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G. I. R 
Rejimi Memlekete Genişlik Parısı~ . 

V k K l l kl l ~ Dolu ~ıa~t~~~~~~!'!:ö~~~ 

Milli talebe ve muallirn 
birlikleri hükUmetçe 
FESHEDiLMiŞTiR 

erece o ay z ar a , dn:;;~:;.~:=:::.~ı 
tir. 

Buna Sebep Şudur: 

Bu sisteme beş liste 
ve onbir karar 

maddesi bağhdır 

Teb'it edilen Tiirklere geri 
dönebilecekleri bildirilnıiı;;tir. 

Adana, 21 (Tan muhabirin
den) - Antakya.dan alınan 
haberlere göre fevkalade ko -
miserli~in Paristen gizli tali -
mat aldığı, yapılan tazyikle -
rin takbih .-dildiği ve mahalli , 
memurlar arasında de~i~iklik- ~ 
ı.-r hazırlandığı ~ayi olmu~hır. 

Ta ebenin Menedilen Bir Mit.ngi 
lzins·z Yapmıya Teşebbüsü 

Ankara, 21 ( A.A.) - Dahiliye Ve/t:.ô/efinden tebliğ olunmu§fur: 

'Kontenjan sisteminin ilgası miına
sebetile: Bapekil lnönil 

Ankara, 21 (AA.) - Bir Sonkanun 1937 tarihinden itibaren, mu
teber olacak olan "Türkiye genel ithalat rejimi kaMrı' dün, icra Ve
killeri Heyetince tasdik ed::ır.;§ ve bugünkü Resmi G~wtede çıkmıştır. 
Bu kararla, memleh~timizde ilk defa 1931 yılında tatbiica başlanmış 
~lan "kon+enjan" yani umum ithalatın tahdidi sistemi nihayete ermiş 
bulu11uyor. Bu netice, ismet lnönü hükumetinin sistemli me)aİsi ile, nıü
tovaliyen elde etmekte olduğu muvaffakıyetlerden biridir. 

S~im Sancakta filen dur - ~ 
mm;;tur. Çarşılar aA;Ilma:ra ve ~ 

~ Ttirkler serbt.-stçe Sancakta ~ 
t gezmeye ba§la.mısl:mlır. Hu. - ~ 
~ dut haridne çıkan Türklerın ~ 
~ yurtlanna dönebilecekleri hn- ~ 

~ 
s~ısi surette kl'ndilerine bildi- ~ 
rilmiştir. (Arkası 10 uncuda) ~ 

Dün, 20- Teşrinisani- 1936 a'cı lstanbulda Mil/1 Talebıl Birliğinin siya· 
si bir nıiting daveti yapacağı öğrenilmi~ti. T ahkikaf neticesind.: bııgün 
bu mitingirı, lsfarıbcı/ idare ômirlerinin resmi nasihaflerinf- rağmen ve 
kanunen lôzımge!r•n izin alınmalcsmn yapıldığı ve bu h'Jrekef~ Mi!f'i To
lebe Birliğinin önayak olduğu anlalılclı. Türkiye Cümhuriyeti Hüküme· 
fi, talebenin siyasi ve keneli maddi ve manevi çalı§ma toplulukla11n1 
dağıtacak işlere kap:lmalannı hiç bir zaman hoş görmem:1, talebe \'• 
hocalar arasmda böyle birlikler yapılmasını memleketin kültürel te
rakkisine môni telôHi etmiştir. 

Bir Haftalık 
Tarih 

Ahmel Emin YALMAN 

A nta.kya ve lskenderun ••• 
Bu hafta bütün Türk 

milletinin alakaları bu büyük 
lnilli dava etrafında toplu kaldı. 

1;: .ı"vamızın haklı ve doğru 
~ u~u butun .ı.~ ... v~va kar,ı 
ıabat .ıçın Sancaktaki Fransı ... J,._ 
legeaı Doryonun ve diğer Fran ·• 
•ıh ınenıurlarile icra aletlerinin 
fa ralar.mnda uınulmaz yardımcı
lar bulduk. 

.Suriye intihabatı gibi Sancak 
'l'Urklerini hiç alakadar etmiyen bir 
JŞe . Türkleri zorla karıştırmak gay-

~~~ bu. memurlar şunu is bat ettiler 
net· :n~ılerine çok kıymetli bir ema
tii7iı:::.ızı rnuayYen şartlarla tevdi et-
o-·ız F'rans s kt k" .. messill . anın anca a ı mu _ 

ancak :rı, Sancak Türklüğüne karşı 
tadırlar.ve~;a?a .duyguları duymak -
zı olmamak r .ın.tıhaba karışmaya ra
emel karşıs g~bı nıeşro ve m:ısum bir 

d kı 1 
1~. a, halka ka~ı yapma

ı arı zu rnu taz .k. 
Jardır. ' yı ı bırakmamış-

Bu hareketleri} . 
teşhir etınekl e kendı kendilerini 

~~~~ 

Malumdur ki, bugün de de ... "'1 et- r= Binaenaleyh hükumetçe bu fe§ek- Ml"ln - TURKIYE 

Son tecrübe, bu kanaatin isobe- ı 
tini bir kot daha ispa# etmiştir. ı 

mekte olan umumi dünya buhranı, ıı-------------------------J-. külleri menedecek kanuni teohir- T 

1929 eylultinde başlamıştı. 1 9 3 1 ' Ha rbı· - ,. n g ı' ltere /er almmı§ltr. Bu gibi fe§ekkül/eri ' yılında, dünya ve hükumetler milli spa nya 
mevcut farıedenier hakkında yahayatını da sararak, ehemmiyetli bir 

genişlik aldı. Birçok memleketler, ptlacak muamele /...r:ınunlarrmııda 
döviz tedarik edebilmek için, yok pa- sarihtir. 
hasına vermekten başka çare bulma Dünkü teşebbüs 
dıklan malları ile, açık l.11lduklan Türk Talebe Birliği diln bir miUng 
piyasaları istilA.ya başladılar. Kon - yapmak teşebbüsünde bulunmuştur. 
tenjan tedbiri, birçok ülkelerde oldu Mitingten maksat, Antakya ve Ts • 
ğu gibi, bizde de, müstacelen bu va- kenderunda intihabat esnasında taz. 
ziyet karşısında tedbir almak ve te- yik gören Türk kardeşler hakkında 
diye müvazenesini korumak memle- duyulan alakayı ifade etmek ve mua 
keti mali yıkımdan kurtarmak zaru- hedelere saygı istemekti. 
retmden doğdu. Hükumetimiz bu mitingi münasip 

Emniyet şartlarını haiz yeni görmemiştir. Hükumetin düşüncesi 
çok haklıdır. Fransa dost bir mcm • 

bir rejim lcketlir. Aramızdaki ihtilaf nihayet 
Bugün birçok memleketlerde bu bir anlaşmamazlık mahiyetini geç -

sistem doğduğu gibi yaşıyor. Bizde mez. !ki memleket arasında bu me-
hükfımet, sistemli mesaisi ile, Türk sele üzerinde zaten konuşmalar olu-
milletinin milli korunması ve ekono- yor. Her işte ancak haklı talepleri 
mik kurulması için bütün emniyet terviç ve müdafaa eden ve bugüne 
şartlarını haiz, yeni rejime varmış bu kadar çizdiği her gayeye muvaffa -
Iunuyor. Yeni, "Türkiye genel ~~h.~ - kıyetle varmış bulunan inkılap hükfı 
lat rejimi,, , kısaca G. I. R., gudum 

1 
meti, Antakya ve Iskenderun mese-

Iü ekonomi politikamızın, milli faa • Mac!rit önüncle fanklı ôsiler lesinde de hiç şüphesiz muahcdeye 
liyeti müdafaa ve himaye prensiple- [Üçüncü sayfamızda mühim tafsilat bula "aksınız.] tam saygı temin edecek ve Türkün 
rimizin bir silahı, muhtelif devletler hakktnı koruyacaktır. 
le ticaret anlaşmasr müzakerelerimı- • Bu kadar nazik bir siyaset mese· 

zin teknik bir pazarlık vasıtası hali- ]u··rk - lngiliz bahrıy'ı eieri lesinde son söz elbette hlikflmctin • 
ni almış bulunuyor. Ana prensibi, dir. Hükumetimiz: "Ben milletin hak 

l 

Türklerile de de kalmadılar. Hatay 
oat ve Yakın u ı 

arasındaki birr ~. nsur ar 
ta.z "kl . ıgı ve tesanüdü, zulüm 

v~ yıl ken neticesinde, muhkem 

Türkiyeye girmesi lazım ve girebi • lannı müdafaa ile meşgulüm. Millete 

lir her şeyin, miktar tahdit edilmek- M a 1 tada ç o k sa m ı· mAı karşı bütün ağır mesuliyeti üzerime 
sizin, ithaline imkan vermek ve bu [Arkası 10 uncuda l 
suretle umumi mübadele ve faaliyet 

Mtsrr Boıveki/i Nafıos Paıa 
Kahircdcn bildirildiğine gcire y,ıkında M> 

sır: _Tµrkiyc arasında hır dostluk muahe
dcsı ımzalanacaktır. Tafsilat üçıincii sayfa
mızdadır. 

bır ha e oyınıya hiznıet tt·ı 
H ta Tür e ı er. 

a y klerile dost uns•ırlar da 
istiklale l~yık, olgun ve şuurlu b.' 
kütle teşkıl ettiklerini, Suriye intih: 
batına he~ tazyıka rağmen karışma
mak suretıyle bütün dünyaya göster
diler, 

hacmini arttırmaktadır .. 

Bağlı listeler 
G. I. R.'e bağlı olan listeler şunlar 

dır: 

S listesi - Bu listede herhangi 
memleketten, miktar tahdit edilmek
sizin girecek mallar vardır. Smai ip 
tidai maddeler, umumiyetle bu liste 

• • • Çürük bir iddia dedir. Türkiye umumi ithalatının 

B tr taraftan da Antakya ve ls- Y'Üzde 5,5 ğu bu listeye girmektedir. 
kenderun hakkında Fransa Kl. listesi - Türkiye ile klering an 

ile notalar teati ettik. Fransa, An - laşması veya benzeri anlaşma mev -
kara anlaşmasının Suriye namına ya- cut memleketlerle, ticaret müvaze -
pıldığı iddiasına dayanıyor. Nota • nemizin devamlı ve ehemmiyetli nis 
nıız, tarihi ve hukuki hakikatlerin ha- bette aktif kaldığı memleketlerden, 
ticindeki bu iddiayı kökünden çürüt- miktar tahdit edilmeksizin girebile
nıüştür. Türk harici siyasetine has cek mallan ihtiva ediyor. Türkiye, 
olan açıklık ve dürüstlükle Fran.saya umumi ithalatının yüzde 62,5 ğu bu 
diyoruz ki: "Bu iddia, anmızdaki listededir. 
!Xıuahedeleri bir taraflı olarak boz- V listesi - Muhtelif Yekaletle7in 
!Xıak mahiyetindedir. Bunda ısrar müsaadesiyle girebilecek mallan ih -
ediyorsanız biz de kendimizi serbest tiva ediyor. Türkiye umum ithalatı-
1.ddediYoruz. Bu takdirde bizimle ce- nm yüzde 11,5 ğudur. 
tıubunıU7.daki arazi arasında tahdit A listesi - Ticaret anlaşmalariyle, 
edilrnış bir hudut yoktur. - Oturup istihs~l e~ilecek karşılıklı menfaat 
bunu konuşmak icap eder. Yok ıs- c ası uzerınden, ayrı ayrı memleket
tar etıniyorsanız karşı kar~;ya~eç~· LE::~, v.; anlaşm~lara bağlanacak h.u -
Uın Ve bütün meseleyi gerJe~ b. • ~stelerle ıthal hakkı verilebile-

[Arkası 10 un da] " __ [Arkası 10 uncuda] 

~· 1 t,_ . .. . · , . . ---. •. ~ .. "' ....,....--

ve hararetli 
tezahürat yaplldı 

Valetta, 21 (A.A.) - Anadolu Ajansının sureti mah
susada gönderdiği muhabirinden: 

Bugün. iki donanma subayları arasında Jrnrşdıklı ziya
retler ile geçmiştir. Akşam Amiral Sir Dudlt::y Pound ev
velii bir koktey partisi ve sonra Amiralimiz şerefine sa
hildeki sarayında büyük bir ziyafet vermiştir. 

l 
Bu ziyafette amiraller ile filo ku -

A 1 n J On ~andanları ,kurmay başkanları ve re-m a - a p fıka.ları hazrr bulunmuşlardır . 

k R Zıyafetten sonra amiralimiz Valet-ittif a 1 ve us ya ta O~rasmda şereflerine Verilen ga. 
la rnusameresinde İngiliz amirali ile 

Londra, 21 (Radyo) - Mos~ova birlikte hazır bulunmuş ve müsame -
hükumeti Al:ııa~~a ile Japonya ara- reye büyük üniformalariyle subayla
sında yapıldıgz soylenen anlaşma. co· nmız da gitmişlerdir . 
layısile Tokyo hükumeti nezdin.ie Diğer taraftan efrat da mihman -
bir teşebbilste bulunmuş, ve Japon- darlariyle şehirde dolaşmışlar V9 cf ~ 
ya hükflmeti tarafından vuku bnlan nemalara götürülmüşlerdir . 
beyanatın memnuniyete şayan olma İ . . . . . 
dığmı anlatmış, bu yüzden Japonya ngılız mısafırpeı ~erlıği 
ile Sovyet birliği münasebetı ... -;11in w. Dost memleket df\n(t;cileri en büyü
uğnyacağı bozgunluğa işaret etmi~- günden en küçü~u.e kadar an'anevi 
tir. lArkası 10 uncıf.a] 

Yarın "TAN'; sütunlarında 

AL TIN KARTAL 
Şehzade · Hal ilin Macerası 

o~manlı HiıA~metirıtn ilcinci Hülcümclan Or~un Beyin oğlu 
{Halil Bey), forsan/ar tarofmclan esir edildi. (Foça) ya gö

türüldü. 
Orhan, bütün gcr}'retlerine rağmen, oğlunu kurforamodı. 

Bizans imparatoruna müracaata mecbur kale/,, 

imparator, Şel:ıaclf:yi kurtarmak için muhtelif teşebbüslere 
giri§fİ. Bu mürıa~ebetie, kendisi de birçok macf:rrı geçirdi. 

r' c ~ihoyet, çok bürüA m_üşk~lôt ~e ağır şerait aftmda, Şeh
ıacleyı esaretten hala) eftı. Bııans a getirdi. 

imparator, bu genç Türk Şelııaclesine on 10,ınd ,_ . ,_ 
ı. • t cJ' v ı. ·ı Ş :ı a,.., 1111ınr vermc11. ı~ e '· e 11m 1 e elııoclenin namzet/" v • I ... 

ıqmı ' an elti 
. Bu Zengin ve Heyecanlı M . 

Yarın "TAN" S" acera 
uh1nlar1nda 
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Ankara Mektubu 

Yeni nüfus kanunu 
Projesine mühim 
Esaslar konuluyor 
A nkara, 19 (I-Iususi muhabirimizden) - Dahiliye 

Encümeni, Nüfus Kanunu projesi üzerinde çalış-
malarına başlamıştır. Devlet Şurasının da tetkikinden 
geçen proje, nüfus işleriınize yeni ve modern bir şekil 
verecektir. 

Projenin mucip sebepler l den beş liradan yirmi beş liraya ka
layihasrnda kanunun hazır- dar para cezası alınacaktrr. Bu müd
lanılmas · · l l . 1.. detlcr bittikten bir ay sonraya kadar 

ı şoy.lcce ıu asa b'ldi 1 ·k· · 1· k 
d

'l k d' ı rmez erse ceza ı ı mıs ıne çı a-
e ı me te ır; rılacaktır. Ondan sonra haber verir-
"- Memlekette nufus vakalarını lerse para cezasından başka ınahke

günü gününe kaydettiren bir itiyat melerde bir yıla kadar hapis cezası 

bir içtimai disiplin meydana gelinci - verilecektir. 
ye kadar kuvvetli müeyyedelere da- Soyun düzeltilmesi, evlatlık edin
yanan ve kuvvetli takipleri istiyen me ve evlatlıktan ı;ıkarma vak' ala
kanuni hükümlere şiddetle ihtiyaç rını vak'tinde bildirmiyenlerden beş 
"'ardır. Bu ihtiyaçlar karşısında ye- lirdan yirmi beş liraya kadar ve müd 
ni nufus işlerini tanzim edım ve lü- deti iki misli ge<;irenlerden on lira· 
zumlu müeyyedeleri veren y-mi bir dan elli liraya kadar para cezası alı-
kanun layahası hazırlanmış~ır. " nacaktır. 

••.. Herkesin doğıım kdğıdı 
•....... .. ofocak .... 

Projenin ilk maddesine gföe, 
her Türk Türkiyede devamlı 

bir ikamet yeri göstererek, kt.ndini 
o yerin nufus kütüğüne yaz lırmağa 
ve bir doğum kağıdı almıya mecbur 
bulunmaktadır. 

Devamlı ikamet yerini d;ığiştire!l

ler on gün içinde yeniden !·e ıdilerini 
yazdırmaya ve elindeki doğum kağı
dına şerh verdirmeye mecburd •rlar. 

Nufus kütükleri kaza esa."iıt tizerin 
den tutulacaktır. Nufusu on binilen 
fazla olan kazalar nufus kütüğü mm
takalarma ayrılacaktır . 

Nufus memurları, memııriyetleri 

dolayısile ailelere ve fertlere ait ol
mak üzere öğrenebilecekleri halleri 
gizli tutmaya mecburdurlar. 

Bu kanun ile nüfusa taallük ed<!n 
şahsi haller sicilli nizamnamesinde 
yazılı hükümlere aykırı gidenlerden 
beş liradan elli liraya kadar para 
cezası alınacaktır. 

Nüfus dairesine bildirilmemiş do
ğum, evlenme, göçme vak'alarını ha

ber verenlere alınacak cezanın yarı

sı, hiç bir merasime tbi tutlmaksızm 

ve tahsisat aranmaksızın mahalli ida 
re heyetinin kararı ve vali veya kay 

makamın mucibiyle mükafat olarak 

verilecektir. 
Projeye, vazifesini vaktinde yaır 

mıyan veya suiistimal eden memur
lar hakkında da birçok cezai hüküm

ler konulmuştur. Bilerek başkasınrn 
doğum veya evlenme kağıdını kulla
nanlara iki yıldan beş yıla kadar ha

pis cezası verilecektir. 

T A N 22 - 11 

GENÇLER 
ŞARKA 
ÇAGIRILDI 

Erzurum Use~i nden Yeti şen· 
ler Cemiyeti, yıllık kongr;sini 
dün Halkevinde yapmıştır. 

Toplantıda Üciincü Umumi 
Müfettiş Tahsin Uzer de hazır 
bulunmuştur. Kongre açı 1 ma
dan evvel, Tafısin Uzer talebe 
ile konuşmuş, gençleri şar~a 
davet etmiştir. Tahsin Uzer, 
bilhassa şarkta gerek insan, 
gerek hayvan sağlığının çok 
ehemmiyetli bir İ§ halini aldı

ğını, 8 vilayette 6 eczaııe, 69 
doktor, 8 baytar bulund!Jğur·U 
anlatmış, Bayburita açılan or
tamektebin mur1llim buluıı~

maması yüzünden kapatıldığını 
söyliyerek hi.ıkumEıtin bu İ§i 
kat'i olarak !ıalledeceğini il~

ve etmiştır. Tahsin Uzer, Van 
gölü kenarında bir üni "ersite 
açılacağını söyliyerek söı.leri

ne nihayet vermiştir. 

Bundan sonra talebe;· yurt 
açılması İ§inde Tahsin Uzerden 
yardım rica l'tmi~ler, o da bu 
İ§le yakından alakaddr olaca
ğını vaidetmiştir. 

Bundan sonra kongre agıl

mış, yıllık çalı~ma raporu 
okunduktan sonra idare heye
ti intihabına başlanmıştır. Ne
ticede, Zekeriya T anselin reis 
bulunduğu id.:ıre heyeti tekrar 
seçilmiştir. 

Erenköyündeki feci 
cinayeti kim işledi ? 

