi~. 'iOOO talebeye "- Davamız bliyük. m•ıkaddee ve 
sıcak yemek yerlirilmiştir. Çocuk güzeldir. Partimizi J;.,;ranlarm ve bu
kampları kurulmuş, bahçt:ler açılmış- ~n Türk mitleinı ~-:-vk ve iıfare '!'· 

l1r. Şehir tiyatrosunria çocuk temsil- denlerin vücuda gctiı dikleri cserl~r 
lerine devam edilnıekte::Hr. 

eldeki vasıtalara VP muhtacı oldl•kları Haydarpaşada erkek li;;esi açılmış-

Muhiddin UstiiııdnJ, su meseleRine 
de temas etmiş, bur.un tamamile hal
lolunacağını, Bakıri{öy ve Adalara su 
verilmesi işinin de ksı,t'i şekilde halli 
için tetkikler yapı' .ttğı:ıı , nrte1.iyen 
ıuıulünün muvafr). ı;örüldüğünii söyle
miştir. 

Parti başkanı, şehrin diğer İ§lerine 

de temas etmiş, bilhnııısa halkın nakil 

vaeıtalarmın noksanlığı yüzünden çek 

tığ; sıkıntıların gii?.,inünd(: bıılundu

rtılduğunu, vaki ol'ln istirhanıatın ka

bule şayan görülerek belediyenin ge

tireceği otobüsl~r ~Jn.rük resminden 
muaf tutulursa h ~::•en giizel ve muıı
tazam bir otobiı.:ı 11en·ısiyle çekilen a
ğır sıkıntıların knrşılanmaı-ınm muın
kiin olacağını söylemiştir. 

Muhiddin Usttlnrlağ fehir ve vili.· 
yetin bUtün işlerinden bahsettikten 
sonra kongreye muvaffakiyetlcr dili

yerek sözünii bitiırniş ·c çr.k alk;şlan

mı§tır. ikinci ceh;o;>ye sant 13.30 da. 
nihayet verilmişt;r. 

Oçuııcü, dördı:r.cii c••'.sc 

üçüncü celse [:aat 15 te a~ılmışur. 
Dilek, hesap ve bütçe encümenleri A.· 
zaları seçilmiştır. Bu encümenlerin 
çalıgması için celse tekra-:- hir saat ta.· 
tll edilmiştir. Saat 17 de tekrar top
lanılmış, hesap ve biılçe em.'iimcnleri
nin raporlan ittifakla kabul olunmu§· 
tur. Dilek encümeni i§ini bitiremediği 
için çarşamba günü saat H te topla· 
ıulmak üzere içti:na.ı nihayet \'eril· 
miştir. 

tır. Kumkapı. Süleyıııaniye, Çapa, K:ı- zaman mesafesıne g!lre normal değil
~ımpaşa. Eminrinii, Hcykoz, Oslüıdar. dir. Vasıtaya ve zanıann şimdiye k:ı
Kadıköv Bakırkfiv orh okulları ıı.c:ıl- dar tanınmamış elfı~tikiyet verilmi§, 
mış, sa~~t mektepleri genişletilmiş- asırlara bağlı sanılan işler lıirkaç yı-
tir . im dar rerçevesine sığdırılmış1 ır. Bu- M 'd d · K • 

BELEDIYE IŞLEJ!I V'C ntCEH !I ej unaro nıa nıga 
IŞLER: Şehrin rnuhtelif yerlerinde nun e~i, örneği :yoktur. Bunu biz yap- Kuznetaky Most, 18 Moacou, URSS. 
ti 205 metre n111rnbb2ı parke kP.1'11- tık; bu çapta daha da birçok ışler ba- PARUES EN U. R. S. S. EN LANGUE 
rım, 34.443 metre murabbaı adi kal- §aracağız. Türk m•ll('~lnP. yakı§an bun ALLEMANDE. 
dırım inşa edilmiştir. Kasımpaşa - dırn güzel ne vardır"., En birinci menbadan en son havadiıleri okuyunuz. 
Dolapderede açıkta kalan mecra yeni Muhiddin Ustüıırlağ bundan sonra ALMANCA OLARAK RUSYADA 
,\apılan kanal dahiline almmııstır. ~~- Cümhuriyet Halk Partisinin hizmet- lNTlŞAR EDER. 
hangir yangın yeri kanalizasyonu 

1 
• ı d r· JOURNAL :-.t."NTRAL ALLEMAND !erinden, vasıf arın an, muı ı, zarar- -~ mal edilmek ü:ı:er~llır. 