Katiller iki kişi 

.. Zavallı Kadının Para İçin 
Oldürüldüğü Tahakkuk Ediyor 

Erenkoyünde bir l~adının feci şekilde o1dürulmesi ile 
neticelenen cinayetin içyüzü dün aydınlanmıştır. 

Bu işle meşgul olmak iızere Erenköyüne giden Ü skü
dar Müddeiumumi nu~avini Orhan, dün de orada kalarak 
tahkikata devam etıni.~:tir. Aldığımız mah1rnata göre, 
hadisenin ta{silatı şud.ır: 

Hayvan ihracatı 

1 {~~.~~ ~r~c!ıı?.~~~~:ene 
koymak üzere iktisat Vekaleti bir 
proje hazırlamaya başlamıştır. 

, . Öldürülen kadın, köy 
muhtarı Hüseyinin kızıdır. 
Z 5 yaşlarındadır ve üç de 
çocuğu vardır. Kocası refi -
kasının namusundan kat'iy
yen emin old~ğu ıçın cina
yetin paraya tamaan yapıl
dığı noktasında ısrar etmiş

tir. 

Siyaset alemi 
F asta Milli Bir 

Mücadele 

B irkaç gündenberi Fasta millf 
tezahürler ve bu tezahürler 

sırasında hükumet kuvvetleri il• 

milliyetçiler arasında müsademeıer 

vuku bulmaktadır. 

Fasın Fransaya ait mıntakasınd& 

vuku bulan bu hadiselerin nıenşein • 
den bahsedenler bu meseleyi lspan· 

yada vuku bulan dahili harbin neti• 
celerinden sayıyorlar. 

Bu bakıma göre ispanya Fas mın· 
takası halkının General Frankoya 
iltihak ettikleri ve onunla birlikte 

çalıştıkları için yakında tam bir muh· 
tariyet kazanacaklar ve geniş bir öl• 
çüde yurtlarının mukadderatına ha· 
kim olacaklardır. General Franko 

Faslılara, gösterdikleri fedc:.' • ~lık 

ve cesaret mukabilinde bunu v!det• 
miş bulunuyor. ispanya Fasının ya• 
kın istikbalde bu vaziyeti ihraz et

mesi, Fransanın Fastaki tabeası ü • 
zerinde tesirini göstermiş, ı:ıunların 

milli hislerini kamçılamış ve ayni 
hakları kazanmaya çalış.mak için v .. 

Bu cümleden olarak ilk defa Mer

sin ve Karsta kurulan hayvan bor -
salarının çalışma şekline ait karar -
name çıkmıştır. 

Hüsniye aile muhitinde zen;5ince sile teşkil etmiştir. Fransa ~ında 

Memleketimizde 15 milyon baş sı-

1 ğır, ve üç milyon kadar koyun bu • 
lunmaktadır. 

Kasaplık hayvan ihraç etmek ba • 
1 kımından memleketimiz, komşuları 

1 

arasında iyi bir mevki almaktadır. 

Kars ve Mersinden başka yeni borsa

ların kurulması da mütasavverdir. 

Son Bahar 
Zer'iyatında 

tanınmıştır. Kocası Seyfettin, bu şüp vuku bulan hadiselerin sebebi bu • 
he üzerine para sakladıkları şilteyi dur. 

yoklamış ve içine konan çıkını yerin· Bu bakıma göre Faslıların l9pan

de bulmuştur. Rafta çocukların o- ya dahili harbinde bol bol harcan • 
yuncakları arasına konan 30 lira da maları pahasına Fasın en büyük kıs

yerindedir. Yalnız içint:e elli lira bu- 1111 nı teşkil eden Fas mııııtak~sında 

lunan cüzdan yoktur. mühim bir milli cereyan uyannıtf 

Cani ve yahut caniler evin ahır ka- bulunuyor. 

pısını açmışlar, ahır pencerelerinden Fakat Fastaki milli uyanıklığı yal• 
birisini kırmak suretile eve geı;nıiş - nız ispanya, mıntakasındaki Fashla-
lerdir. Hüsniyenin bu sırada sabura 
hazırlanmakta olduğu anlaşılmakta

dır. Bir tahmine göre de kapıyı çal
mışlar. Hüsniye çıplak ayaklarına 

lastik giyerek aşağıya kadar inmiş 

ve bir tecavüze maruz kalacağını an
layınca odaya kaçmıştır. 

rın menfi hareketlerine istinat ettir• 

mek doğru olmasa gerektir. 

Bir kere Faslılar, bütün Araplık 

alemini saran milll uyanıklığın ne • 
ticelerini görmektedirler. Mısır, Su

riye, Irak, Arabistan memleketleri .. Doğum kağıtlarını bütün resmi dai
relerde ve hususi işlerde ha~\ı kütük 
lerin ve a.na kütüklerin· yer:ni tuta
caktır. 
Doğum kağıdı ana kütüğün tutul

duğu nufus memuru tarafr:ıdan ve
rilir. Başka memurların bunları ver
tnesi yasaktır. 

Zonguldak 
Belediye 
Meclisinin 
Kararları 

Bugün 
Bütün 

Bert>erter 
Kapalı 

Fakat, acele ettiği için de lastiğin ıı in birer birer istiklallerine kavuşma 

Ziraat Vekaleti meteoroloii ersti - bir teki ayağında kalmıştır. Bununla ları, bu ülkelerde ikamet eden nıillet 
tüsünUn yaptığı tetkikata göre, bu yıl beraber kadının boynundaki dtmlar lerin silkinmeleri, kalkınmaları, mu• 

'"' sonbaharda zer'iyat işleri ge~en sene- alınmamıştır. Cinayet sessizce işlen

Gecikme 

sırlaşmıya çalışmaları, herhalde Fat 

lıların gözünden kaçmaıyıakta ve Fal 

lıların içinde bir hareket yapmakta 
' lere nazaran mıntakalar ara.;•ada ol- diği için çocuklar bile uyanmamışlar 

Doğum, ölüm, evlenme ve göçme 
vakalarının ana kütüklere yuılması 
11oy düzeltme, doğum kağıdı ve evlen
me kağıtları verilmesi, hiç bir res
me, pul ve masrafa tabi olmıyacak -
tur. 

Berberlerin hafta tatili 
yapmaları hakkındaki ka
nun, dünkü Resmi Gazete 

dukça farklar gösteren bir gecik ne- dı~kli müvazenesi bozuk olan ahret 
ye uğramıştır. Trakya, Marmara, lik Fatma evvelce her şeyi inkar et- idi. Fasta görülen milli hareketi bu 
Karadeniz sahil mm takaları ıh, Bo- tiği halde sonra: umumi hareketin bir kolu sav,... ... ,. 

herhalde daha tf,.,ğ,. .. oıur. 

• • . • T eltİJ ve murakabe . • • • 

Kaza nüfus memurları her va
kit kütükçüleri, katipleri tef

tiş ve murakabe altında bulundurma
ya ve nüfus işlerini bu kanun ve ni
zamname ve talimatnameler içinde 
düzgün yürütmeye mecbur tutulmak 

tadrrlar. 
Nüfus mtidürleri yılda en az iki 

defa bütün kazaları: müddeiumumi
ler yılda en az bir defa kontrolla 
mükelleftirler. Vali ve kaymakamlar 
nüfus işlerini sıkı bir teftiş ve mura
kabe altında bulundurmıya, işlerini 
muntazam yürütmiyenleri usulüne 
göre cezalandırmıya salahiyetlidir
ler. Mülkiye müfettişleri yılda en az 
bir defa nüfus dairelerini teftiş ede
ceklerdir. • 

Cezai hükümler: 

K anunda tatbik edilen müddet
lerde doğum, ölüm, göçme ve 

evlenme vak'alarını bildirmiyenler-

Zonguldak, 16 (TAN) - Belediye ile neşredilmiştir. Kanunun 
meclisi bugün son içtimaını yapmış- Resmi Gazetede intişar et
tır. Bu toplantıda sırt hamallığının tiği İstanbul Berberler Ce
kaldırılması, şehir suyu işi, belediye- miyetine bildirilmiştir. Ber
nin beş senelik imar programı mese-
lesi müzakere edilmiştir. Sırt hamal- herler yarın sabaha kadar 
lığı işi daha ziyade şümullü olarak kapalı olacaktır. 
müzakere edilmek üzere şubat içti- Berberler, ilk defa pazar 
mama bırakıldı. Su işinin de yakında tatili yapmaları dolayısile 
bir mütehassısa verilecek olan şehir bunu tes'ide karar verrrıiş
imar haritasile birlikte su projesinin lerdir. Ancak büyük bir pro
hazırlanması kararlaştırıldı. Beş gram hazırlanabilmesi ıçın 
senelik imar programına, şehir suyu 
pazar yeri, halinşası, parke veya as~ tezahürat gelecek pazar gü -
falt yollar yapılması, ve diğer bazı nüne bırakılnrn~tır 
mühim işler ithal edildi. Bunlardan 
en önemli olanları ilk senelerde ya
pilacaktır. Meclis Şubatta toplanmak 
üzere dağılmıştır. 

lstanbul 
Yolları 

Orman yangınları Belediye !stanbul caddele ~ ıin ve 
, yollarının yenilenmesine, taın; :ıeruıe 

Muğla, 20 (A.A) - Bu yaz orman ehemmiyet vermektedir. Bu sene zar
yangını çok az olmuş, orman sön • fında !stanbulda yeniden biqok yol
dürme teşkilatı yangınların söndü- lar yapılmış, birçokları da ta.mir edil-
rülmesine çok müessir olmuştur. miştir. 

T E K L i F E D i Y O· R U Z 
lstanbul ile Edirneyi birleştirecek 

olan büyük asfalt yolun Istan~ul vi
layeti dahilinde kalan kısmı da ta
mamlanmak üzeredir. 
Diğer taraftan şehrin ve vilayetin 

birçok yolları bu sene zarfın·ia esas
lı surette tamir edilmiştır. ----K~iik .. ;;;;~;- ... -

Kaybolan Sergi 

lu ve Kastamonu çevreleri:vle zer'i
yata tam vaktinde başlanamarrııştır. 

Ege mıntakasının ve cenutıi Anado
lunun bazı yerlerinde de vaktinde 
yağmur yağmamıştır. Ma<ı .,:ı.fih u-

mumi vaziyet iyidir. 

O ç Aylık Maaşlar 
Dul, yetim ve mütekaithrm üı:er 

aylıkl~rı birincikanun başın h veri -

lecektir. Tevziat sıra numar ı .·ile ya

pılacaktır. 

- Hanım sahura kalktı. Bu sıra
da Paşaköylü Süleyman 'le ı.rabacı 
Mehmet geldiler. Bunlar on be? gün 
evvel bir daha gelmişler, biraz "h=up 
hanrmflo.n pcı.uı. l:>Lenıışlerdi. Dün ge
ce yine hanımdan para istediler. Yok 
cevabını alınca Süleyman kamasını 
çekti hanımın başına vurdu. Beni de 
ölümle korkuttular. Sonra da kaçıp 
gittiler, demiştir. 

Cinayetin bu iki kişi tarafından iş
lendiği hakkında kuvvetli ipuçları el
de edilmiştir. Şu dakikada canilerin 
yakalanmış olmaları muhtemeldir. 

Eşyası Yok _ Gece yarmnclan sonra Parısi a/mağa çalı~ma.. Barlarda ne ah-
El ve evişleri sergisine gönderilen 

Ankarada büyük muvaffakıyet dişesi onların işçi adını verdikleri 
kazanmış olan bir sergi var. Kü- san'atk~r yetişmesinin kontrol al-
çük San'atlar Sergisi. tında bulunmamasıdır. 

Biz buna küçük san'at yerine Onlar san'atlarının ilerlemesi 
küçük san'tkarlar sergisi demeyi için gece san'at dersleri açılma~ı-

öaha yerinde buluruz. Çünkli ora- nı ve her san'atta usta çıkmak 
daki san'atlar değil fakat san'at- için muayyen bir imtihandan ge-
karların mali kudretleri küçükti.ir. çilmesiı1i istemektedirler. Esnaf 

Yüzde sekseni lstanbul san'at - cemiyetlerinin belki de bellibaşlı 
karlarının eserlerile :zenginleşen işi bu olabilir. Gönül istiyor ki 
bu serginin Ankaradan sonra Is· bu cemiyetler yalnız dahili seçim 
tanbula naklini veya Halkev1erin· veya nıerasirıı işleri gibi meşgale-
den birinde yahut Matbuat Cemi- lerden :ziyade bu noktalara ehem-
yeti Lokali gibi bir yerde teşhiri-
ni isterken bu san'atkarların bize miyet verebilirler. Acaba esnaf 
söyledikleri başlıca bir dilekten cemiyetlerini bu noktada faaliyete 
burada bahsedeceğiz. &eçirecek nizami bir teşebbüste 

Bu san'atkarların en büyük en- bulunulamaz mı? 

mallardan bir kısmının çalındığını, 16ksızca programlar olduğunu bilmiyor musun? 
bu yüzden ticaret odası ve Türkofi- ============================== 
se bazı şikayetler yapıldığı haberleri lt~kVıı•w..•~::r -:tt.==== .tı.O, H~M~I yalandır. Sergiye gönderilen bütün (\r"" 
mallar sigorta edilmiştir. 

Zabit Elbisesi Giyen 1··22ıkincit;;;-ı 
B. K d PAZAR 
ır a ın ... --·-... ---

Bugiinkü hava: KAPALI 
Balıkesir, (TAN) Cümhuriyet ma Hava raeat merkezlerinin tesbit ettiiine 

öre bugün lıtanbul mmtakasmda bava ka-
hallesinin Kahve sokağında 77 numa- ~alı' olacaktır. Memleketteki umumi hv
ralı evde oturan idris kızı Cemile • va vaziyetine ıelince; rü:ı:&ir şimalden ese-

cektir. Karadeniz frrtmah geçecektir. Ba-
den doğma Sabriye, birinci mülli - n mmtakalarda yağmur ihtimali vardır. 

zım elbise ve üniforması giyerek is- ........ Dünkü hava •.••.. _ . 
tasyon civarında gezerken yakalan- Dün hava ekseriyetle kapalı geçmiş, 
mış ve adliyeye teslim olunmuştın·. ya(mur çiselemiştir. Hava tazyiki 766,5, 

en fazla sıcaklık 11, en az 7 k:ıydedilmistir. 

11 inci ay 
1355 Hicri 
Ramazan: 7 

Gün: 327 

Güneıı: 6,56 - Oile: 
!kindi: 14,31 - Akşam: 

Yıtııı: 18,2'2 - lm:!lik: 

Kaam: ıs 
1352 Rumi 

9 lkinciteşrin 
12 

16,46 
5,12 

K11 Jdı Ki, Fas, istiklft.lini en sort 

kaybeden Arap devletleri arasında • 

dır. O kadar ki, Fas, istiklalinin ya• 

kın hatıralarını hala yaşamar.ta v• 

Faslılar bu hatıraları derin bir ta • 
hassürle anmaktadırlar. 

Fas milliyetinin bir kaynağı d• 
kendi tarihidir. Birçok şerefli hadi • 

selerle dolu olan bu tarihin Faslılar• 

birçok şeyler ilham edeceği ~üph• 

götürmez. 

Bununla beraber son milli harek .. 

tin derinliği ve eninliği hakkında 

henüz mal Cımatııııız yoktur. 

Bu hareketin doğuracağı neticelef 

hakkında mUtalea yürütmiye de h• • 

nüz bir imk!n göremiyoruz. 

ômer Rıza DOCRUL 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

D ah.ili.ye Vekaleti mahalli ida.., 
ler umumi müdürü Faik şeh

rimize gelmiştir. 

• • • 

N albantlarla alat ve ede,rs.tı 
ztırraiye tamircileri dlikkiJl -

lannı pazar günleri açık bulundurabi
leceklerdir • 

• • • 

H uekl hutanesl operatörü~~ 
nl Aksel mesleki tetkikatt' 

bulunmak üzere Al.manyaya gituıi' 
1 

tir • 
• • • 

•ı nhisarlar Umum müdür~ü~ : 
nün Ankara.ya nakli işı il1' 

bahara kalmıştır. Burada kalacak ...,~ 
murlar için bir kadro hazırıa11aeal' 
tır. 

• • • 

O çiincU Umumi Mttf ettiş Ttıfl~ 
Uzer, bu akşam AnkaraY" 

;:::: ___ .__._ - - - o art-"' 
-- - UUMO>--



mu kava 
nUz kırıl .... 9&,ı ... 
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1\11.fth.k:erri·eıerde 

Seksen Yaşında Bir tokadın ne büyük ha
Ağaca Çıkan karet olduğunu bilirim 
Bir ihtiyar 

Dün, Asliye Birinci Ceza mnhke
mesi bir ağaç kesme davasına bak
mıştır. Suçlu, Fatma ve Om~r ismin· 
de iki kişidir. Reis !srnail H:ıkkı, ev
vela suçlu F'atmaya sormuş':. ır: 

- Yaşın kaçT 
- 80, 85 var. 

miş .. Hoş o da bir iki kuru dal ke • 
mişsin. Ceza versinler diye mahke
meye getirdiler. Ne dersin? 

- Ne ağaç kestiğim var, ne de 
kestirdiğim. Şu halimle ağa·!a çıkma

ya bile takatim yok ... Hap kabahat 
&:ı yanımda oturan adamda... O kes
miş .. Hoş o da bir iki kuru lal ke
~rken yakalamışlar. 

78 yaşında olduğunu sövli ven O • 
mer, sorgusunda demiştir l<i: 

- Bay reis, bu kadının F:ocamus
tafapa.şada Cambaziye mal1..ı.llesinde 
bir kulübesi var. Ağacın dallan ku
lübesinin üstüne gacır gucur süıti.t -
nüyormuş, gece uykusunu kar,ırıyor, 
gündüz sinirlerini uyandırıyormuş. 

Beni çağırdı. Şu dalları kes, dedi. 
Ben de onları kestim. Zaten o dal'.ar 
da kuruydu. 

Fatma, bu sözleri kabul dmemiı?
tir: 

- Allahtan korkmadan ak 3akc.lın 
He yalan da söylüyorsun .. Ben mi ça
ğırdım seni? 

Vurmuş mu, itm iş mi ? 
Dün Fatih Sofular c.addesinde iki kilc;ük bir deli ile 

alay ediyorlar. Deli çocukların üzerine saltllnyor. Seyyar 
satıcılardan. biri deli ile başaçıkamryaca,i·uıı anlayınca 
çoı..:uklara bırer tokat atıp savmak istiyor. Fakat diğer 
bir satıcr onun çocukları dövdüğü zannile araya gir~ek 
isteyince tokadı o yiyor ve ağzından kan bosanarak po· 
lise gidiyor. \ 

Arada 
Tiryakilik 
Farkı Var! 
Ceketinin göğsünü sımsıkı kapıyor

du. Reis ,sordu: 
- Ne var koynunda?. , 
- Karakolda gördüler. Elbet size 

söylemişlerdir. Bırakın, burada da 
çıkartmayın . 

- Canını çıkar hele bakalım. Bir 
de biz görürüz. Ne olur? 

- Yok evlat, olmaz. 

Evvela hakim onları barıştırmak 
istedi. 

Davacı kabul etmed, 

- Bir tokatın namuslu bir adanı 
için, nekadar büyük hakaret oldu
ğunu bilirim. Muhakkak cezasını gör 
sün diyordu. 

Suçlu, inkar etti: 

- Ben onu elimle ittim, dövme · 
dim. 

Şahitler, tokadın atıldığını ~öyle • 
diler. 

SU<~lu, bu bir tokat uğuruna {25) 

lira ağır para cezası yedi. Yalnız 21 

yaşım bitirmediğinden cezanın altı· 

da biri indirilerek 20 lira 80 kuruşa 
Koynundaki rakr şişesiydi. Onu ve 200 kuruş mahkeme masrafı öde· 

dün akşam iftar vakti Nurosmaniy~ 
meye mahkum edildi. 

camiinin avlusunda muslukların yanı- """'"'_ .......,......,. 
na oturmuş rakı içerken yakalıyorlar. - -
Ve meşhut cürümler sırasında mah- ka. 
kemeye gönderiyorlar. - Neresi başka yavrum. Siz ona 

- Elbette sen ~ğırdın ya... Ak - Baba, sen oruç tutmaz mısın?. 
sa.çınla neye inkar ediyorau:ı? Allah- - Tutarım evlat. 

tiryakisiniz, ben de buna ... Farkı ne
remizde??. 

tan kork.. - Pc.-ki niçin rakı içiyordun, bu mü-
Suçlu, üç gün hapse mahkum edil

di. Yaşı nazarı itibare alınarak bu 

ceza tecil olundu . 
Müddeiumumi Ferhat, suc;lulara barek günde? 

ceza verilmesini istemiş, .ı h l:eme 

zaptı tutan memurların da şanit ola
rak çağmlmasmı kararlaştırmıştır. 