1ı unsurlara kar<jı aıııansız miicade- (0. Z. Z.) - Sovyet ıttihadınm Almanca konutan pek külliyetli Köprüde yeni Kndık(~y iskelesi yap-
. t lesinden bah8etmi~ ve demi,,tir ki: halkınıxı yevmi gazeteıidir. Ayda 25 defa intitar eder. tmlmıştır. Gazı köprüsi1 ınşaa ırıa 3 aylık ücreti: 2,25 dolar • 

h 1 t " · sebzt· ve !'rlevva "- Bu mücarteelde kal'i ıaruret aş anmış ır. ı "nt - J 6 aylık ücreti: 4,25 dolar 
hali inşa edilmic;tir. llmumi h!:lalar görülmedikçe ve Nüml\i.hı oldu~u ka- 1 senelik : 8,00 dolar 
yaptırılmıştır. Ç3p istasyonları le!lhı dar yıkıcı d~~il. y:ıpıcı olmak, dala- ~üıhası : 0,03 dolar 
edilmiştir. Çubuklu gıu; depolarında E ONSTRU TlON ı"'t.te kalanları tP.nvir ile yola ge- L'U R S S N C C dört adet büyük petrol ve benTin tan- " • • • • ı 

lirmek 11erefli ve en c.loğnı bir gidiş· Bıiyük kıt'ada musavver mevkut mecmua. Mecmualar ıan'atı· kı viicuda getirllnıışci r. '{ 
· tir. Partiye, Atatllrke ve vatana bağ- nın bir .faheıeridir. Her nüıhaamda Sovyet ittihadında huıule 

Vilayet yollar! t;ımir ettirilmış, gelen terakkiyata, hayat ve m efgaleaine dair zengin tablolar 
Florya _ Plaj, lstinya _ Bıiyıikde- hlığımız ancak hu suretle izah ve is- vardır. 

.. b kl p b h bat olunabilir .. , 
re, UskUdar - ~u u u - aşa a • 6 ylık abonman ücreti: 6 nüıha 2,00 dolar, ıeneliii 12 nüıh11 
çc yollarının yaı)ılmnsrna başlanmış- lsta,~bulun yeniden fanzimı 4,00 dolar, nüıhası 1.35 dolar. 

tır. Muhiddin Ustündag şehircilik bah- LITERATURE 1NTERNAT10NALE 
Tcrkos fabrika5:ndı. makine ve tu- sine de temaR etmiştir. Demiştir ki: J. R. Becher et M. Huppert'in idareıi altında aylık edebi mec· 

lumbalar esaslı E:ıırette tamir ettiril- mua, A!man serbest •iirinin neairinin, kritiğin ve edebi nazari· miş, ı'kı' buharlı tulumb;ı ilave edil- "- Her şeyd~n evvel Ist:mbulun 
yelerin en mükemmel ve kuvvetli ayni zamanda Sovyet ittiha· 

miş, şehre günde 35 OUO metre mikabı yeniden tan7.ltni ve bütün m<'doni ihti- dının ed..:bi hayatına ve bütün dünyadaki edebi hareketleri 
su vermek imk§~ı hasıl olmuştur. yaçlara en uygun Ct!vnbı \'erecek yol- hakkında malumat verir. 

Itfaiye teşkilatı ta~viyc edilmiştir. da kurulması büyük bir ı.aruret ha- Her nüshası 160 sayfadır. 
Sıhhat i§lerine "h('nımiyl!t verilmiş, linde kareımıza dıkilmektedir. Şehir 3 aylık abonman ücreti ( 6 nüıha) 1,25 dolar,• 
yeni dispanserler ac;ı!mış, hastaneler kurmak ve tanzim etıı:tık demek elbet- Senelik abonman ücreti (12 nüıha) 2,50 dolar, 
genişletilmiştir. Kızılay vasılasiyle te ki ilk hamleda plıt.n demektir. lti- Nüahaıı 0,25 dolar. 

fakir çocuklara yardım edilmiş ve v~- raf etmek gerektir ki planın tanzimi LA PAROLE. - Almanca edebi mecmua, Muharrirleri: Bertolt 
remlilerin gıdası temin olunmuştur. biraz geç kahmştır Fakat hu pek Brecht, Lion f eutch. Wagner, Willi Bredel. 
Talebe yurtları ~v;ılnııştır. "Türk Maa- sebepsiz değildir. .hıınuaıı or. iki ecnc 12 aylığı 3,00 dolar 6 aylığı 1 ,50 dolar 3 aylıiı O, 75 dolar 
rif Cemiyetinin Kadırgaclakı •ralebc evvel hayli maııraf ihtiyariyle alelace- nüıhaaı 0,30 dolar. 

Yurdu büyütülmii§tür. le bir plan yapılmıştı. Maalesef bu--..,...__ SiPariıler: HACHETTE Kitabevi Türkiye Su besi. -
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trabzonda 3 
IJeni orta okul 
'l'rabzon, (Tan) - Şehrimiz ve 

'-"alisinde okuma hevesi gittikçe 
~aktadır. Bu yıl orta okullara ve 
~e müracaat etm~ olan talebe -
....._ bir kısmmm kabul edilemedifi 
~ dikkate alınarak Sürmene, 
tt latJıane ve Vakfıkebirde birer or
tlr. Okul açılmuma karar verilmif • 

Çinede Parti Kongreai 
Aydın, '(Tan) - Çine ilçe Parti 

~neresi, dün Aydın il yönkurul Uye
liııden Ethem Mendresin başkanlı -
~da toplandı. nc;e yönkurulun ça
"fnla raporu ile hesap ve bütçe İf· 
Jeıi kon~ularak kabul edildi. Yeni 
:Z.Önkurul üyeliklerine Hüseyin Tan 
~yin Kenar, Nuri Güngör, Nihat 
::Ol! Muetafa Arabacı, Osman Cerit, 
~im Onu il kongresine gidecek 
-.ıegeliklere de Hüaeyin Tan, Nihat 

l, Nuri GUngör, Mustafa Ambu
tı, Osman Cerit, Hüseyin Eraoy, .Kt.
~ ÇaVUf seçildiler. 

TAN ..................................... ~. 
V A L D E LOKANTA VE BiRAHANESi 

Eminönü Valdı huu içinde No. 17 

Bir haftalık tabldot listesi: 

Birinci yemekler: Koyun hqlamuı, kızartmuı, püreli kebap, ve JIOI. 

to, Macar kebabı, beyin tavaaı, Hindi dolma, mayo.an, 
Ddnci yemekler: Etil Ayşe, türlü, Amasya bamyuı, lapanak kavur -
maaı, fırm köftesi, pilaki, llhna dolmuı, pilav, peynirli börek • 
UçUncU yemekler: Baklava, revani, yum kadayif, elma, ayva kom. 
postosu ve meyva. 
Evler için abone yapılır ve Uç\lncil yemekler lldncllerle deAürilebillr. 
AKŞAMLAR! BOL VE NEFiS MEZELERLE UCUZ MEŞRUBAT 

~ ...................................... . 

$itılır.: 
~ ...... .,,,, 
111, ... ~3,,._ 

-POKER~ 
T ırat bıçaklarile tırq olmak 
bir zevktir. Çünkü en sert ıa
kalları bile kolaylıkla tırat 
eder ve cildi yumutatır. 

israrla POKER 
PLA Y markalı 
bı~akları isteyiniz 

11 cazip tecrUbeyl yapınız __ 

P U D R A L A R 1 1 • ---.. -b-1 -•_-..ı-•. 1-1 ----1 ' n1tıer1n1z1e ez1n1s tan u Beleuiyeıi 1 in an - - -

. .. 

/1 
ı' 

ı' I , 

11 

' ,, ~ ,,. 
I .. ,. .. 

U8i~~ME iÇiN 
~iN'DiDEN BIAl#TiR 

(i 
i : ..., . 

• 

.__,__-K-.....,_.. ... u .. --•· ;~;,. l.;.; .. ..,u ol.n rnurııwllf boyda ltireste ali-:l 
eksiltmeye konulmuıtur. Şartnamesi ve liste'i Levazım Müdıirlüğlinde 
görülebilir. Bu kerestelerin nep,ine 644 lira 50 kuruı fi•t tahmin olun
muıtur. istekliler 2490 No.ı. lanundı yazılı vesikı ve -48 lira 34 kuruı· 
luk ilk teminat makbuz veya mektubile berıber 22/ 12, 036 Sılı g;lnü 
Hat 1-4 de Daimi Encümende bulunm.lıclırlı.-. M. (3394) 

Oksürenlere: Katran Hakkı Ekrem 
~ .................................. . 