O halde ben de 
Kendi paltomu 
isterim 
Bir doktor muayenehanesine gidi

yor. Bekleme salonunda biraz otur· 
duktan sonra kalabalığı bahane ede 

rek çıkryor. 

O, burada gayet dervişane bir sual 
sordu : 

- Siz topta sigara içmez misiniz??. 
- İçeriz amma o başka bu baş -

İhtiyar, göğsünde sakladığı şişeye 
küçük bir çocuk sevgisiyle sarılarak 
çıktı. 

-- BUGüNf (JRK SİNEMASINDA-.. 
Zamanımızın en meehur arti~tleri tarafından yaratılan ve cörülmerniş bir 

muvaffakıyet kazanan 

Y EŞ i l D OMiNO 
En büyüle Franıız filmini, bütün Istanbul halkı gidip görmelidir. Baş rollerde: 

DanieUe Darrieux • Charles Vanel - Maurice Escande 
Bu filmi, DANlELLE DARRlEUX'nün şimdiye kadar çevirdiği filmlerin en 
mükemmelidir. ilaveten: Fran,;ızca EKLER JURNAL. Bugün saat 11 de 

TENZILATLI MATiNE 

Veremlilere Yardım 
Eyüp verem dispanserine gelen yar 

dıma muhtaç hastalara dağttılma:ic Ü· 

zere bir çuval şeker, bir çuval pirinç, 
50 kilo mercimek, 50 şişe balıkyağı 

hediye eden Profesör avukat !brahim 
Ali Erberk'e teşekkür edilmck:~dir. 

Eribe İçin 
Cll'tnhuriyet Halk Partisi K•ımkapı 

Kadirga semt ocağı üzerindeki salon

da dün akşam Altıok tem ;il grupu 
tarafından ilk kadın hava şehidimi:ı: 

Eribe için bir temsil verilmiş ve bir 

tablo gösterilmiştir. Kahranıa.:ı ~· :_ 
benin hatırası taziz edilmiştir. 

San'at Mektebi Mezunları 
San'at Mektepleri Mezu:ı J.rı Ce

miyetinden: 

Cerniyetirniz, her cumart 3si saat 
14,30 dan ı 1 ye kadar olan mesaisini 
şahsi müracaatlere ayırmıştır. 

Ölüm 
Merkez memurluğundan mütekait 

Bay İhsan müptela olduğu hastalık· 
tan şifayap olamıyarak vefat etmiş· 
tir. 

Cenazesi bugün Laleli cad i ~sindeki 
27 No. lu evinden kaldırılarak ikindi 
vakti Valide camiinde namazı kılın
dıktan sonra Silivrikapıdaki aile kah 
ristanına defnedilecektir. 

Taksim Maksim Tiyatrosunda 
HALK OPERETi 

Bugün matine: 16. Siıvare 21 de 
PlPlÇA 

Büyük Operet 

MEŞHUR DUNY A TENORU ,,. 
.J E AN K 1 E P U R A'n ı n 

Ask Giinesi 
( 1 m Srm nenschei n) 

Filmindeki musiki tekamülatr hiçbir filmde görülmemiştir. Bu filmin 
mevzuunun güzelliği, Mizansenir. lüks ve ihtişamı ... Tuvaletlerinin 

zenginliği itibarile bu hafta bütün Istanbul halkını 

SARAY SiNEMASINA 
' 

Koşturuyor ve seyircileri gaşyediyor. ilaveten: FOX JURNAL 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine. ,. 

Yarın ak$aın Y · ILDIZ Sineması 
MARGU ERlTE MO RE NO 

ve LU ClEN B A R OUX'yu 
fevkalade komik ve eğlenceli bir vodvil olan 

ERKEK HALA 
kahkaha, neşe ve şataret filminde takdim edecektir. Yarın 

herkes Y f L O 1 Z sinemasında olacaktır. 
yerler evvel :len aldrrılabilir. 

akşam 

Bugün ve yarın son matinesine 1 
!<adar Qrace Moore'un Margarita'sı ••••••~ 

- Pompeinin Son Günleri ~ 
Tarihi ve büyük mizansenli muhteşem film 

Önümii-zdeki Çarşambadan itibaren 

MiLL! ve AZAK 
ŞEHiR TiYATROSU DRAM KlSMI ~- Her iki sinemada birden başlıyacak 

Bugün 20,30 da 
VE 

15,30 da 

l'llllllllllil\lll\ 

11\\1 ... I\\ ı11 AYA K T AK IM 
A R AS I N DA 
KOLTUKLAR: 50, 

:ıııı ıı ıı 

ŞEHiR T iYAT ROSU Operet Kısmı 

ı ıııııııııııı ı ıı 

l · 111 . ..111 

111111111 

Bugün 
20,30 da 

VE 
15,30 da 

' 1 4 S K A R A 

" ,.. A 

Bugün SAKARYA (Eski Elhamra) sinemas ında 
Görülmemiş bir muvaffakıyetle gösterilmekte olan ve sehhar yıldız 

JOAN GRA W F ORD 
tarafından· emsalsiz bir surette yaratılan 

Dilediğim Gibi Yaşarım 
kısmen Korfu ve Eğe adalarının şayanı hayret muhitinde çevrilen 
neşe, aşk ve füsun saçan Fransızca sözlü filmini görmekten kendinizi 

~-• Ilı alamıyacaksınız. Bugün saat 11 de tenzilatlı matinP •••F 
Z U R K A ,, filmini yaratan 

POLA NEGR i 
PEK YAKlrtDA En son ve rtEF .s ROLUrtDE 

MOSKOVA ŞANGHAY 
Kalabalığın farkına varmadığı bu 

çıkışı yalnız hademe görüyor. Çün -
kl.i, müşteri ceketle geldiği muaye
nehaneden doktorun portmantodaki 

paltosile gidiyor. 
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- Evet, diyordu. Bu paltoyu yan
lışlıkla giymişim. Ben de pallomu is
terim. Orada bıraktım. 

Doktorun vekili: Paltonun müek -
kiline ait olduğunu ve başka bir pal
t o bulunmadığını iddia ediyordu. 
Duruşma suçlunun sabıkasının so 

rulması için tehir edildi. 

Salahaddin Bey güldü: 

KORKUSUZ KAPTAN 
Seanslar: Saat 11 - 2 . 4 ,15 - 6,30 .-~EK ve ~ ~ ~ LE K Sinemalarında birden 

ve geceleri 9 dadır ~ ~"' .1 ~ Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

"Canım, benim oynamadığımı sen de bilirsin!" 
Hilmi Bey: 
"Oyun deyip te büyütmeyin beyefendi, şunun şu-

rasında maksat eğlenmek! .. Ne vereyim?" 
Kuyucaklı Yusuf 

uzattığı bir avuç parayı eliyle ve bitikn bir tavırla 
iterek: 

"Yeter!., dedi. 
Yerinden kalktı ve kalkarken iskemleyi devirdi. 

kapıya doğru bir kaç adım gittikten sonra döndü: 
',Size borcum ne kadar?,, Salahaddin Bey önüne bir gümüş çeyrek çıkardı: 

"Şuna bir dokuzlu verin!" 
Hilmi Beyin elleri sür'atle işlemeye başladı ve bi

raz sonra dokuzlu Salahaddin Beyin ötıüne düştü. 
Hilmi Bey derhal cebinden bir çeyrek çıkarıp ata· 
rak: 

"Buyrun ! Kağıtları da alın, şimdi siz vereceksi-
niz!" dedi. 

Yarını saat kadar sonra oyun kızışmış, sesler ke
silmiş, çehrelerden tebessüm giderek onun yerine 
bir heyecan ve hırs ifadesi gelmişti. 

"Bir papaz, iki lirayal" 
"Bir üçlü, fitimize ! ,, 
Gibi sözler işitiliyor ve çabuk çabuk, biribiri ar

kasından yere atılan iskambiller acayip hışırtılar 
çıkarıyordu. 
Masanın kenarına konan ayaklı bir lamba sarı 

ışığını ancak oyuncuların halkasına veriyor ve od.a
nın diğer tarafları sessiz bir loşluğa dalıyordu. Masa
nın kcn:ırındakilerin iri gölgeleri duvarlara garip ve 
kocaman mahluklar gibi mübalağalı hareketler yıı

pıyordu. 
Köşedeki camekanlı duvar dolabının ön sahanlı

ğında birkaç kadeh, yarım karafa rakı, biraz pastır 
malı yumurta ve biraz da turşu uzun zaınandxr el 
sürfümcden bekliyordu. 
Bır müddet evvel oraya kadar gidip bir kadeh 

atan, sonra meze dolu ağzıyla tekrar masa bıtşına 
gelerek oyuna iştirak eden keyif ehillerinde pek yer
lerinden kımıldanacak hal kalmamıştı. 

Birdenbire sararan çehreleri, titriyen ellerile acı

nacak bir hal almışlardı. Kağıtları tararken yarısını 
clöki.lyorlar, tekrar toplayıp karıştırıyor ve bu sefer 
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de ~'an!ış birisine kesmek için uzatıyorlardı. 

İkide birde elleri ceplerine gidiyor, karılarının çe
yiz getirdiği güzel örme keseler çıkıyor, ve yine eller 
titriyerek içinden para alınıyordu. 

Hulfısi Bey ile diğer iki avukat pek fazla ziyanda 
değillerdi. Kendileri büyük söylemiyorlar, büyük söy
li.v~ne de kağıt açmıyorlardı. Ceza reisi de biraz faz
la içeri kaçmış olmakla beraber şimdilik olduğu yer
ile duruyor ve daha fazla vermemeye çalı)lıyol'du. 
Asıl zararda olanlar Hilmi Bey ile Salahattin Beydi. 

Salahattin Bey rakının tesiriyle kendini şaşırmış, 
cebinleki bütün parayı verdikten başka Hilmi B~ye 
de elli altın kadar borçlanmıştı. Hiç kendini bilmez 
gibi oyr;uyor, bütün acemi kumarbazlarda görüldüğü 
gibi asabi ve çılgın bir oyunla talii kendine çevirmek 
istiyordu. Bir kere kaybetti mi ikinci defa demin 
kaybettiğinin iki mislini ve üçüncü defa ikincide 
kaybet'.iğinin iki mislini koyuyordu. Böylece ziyanı 
aklı başında olduğu zaman düşünmekten bile korka
cağı bir miktara çıkıyordu. 

Bı.ittin parayı alan Hacı Etemdi. Yüzünde cidJi bir 
ifade ile ve asla konuşmadan para sürüyor, yahut 
kağıt yapıyordu. önünde çok bir para yoktu. Bu 
oyun:ı• k8zanılan paranın ortada tutulması şart ol
madrğı !çin Etem aldığı sarı liraları cebine koyuyor 
ve önuııue bir kaç mecidiye bırakıyordu. 

Hilm' Bey de hiç sesi. çıkarmadan, dudaklarının 

kenarmda donup kalan kibar bir gülüşle kaybediyor 
ve Salahattin Beyin önil boşalıp zavallı adam bitkin, 
sarı bir halde iskemlenin a.rkalığma yaslanınca: 

".Ben vereyim beyefendi!,, diyerek önüne bir avuç 
lira koyuyordu. 

HulfüJi Bey ve diğerleri (ceza reisinden maada) bu 
işte bir sakatlık olduğunu sezmiş gibiydiler. Fakat 
ortada gözle görülen bir şey olmadan üstüne belayı 
davet etmek doğru değildi. Şimdilik oldukları yerde 
tutunabilmeyi kar sayıyorlardı. Hiç birinde sarhoş-
1:.ılı:tar. eser kalmamıştı. Hulsi Beyin gözleri Salahat
tin Beye merhamet ve imkansızlık içinde bakıyor 
ve Hilmi Beyin gözlerile karşrlaşmamıya gayret edi
yordu. Bir şey yapmıya imkan yoktu: Oyunu bırak
mak tekliflerini Sal8.hattin Bey şaşkın fakat sert bir 
el işaretile reddetmiş ve Hilmi Bey de: 

"Bırakın canım, oynasın Beyefendi!! Belki çıka
rır. B'Jk, biz de zarardayız, yarım mı bırakalım oyu
nu?,, diyince herhangi bir şey yapmak büsbütün im
kansız olmuştu. 
Lambanın sarı ışığı altında kaymakamın yüzü ol

d..Lğ i.mdan daha uzun görünüyordu. Gümüş gibi be
yaz saçlaIJ demet demet şakaklarına dökülüyor ve 
kirlı bir renk alıyordu. Sakalları bir kaç saat içinde 
uzamış, uzun parmaklı ellerinin üzerinde mor da
marlar peyda olmuştu. !çerisi ve kenarları kanlanan 
gözleıi etrafa bakıyor, fakat hiç bir şeyin farkında 
değilmiş hissini veriyordu. Bakışları bir kaç kere, 
kendisine sitemli gözlerle bakan Hulusi Beye tesadüf 
et.ti. Rengi kaçmış dudaklarının kenarında şaşkın 
ve manasız bir tebessüm belirdi ve başını çevirir çe
virmez derhal silindi. Oyun sabah ezanları okunur 
ken bitti: Salahattin Bey kendisine Hilmi Beyin 

Hilmi Bey masanın üstündeki tütün paketini aldı, 
arka tarafındaki dağnık rakamları topladı ve: 

"Üç yüz yirmi lira!,. dedi. Sonra hafif bir tebet
&Umle ilave etti: 

"Ehemmiyeti mi var, Beyefendi, kumarbazın ku
marbaza senede beş kuruşu bile geçmezmiş; bir güD 
yirıe toplanır telafi ederiz.,, 
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Salahattin Bey ertesi gün vazifeye ancak öğledeD 

son•·a gidebildi. Yüzü hala sarı ve traşh idi. Evde Şa.· 
hinde ile şiddetli bir kavga yapmış ve zihni büsbUtiiD 
karışmıştı. Dairede avukat Hulusi Beyi kendisini 
bekler buldu. Hazin hazin gülerek: 

''Gorünmez kaza işte buna derler iki gözüm ... ,, de
di. 

"Dura<!ak zaman değil. İşin çaresine bakmalı!,, 
"Çaresine bakılacak tarafı mı var? Elimdeki zey

tinliği sa.tsam ve bir senelik maaşımı kırdırıp bun• 
ilave. etsem yine yetmez; 320 altın bu ... Bitti Hutüsi 
Bey, her şey bitti. Düşün ki buradan tası tarağı toP" 
layıp gitmek bile mümkün değil, burada kalıp sefil 
n kepaze olmaya mahkumum. üç senede, beş seno
de, elbet ödemeye çalışacağız!,, 

ie<eri eshabı mesalihten birkaç kişi girdiği için s~ 
zU kestiler. Kaymakam birdenbire bunların arka.sırı· 
da Hacı Ethemin yUzUnü görür gibi oldu ve şaşırdJ. 
Ethem diğerlerini iterek öne doğru sokuldu ve kaY .. 
m~kamın önüne bir kağıt sürdü. 

Salahaddin Bey kağıda bir göz atınca sapsan oldlJ: 
eli titremeye başladı. Yavaşça sordu: 

"Neden icap etti bu !o 
~Arkam vsrJ 



22 -11- 9~6 

TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

Ta.n'rn hedefi: Haberde. fikirde, 

herteyde temiz, dürüst. samimi 
olınak. kariin gazetesi olmaya 

ça.htmaktır. 

Eonün Meselel~r~ 
Milli Sayin Eseri .• 

çat&Jağı.ından kalkan ilk tren, kö -
rnür ~ iiklü olarak, dün Aııkaraya gel

di. Böyle hadiseler, şimdi, Cümhuri -
yetin 14 Uncü yılında, basit bir gaze
te haberi tesiri yapıyor. Birinci Cüm. 

buriyet yılı politika adamlanndan ço

ğunun kanaati 1 e, eğer dışandao pa

ra yardımı olma.ı.sa, AnkaradakJ de

miryolu ra~·ıarmı bir kan bile ileri 

uzatmak i.deta hlr cinayet olacağı idi. 

Maaş \•ermek için hukuk satarak, ek· 

meğin ununu Amerikadan getiren Os

manlı misali henüz uzak değildi. 

1936 da Türk ra.~, Zonguldak hav. 

Z&Aınm kömiirünU Dfyarbekire taşı -

YabUi~·or. 1926 da lç Anadoluda kö

mür, bir imkinsızhktı: Bugün buğda

Ynnız kadar yayılmıştır. Yann, kö -
tnilr politikamız, demlryol politikamız 
kadar munffak oldulu zaman, mUUi 
t letrne, onu buğdayla ödenir hale de 
getirecektir • 

Garp medeniyetinin nrhğma, kö

mür dumanı Ue elektrik ışığmdan da

ha iyi delil ne olabilir! Milli ekonom· 

Ya. \·e in a da\·amrzla, Anadoluyu en 

hakiki \'ahdete, yani medeniyet ve 

menfaat tezatsızlığma doğnı götür • 

mekte~iz. Ekmeğini yediğimiz Türk 
köyünü. kömürle untacağız. lç yolla
nnu.z, el.ferler için biraz za.rarlı olea 
da. gübre yerine benzin kokacaktır. 

Kayseri \'e Turhalda boca, Ell:ılz 

•e Dil arbeklre ray üstünde giden ma. 

den kömürü: Bu ha)al, on sene önce, 

bu cUmlP11in hemen yukan•ında söy • 

l~iğimlzden daha az inanılır bir ~Y-
4'1. Pek az zaman ıonra mllli demirin 
rna.ınuııcA,._t '"111 raylarla Ka.rabük
te.n E:rzuruma götür~flk, ,, •pılması
na batla.nan Emınım binalannı, 
Türk körnürUnün ııcak 181dığı milli 

radyatörlerle rsrtaca"- Ravlanmı:r:Ja, 
b """ • azı yerlerde, ldet.a iptidai hilkat hali 

Yirnıtncl ll.llftn otuz altıncı senesine 
ka,'U uyor ! 
88Ybnııi ıeveUm: GUı;Jüğii nlsbe-

Jtiııde btiyijk obnl13tur. MunffalayetM 
er1 ... ı.1_ 
··~ Şevki Ue tecrübelerimizin 

layrnetı, bu sayln hızını büsbütün 

arttınnanıııa, bu d.)i daha 1~1 teşkl-
litıandınn . 

amım yardım edıyor: 
9ts ile 36 Türkiyelerinin farkı, bu

IÜn tesbit ettiğimiz on M'nellk farkla 
ll'lukayfJ8e bile edllmlyecektlr. Ke • 
Dıafüıt Aulhü müdafaa edelim: Bu 

Dlfllllleket' neff!tl alabilmek l~ln, onu 
nice aaırlar beldernl§tlr. Ayni zaman. 

da, bir 08man1ı ıulhünün istense de 

il.eden mümkün olanuyacağını düşü • 
nelim: Bizlnı d.y ,.e ıulhUmü.zün ma _ 

•unluğu '.l'tirk kablHyetlerine bu _ 
dutsuz imanımızla, kuvvetimize ve lfl
refli mUdafaamıu herkesi inandır • 

DUJ olma.mızın eseridir. - Ulus. 

Falih Rıfkı ATAY 

TAN 

Köye Işık 
Taşıyacak 

Köylüler 
Yepyeni ·Bir 
Yo.un Yüze 
Yakın Y o!cusu 
Yetiştirilmiştir! 

l ürk halk edebiyatı
nın en güzel ve can

lı eserleri köylerden gele
cektir. 

Türk köyü, az bir him
metle yetişe~ck yam~m 
cevherlerle doludur. 

Bu kanaatlere Ankara 
Halkevi sahnesinde bir o
yun seyrederken vardım. 
Oyunu ya:tanlar, köyler
den toplanan ve kendi 
köyleri için öğretmen ye
tişmek üzere Çifteler çift
liğinde bir kurs geçiren 
gençlerdi. Tertip edenler, 
rejisörlük edenler, oynı
yanlar yine on:ardı. 
B8'ından sonuna kadar açık a

ğızla seyrettim. Mübalağa etmiye
yim ama, bugüne kadar Türk sah
nesinde bu kadar canlı bu kadar 
hareketli, bu kadar tabii ve güzel 
oyun görmedim. 

Köy çocukları kendi köylerinin 
köy odasındaki iki saatlik tabii ha
yatlarını oynadılar. Fakat her
hangimizi sahneye koyup: "Haya
tın iki saatlik tabii halini yüzlerce 
kişi karşısında oyna!,, diyin de ba
kın ne kadar gayritabii olabiliriz. 

Bu köy gençleri sahneyi ve yü&
lerce seyirciyi tamamile unutmuf
lardı. Bize bir köy odasında neler 
konuşulduğunu, nasıl konusuldu
ğunu, bir işe ne suretle karar veril
diğini, nasıl eğlenildiğini en tabii 
,eklinde gösterdiler. Seyircilerin 
hepaı bu kadar tabii ve hareketli o
yunun zevkine varmışlardı. Her 
sözü, her hareketi aHi ka ile, içten 
kopan alkışlarla takip ediyorlardı. 

N e canlı tipler bulmuşlardı: 
köy muhtan, çalışması sa

yesinde zenginleşen, fakat ağa sı
fatını hakir bulan uyanık köylü, 
her işe aksilik eden menfi ruhlu 
tip, çoban diye iş bulmak f çin bir 
kaç davarla Erzurum köyünd~n 
gelen, malını methetmekte yaman 
köylü, kendi tabü lisanlarını kendi 
aralarında aerbestçe konu~uyor

lardı. Her ciddi söze derhal terüta
ze bir latife karıştırılıyor ve orta
lık neşeye boğuluyordu. Bir düğün 
kararı üzerine coşkun köy tarkıla
rı, canlı halk havalan .•• KöylülP.rin 
biribirini oyuna karıştırmak için 
zorla ceketlerini çıkararak ortaya 
ıUrüklemeleri ömürdü. Sahnede 
yaman bir hareket kudreti yaratı
yor, seyircileri coşturuyordu. 

Maarif Vekili, bir gün memleke
.:in nüfus ve talebe ~tatistiklerini 
karşılaftırırken dehşete dü~mü~: 
Mecburi ilk tahsil çağında memle 
kette takriben 1,700,000 c,:ocıık var 
tık mektebe devam eden çocukla 
rın yekünu 567.686... Bunlardnı 

da 254,517 si şehirde, 313,169 köy 
de... Şehirlerde tahsil görmiyen 
çocukların yekünu 170,000 iken . 
köylerdeki bofluk bir milyonu ge· 
çiyor. Sonra şehirdeki noksanı :fol· 
durmak basit bir i1' iken, köy ôğ· 

retmeni meaelesi henUz halledilme
miş bir iş ... 

Maarif Vekili Saffet Arıkan va
siyeti, dar nazariyeler içinde hap
solmuş bir eski maarifçi gözilyie 
değil, bir mücadelenin unsurlar:n
dan azami verim arıyan bir erkanı 
harp gözüyle tetkik etmiş. Şu ne
ticeye varmış ki köylüyü ile • ('t· 
mek ve okutmak için en amel. ol, 
köytin kafaca en iyi istidatlar gos
teren unsurlarını toplamak, yetiş· 
tirmek ve yeni bir hayat telakkisi
nin mumessili ve değişik bir yaşa
rna tarzının rehberi sıfatilP. köye 
göndermektir. 

Kayseri, Yozgat, Çonım ve Es· 
kişehir köylerine ilk okutma mü· 
fettişleri gönderilmiş. Bunların e
line birer fiş verilmiş. KöylerdP o· 
kuma yazma bilen, kafaları iyi iş
liyen, askerliklerini muvaffakıyet· 
le bitirmit olan unsurları ayırmak 
ve bunlar hakkındaki malumatı el
lerindeki !işlere doldurmak yolun· 
da talimat verilmif. Böylece 250 
köylü genç toplanıp Ankaraya ge· 
tirilmiş. Bunların arumdan sağlık 
ve kabiliyet bakımından 84 ki.:; AY· 
rılmıf. 100 kişi ayırmak düşünü· 
lürken Tuncelinin göndereceği köy· 
lü gençler için 15 kişilik bir pay bı
rakılmış. 

Düşünülmüş ki bu gençler yal· 
nız çocuk okutmıyacak, köyde yeııi 
ziraat usullerini de temsil edecek 
ve yol gösterecek. Bunun üzer:.,e 
Kültür Bakanlığı Ziraat Baka ... 1 ·ö-ı 
ile el ele vermiş. Çifteler çiftliğin· 
de beraberce ameli bir kura hazır· 
lamıılar. 

Çifteler çiftliğinde ö;-· ' · ~., 

namzetleri 8 ila 10 kişilik gruplarq 

ayrılmıştır. Her bir grupun yetiş· 

rnesine. iyi bir ilk okutmı öğret· 

neni \'e yüksek tahsil görı ·· ş bir 

.draat mütehassısı memur edilmiş· 

tir. Çiftlıkte hayat öyle kurulmuş

tur ki bir aşç ı ve yamağı harıç ol

mak üzere talebe her işlerini bizzat 
görecekler. hayatlarının intizamın
dan bizzat mes'ul olacaklar ... 

Sabah altıda kırlara çıkılıyor, 

Akşam ona kadar ders ve iş devam 

e@ypr. I<~akat bu ağır ~alışma prog 
ramını kımsc mecbun Julrmyor. 
Yapılan iş o kadar zevkli ki talel>e 

arkasını bırakmak istemiyor. O ka

dar çabuk ve bol \'erim alınıyor ki 
öğretmenler de !:nlışmıya doyamı
yur. 

M ektepte her ders var. Fıtkat 
hiç bir nazari ders ve ez

bercilik yok. Mesela hendese der-

sinde filan ve falan kaide öc'Fretil-
" miyor. Köy hayatında hendese di-

ye ne lazımsa onu tarlada, ül~erek, 
biç«:rek talebeye öğretiyorlar. Yurt 

ve yaşama bilgisi, hesap, fizik, vel· 

basıl her derste ayni usul takıp e· 

diliyor. Mesela köy içtimafy..th di

ye bir ders var. Gayesi, görüş ve 

tenkit kabiliyeti uyandırmak ve ta
lebeye köyün içtimai hayatını yUk

seltmek ihtiyacını aşılamak... Ta.
le~ye geri kalmış bir Anadı)IU kö
yü ıle bir muhacir köyü gostcrili
yor. Anadolu koylerine .. ;!'!betle 
muhacir köyU neden ileri gitmış, 
bunun sebeplerini kendileri araştı
rıyorlar. Esas noktada hep birle· 
§İyor: Muhacir köyünde erk! { tar
lada çalışıyor, kadın evini temiz 

Yukarda: Başögrefmon Avrıi Tes
man, grupuna hes.ıpian yüzdeleri 
anlatıyor. Aıağıda: Köy i)ğ,.otmen-

leri okulun teıııelini atıyor:ar 

tutuyor, çocuğuna bakıyoı, örgıi 

örüyor. daha yüksek bir hayat se· 

viyesi kuruyor. Anadolu köyüniic 

kadın tarlada yorulduğu için içti 

mai hayat iptidailikten kurtulmu 
yor. 

Talebe 4,5 ay içinde ziraat ışl~rı 

nin her ncv'ini yapıyorlar, biz;mt 

mimarlık ve işçilik yaparak iıç tip 
koy mektebi binasını kendi dlerilc 

vücude getiriyorlar. 

Bu suretle yetişen öğretmenler 

köylerine döneceklerdir. Orada her 

8 - 10 köye tayin edilecek bir mU· 
tehassıs öğretmen faaliyctlerinı 

yakından takip edecek ve yol gös
terccetkir. Hepsine birden bir ılk 
tahsil müfettişı nezaret edecektir 
Bu ameli kurstan sonra zırnat 

mevsiminde hepsi birden çıftliğe 

dönecek. Temmuza kadar ikinci 
bir kurs geçireceklerdir. 

M uvaffakıyet veren bu ilk 
tecrübe karşı.=;ında nıem

leketin sekiz yerinde böyle kurs· 

tar açılacak, her tarafta tedrisata 
o yerin ameli ihtiyaçlarına göre is
tikamet verilecek ve senede binden 

fazla öğretmen yctiştirileceKtir. 

Dün Halkevinde kendi hazırln
dıklan plyesJ oyıuyan öğretmen

ler, bir giin evvel de bazı vck. er 

ve mcb'uslar hazır olduğu halde 

ameli bir imtihan geçirmişlerdir. 

İçlerinden biri, Gazi çiftliği yatı 

mektebi talebesine yeni usul bir 

ders vermiştir. Sonra diğerleri ar

kadaşlarının dersini, serbest bir li

sanla ve hayret verici bir isabetle 
tenkit etmişlerdir . 

Kültür Bakanlığını memleket 

icln açtıklan yeni çığırdan Jolııyı 
tebrik ederiz. Bu güzel muvaffakı· 

yette Bakan Saffet Ankanın, talim 
ve terbiye heyetinin, eski bir idtıa

list öğretmen olan ilk tahsıl genel 

direktörU lsmail Hakkının, ilk ted
risat müfettişi Eminin, öğre+ nenle

rin ve Tarım Bakanlığı mümessil· 
!erinin hisseleri vardır. 

Gördüğüm eserin bana verdiği 

samimi kanaat, Türk köyünden az 

zamanda memlekete yeni bir kan 

ve yeni bir ruh geleceği ve ycnı a 

çılan çığırın en nlkbincc tahmin· 
!erden daha çok ve çabuk verim t:e 
min edeceği yolundadır. 

A. E. Y. 

1 Tarihi Dedikodu··ı 
Hüseyin Rahmi Giirpınar 
Tercümanı Hakikate 1301 de de

\'anıa başladım. l>ort beş sene sonra 
Hüseyin Rahmi lınzasiyJe ga) et J{Ü • 

zel hikayeler Tercümanda gözükmeğe 
başladı. Hüse) in Rahminlıı hikiı~·eıe • 
rini bli) ük bir zt'\'k 'e alaka ile okur
dum. l'erdimana bütiin ~azı l azan 
muharrirleri tanırdım. Fakat Hüseyin 
Rahmi~ i tanımazdım. Hü eyin Rahnü 
matbaaya gelmez \'C kendini göster
mezdi. }'azılarını Tercümana nasıl 

gönderdiğine \'akıf olamadım. Kah 
derlerdi ki Hüseyin Hah mi an) erde 
oturur. bisikletle gezer. Kah derlerdi 
ki Hüsc,l in Rahmi Nafıa ~eznrl'ti ka
lemlerinden bir kaleme miicla\imdir. 
Hülil-;a hütiın de\'rl lstilıdatta Hiise • 
yin Rahmiyi görüp ta111nıak na ip ol
madı. 

!Ueşrııti)·et \8\f\rliiları heni 1324 
te Ada)'a gitınektt•n ml'nl:'tmişti. 

1317 dl'rr 1323 e kadar nii) iikadada o
turuş, c;arnlnr \ e çam kokuları içinde, 
yahi., lıir ha' atta ~ aşayış, iısahnnı 

fena bozmuş leli. l\lesrutiyetin ertesi 
senesindf' Adayı bırakıp \'nka('ı~a 

k8(,)ınab nu'!chur olılum. \'akacı~ın 
da~ ha,·ası isahımı teskin etti~i gibi 
orada Hüsryln nahmi gihi Rf8)1P ·

ra.np ta hıılaınadı.~m1 ~akln, .;inirslz, 
dainıa ~iilt>r .rlizlii, dalma tatlı sözlü, 
hiç darılmak, hırldet etmek bilmi~ tn 
bir arkadas huldum . 

Hfüıe,·in Rahmi hususi havatıncla 
pek ~<>~Hısiiıdiir. Sonhnhar J:f'.lin<'A': ,·e 
alelhusus Ramazana tesadiif pdin<'e 
Yaka<'ık kah,·elt>rine kapanırdık. 
Gümhilrdl~ rn riiz.ı:iira rağmen l'aka
<'lk kö~ llilerl~·le tombala oynardık. 

Ho \•akit ı::eçirlrdik . 
Hüse~·fn Uahmlnin lıiki:r«:lerlnden 

başka romanlarını ela Hüseyin Rah • 
mlyi tanımazdan en·eı tanıdım. Hele 
")letrf's,. hiHiin hiifiin alakamı cel
bettl.''~let res,, roınaıııııda a ık roliin\l 
oynattı~ Amca bey tıpl\i tanıdığım 

\'alna Re-nli. Ahmet Vefik Pa anın 
bira~lt'rl' oİan \'ahya Rry mahkemPI 
istinaf azasından idi. Hiraz kambur • 
ca idi. Tahla fesi ha ınrtan diişmez • 
di. Ac;ık, dii~melrri iliksb tstRRıbo • 
lini sırtından c:ıkmazclı. Biraz aca,\ ip 
bir şekil \'e l'mailcle olan Yahya ~ 
ye 8..-;ık rom o:rnattınnak akıldan :ı.:et:
mf!Z, akla sığmaz bir hal idi. Meğer 
şairi bam: 

"Pir olduğu ni lwtte acep tazelenir

miş, 
Ademde olan haeisei aşk ,.e se\ tla,, 

Oemekte ne kadar haklıymış .. 
Ahmet \'efik Pasnnın l\lol:rerılen 

yaptığı udaııtasyonlarııı hirer harika 
oldııı!unu razmı-:tım. Roınancla Ah
mt>t \'etik Pa n yl'riııe konulan zat 
''7,or Nikah! ,, nln hrıt'l'İ en·eı , .e haeel 
sanlsinl ne ı:li1el temsil etmlsttr • 
mı erin Rahmi • matbuat hlr.mPt-

kiirlannın hep bfl-5ına ~eldlğl ı:-lhl • 
hirkaç ene e\ \'el hir mahkrmecp, M>r
guya c:e.ldlmistl. Miiılafaa olarak: 
''- l'ıu .. <lıt":ıın kitaplar ~·erclen ta,·a. 

na kadar yükı;;elir.,, diyordu. 
Hakikaten (İ) ledir. lliiseyin Rahmi

nin eserleri ıııa hkeıne hn anma , n ra
cak kadar c:ol,tıır. H ii s e ~· l n 
Rahmi~·i en son ı;:örclii~iim t:<'C'e hakl
katrn ta\"ana varan esnlrrinin a~ır 
~ ükii, nahif ,.e zanf olan , iiruclii ü
zerinf' c:iikınii~ ,ı.ı;C>r~liim • 

llüst>~·in Rahmi müstahak olduğu 
mükafata naiJ oldu. Millet onu nıelı'us 
intihap etti. l'~ğer memleketimizde bir 
akademi açılnu oluydı, Hiiseyln 
Rahminin şert•fle, şanla işgal edeceği 
bir yer de enciimenJ danış olurdu • 

Abdurrahman Adil EREN 
Köy öğretmen namzetleri kendi 

oyunlarından evvel Aka Gündib:ün 
(Yarım Osman) isimli iki perdelik 
bir oyununu oynadılar. Eğer kendi 
oyunlannı görmeseydim Aka Gün
düzün oyununun köy hayatında11 
alınnıı,, iyi yazılmıf, iyi oynanmı, 
h!r oyun olduğuna hükmedecek· 
ti~ .. ~a Gündüz darılmaaın ama, 
koylu dayılar köy piyesi yazmak 
ve tertip etmekte kendisini bastır
mışlardır. Gördüğilm erlerle tabii
lik ve seyirciyi kavramak hususun· 
da mukayese kabul edecek ne İah
ne muharriri, ne de aktör tasavvur 
etmiyorum. :Köylüye öğretelim 
derken onlardan birçok feyleri öğ
renmeye muhtaç olduğumuzu keş
fedeceğiz. 

K uııı yalnız dört buçult: ay 
ıürmüştür. Bunu ilk okut· 

ma mU!etti§lerinden Elbils•anlı E· 
min idare etmiştir. Emin, Gazi Ens 
titilsünden yetişmiş, lngilizceyi 
kendi kendine iyice öğrenmiş, halk 
terbiyesinde ihtısas peyda etmiş. 

kitaplar yazmı,. idealist bir terbi· 
yecidir. Kendi de bir çiftçi aile in· 
den yetişmiş, toprak adamına ruh· 
ca yakın kalmı,tır. 

Sancağa ve Milli Marşa Hürmet 
OkuyucuJanmızdan "Y" imıasiyle 

aldığımız bir mektupta, sancağımıza 
ve milli marşımıza karşı çok defa 

gösterilen 18.kaydlyc temas edilmekte

dir. Okuyucumuz, bu iki mesele üze -

rinde niçin büyUk hassasiyetle dur • 

H alkevf sahnesinde bu umul
maz muvaffakıyeti göatB

ren olgun vatandaşlar naaıl yetiJ
mişlerdir? Bu, başlı batma biJ' hi
kayedir. 

Bu dört buc;uk aylık kura yalnız 
memlekete yüze yakın hayat ve f ıı.· 
aliyet adamı yeti9tirmekle kalma· 
mı,Ur. Köhne nazari okutma uıul
lerine en ağır bir darbe lndirmif· 
tir. Yeni usulle ne kadar :, ve 
çabuk verim alınacağını ort:ıya 
koymuştur. 

madığımızı sorarak diyor ki : 

"- Köylüler, ana ve babalarından 
dinleyip aldıkları yurt aşkı sayesin -
de bu hususta gehirlilere fa.ik bulu
nuyorlar. 

CUnkU onlar, bir alay sancağında, 
ya cephede bıraktıkları kollannm, 

bacaklarmm veyahut askere gidip 

dönmiyen oğullarının hayalini görllr
ler ve göz yaşlarını tutamazlar.,, 

Bir Fırıncının Fikirleri 
ve Dertleri 

"B. T. Yorgo,, imzasiyle aldığımız 
bir mektupta hulasaten deniliyor ki: 

"Senelerdenberl fırıncıyım. 55 ya
şında olduğum halde buglin de iki fı

nn i§letiyorum. Birkaç sene evveline 

kadar l§lerimiz iyi gidiyordu. Lakin 

olmdf bozuldu.. Bir fınn, etrafma 

dört, beş ekmek satış şubesi açıyor, 

tUrJU tUrlil fiyatlarla ekmek satıyor. 

Dalma fakir fıkaranm aleyhinde olan 

bu vaziyete neden son verilmiyor! 

. Bu vaziyetten h alk zarar ettiği gi
bı fırıncılar da ediyor. Benim gibi bir 

ç~k fırıncı arkadaşım da şaşırmış va

zıy:.tt~dir. Rekabetin bu çeşidi doğru 
degıldır. Biz fınncılar her gun" bo 

' rç-lanıp duruyoruz . 

Ya ekmek fabrikası açılarak el' . 
b . tc Ltnt! 

u ış n çektirilsin, yahut ta ek 
"'Ü b' . mek-
"' er ır §trket kurmağa ıne b 
in . c ur edil. 

s . Bu şekıl , hem lstanbuı h 
sıhhi ~mck yemesini temin alkınııı 
hem de fınncılan m:. edecek, 
b ~nasız bir r k 
etten kurtaracakt e a • 

ır. ,, 
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Güres Federa-syonu Haksız 
Sekiz dokuz yaşlarında, saçları pe

rişan yüzüne dökülmüş, kendinin 
olmadığı belli topuklarına kadar 
inen pantalonunun arkası delik de
şik sefil kılıklı bir çocuktu. Soğuk
tan kızarmış burnunu cama daya
mış, önünde, bir yığın yeşilliğin ara
sında kule kule yığılmış duran ~iy 
köftelere bakıyordu. Sonra gözlerini 
bu çiy etlerden adeta istemiye iste
rniye ayırıyor, ve bu sefer bakışları 

garip bir hayretle büyüyerek, camın 
ardında avurtlarını şişire şi.,.:re ye
mek yiyen adamlara dalıyordu. On
lar lokmaları ile tabaklarını sıyıra

rak yemeğe sarhoş bir iştiha ile sa
rılmış oldukları için, cama yapışmış 
bu küçük kırmızı burunun, buğulu 

camın ardında gözleri açlıktan bü-

Peride Celal 

başmr ihtiyar kadının yüzüne yak
laştırdı: 

- Hem de camında ne var biliyor 
musun? dedi. 