YILBAŞI 1 1937 
Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

Büyük ikramiyesi 

500.000 Liradır. 
Ayrıca : 200.000, 150.000, 100.000, 
10.000, 80.000 50.000 30.000 20.000 
15.010 Liralık ikramiyelerle (400.0<MJ ve 100.000J 
u .. ahk iki adet müki.fat vardır. 

Keııde Yılbaşı geceai yapılacaktır. 
Biletler· (2,5), (5) ve (10) Liradrr ••• 

kilyanl~ kadm bu te~rtıDeyi YL 
llrıca hayran kalmıtlardır. Zira; eJt. 
'erin ytU.deki siyah noktal&t, açrk 
~eler ve her nevi gayriNf mad
~r, tane tane olm~ idi bir pııdra
Caıı ileri geldiğini biliyorlar. Filhaki
~lı bazı pudralar parmaklar arasm-
4- tutulunca kadife gibi yumuşak 
t6rtınuree de hakikatte kısmı kısım 
ta!ıeli ve eert olur. Bunlar. göıünU.. 
~ kaçabilir. Fakat diflerinlzle pe. 
""l hiYedebilirsiniz. Bir ~a pud-
1'\ alıp dişleriniz arumda esiniz. ta-

>. cUz'l bir tanelik olsa derhal hiue '----------------------~ ter.bıi&. Şimdi de bu tecrübeyi hava- ...::::;;;.... ___________________ _ 

V .-icit ~caybetmf!den hemen biletinizi ıtlrnız ••• 

~ı:,::ı: ;~-.:::;: Akay işletmesinden: 
"- bntiyazlı bir usul dairesinde istih-
"1 edilerek evvelkinden on defa da- Nefıı Kadıkö> iskelesi iç büfesi 
" ince ve daha hafif kılmaktadır Bostancı iskeleıindeki dükkan 
~ binaenaıeyh cildi nazik meea.mele- Bahçekapıda 52 No.lı diıkkin 
!'bıi tahriş eden tanelere tesadüf Samatya ,,apur iskelesi arsası 
~ez. Bu gibi taneli pudralardan Moda·, vapu:- iskelesi gazinosu. 
'-knınuz. Ve yalnız bavalandırtlmış 
~ 18.rantill yeglne pudra olan Toka- Yukanda yazılı mahaller açık arttırma usuliyl.e 1,irer 
~ pudrasını kullanınız. Terkibinde sene müddetle kiraya verilecektir. Arttırnta, Z 6/12 / 9 3 6 
"""9bl köpilğtı bulunduğu cihetle ciltte Cumartesi günü saat 1 O da yapılacaktır. İıtekJilenn mez
~ müddet sabit kalır ve artık par- kur ıün ve saatte senelik kira bedelinin % 7 ,5 nisbetinde 
'\' lll burunlara nihayet verilmtetir. pey akçelerile Encümene gelmeleri. "3643" 
'ilk sık pudralanmıya ihtiyac: kal- -----------------------

~ · Denlzyolları işletmesi 

Müdürlüğünden: 
f İdaremizin Raspa tılerl 1 Klnunıısani 937 tarihinden 
itibaren bir sene müddetJe ve pazacbk suretile talibine 
ihale edilecektir. Pazarlık 28/12/936 günü saat on 1>eşte 
yapılacaktır. İstekliler §eraiti öğrenrnek üzere herrün ve 
pazarlığa girmek için de yukarıda yazılı gün ve saatte 
İdaremiz Levazım Se!liiine müra'-aa.t etmelidirler. 

"3655." 

• 

KUPONLU ·VADELi ·MEVDUAT 
.YA.1 11-~IL Ar~ .. J PARA 

E;DGR 
~ 

HER· AYI~· 8iRiNDE·PA~ANIN • f:AiZi ·VERjLIA ... 

.ADAPAZARI 

TURK TiCARET BAN.KASI 



TAN ~·--==============================::::ır=::-:=~====~ 21.12.936 ~ 

Ampul sanayiinin en otoriteli ve üstün bir varlığıdır. 
En mükemmel, en idareli, en uzun ömürlü ve en bol ışıklı 

ıl 

Markasını :taşıyan ampuldur L U M A Y 1 kullanan: 

LUMA nın Takdirkarı, LUMA nın hayranı olur. 