Ve onun da meraklanmasını, he
yecana düşmesini bekler gibi biral 
durarak devam etti: 

Bize cevap verdi 

Fakatömerin ihmale 
kurban gittiği 

zımnen anlaşıhyor 
Koç Ömerin vefatı münasebetile gazetemızde intişar 

eden haberiere ve bııniarı teyit eden mktuplara karşı 
Gureş Federasyonu nihayet cevap verdi. Bu cevabı aşa
ğıya dercediyoruz: 

T. S. K. Güreş Federasyo 1Undan: 
Milli güreş takımına namzet olmak 

istidadını göstermiş olan Koç Omeri 
aramızdan ayrılmış görm·}1de çok 
müteessiriz. Koç Omerin bakımsızlık 
ve iyi tedavi edilmemek yüzii.ıden ve
fat ettiğini ve bundan da Fed:ırasyo
numuzun mes'ul tutulması lazım~el
diğini ileri süren "Tan" gaz ~tesffi.in 
neşriyatına mukabil bu arkadaşın 
tedavisi hususunda Federasyonu -
muzca gösterilen alakayı. nasıl ve 
nerelerde tedavi edildiğini bildirmek 
isteriz. 

J..f uayeneden sonra 
1 - Berlin olimpiyatlarından ev

vel milli takım namzetlerini sıhhi 

muayeneye tabi tutmak üzere teşki
latımızca tavzif edilen Doktor Bay 
Emin Şükrü bütün güreşçilerle bera
ber bu arkadaşı da muayeııe etmişti. 
Doktor, güreşçilerimiz ara'3ında Koç 
Om.erin ciğer'lerini zayıf ve şüpheli 
bulduğunu bize şifahen. bildirmesi 
üzerime idman yaptml~ıyar.ık Fede
rasyonumuzca tedavisine başlandı. 
lkinci defa muayeneye sevkedildiği 
zaman doktor hastalığın a rtmakta 
o1duğunu görerek kat'i istirahat tav
siyesinde bulundu. (Koç Om~rin ken
disine verilen ilk istirahat devresin
de idmanı kesmeyip kendi klübünde 
gizli gizli çalıştığı ve bu halin hasta
l!ğını arttırdığı bilahare anlaşılmış -
tır.) 

Hasfoneye müracaat 
2 - Koç Omerin tedavisı hususun

da icap eden bütün masraflar ~'ede
rasyon tarafından yapılmakla bera
ber kendisinin bir hastanede daha iyi 
tedavi olunabileceği düşünührck 11 -
6 - 936 tarihli bir tezker~ ile Cerrah
paşa. Hastanesine gönderHdi. Hastane 
nin bütün arzusuna rağmen mevcut 
yatak olmadığı bildirilerek hastane -
ye almam.adı. 

Neden sonra ... 
3 - Günden güne aıtm:ıkta olan 

hastalığının kendi ailesi içinie tedavi 
edilemiyeceği görülerek hasta f'ede
rasyonwnuzun tavassutu ile Istanbul 
Verem Dispanserine gönderildi. 

Muhtelif vesilelerle dispanı:ıere gön
derdiğimiz arkadaşlara yük 1ek yar -
dımlannı esirgeıniyen Bay Ali Rıza, 
Omerin hastaneye yatırılması ic:in la
znngelen bütiln tedbirleri almış ve 
Sıhhat ve Içtimai Muavenet Vekale
tinin genel 3117 nwnaralı tezkeresi
le Verem Dispanserinin ver:niş oldu
ğu raporla Koç Om er Hayd u·paşada 
Emrazı Sariye Hastanesine yatırıl -
mış ve tedavisi hususunda sarfedilen 
bütün ihtimamlara rağmen iyileşemi
yerek ayni hastanede vefat etmiştir. 

. . .. . . ,. Asılstı mı? .• .... 
4 - Tedavi edilemediği için klüp 

arkadaşları tarafından müslm ffe ve
rildiği hakkındaki iddialar külliyen 
asılsızdır. Şehzadebaşındaki bir ti
yatroda verilen müsamere klüp ar -
kadaşları tarafından değil, çalıştıği 
fabrikada.ki iş arkadaşları tarafın -
dan hasta arkadaşlann!I. bir yardım 
maksadile yapılmıştır. 

Mektuplara gelince •• 
5 - Bu meseleye ait olmak üzere 

imzalı ve imzasız olarak ncrredilen 
mektuplara gelince: Bunları yazan -
lar hastanın yakın arkadaşları olduk
larını iddia etmekle b<ıraber hangi 
hastanede tedavi edildiğıni, yapılan 
yardım ve teşebbüsleri bilme nekte ve 
Federasyonun ne gibi yar:ltmlarda 

hakkında 

hiçbir fikre sahip bulunmam ıktadır
lar. 

Biforafltk meselesi .. 
6 - "Tan" gazetesinin neşriyatı 

icap ettiği bitaraflıkla yapa1:ıil.11csi i
çin bu mesele hakkında resmen Fe
derasyonumuzdan da bir ~ahat al -
ması 18.zımgelirdi. 

Federasyonumuz, Federasvonumıı -
za bir kimsenin ölümünde amil ol
ır.ak lekesi sürülürken biraz daha 
munsif ve dikkatli olmak lazımgc:ldi
ğini hatırlatır ve bugüne kad::ı.r atie
dilen isnatların doğru olmadığım a -
lakadarlara bildirmeyi bir va.z.ife bi
lir. 

* * :!(. 

. l~te "TAN" ın bu mektuba 
cevabı 

Yukarıya aynen dercettiğimiz bu 
mektubun değil bizi, hatta yazanları 
bile tatmin etmekten çok uzak oldu
ğunu karilerimiz de derhal görmüş
lerdir: 

Hemen hemen hepsi yakından tanı
dığınnz arkadaşlarimiz olan federas
yon erkanından daha müspet cevap
lar beklerdik. Evvela mektubun 
"Tan" gazetesine karşı insafs1zlık at
fetmesini lüzumsuz bir asa ".li vet te -
lak ki ederiz. Çünkü "Tan", bu hu -
sus için gelen mektupları daima fe
derasyon lehine tashih ederek neş -
rettiği gibi bütün yazılarımızda da 
federasyonun şüphesiz bu i şte taksiri 
olmadığını ileri sürmüştük. Binaen -
aleyh insafsızlık ve dikkatsiziik isna
dına hiç mahal yoktur. Gel~lim bu 
mektup ve "Koç Omer" mes~hsi hak
kındaki düşünce ve kanaatlerimize: 

Daha evvel muayone eftirilmi§ 
olsaydı . . 

l. - Federasyonun ifadesine naza
ran Omer ancak. Berlin olitn.)i.yatla
nr.ıa hazırlanmak için ayrılan nam -
zetler arasında muayene ettirilmiş ve 
verem olduğu tesadüfen meydana 
çıkmıştır. Ondan evvel, mesela Rus 
takmıile muayenesiz güreş+.iği fede
rasyonun şu ifadesinden anh~tlMak
tadll': Halbuki bütün idmı.ncıla!"ın 

sıhhi muayene yapılmadan müsabaka 
ve idman yapmamaları hakkında 

Sıhhiye Vekaletinin tasvibine iktiran 
eden umumi merkez kararına taban 
tab!\11.a zıttır. Eğer bu çocuk daha 
evvel muayene ettirilseydi hastalığı 
daha evvel keşfedilebilirdi. 

. . Ehemmiyetle İ§arct ediyoruz .. 
Bu münasebetle şurayı ehemmi

yetle kayit ve işaret ediyoruz ki; 
bugün dahi mevcut faal sporcular 
sıhhi muayeneye tabi tutulmamakta 
ve belki bu yüzden yüzlerce gencin 
sıhhat ve hayatı bilmiyerek tehlike 
altında bulunmaktadır. Federasyo
nun mektubunda ismi geçen doktor 
Emin Şükrü bütün güreşçilerin bir 
röntgen muayenec;inden ge,;irilmesi 
hakkında Federasyonun na1arı dik -
katini celbettiğini, fakat bunun hiç
bir semere vermediğini de bize 

söylemiştir. 
Kerametine mi güvenmi§? •. 

2 - ömerin ilk muayen~sUe ikin
ci muayenesi arasında gizli gizli klü
bünde çalıştığını söyliyen federas -
yon, Omerin hastalığı hakkııda men 
sup olduğu klübün nazarı dikkatini 
celbedip idmandan menedilmesini 
bildirmiş midir? Bildirmedise klübün 
kerametine güvenerek mi -,nkut et
miştir? Ve neden böyle ölüm tehlike-

1 yümüş, küçük ince boynunda sık sık 
asabi burkulmalarla yutkunan kü
çüğün hiç farkında olmuyorlardı. Bir 
aralık garsonlardan biri kapıyı aç
mak için ilerleyince camın arkasın
daki küçük gölge harekete geldi. Jki 
yanma korkulu bakışlarla bakarak, 
çıplak ayaklannı yeni çiselemiye 
başlıyan yağmurun parlattığı kal
dırımlara vura vura oradan uzaklaş
tı. Biraz sonra bir cami avlusunun 
içine sığınmış, tenekelerle kaplı ku
übesinin kapısından içeri giriyordu. 

- Pembe, pembe, köftelik etler 
var, nine! Ama yığın yığın ha.. işte 

bu kadar!.. 
Ellerini açmış, havada yuvarJ:tk 

büyük bir daire çizmişti. Fakat ihti· 
yarın onu hiç te can kulağı ile dinle
mediği belli idi. Ağır bir sesle: "Gör· 
miyeyim bir daha bu vakitlere ka
dar dışarda kaldığını .. ,, diyerek mı· 

rıldandı.. Küçük oğlan bu söze pek 
aldırmadı. Çünkü yeşilliklerin ara· 
smda pembe pembe göz alan çiy kıy· 
malan düşünüyordu ve o gece ilk 
defa ninesinden yiyecek bir şey de 
aramadı. 

• • 
Karlı, soğuk bir gece idi. BütUn 

Tedavi ihmaline kurban giltiğine f edera·yonun cevabile de . 
kanaat getirdiğimiz güre~çi Koç Ômet 

Içerde, küçük bir tabakta zeytin
yağına batırılarak fitil haline geti
rilmiş, küçük bir pamuk, duvarlara 
kocaman siyah gölgeler çizerek tit
riye titriye yanıyordu. Toprak, sı
valan dökük duvarlar yarıya kadar 
ıslak lekelerle dolu idi. Çocuk kapı
yı açıp girince duvarın bir köşesine 
sığınmış gibi oturan bir kadın göl
gesi yerinde kıpll'dadı ve buruşuk 

yüzü hiddetle çatılarak, boğuk bir 
sesle mırıldandı: 

kaldırımlar buz tutmuştu. Ayni ço
cuk yine lokantanın önünde duru· 
yor, buğulu, ıslak cama mosmor kü
çük burnunu yapıştırmış, soğuktan 

yaşarmış aç iştahlı gözleri ile yığJJl 

yığın kuleler halinde yığılmış çiy 
köfteleri seyrediyordu. Lokantanın 

kapısı açxldı. Dışarı yakalarını kal· 
dırmış iki adam çıktı. Birisi elinde 
büyücek bir paket taşıyordu. Kapıyı 
açan garsona paketi işaret ederek= 
"lyi saraydın bari, dedi. Gideceği· 
miz yer epey uzak .. ,, 

si olan bir vak'ada işi daha sıkı tuta
rak Omerin idman yapmasmın önü
nü tamamen almamıştır? 

Sakaf iş 

3 - Koç Omerin tedavisi zımnın
da yazılan tezkereler ve yat:>tlan mü
racaatlerin hepsi onun bedava tedavi 
altına alınması için yapıldığ'lJan hem 
muamele görmek suretile vakit kay
bedilmiş, ve hem de bedav:-ı. yatak 
bulunamıyarak hasta tamam tiç bu
çuk ay süründürülmüş ve hutaneye 
yattığı zaman artık tedavi için -dP.ğil 
ölmek için yatırıldığini bize .:nütehas
sislar söylemişlerdir. 

. ..... Acaba niçin? .. ..... . 

4 - Günden güne artm'lkta oldu
ğunu federasyonun da gördüğü .ha::ı
talığını tedavi için federasyon neden 
"Omer" i ücretli sanatoryo -ılardan 
birine yatxrmamıştr? Istanbnlda gün
de 250 - 300 kuruş ücretle hasta ka
bul eden ve her müracaat e<len üc
retli hastaları hemen alabilen Bur
gaz, Heybeli, Büyükada, E~enköv ve 
Yakacık sanatoryomları var.iır. Ne -
den federasyon hastayı bunlal'dan bi
rine derhal göndermemiştir? Günde 
3 lira tasarruf için mi? Biz biliyoruz 
k' federasyon bu çocuk için 37 lira 
kadar bir ilaç parası tediye etmiş -
tir. Bu paranın ve bedava hastane
lere iki tezkere yazmanın bir v~remi 
ölümden kurtaracağına fedr.r ısyon 
erkanı bile cidden kani midi:ler? 

Federasyon bu ·şe tam 
ehemmiyet vermemiştir. 

Spor teşkilatının, hatta güreş fe -

derasyonunun icabında bir idmancı -

yı tedavi için ücretle hasta lt'ye ya -

tırmasmm müteaddit emsali vardır. 

Omerin de böyle ücretle t~davısine 

kim mani olmuştur? 

Gene Doktor Emin Şükrihün !)ize 

söylediğine göre federasyon "Ömer" -
in hastalığının ilk anlarında bu işe 
tam bir ehemmiyet vermemiştir. Ni
tekim Finlandiya maçlarından birin -
de gazeteler "Omer" in de g'ireşec"
ğini federasyon mahafilinin fil\irleri
ne istinaden neşrettiğini gören ve da
ha o gün Omerin ağzından kan gel
diğini bilen Doktor Emip Şiikrü biz
zat güreş yerine giderek fo<l "asyo
nun umu.mi katibine "Omerin güre -
şeceğini gazetelerde gördüm. Böyle 
bir şey yaparsanız ringe çık ır ve ço
cuğu güreşten menederim. Skandal 
olur" diyerek Omeri güreştir~l ğiııi 
bize söylemiştir. 

• . Netice olarak diyoruz ki 
Işin hulasası şudur: 

tedavi için üç buçuk ay vüit kaybe
derse bunu tevile ve bu lca ıbedilen 
vakti Cerrahpaşa Hastaues~ :de ya
tak olmadığına hamletmiye artık 
takat bulabilir mi? Bir olimpiyat se
yahatinde 37 bin liralık fazla sarfi. 
yat yaptığı söylenen bir müessese -
nin verem olmuş bir güre..şç'yi kur
tarmak için günde üç lirayı kıskana
cağına akıl erdirilebilir mi? 

Bu satırları büyük bir tee·Bürle bi
tirirken bari bundan sonra ~u gibi 
vak'aların önüne geçmek ic;ın derhal 
faal sporcuların ciddi bir sıhhat mu
ayenesine tabi tutulmalarm1 ve bc· .'ıle 

acil vak'alarda hastalara bed:ıva ya
tak aramakla vakit kayl-ı~ iilnıeyip 

ücretli hastanelere yatırılmalarını ez
camdil dileriz. 

- Nerede kaldın filen? .. 
Çocuk, karanlıkta sönük sönük 

parlıyan gözlerinden hiddet fışkıran 
ihtiyar kaıdmın yanına sessiz adım

larla yaklaşmış, hemen oracığa çö
küvermişti. O ihtiyar titrek sesin: 
"Nerede kaldın ülen ?,, diye, tekrar
ladığı suali işitmemiş gibi: 

- Nine be ... dedi, camiden çıkın
ca sokak var ya .. Işte orada yenı 

bir dükkan açılmış .. 
Sonra gözleri pırıl pırıl yanarak, 

Fenerbahçe - Beşiktaş B 
Takımını 3-5 Mağlup Etti 

Dün :.iç statta lig maçlarının 9 tol..ımları müsabdkaların.:ı devam 
edilrni§tir. Şeref sahasınd.:ı günün en mühim karşılaşması olan Be§ik
taş - ı=enerbahçe B taicımları karşılaştı. 
Ağabeyleri gibi bunlar da şampi- r---·-------------

yonlııığu aralarında taksim edecek 
kudrette olduklarından ha lanın bo
zuk olmasına rağmen statta bir hay
li kalabalık toplan.ınıştı. Bu maçtan 
evvel yapllan Beykoz - Istaub..ılspor 
B takımları maçını Istanbulsporlular 
canlı bir oyunla 3 - O kazan·Iılar. 

Saat 15,15 te Fener ve Beıiktaş B 
takımları hakem Feridun Kılıl.!m i· 
daresinde oyuna başladılar. 

llk akını Fenerliler yaptılar. Be -
şiktaş kalesini karıştıran bu hücuın 
Muzafferin uzun bir şutile avut oldu. 

Bugünkü Maçın 
Hakemliğini Adil 
Gray Yapacak 

Diinkü nüshamızda Beşiktaş - Fe
nerbahçe maçının hakemliğine tayin 
edilen Sadi Karsanın hastal!ğmI ile
ri sürerek bu müsabakayı iıi.are ede
miyeceğini bildirdiğini yazmıştık. 
Dün akşam geç vakit bir içtima ya
pan hakem komitesi bu maçın komi
!e başkanı Adil Giray tar .ıfından 
1dare edilmesine karar vermiştir. 

Beşiktaşlılar ilk dakikalar biraz 
durgun gözüküyorlar. Onların bu 
durgunluğundan istifade eden Fener
liler üstüste Beşiktaş kales;ni tehdit ~~~!!'!""-~=~!!!!!!!!!!!===~!!'!!!!!! 
ediyorlarsa da bir netice tlamı~or - Sol açığın pasını Cahit sıkı bir şut 
tardı. ile üçüncü defa Fener kalesine sok

tu. Devrenin 3 - 1 nihayetleneceği ü
mit edilirken merkezden yapılan bir 
Fener hücumunda Şeref plase bir 
şutla takımının ikinci golünü yaptı 
ve devre 3 - 2 nihayetlendi. 

TEHLlKELI ff(JCTJM 

tKlNCI DEVRE 

Çocuk. camdan yüzünü dönmüf 
onlara bakıyordu. Paketi taşıyanın 

arkadaşı yırtık paçavralar içinde tit· 
riyen bu küçük mahluku gördü ve 
çok büyük bir insaniyet yapmıya ka
rar vermiş insanların tavrı ile arka
daşına: "Yahu paket büyük dedL 
Ver şu çocuğun eline de tramvay• 
kadar taşısın, o da sebeplenir .. ,, ar
kadaşı alıcı gözlerle çocuğa bakıyor
du. Çocuk ta gözleri sevincini sakla· 
mıyan pırıltılarla yanarak yanların• 
yaklaşmıştı. Eli paketli adam: "Ha)"' 
di öyle olsun .. ,, diye, elindeki pak0" 
ti çocuğa uzattı ve bu kocaman yükU 
nü küçüğlin eline devreaince siciınill 
kesmeye başladığı avuçlarını birit>i· 
rine vurarak hohladı. Çocuk kuce.· 
ğında paket, gözleri parlıyarak, dU· 
daklarında hafif bir tebessümle, çıp
lak ayaklan ile karlara vura ,,.,, .. 
önde, iki adam ı:>1lod cepıerinde, ya• 
kalarrnı &:aldırmış arkada yürümeye 
başladılar. 
Yanın saat sonra ışıklan buzhl 

kaldırımlarda titreşen lokantanın k• 
pısını titrek, korkak bir el açtı. Ayni 
çocuk evvela başını uzatarak bakU 
sonra yavaşça içeri süzüldü. Tezg~· 
hm arkasında bir karış ağzını açnııf 
esniyen garsonlardan biri onu gör
müş, hemen yüzünü buruştut"aralM 
kovmak istiyen bir hareketle eJiı:ıl 
kaldırmıştı. Çocuk buna aldxrm.adııO 
hemen tezgaha yaklaşıp sıkı sıl<J 
yumduğu küçük yumruğunu uzaW 
rak avucundan kayıp taşa vuran bit 
beşliği ileriye doğru itti. Ve ba.7ıııJ 
cama dönüp, vitrinde yığın yığın dil" 
ran çiy köfteleri eliyle gösterdi. fa.• 
kat o, daha ne istiyeceğini söyleJile' 
ye kalmadan tezg8.hm arkasında d~ 
ran garson yanaklarını şişiren bO ' 
yılışık kahkahalarla gülerek parıı.>11 
alıp tekrar, küçüğün hala tezgab•ıJ 
üzerinde açık duran avuçlarına k01' 
du ve kendi eli ile onun soğuktşıı 
morarmış buz gibi yumruğunu ıt•• 
patarak: 

"-Delik beşliğini al da, çek ~~ 
bayı buradan haydi bakalım.,, di)' 

kapıyı işaret etti. d• 
Çocuk yüzü kıpkırmızı, başıll ıı 

Federasyon, verem olduğunu gör _ 
düğü Omeri, daha o gi.in ücretli bir 
sanatoryoma yatıracak yerde beıla

va hastanelere tezkere ya.mı ıkla va
kit geçirmiştir. Elinde binlarce lira
lık bütçesi olan ve bu tahsisatı gene 
hükumetten alan bir müessese her 
tedavisiz geçen gün ölüme bir adım 
daha yaklaşan bir hastayı bedava 

20 inci dakikaya kadar devaın e<icn 
bu durgunluktan bir an için kurtu -

lan siya;h beyazlılar Fuat vasıtasile 
tehlikeli bir hücum yaptılar. Sol içe 
giden topa kaleci Necdetin balıklama 

yattığını ve topun vücudun°m altın -
dan yuvarlanarak kaleye girdiğini 
gördük. Tamamen hakim oynama. -
sına rağmen kalecilerinin hatası yü
zünden rna.ğlfıp vaziyete düşen Fener
liler daha kendilerini toplamadan 
soldan yapılan bir Beşiktaş akının -
da ortalanan topa zamansız bir çı -
kış yapan kaleci Necdetin kalesini 
boş bıraktığını gören Cahit büyük bir 
soğukkanlılıkla ve ufak bir kafa te
ması ile takıınmm ikinci golünü yap
tı. üstüste iki hata yüzünden iki gol 
yiyen Fenerliler büyük bir enerji ile 
Beşiktaş kalesine indiler ve Bülendin 
güzel bir görüşile birinci gollerini 
yapmıya muvaffak oldular. 

Beşiktaşlılar tekrar büo11mlara 
başlıyarak Fener kalesini sardılar. 

lkinci devre Fenerlilerin daha ağır 
bastığı hissolunuyordu. Nit~kim o
nuncu dakikada Şeref vasıta3ile üçün 
cü gollerini yaparak oyunu berabere 
vaziyete soktular. Ve mü~~baka bu 
golden sonra sert bir şekil almıya 

b~ladt. Bu sırada ortadan topu ka
pan Fikret Beşiktaş müdafaasmm i
lerde bulunmasından istifade ederek 
takımının galibiyet goli.inU yaptı. Bi
raz sonra Namık Beşiktaş kalecisi -
nin elinden topu kaparak be~inci go
lü attı. Ve oyun bu şekilde Fenerin 
5 - 3 galibiyetile nihayetlendi. 

öTEKI MAÇLAR 

Diğer sahalarda yapılan B takım
ları müsabakasında Güneş Eyübü 4 -
1, Galata.saray Hilali 4 - 1, Süleyma
niye Anadoluyu 4 - 2, Vefa Topkapı
yı 10 - 1 mağlfıp etmişlerdir. 

birdenbire basan bir ateşle karallll ; 
soğuk sokaklardan cami avıusll~. 
doğru koşa koşa ilerlerken avu~.,. 
da hfil.8. o delile beşliği tutuY~ ~ 
Kulübesine yaklaştığı zaman b!~eıı 
bire yine geç kaldığı için ninesın. !il 
yiyeceği dayağı hatırlıyarak iç!11 ~· 
korkuyordu. Fakat yine de, nır.e 11, 

den yiyeceği dayağın korıcus~ 
rağmen derinden derine içinde 01• 

bir sevinç duyuyor, gözlerinde aÇ ~rJ 
rıltılar yanarak bir gün o penıt>e otl 
telerden alacağını düşünüyor, ve w 
ların ateşte çıkaracağı nefis ıco1'~tıi 
n şimdiden içine almak ister 6' 
bumunu çekerek, küçük avu«lıı.~~ 
ki delik beşliği, kendini ıuzu:;._1' 
bir heyecana veren bu hain P ı;ıc•1' 
hırsla sıkıyordu. Fakat mutı~ sBıı· 
yine bir gün paket taşıtacak ırtıı 11 
lara tesadüf edecekti. Her za.rtl~ f1ls1' 
in!'lanı bir delik beşlikle kan~ 
lardı ya! .• 
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Masajının Güzellik if~}{l:::' .~ "T an,,ın Paristen getirttiği 
için Tesirleri ~ . -~l: şapka modeli 

Yüz 

ğünüz şekilde ağzınızın iki yanına koyunuz. - ağ
zın orfa:;ından kulaklara kadar olan kısımda hiçbir 
noktayı ihrnal etmemek §artile - ortadan yanlara 
doğı·u nlü~cıj yapınız. Bu masaj ağ:ı:ın yanlarında 

başlıyan «iİzgiler içindir. 

Ne Pişireyim 

Diyorsar ı ! 
Portakal keyki: . . . . • . . . 

Altta: Üst dudağın üstünden bajlıyllrak kulakla
rın fop3sine kadar masaj yapınız. Bu masaj bir 
"kayma" denecek kadar hafif yapılıııalıdır. 5, 6 
kere tckrarlayınıL Bu da yanakl.mn mas.:ıjıdır. 

6 yumurta, (225) gram toz şeker, 
(115) gram un, yarım çay kaşığı 

tuz, (30) gram portakal suyu. ren -
delenmiş yarım portakal kabuğu, 

(1) çay kaşığı maya tozu. 

G eçe:ı hafta başladığımız "Yi;z masajı''rıa bu
gün de devam ederek sonur.u veriyoruz: 

J Geçen hafta göz kenarlarında, alında v~ boyun· 

aaki c.;izgilerin masajla nasıl giderilebileceğini yaz

mıştık. Bu defa yüzün diğer kıs1mlM1n-::ı yapılacak 
masajı y~nıyoruz. Bu suretle yü:ü.ı her k.smına 

kendi kendinize kolayca masaj yapma~ yolunu ta

rn.:ırrılamış oluyoruz. Çehrenizi tetkik ediniz. Ve 

çizgilerin başladığı yerlere bugunden itibaren ma

saj yapmıya başlayınız, bayanlar. Bir çeyrek saat 

ıizi on yıl gençleştirebilir. 

Sold.lki resim: Parmaklarınızı fo~oğrafta gördü-

Çocuklarınız için 
Çocukta 
Herşeyi 
Kusur 
Saymı
yalım 

N orınaı şekilde büyüyen bir ço-
cuk on beş ayından itibaren 

h.er Yaşta ayrı ayrı meyiller göste • 
1::· .. Mesela; günün birinde yatağına 
goturmek istediğiniz çocuğunuzun 
8ize isyan edip haykırdığını görürsü
nüz. O küçücük mahluk koca bir inat 
çı kesilmiştir, sanki... 2 yaşmda o, 
yaman bir hodgamdır. Dünyada en 
çok kendini sever. 4 yaşma gelir. On 
d~ bir g_österi.ş iptilası başlar. Her 
glin. yem bir elbise giymek hevesin
dedır. ~erkesin gözü kendinde olsun 
ister. Bır zaman gelir t .. h 
tal ~ t , ecessus as-

ıgına utulur N ·· · e gorse sorar ne 
işitse, hayalinden ne geçerse so~ar 
durmadan sorar. ' 

Işte bütün bunlar anneye ga .t _ 
b.• b' ü t · yrı a u ırer ra gıbi göründüğü iGin 
daha bebek iken süse bu kadar dil • 
ten, inadını yürüten ve kendine ta _ 
pan çocuğunun istikbalinden endişe
ye düşer. Anne, düşünmekte haklı, 
fakat endişede haksızdır. Çünkü, bü
yük adamda bir kusur olan bu şey -
ler çocukta birer kusur değil, yalnız 
bir frene muhtaç tabii meyillerdir. 
O fren, annenin elindedir. Anne bu 
freni bilerek idare ettikçe çocuk ha
taya düşmez. 

Bu yolda düşülecek en tehlikeli ha 
talar şunlardır: 

(1) - Çocuğu tamamile kendi ar
:tularma terketmek. 

(2) - Çocuğun herhangi bir mey 
lini tamamen ezmiye çalışmak. 

Arzularında serbest bırakılan ço. 
cuk, inatçı, hodgam, mütecessis ve 
!ıaire... Olmakta da serbest bırakıl -
~u, demektir. BugünkU meylin, yarın 
bir tasavvur olacağını unutmamalı
dır. Arzusu ezilmek istenen çocukta 
ise bu heves sıkı altında bir zaman 
:YUr, fakat ölmez, bir gün daha şid
~tle ve tam bir tasavvur halinde bU 

k adamın karakterinde kendini 

gösterir. . 
Bunun için çocukta başka bır zevk 

iyilik yapmak zevki uyandrr~~lı~. 
Bu heves onda, -yalnız kendim du -
şünmekten doğan- bütün öteki müf: 
rit arzuları hafifletir ve onlara yenı 
bir yol verir. . . . 

Süse düşkün bebeğiniz, elbısesım 
giyineceği yerde dUğmelerile, ~a~~ • 
sile uğraşıp durabilir. Acele bır ışı -
niz olsa bile onu zorla giydiriverme
yiniz. Bu, çocuğu hem yardımsız ya
şıyamıyacak bir hale koyar, hem de 
yarım kalan süs merakını kuvve~l~n
dirir. Bilakis bir yandan ona gıyın
mesi için yardım ederken bir yandan 
da kendi kedine giyinip size yardım 
etmesi için kandırmaya çalışınız. 

Yavrunuz mütemadiyen etrafın 
dikkatini kendine çekmek istiyorsa a
zarlayınız. Ona yalandan ufacık bir 
iş yapmasını söyleyiniz. Bu işi yapın
ca mükafat olarak onun bir iki gü· 
zelliğini biraz öğünüz. Hem arzusu 
yatışmış olur, hem de boş yere bir 
insanxn methedilmiyeceğini öğrenir. 
Beş dakika içinde size üç sual so

ran, ayni sualleri beş dakika sonra 
başkalarından öğrenmek istiyen çocu 
ğunuzun size inanmadığını, yahut si
zi sıkmak için sorup durduğunu san 
mayınız. Tecessüs, çocuğun en güzel 
meylidir. Onunla, her şeyi öğrenir. 
Bunun için çocuğunuzun her sualine 
hiç bıkmadan onu tatmin edecek ce
vaplar veriniz. Hatta onun mütema
diyen araştırıp yeni şeyler öğrenmek 
istiyen fikrini meşgul etmek için ya
şına uyan oyuncaklar alrnız, oyunlar 
öğretiniz. 

Kısaca: Bırakmız, bayanlar, çocu
ğunuz istesin. Bu, onun en tabii bak 
kıdrr. Ancak siz metin ve bilen eller
le bu arzulan idare ediniz ve unut
mayınız ki, bu çok zevkli vazifeniz 
bir hayli sabır ister. 

Portakal suyu, şekf?r ve unu şöy -
ı~ de ölçe bilirsiniz: 

(2) yemek kaşığı portakal suyu, 
bir büyükçe bardak un, ayni bardak
la toz şeker. 

Yumurtaların sansını beyazını ay 
rı ayn çalkalayınız. Sarısına şekeri, 

rendelenmiş portakal kabuğunu, poı 
takal suyunu katıp iyice çalkalayı . 
nız. Sonra beyazının yarısını ilave e
diniz. Biraz daha çalkalayıp tuzu, 
maya tozunu koyunuz. Yumurtala -
rın geri kalan beyazlarını da içine 
karıştırınız. Hafif hafif çalkalayı _ 
nız. Tepsiyi yağlayıp içerisine dökü
nüz. Mutedil bir ateşte 35-40 dakika 

pişiriniz. Keyik tepsiden ayrılıp bu
ruşmaya başladığı zaman ateşten 

kaldırınız. Soğumaya terkediniz. 

PRA TIK BlLGlLER 
r - Et makinelerini kolayca te- yınıı. Daha uzun zamaoı dayanır

mizliyebilirsiniz. Biraz bayt'lt ek- lar. 
meği makinenin et konulan kısmına 3 - Hiçbir roman boş yahut dı
koyarak rsekiniz. lrseride et kırın- şarısı ıslak bir alüminyum tencereyi 
tısı kalmaz. ateşe koymayınız. 

2 - Alüminyum tencereleri lul· 4 - Vazoya koyduğunuz çiçek-
1 !anmadan evvel dı§ tarafını sovan- lerin uzun müddet solmaması ;esin 
1 ıa ovunuz. lrsine su dcıldurup biraz akşam sabah sularıııı tazelemek ka
ı 

1 tuz atarak hafif ateşfa bir müddef fi değildir. Suyun içine biraz şeker 
j kaynatınız. Sonra bo§altıp kurula- ve yahut kömür tozu koyrnalısını~. 
I ""#'.#' I #'.#' 11'6' 1"-1 ~'l°'.l'I'~ I ~ 
ı=====================--
1 

l Saç 

Kulakları 
tamamiyle meyda
na çıkaran son ku -
vafürlerin kendi
lerine yaraşmadığını 

anlıyan bayanlar bu 
modeli tecrübe etme • 
Iidirler. Yakışmak ih
timali pek çoktur. 

Başm sağından 

Tuva • 
1 

ayrılan bir yiv ile 
saçlar ikiye ay
rılmış, arkaya doğru taranrru~tır. Yanlarda geniş dalgalar, ensede küçük 
bukleler yapılmıştır • 

Altta: Genç bayanlara ve genç lnzlara çok yaraşacak güzel bir kuvafür. 
Soldan ayrılan saçlar kulakların arkasına doğru taranmı§trr. I.ki yanda 

arkadan öne doğru kıvrılan bukleler yüzü güzel bir şekilde çerçevelemekte 
ve genç bir mana vermektrdir. Ensedeki saçlar küçü~ küçük buklelen -
miştir. 

• 

Büzme kn<lifederı şapka. Louis Bouı·bon 
mües•.;csesinin icadıdır. 

Sıcak, Soğuk 
Mevsimlerde 

• !{adın vücudü, erkek vücudun<lan daha çok ihtimam ister. Tabiat ka
. dına birçok hususiyetler verm~tiI. Bütün fizyoloji alimlerinin ittifak 
: ettikleri mevzulardan biri de ı;ıudur: 
j Kadın istirahat ettiğı, yani boş ~urduğu .zaman şişmanlar. Bu şişman
ı !ık otomatik bir tarz~~ ~'.11ku bulu~. Kadın istese de, istemese de bu şiş
' manlık mutlaka kendını gosterecektir. Tabii 'bunun pek az istisnasını in • 
1 kar edemeyiz . 

• • 
Kadın bu şişmanlığa karşı, vücudunun güzelli<7ini muhafaza ba~ımın-

. dan olduğu kadar, sağlık bakımından da mücaa:ıe etmeğe mecburdur. l Bunun mevsi~e göre b~r çok ~o:ıan, usulleri, tedbir ve terti~leri vardır. 

1 

Sıc~~ m~vsıml~r~~e: Şııımanlıga karşı sıcak mevsimle~de y~nı ıl~bahann. 
son gunlerıyle butun yaz ınevsimrnde ve sonbaharın ılk gunlerınde mU-

1 cadele için banyoya devam etmelidir. Sıcak mevsimlerde ev banyosu hiç 
fayda vermez. Mutlaka deniz banyosu almak Iazımdrr. Iç memleketlerde 
o~ura~ kadınlar bu mevsimh~rde kısa bir müddet için bile olsa sahil şe
h1rlerıne gitmelidirler. Sıcakta ınsan daha fazla yorulacağı için, idma.n 
v~ ~por bu mevsimlerde vücudu fazlac~. yıpratır. Bu sebeple idrnan yerine 
bısıklet ve hafif gezintiler tavsiyP. edilır. 

• • 
Şişmanlığa ka~ı sıcak aylarda 'bol ~eyva yemek ve bu nisbette diğer 

hayvani ve nebati gıdalara kaışı perhız etmek çok faydalıdır 
Sıcak gu .. nlerde ormanlık ve serin yerlerde gezmek ag~a,.. v. . k h • ~ e çıçe a -

vası almak da sıhhat bakrmında_n. ~~ ?.0 k faydaları olan şeylerdir. Hafif 
elbise giymek ise şarttır. Kendınızı uşutm.iyecek şekilde ince ve h fit 
elbiseler giyiniz . a 

• • 
Soğuk mev~imltre gelince: Kadmlar kış mevsiminde dah · d 

yağ bağlarlar. Kış gi!nlerinde ~ştah fazladır. Vücudun oto~=~f: e et ve 
pıları daha azdır. Bu sebeple ~ışmanlık istidatları çoğalı B rnan ka
sıcak banyo almak bir ıaruret mertebesine çıkar K r:. 

1 
.una kal'Şl 

banyo vücudun yağlarını eritmek, guddelerini fa~liyl§ t gun .erınde sıcak 
tarından ehemmiyetlidir. Bundan başka salon id e e getırmek baknn
basketbol ve voleybol gibi :ıisbeten ağır spo 1 rnanı Yapmak, tenis gibi 
gıdayı azaltnrnk bolbol porta~al ı;ıuyu iç~ek r a~ i'aprnak ve ata binmek' 

Bu mevsimlerde ın:cak odalarda uzun .. ~~ ayda verir. ' 
lığa karşı tavsiye edilecek tedbirler ar mdu dıret oturmamak da ş' 

asın a • • ı;nnan-
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Memleket Mektupları 

Samsun 
Belediyesinin 
Başardığı işler 

Çiftçi ve T Üccarın Bu Yıl 
Yüzü Gülüyor 

Yazan: V. A. 
S amsun, birçok memleketle· 

re servet akıtan denizi ku
caklamak ister gibi iki kolunu ve 
bağrını açmış, o kada_r açmış w ki 
hırçın ve coşkun denız bu bagrı 
mütemadiyen dövüyor. 

Vapurumuz açıkta demirledi, 
motörlü kayıklar bizi sahile çıka
rıyor. Bunlardan birçoğ~ fazln 
yıpranmış, denizin kaprisıne ka:
~;ılık yapar gibi "pat! pat!" de~ıp 
duruveriyor. Müşteri taşıyan d~ : 
ğer motörler işini bitirip te sızı 
yedeğe almıya gelene kadar dalga
ların ortasında döne döne çalkan, 
dur ... 

Altısı belediyenin olmak üze
re şehrin sekiz iskelesi var, ne ~~
re ki sahil kayıklardan başka oır 
vasıtanın yanaşaınıyacağı kadar 
sığ. Burada tahmil ve tahliye !şle
ri yürek acısı bir halde: Genudcn 
mavunaya, mavunadan iskeley.:?, o· 
radan arabaya, arabadan trene ... 
Bütün bu işler motörlU vesait ve 
vinçle yapılsa o kadar külfetli , .e 
masraflı olmıyacak, fakat hep in

san gücile yapılıyor, hep hamal 
cullanılıyor. Tabii Samsunun da bu 
halinde transit limanı olmasına 

imkan yok. 

H er yere umran, para ve _ha
yat götüren medenıyet 

müjdecisi tren Samsunu güzelleş· 
tirmek, daha medeni bir şehir hali 
vermekle beraber çok ta zarara 
sokmuş. Şaşılacak şey değıı mi? 
Çünkü memleket şimendüer ağla. 
rile örüldükçe Samsun eski ticari 
ehemmiyetini kaybetmiş. Trenden 
evvel Yozgadın bile iskelesi olan 
Samsunun şimdi ithalatı olsun, ih
racatı olsun, hemen hemen yalnız 
vilayet ihtiyaçlarına ve mahsulle
rine munhasır kalıyor. Bu yüzden 
bolluğa, bütün civar şehirlerden ve 
vilayetlerden akıp gelen bol para
ya alışkın olan Samsunlular, bir
kaç senedir kendi yağlarile kav -
rulmıya bir hayli güçlükle alışmış
lar, hayali cihan değen bol kazanç
lı günleri hasretle anıyorlar. Yoz-' 
gat şöyle dursun, Sıvas bile elle
rinden gitmiş. Samsun • Sıvas ıne
saf esi, Sıvas • Mersininkinin yarı
sı kadar olduğu halde demiryol -
lar idaresinin bazı emtaa için u
zun mesafelere mahsus tenzilatı, 
Karadenizin armatör ve kaptanla
rı yıldırması gibi saiklerin .tesiri 
altında Sıvasın iskelesi Mersın ol
muş. 