Hakfkf L U M A ampullan yalnız kırmı%ı 

orijinal ambalajlari İ4j'nde sabhr. 

ELEKTRON MUESSESA 11 
Galata, Voyvoda caddesi No 58-60-Ankara Anafartalar caddesi No. 10 

o 

1937 YED}GÜN TAKVIMt 1937 
Senesi için KUMBARA BIRE, 

1000 
VEREN YEDiGÜN 

Mecmuası tarafından neş· 

redilen ayhk takvim bu 
sene her Evin en güzel 
süsü olaca khr. ___ ... __ _ 

111ıın1~ 

3 7 f Her ıayf aaında çerçevelenmiye lilı'ik iki 
i: renkli nefis bir levha vardır 

.ımıııı•ııır. 

Fia ı ya nız 25 kuruştur. 
Yedigün'ün bütün Türkiye 
ve Ecnebi mem!eketler ba· 

yilerinde bulunur. 
lstanbulda satı,yeri: Babıali caddesinde 

YED1GON satı, mağazasıdır. Mektup içinde 

25 kurufluk posta pulu gönderene bu~
fis takvim gönderiEr. 

Posta adrc-si: İstanbul, An kara Cadd~~i (Y e<ligün) ldarehant:-si 

ÇARPINTIYA NE VR OL ::~~:~:::::.:::'.::~ı7::·k:~ 
• 

Yılbaşında 
En makbule geçecek zarif, ••k ve ucuz 
h~diye; Ven üs müstahzeratıdır: Ve
nüı esansı, Losyon, Krem, Pudra, Al
lık, sürme, rimel, Briyantin ve kolon
.... ""' lıPr verdP. aravınız. 

Evjiya Zade Nureddin Ecza Alat ve ıtriyat deposu, btanbul -1 Vatandaş Yerli Mah Al! 
Avrupa mahndan daha iyi 
Avrupa mahndan daha ucuz 

BASKURT 
Çatal, bıçak, ka~ık, çay ka.şığı ve 

vesaire baliı ALP AKA, hiç bir 

zaman paslanmaz. 

Her yerde arayınız, Avrupa malını 
verirlerse almayınız. 

Umumi depoıu: Tahtakale No. 51 
Poker tra• bıçakları depcnu. 

!!!!!!!!!!!~~;... 

,- - - "\ 
En hoşa gidecek bayram hedıyesi 

RADYOLi 
Diş Macunudur! 

BütUn bir ömür devam edecek vetlendirir ve ağzı mrkroplar • 
diş hıfzıssıhhası on unla temin dan masun tutar. Günde iki defa 
olunur. Dişleri kar gibi beyaz • fırçalamakla. bu neticeyi siz de ve 
latır, temizler, diş etlerini kuv • kolayca alabilirsiniz. 

Daima Radyolin ! 

TARLADIR 

--
··' .d 

-·· -··"""' 

ileıwieat ceçeksi No. j 
' . 1 

(;ii:leri11 mulıaj(ızcısı mıc-ok•) 
·~ 

re temi= ::iya llC§rCdPll clekl'' 

w111mllcri ile lwbilclir. Ba1ııl' 

i~·in ~·ijie is11irallı o/un Osrll~ 
m Wll/Jttl/erİlll Jml/wrılll:• /J 

slfrdlc yii=clc 20 11isbetillde'l~' 
. tt'''' ha fa::la aydrnlth temuı e 

. . ; ,, 
olltrswtlfz. Avı.=clcr ıÇ 

·/ 
ıı . ~ . ;_:, 1 • , .-r. 10 ııe 65 Dehııliimeıı 1 ', 
l \~\· ., ' //- ·~ / ~ ıı 111p11 ile r im 11 a rı ı ıı ı• 

OSRA -~ 
cwıpulleri 15, 2.), '10, 65, 100, 125 

n~ 150 Del..·alumPrılil.·tir. ,,,,,; 

ı ti 
~hıbı; Ahmet ~un l' Al.HAN • Umwnı Neıenyatı ıdare edeD: l!i. SA•~ 
•HZPterılı 1 ve Ne~nvat rtirk Llmıtet Sir1ceti Buıldı2ı ver r AN mıtf tııı ... 