B lr, iki yıl mahsulden mem· 
nun olmıyan çiftçi ve 

tuccarın bu sene yüzü gülüyor. 
Bilhassa tütüncülerin ... Çünkü bu 
yıl tütün hem kalite itibarile iyi, 
hem de bol. Geçen sene Ladik, Ka
vak ve havalisinde kurak dolayı
sile yiyecek buğday bile alamadı
ğından köylü, beslemek külfetin
den kurtulmak için deri fiyatına 
hayvanlarını elinden çıkarmış, fa
kat her yerde olduğu gibi burada 
da imdada yetişen Ziraat Bankası 
köylüye yardım etmiş. Bu !ene 
mahsul iyi olduğundan kendileri
ni uşaklık etmekten kurtaran hU
kumete ve bankaya d1ıa eden köy
lü, borcunu ödedikten başka eline 
de para kalacağından memnun. 
Samsunda ziraate mUsait çok ara
m var, fakat arada bir kurak olma-

sı, bazı yerlerdeki toprağın kafi 
derecede mümbit olmaması ve nü
fus azlığı gibi sebeplerden hayvan
la sürmek idare etmediği için hep
si ekilemiyor. Traktör sahibi bir
çok çiftçi bulunmasına rağmen ye
rine göre bir tenekesi 375 kuruş
tan 450 kuruşa kadar satılan gazi 
alıp ta traktörle sürmek daha ida· 
resiz olduğu için traktörler muat
tal ve ziraate müsait yerler de ken
di haline bırakılmış. Hükumet bu· 
nu düşünmemiş değil, traktörler· 
de kullanılacak gazin tenekesini 
bir buçuk liradan vermiş. f<'akıtt 
birkaç açıkgöz, traktörle çüt sü • 
receğiz diye 1,5 liraya aldıkları 
gazi 4 liraya piyasada satmaya 
başlayınca bu suiistimalin önüne 
geçmek için hükümet te 1,5 lira
ya gaz satışını kaldırmış. Kuru
nun yanında yanan yaş gibi me-

Samsun Belediye Dairesi 

mur ve halktan bir, iki kötu ada
mın yüzünden çütçi adamakıllı za
rar görüyor. Acaba suiistimal e
dilmemesi için başka tedbirler ve 
ağır cezalar tatbiki suretile lıükfı
met fedakarlık ederek traktörle 
zer'iyat için ucuz gaz verme usu
lünü bir defa daha deniyemez mi? 

S amsun ço_k güzel v~_ileri ~ir 
şehir. Bırçok eksıge rag -

men belediyenin varlığı hissedili
yor. lyi, kötü bir kanalizasyonu, 
elektriği, suyu, parkı ve daha bir 
şehir için bulunması en lüzumlu 
şeyleri var. Çocuk bakım evi be
lediyenin yaptığı hayırlı işlerin ba
şında geliyor ve birçok yavruyu 
kurtarıyor. Seneye bir de doğum 
evi yapmıya karar vermiş olan 
belediyenin umumi !ıhhat namı • 
na gösterdiği titizlik takdire şa -
yan doğrusu! Evveli, iptidai ve 
çok pis olan fırınlardan işe başla
mış, sonra kasapları yola getirmiş, 
şimdi de lokantalarla uğraşıyor. 

Bugün Samsundaki fırın ve ka -
sap dükkanlarının temizliği en ile
ri giden şehirlilerimizin bile imre
neceği bir halde. Lokantalarda da 
bihakkin temizliğe riayet temin e
dilir ve mahlut yağla kötü madde
ler kullanılmasının önüne geçilir • 
se Samsunda, birçok şehirlerimiz
de pek nasip olmıyan bir şekilde 
temiz ve iyi yemek yenebilecek. 

H alkm çok rağbet ettiği gil
zel parkı gezerken gözilme 

bir şey ilişti: "Çiçek koparmak ya
saktır.", "Çiçek koparmayın." gi
bi halka emir yerine belediye, me-

T ~ N 

Aydın 
Temiz Suya 
Kavuşacak 
Aydın, (TAN) - Şehrimizin su 

işini halletmek üzere Ankaraya git· 
miş olan Urbayımız namına Karabu· 
daktan gelen bir telgrafa göre Tçba· 
kanlığı, bu husus için Belediyeler 
Bankasından on senede ödenmek 
şartile 80 bin lira istikraz edilmesine 
müsaade vermiştir. Bayındırlık Ba· 
kanlığı da suyun membaından istas
yona kadar olan kısmın borularını 

müteahhide ihale etmiştir. 

Silifkede 
Kır bayramı ve 
Hayvan Sergisi 
Silifke, (TAN) - Halkevi köycü· 

!er kolu, Tekir çiftliğinde kır bayra
mı ve hayvan sergisi tertip etmiştir. 

llçebay Vasfi ile çiftlik şefi Teri· 
den maada lçel Saylavı Mehmet On· 
gun, Uray Başkanı Sait Uğur. Hal· 
kevi Başkanı Rasim Boz Bey de me· 
rasimde hazır bulunmuşlardır. 

Sergide kazanan hayvanların sa· 
hiplerine para ve hediye dağıtılmış. 

zeybek oyunu oynıyanlara ve güre1 
ler yapan pehlivanlara da münasip 
hediyeler verilmiştir. 

lzmir Memleket 
hastanesi ihtiyaca 

yetişmiyor 
Yeni Asır gazetesi, lzmir memle

ket hastanesinin yürekler acısı bir 
durumda olduğunu, yatak adedinin 
kafi olmadığını ve taşlar üzerine se
rilmiş yataklarda yatan hastalar bu-' 
lunduğunu yazıyor. Memleket hasta
nesinin 60 yatağını kurtarmak için 
ayrı bir kuduz hastanesi açılmasını, 
emrazı sariye hastanesine bir pav
yon ilave olunarak veremlilerin ora
ya taşınmasını, deliler için de başka 
bir yer bulunmasını istiyor. böylece 
memleket hastanesinin yükü hafif
liyebilcceğini ilave ediyor. 

KOÇUK MEMLEKET 
HABERLERi 

S ıvas sıhhat direktörü İsmail 
Hakkı Kafesçi oğlu, birinci 

umumi müfettişlik sıhhat müşaviri 

muavini olmuştur. 
• • • 

Ç ankın şehir planı mucibince 
genişletilecek yollar için yı

kılma.1Jı lazım bina ıWtlplerine kanu
ni ihtarat yapılmıştır. 

••• 

Ç ankın • Tosya arumda M>Y· 
guncuJuk yapan slhUılı Uç 

serseri, iki günlük takipten M>nra ya
kalanmıştır. 

••• 

Köylerinin imarı için geni~ bir program hazı:fa11~n Zile .• ._ •• 

1Zile köylerinin 
Bütün ihtiyaçlar. 
5 yllda bitirilecek 

Zile, (Tan Muhabirinden) - İlçenin mühim ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere beş yıllık bır köy işleri p!'ogramı hazırlanmıştır: . Bu programa 
göre, merkez mıntaka yatı okulu ile Kervansaray ve lgdır kamunund:ı 
yapılmakta olan yatı okulu in~aatına devam edilecek, Maşat köyü oku
lu, yatı okulu haline getirilece~~tir. 

Ödemiş 
Civarında 
iki Kaza 
Odemiş, (TAN) - Adagideye f

den bir otomobil, şoförün surhoşlll· 
ğu yüzünden hendeğe yuvarlanınlf" 

tır. !ki ikşi ağır suretet yaralıdır. 
Bahçeden şehire eşya getirmekti 

1 olan bir arabanın atları, başka blt 
otomobilden ürkmüş, araba devril· 
miş, bir kişi alnından ve gözündeO 
tehlikeli surette yaralanmıştır. 

Aydında 
Tal}gare için 
iane 

937 yılında da Silis köyünde bir r----·----------
yatı ouklu inşasına başlanacak mü- Çikolata ve Bisküvi 

Aydın, (TAN) -Tayyare Cemi~+ 
ti şubesi, münevver bayanları ve ınıı· 
allimleri çağırarak Halkevi salonuo· 
da bir toplantı tertip etmiş, Tayyarf 
Cemiyeti Başkanı, köylerde olduğO 

gibi Aydının içinde de Hava KUfll" 
muna yardımcı üye yazılmak tize • 
re teşkilat yapılmasını istemiştir. TJıl 
maksatla, ilbayın eşi Bayan Necmi~" 
Gündayın Başkanlığında Dürdanlı 

Hümeyra Çütçi, Sabiha Yazgan llli
gar, Nimet Ak ve Ramihadan müre' 

teakıp senelerde de Çeltck ve Kara· Ankara, 21 (TAN) - lktısat Ve -
yün köylerinde birer okul inşa edile· kaleti, çikolata, bisküvi, un gibi mad
cektir. 

Köy yollarının tamiri L-,ine prog· 
ramda esaslı bir yer verilmiştir. 11. 
çeye on kilometre mesafede olan Çel 
tek ile Çayır köylerinde elektrik tc· 
sisatı yapılacaktır. Bunlardan başka 

Kireçli köyünde sulama havuzu 
yapılacak, 937 yılında şehir elektri
ğinden istifade edilerek Hacılar ve 
Kurşunlu köylerinde motörlü kuyu
lar yaptırılacaktır. lğdir ve Ede kiiy 

!erinde sulama havuzu inşaatı 910 
senesinde tamamlanmış olacaktır. 

Yaptlacalc telefon haf/art 
Zile - Kervansaray arasında ye

delerin ihracatında, bu maddelerin 8.
milleri tarafından verilmiş olan re • kep bir komite seçilmiştir. 
simlerin iadesini temin için bir kanun Semt tali okmitcleri de seçnere• 
projesi hazırlamaktadır . çalışıruya başlanılacaktır. 

•• 
Odemişe Bir 
Lise Lizım! 

ni bir telefon hattı açılacak, iğdir --ı Ödemiş, (Tan) - Bozdağın etefi 
kamununun Yozgat vilayetile tele~on 1-------------~1

1 yaslanmış olan ve ".Mendres,, tar• 
irtibatı temin olunacaktır. 1 ÇA l ALAGZINDA fmdan sul.~nan zengi.n_ve şirin kasa' 

937 yılında Zile - tğdir arasında bamızın nuf usu 18 bını buJuyor . 
müstakil bir hat kurulacak, Zile - I Hiç kar yüzü görmiyen, buna ınıı ~ 
Deveci hattı açılacaktır. 939 yılında 1 kabil yağmurları başladı mı hafta ' 
Zile - Çeltck hattı açılacak ve Kcr- !arca süren kasabamızda çiftçilik 1' 
vansaray hattı Amasya vilaye:ile ir· sanayi ileri gitmiştir . 
tibat tesis edecektir. 4 zeytinyağı, 5 un, 3 susam fabri~ 

940 yılında Zile - Abdallar, Silis, sı, sabun ve deri imalathaneleri v~ 
K.ızılcin telefon hatları açılacaktır. dır. Yemiş ve tütün kooperatifi, 

Bu işlerden başka büyük koylerde gancılar Birliği de kurulmutur . ' 
meydanlar, umumi bahçeler, imalat- Ödemişin tütünü, hububatı, Uz~ 
haneler. gazinolar, çeşmeler ve umu- afyonu ,inciri de bereketlidir. Ce~ 
mi helalar yaptırılacaktır. elması, patatesi meşhurdur • , 

Merkez kazada dört ilkokuJu ve b 
ana okulu, her köyde bir ilkokulu~ 
dır. Ödemiş ortaokulunda 400 Ü ınU 
caviz talebe vardır, bina ihtiyaca--: 
fi gelmemektedir. Senede seksen 1'~,t 
Jar mezun veren ortaokulu bitire~ ... 
lçin kazada bir liseye şiddetle ibtiY ... 
vardır. 

Zile Belediye Meclisi 
Zile, (T.AJ.'\l) - Belediye meclisi. 

Reis Zihni Aksoyun riyaseti altında 
açılmış, reis vekilliklerine Mustafa 
varrcı, Kazım Kaleli, katipliklere 
Kadir Burcalı, Ahmet Uncu seçil· 
mişlerdir. 

Tetkiki hesap encümenine de şu 
zevat intihap olunmuşlardır: 

Muharrem Alacalı, Abdurrahman 
Karanfil. Kazrm Kaleli, Arif Kılıç, 
Sadık Ermumcu. 

U rfa şehrinin planı yapılmak 
tadır. Bitince evnli. §e • M "" l y ug a olları birde su tesisatı vücuda getirilecek. 20 (A F ilyos • Çatalağzı dt.miryo1unun 

büyük merasimle işletmiye a
~ıldığını yazmı!jtık. Yukarki resim, 
Fllws • Çatala~ı ara.,rnda tamam • 
ıan'mak üzere olan tünellerden biriıd
nl gösteriyor. 

İzm i t Lisesi 
Bu yıl niçin 
Açılamadı? Muğla, .A) - Muğla - Ta-

sonra yeni ~bir içine drecek arazi olunun Denı· 1- k d 
• • vM Y z ı !mırına a ar 

lstımli.k olunacaktır. 1 kısmının top k t · · · t • • • o an ra esvıye ışı a-
amile bitmiştir. 

Ç anlan ve havallsl köyl\ileri- m 

ne Ziraat Bankaeı para ver- ....... =.::.=:.::::::::-:::::::::::::::_:_:_:_:_:_:-:_=:_:::_:_:::=:.::::=:.:=:.=:.:=:=1 mtye ba.5lamn;tır. 

deni insanlara yakışır bir tarzda. 
şuraya, buraya herbiri şu yolda bir 
beyit ihtiva eden levhalar koydur
muş: 

Koparma çok seherin ıeçti buna emefi, 
Koparma keyfin için yetiımlı ı;içeii. 

~ 

Koparma yalvarıyor bak basında bir ıelebek 
Koparma çünkü zarafet 11çır zemine çiçek 

Ve hakikaten küçUk çocuklar bi
le çiçek değil, bir yaprak kopar • 
mıyor. Ha.tınma Taksim Bah~eain
deki yeşillik ve çiçeklerin etrafına. 
bilmem kimin tarafından çevril -
miş, göze batan dikenli teller gel
di. Zavallı Istanbul halkı! Sen bu 
kadar medeniyetııiz misin ki senin 
şerrinden çiçekleri korumak için 
harp meydanlannda kullanılan di
kenli tellere lüzum görülüyor? 

Vanda bir yün fabri· 
kasına ihtiyaç var! 

Van, (Husust muhı'oirimiz
den) - Maliye ve lktısat Vekil
lerinin son Şark seyahatlerin1en 
sonra, Doğu vilayetlerinin mü
sait yerlerinde şeker, yiln ve de-

ri fabrikaları açılması mevzuu 
bahsolmuştur. Bu hususta tetki
kat yapılırken, Vanda da bir yün 
fabrikası kurulması imkanları
nın araştırılması faydalı olacak-

tır. 

\ 
Mesela, bu yaz Vandan 757 

bin 300 kilo yün, 45110 baş ko· 
yun, 51500 baş ta sığır .hraç O· 

lunmuştur. Her yıl mü!ıim mik· 
tarda hayvan ihracatı yapan 
Vanda bir yün fabrikası '>ulun· 
ması, bu suretle yenı bir iş sa
hasının açılmasını temin ede· 
cektir. Bu suretle, hayvın yetiş. 
tirilmesi de teşvik görmüş ol:ı-

caktır. 

lzmit, (TAN) - Vali Hamit ~ 
Yın başkanlığı altında vilayet tol' -N 

. -e P" 
tısı yapılmış, muvakkat reisııg ~ 
ter Salih Zeki, katipliklere Halt~,~ 
lbrahim seçilmişler, bilha·Jsa .,,.. 
mektep, su., meseleleri etrafınd' ; 

. .. k .. kereıer raretlı muna aşa ve muza 
muştur. ,~J'J 

Şehir ve vilayet yollarının ",; 
için gösterilen çalışmalar takdıt' t t.f' 

f 1ıve 
miş, bu hususta daha çok as. 
menni edilmiştir. ,.rf' 

Mekteplerin çoğalması içirı ·se 1/ 

dilen mesai alkışlanmış, bir Jı . ~ti 
• · 1 • t" \":ıll· .• 116 ması tekrar ıstenı mış ır. ~, ı..-

ve tahsi!at 'llevcut olduğu h ~' ·•rı; 
hocalarının kifayetsizliği . yu~ ~ 
şimdilik geri kalan bu ihtı~& 
min edileceğini ıöylemiştir.. ,_t\~ 

Içtimada, memleket hal ıts ~ 
ihtiyacı ve su işi de mUza.kElre ~ 
miştir. Noter Salih Zeki, •11 111 

;.-: 
. 1 ıı•llf• '":,J 

hakkında tenkıtlerde bu un .,,.,, 
diye reisi Kemal Oz, buna ce 
vermiştir. 
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itilaf Devlet'erİ , B. M. Meclisi Hü
kumeti l\~urahhaslarını Lozana 

Davet Etmişti 
- Efendiler!.. Düşmanı, harimi 

lsmetimizde boğacağız. 
Diyen, Mustafa Kemal Paşa, şim

di de gene ayni kUrsüye gelerek; bu 
emsalsiz zaferin nasıl kazanılmış ol
duğunu izah ederken: 

- Efendiler! .. Sözlerimi harfiyen 
takip ve tatbik etmiş olduğumu, va
kayi ve hadisat ispat etti. 
Demiş .. cihan tarihinin ender kay

dettiği o büyük harbin pek haklı 0 • 

larak gurur ve mefharet uyandıran 
parlak menkıbelerini naktettikten 
sonra; bütün bunların şerefini mil
lete ve orduya atfederek: 

-Ben.. Böyle bir imlletin. aciz bir 
ferdi olmakla, en büyük ct.l..ııjctı lıi:; 
ediyorum. 

Diye, emsalsiz bir tevazu ve fazı
let göstermi§.. Hiç bir qeyle kıyas 
kabul etmiyen o bülent ve mualla 
rnevkiini büsbütün yükseltmişti. 

Şimdi, Ankara.da iki u.ii!• im hazır
lık görülmekte idi. Biri(lstar.bu.un) 
ve (Trakya) nın işgali; diğ ?ri de ya
kında toplanacak olan sulh konferan 
sına ·· gonderilecek murahhaJların flf>-
_çilmesi idi. 

iş (~azi), lstanbulun ve Trakyanın 
. ?8lıne, -(icra vekilleri h~v~~i re-
18\ Raıur Beyin delaletile, l R~fet Pa
§a Y'l memur etmişti. ~ulh konfe
t~nsına gidecek murahhas heyetinin 
rıyasetine de, -Mudanya konfera
smda, Yliksek bir dirayet V"' ; ·yasct 
göstermiş olan- harp cephesi ordu
ları kumandanı, (ismet Pa~a ı yı ten 
sip eylemişti .. Bu, maksatla Harici
Yl' Vekili Yusuf Kemal Bev istifa et
tirilmiş; Ismet Paşa Harıciye Veka
leti makamına geçirilmişti. 

Bu sırada sulh konferan;•nın top
lanacağı yer, takarrür etmişti Ciha
nın, senelerdenberi sürüncerr.eJe ka
lan sulh işleri, (Lozan} şeb . .: ıde hal 
ledilccekti. 

Itilaf devletleri, leıirinievva•in 28 
nct günü, Ankaraya ~önd~rdı deri 

~ir mektup ile, (Büyük Millet Mecli-
81 IIUkCımeti) nin sulh mu:-.ıhi: •da

~ı Cl.ozan) a davet etmişlerdi. 
akat garibi şurasıdır ki, varlığı an

cak Bizans ··zı . so erıyle Yıldız sarayma 
ınunhasır k l 
tuğu ) a an (Osmanlı lmparator-
k' n a daha hala bir paye ve mev-

1 
1 

vermek gafletinde bulunan bu dev 
etler im • 

li) d ' paratorluk namına, (Babıa -
en de murahhas istemı~le dı. 

Bobıô/i hôlô uykuda 
§ı : <Babıali) sakinleri, bu davete kar-

EfendiJer1 1ın t 1 k ··1·· Biz ... para or u , o uyor, 
r ' onun son nefesini vemıe3inı bc.K 
ı~onıı .. Artık bizim, bir ti'k vazıfe
~ız kaldı. O da, bir iki gün daha bek 
emek ... Altı yilz senelik fülyatd. ve

:a .~ecek olan imparatorluk son ne
esını verir vermez; Babıilinin bi-

~~k taşına çıkarak "Payd-,ooo~ !... • 
.ıye ba~rdıktan sonra, çekilio evle-

rımize gıtmek O . . b' : 
I§ıe . . . .. nun ıçın, ızı ge~in. 

rınızı Ankarad k 'J . . . Dem" a 1 erle bıtırın. 
• ış olsalardı, hiç olmaZ'l'I. (> -

m1ye hazırlanan Babıı:.l· g ç 
cı tnın yaldızlı 

: ;;ın1b~ altı~da son sözü acı bir haki 
a ~ ı rme şerefini ihraz ede<.elc

lerdı ... F~kat, böyle bir şeyi akılla
rından bıle geçirmemişler; artık in
hidam çatırdıları işitilen 0 köiıne bi
nada, daha hala hayat ve beka ümi
di beslemekten vaz geçemcır.igl~rdi. .. 
Babıali sakinlerinin, fikirle ı ve mu
hakemeleri inhitata ugraınış gibi id1 
Iki buçuk senedenberi Tü··!{ nıilletı
nin mukadderat.mı eline alan; ve baş 
ladığı işi başarmak kudret ve kahi

liyetini de son büyük zaferle ispat et
rniş olan BüyUk Millet Meclisi Hüku
nıeti varken; artık (Banıaı Hiiklıme 
ti) nin tamamile iflas ettiginı, kabuı 
Ve tasdik etmeleri icap ederdi. 

- Şu anda Istanbul, milli hükume
tin askerleri tarafından işgal edil
miştir. Bu askerlerin başında bulu
nan Refet Paşa da, artık (Saltanatı 
milliye) yi temsil etmektedir... (1) 

Şu hale nazaran, bizim vazüemiz hi
tama ermiştir. Artık biz bu işe ka

rışmasak iyi olur 
Demişlerdi. Fakat vükela heyeti

nin ekseriyeti, bu mütaleayı reddt:t
mişler: 

- Eğer konferansa iştirak etmez
sek, Osmanlı devletinin altı asrı te
ca vilz eden bir zamandanberi, mü
esses ve mahfuz olan tarihi hüviye -
tini bizzat biz, zevale mahkum et
miş oluruz. (Zatı şahane), ayıu za
manda (hilafet) sıfatını da haiz ol· 
dukları için, bütün Islam alemi, lıü· 
kumetimizin bugünkü vaziyeti ile a
lakadardır. Binaenaleyh, vaziyeti kur
tarmak için, konferansa iştirakimiz, 
lazımdır. Onun için konferansa işti
rak etmeliyiz. Fakat; sözü, Ankara 
murahhaslarına terketmeliyiz. 

Demişlerdi. 
Müzakere uzun saatler devam et

mişti. Faka;, kat'i bir karar verilme· 
mişti. Ve bu kararsızlık karşısında: 

- Şu halde, evveli (Zatı şa~a~~) 
ye arzı keyfiyet edelim. Efendimızın 
noktai nazarlannı da öğrenelim. E -
ğer (tasvibi şahane) ye iktiran eder -
se, o zaman Ankaraya bir telgraf çe
kelim. Müzakerata girişelim. 

Denilmişti. 

Sadrazam Tevfik Paşa, meclist~n 

çıkarak doğruca saraya gitmişti. Va
ziyeti, Padişah Vahdettine arz<.'t"liş
ti... Vahdettin, tel8.ş içinde idi. Tev
fik Paşayı dinledikten sonra: 

- Paşa! ... Bana kalırsa, artık iş 
işten geçti... Maamafih aiz, bunca 
senedir saçınızı sakalınızı hükümet 
umurunda ağartmış, tecrübelı bir 

vezirsiniz. Tecrübeleriniz kadar, di
rayet ve kiyaaetinize de eıninim. O
nun içindir ki; en müşkill zamanımda 
da sizi iktidar mevkiine getirdim. 
Göreyim sizi. Belki (Hukuku salta· 
nat) ımıza nafi olacak bir şey kopa
rabilirsiniz. Ankara ile müzakereye 

girişin. 

Demişti. 
Otedenberi, (Büyük Millet Mecli

si) nin resmen tanınmaması hakkın -
da Babıilice ittihaz edilen karar ve 
usule rağmen, Sadrazam Tevfik Pa
şa ilk defa olarak (Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti Celilesine) diye An· 
karaya bir telgarf çekmiş; Babıali: 
nin de konferansa iştirak et:ı1esı 
(vacip değil; hatta, farz) 01~.ugun
dan bahsederek, bu hususta muzake· 
re edilmek için (Büyük Mille~ . Me~
lisince) bir zat tayin edilmesınl (nı-
ya:z:) eylemişti. . 

Tevfik Paşa, bu resmi müra~at~~· 
k büyu·· k hata etmişti. Çünku, bu-

ço . ·-· .... 
yük zaferin istihsal edıld~g1 gunu 
müteakıp, -milli hUkCımetın btıın· 
bul mümessili- Hamit Bey vasıta
sile ve (meselenin gayet mahrem tu
tulması ricasile) Mustafa Kemal Pa· 
şaya şu mealde bir telgraf çektir· 

mişti: 
(Ihraz olunan muzafferiyet, Istan· 

bul ile Ankara arasındaki (ihtilaf) 
ve (ikilik) i kaldırmıştır.,Bu zafer 
neticesi olarak Itiliif Devletleri sulh 
yapmıya mecbur olacaklardır. Her 
iki taraf ta bir konferansa davet o
lunacaktır. Bu konferansta milletin 
hukukunu müttehiden mUdafaa ede
lim. Onun için ahvale vakıf ve em· 
niyetinizi haiz bir zatı, gayet mah
rem talimat ile gönderin) de, görü· 
şelim.) 

Mustafa Kemal Paşa, bu telgrafa 
kısaca cevap vermitti. Mustafa Ke· 
mal Paşa, Hamit Beye şu mealde bir 
cevap göndermişti: 

Halbuki; artık hayatından saraha
ten ümit kesilmiş olan (Saltanat) a, 
daha hila dört elle sarılmış olan Ba
bıali erknı· asırlardanberi terennUm 

edilen (dvİeti ebet müddet) naka -
ratrna tamamile inanmış ve kanaat 

~et~rmi9lerdi ... Onun içindir ki; ayın 
ı: lllci pazar gi.inil, ltilaf Devletleri 
ih~fından sulh konferansına an ve ti 
:n "a eden haberi alır almaz; d~rhal 
nı~~ıa.Ji~e fevkalade bir içtima akdet
ıa.l erd1. Bu içtimada bulunan vüke-

(Türkiye devleti, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi hükCımeti tarafından 
temsil olunur. Gayri meşru ve gay· 
ri hukuki olduğu meclisi alice müker
reren ifade ve ilan edilmiş olan he
yetlerin veya. bu gibi heyet mensup 
lannın; siyaseti devleti (yani, milli 
hUktlmetin siyasetini) teşvişten mil
canebet eylememeleri, azim mes'uli
yeti badidir.) Arkası var 

an bir ilci zat : 

(1) htanbul, (aym 19 ançu perıembe 
günü) milli ordunun efradı taraimıfıın it
ıı:al edilmiDti. Bu husaıta da malOmat ve
rl'Cc~z. 

T A N 9 --BORSA --21 lKtNCİTEŞRİN CUMA.RTESt 

Paralar 

Sterlin 612,-
1 Dolar 122,-
20 Fransrz fr. 112,-
20 Liret 125,-
20 Belçika fr. 82.-
20 Drahmi 20.-
20 hvıçre fr. 565,-
20 Leva 20,-
ı Florin 62.-
20 Çekoslovak ku- 73,-

ronu 
20,-

-616,-
126,-
116,-
130,-
85.-
23,-

S'.'S-
23,-
66,-
78,-

22,-l $ilin& 
1 Pne•ı Tescil edılmemıs· 
1 Mark 23,- 26,-
1 Zloti 19.- ıo,50 
t Pengö 20.- ?3.-
20 Ley ı2.- ı4.-
20 Dinar 47,- ~'J.-
1 Yen Tescil cdılm,.miııt11 
r ~vec lruronu 30.-
Altın 982,-
RAnknoı 240,-

Çekle r 
Londra 6ı3,25 

Nevyork 0,7974 
Pariı 17.1745 
Mılino ls.ıs25 

Bruksel 4.7166 
Ati na 89,035 
Cenevre 3.47 
Sofya 65,225 
Amsterdam 1,4745 
Prag 22.5325 
Viyana 4,2592 
Madrid 7,4194 
Berlin 1,9820 
Vanıova 4,2282 
Budapeşte 4,3538 
Bükreş 109,2550 
Belgrat 34,6525 
Yokohama 2,7894 
Moskova 24,75 
Stokholm 3,1625 

Tahvilat 

.., ıh•"' 
Anadolu 1 ve il kupon kesik 

nı 

:ı2.-
983.-
;f4l.-

613,-
0,7980 

17,155 
15.16 
4.7185 

89,07 
3,4.SSO 

65.2525 
l.~750 

22,5425 
4,2610 
7,4225 
l,ll82) 
4,23 
4,355 

109,2975 
34,6'\5 
2,79 

24,75 
3,1640 

Mümessil -'5 ~ıı 

to ., 
42,70 
42,70 
45,SO 

Mı• ı r tahvilleri 

1903 lJ 
1911 m 

Esham 

le Banıı:ası 
H 

111.-
102,-

• . Hıımntne 
Anadolu % 60 

.. % 100 
:Sırlırn H•vrıye 
Tram•aJ 
Bomonti Nektar 
Terkoı 
Aslan Cimento 
Merkea BankHı 
O•nnanlı Baolıaaı 
% 7 Sıv11 

latikrazlar 

Turk Borcu 1 
.. .. il 
.. .. ili 

Erıani A. B. C. 
lstıkraıı Dahıli 
Sıv111 - Er:ı:urum 1 

ı" n 

112,
ıoJ.-

81.-
10.-
10-
2~.:i~ 

42.85 
lf> -
ıo ~( 

9,45 
\2-
13.75 
&a.!'io 
2Q.-

99.SO 

24,05 
22,275 

22,375 
97.-
99.2.S 
99 ~ 

tOO 2~ 

YENi NEŞRIY AT 

Çitra Roy İle Babası 
Şimdiye kadar içtimai saha

daki yazıları ve güzel fıkralarile 
tanıdığımız Sabiha Zekeriyya bu 
defa matbuat hayatına yeni bir 
cepheden giriyor. Bize yeni bir 
roman veriyor. 

Bugün elimize gelen Çitra Roy 
ile Babası onun ilk romanıdır. Bu 
roman tezli bir eserdir. Hindiıta
nın fikir ve istiklal kavgasından 
mülhem olarak yazılmıttır. Ro -
manda mevzu yeni, mevzuu yazıf 
yeni teknik yenidir . 
S~biha Zekeriyya bu eserile 

Türk romancılığına yeni bir tarz 
gef rmit sayılabilir. 

fiyatı 75 kuruttur 

yeni Sovyet Rusya ve 
Teşki.atı Esasiye 

Kanunu 
Sabiha Zekeriyya Sovyet birli

ği icra komitesi reisi Molatof'un 
Sovyetler kongresinde irat ettiği 
nutukları ve yeni hazırlanan tet
kilatı esasiye kanununu tercüme 
ederek yukarıdaki isim altında 
nesretmitl;r, Bu eser bize Sovyet 
birliğinin timrHye kadar geçirdi -
~i ink;saf safhalarını. bugünkü 
gaziyetini, ve yeni tetki1R•ı esaıi-
v 1 'h. kanununun esi'! arını ı tıva et 
ye Y · S b" ı· ~· · mekted•r. em ovvet ır ıgını 
anlamak için bunun kadar etraflı 
bir ,.~er bul mamaz. 

fiyatı 40 kuruttur. 

Göl ~enin Çocuğu lle 
Güneşin Çocuğu 

Fatma Yalçı tarafından bu isimde 

bir hikaye kitabı çıkarılmıştır. Fiya

tı yüz paradır. Bu kitap, bu serinin 

ilk numarasıdır. 

ülkü 
Hatkevleri derğisi ola-:ı 1Jlkü11iin 

45 inci sayısı Istanbula gel nı~tir. 

Varlık 

~--.--.... .................................. . • 
Haftallk Radyo Proğramı 

ötle neşriyatı - Saat, 12,30: Plikla ı Türk musikisi; . 12,SO: Havadis; 13,05: 
Türk musikisi ; 12,50: Havadis; 13,05: Plakla ~fıf muzık; 13,25 - 14: Mu.ıtelif 
Plakla hafif müzik; 13,25 - 14: Muhtelıf plak neşrıyau.. S 
plak neşriyatı. Akıam .n~ş_nyatı ~ aa.t. 18,30: P15kla 
Akşam neşriyatı - Saat: 18,30: Plakla dans musıkısı; 19,30. S!in· Oavın kanleı

dans musikisi; 19,30: Konferans: Suat Der- ler tarafından: 20: ~afıre ve arkada~lara 
viş tarafuıdan; 20: Belma ve arkadaşları tarafından Turk musı~ısı ve halk şarkıla
tarafmdan Türk musıkiıi ve halk şarkıla· rı: 20,30: Cemal Kin:ı•! ve arkada11ları ta
rı: 20,30: Sadi ve arkadaıları tarafından rafından Turk musıkısı ve halk şarkıları; 
Türk musikisi v~ halk şarkıları; 21: Or . 21: Orkestra: .. 
kestra: 1 - Kreuzer: (Uvertur). 

1 - Mozart: (Titus) uvertür. 2 - Saint - Saens: (Oumuı Zil) süvi-
2 - Haydn: (Aıkeri senfoniden mönüc) tinden. 
3 - Pietre Locatelli: (Viyolonsel ve 1 - Romanı. . 

piyano) Dav. Zirkin tarafından; 2 - Venedık valsı. 
4 - Lehar: (Şen Dul) operetinden par- 3 - Kienzl: (Protestan) operasmaan 

çalar. bir parça. 
22: Plakla sololar: 22.30: Ajanı ve bor- 4 - Nesvadba: (Loreley - Parapbrase). 

aa haberleri. 23: S O N. 5 - Boççehirini: (Monuet) .. . 
Se f u. k 6 - Kalman: (Paskalya Pensı) orıere-. 

n onu. onserler: tinden parçalar. 
13,05 Varşova: Gündüz senfonisi. 22: Plakla sololar: 22,30: Ajans ve bor-
17 Lbprig: Yeni eserlerden. sa haberleri. 23: S O N. 
18 Roma: Rkhard Strausa. p b 
20 Var$OVa: J. Poplavski. 26.11.936 erıe:n c 
20,30 Biıkre$: Mozart'm Rekuimi. 
21,40 Roma: Koro ıle senfoni. 
21,50 Lliypziı: Bruckner. 

Hafif konıterl.,r: 

ı2,55 Bükreı: Radyo orkestrası. 
16,45 Prag ve saire: Hafıf musıkı. 
17 Kolonya: Kuçuk orkestra. 
17 Btikre,: Romen halk musıklsi. 
19 Budapeşte: Askeri bando. 
ı9,15 Biıkreş: Vasil Julca bandosn. 
20,25 Prag: Askeri bando. 
20,30 Stokholm: Koro konseri. 
21 Liypzig: Enstrıimantal konser (SoP-

ran, tenor)~ 
22 Stokholm: Karışık konser. 
22,50 Var,ova: Bahriye bandosu. 
23 Bukreo: Radyo orkestrası. 
23,05 Budapeıtc: Çigan musıkhııi. 
23,30 Munih v. s.: Gece konseri. 

Öğle neşriyatı - Saat, 12,30: Plakla 
Türk musıkisi: 12,50: Havadis: 13,05: 
Plakla hafıf müzik: 13,25 • 14: Muhtelif 
plak neşriyatı. 

Akşam neşriyatı - Saat, 18,30: Plakla 
danı musikisi; 19,30: Monolog: Haıım ta
rafından; 20: Rifat ve arkadaşları tarafın
dan Türk musikisi ve halk şarkılan; 20,30: 
Mıizeyyen ve arkadaşları tarafından Turk 
musikisi ve halk şarkıları; 21: Orkestra : 

1 - OHenbach: (Orphe Cehennemde). 
2 - RahmaninoH: (Serenat). 
3 - A. D. Ambrosio: (Napcli ııerenadı) 
4 - Ooldmark: (Saba Melikesi) opera-

sından parçalar. 
5 - Ka11inıkoff: (Şanson Trist). 
6 - Spendiaroff: (Nınni). 
7 - Sullivan: (Der Mikado) C'peretin· 

22.30 Paris P. T. T: Lekok'un "Les Cent den parçalar. 
vierges,. operasL 22: PUikla sololar: 22,30: Ajans ve bor• 

Operalar: 

operetler sa haberleri. 23: S O N. 

21,40 Millno: Franz Leharın operetlerin
den biri. 

21,45 Bratislava, Prag: R. StrRuı'un "Kra. 
liçcnln mendili,, opereti. 

Oda mmdklst : 

21,30 Kolonya: Wagner, Subert, Bruckncr, 
Verdi. 

Rı "'t ıı llı-r: 
16,10 L&yp:ı:iı: Piyano - keman (Maka Re

ıer). 
17,30 Var,ova: Eski Leh şarkılarL 
19,50 Belgrat: Bahriye Nuri Haciç şarkı 

söylUyor.-ı 

20,20 Rudapeşte: Piyano - şarkL 

Plak komıerl : 

14,25 : Bükreş. 

27.11.936 Cuma 

Öğle neşriyatı - Saat, 12,30: Plik1a 
Turk musıkisı; 12,50: Havadıs; 13,0S: 
Plakla hafif muzık: 13,25 - 14: .Muhtclıf 
plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı - Saat 18.30: Plakla 

dans muııkısi: 19,30: Spor musahabeleri: 
Eşref Şefık tarafından: 20: Turk musiki 
heyeti; 20,30: Vedia Rıza ve arakdaşları 
tarafından Turk musıkiaı ve halk oarkıla
rı: 2ı: Orkeitra: 

ı - Suppe: (Vıyanada sabah, öğle ve 
akşam) uvertur. 

2 - Kırata!: (Son Damlalar) valı. 
3 - Thome: (Yapraklar Altında). 
4 - Humperdınk: (Kral Çocuklarr). 
5 - Dvorak: (Puruyante). 
6 - Oeıvazio: (En Revant - Esquise). 
7 - Lehar: (Tarlakuııu) operetinden ~r-

17 .30 : Buda peşte. 
Bu san'at ve fikir mecmııasının 81 20,45 : Varşova. 

çalar. 
22: Plakla sololar: 22,30: Ajans ve bor• 

sa haberleri. 23: S O N. inci numarası intişar etmiştir. 21,45 : Tulılz. 

Genel Nüfus Sayımı 
'-<isi: 

23,35 : Prag. 
Baş Bakanlık istatistik Genel Di- 24 : Paris. 

rektörlüğü, lstanbul Vilaye~inin son 24·45 : Paris. 
nüfus sayımındaki vazıyetini gbste - 23.11.9311 Pınuırteai 
ren kat'i ve mufassal neticei"ri, neş

riyatının 75 incisi olarak tabettir -

miştir. 

Yeni Adam 

"Yeni Adam" ın 151 numal'ah 19 
tkinciteşrin sayısı çıktı. 

ötıe neşriyatı - Saat, 12.30: Plli!da 
Türk musıkisı; 12,50: Havadis: 13,05: 
Plikla hafif muzik: 13,25 - 14: Muhtelif 
plak neşriyau. 
Akşam neşriyatı - Saat. 18,30: Pl5.kla 

dans musikisi: 19,30: Çocuklara masal: 1 
Galip tarafından; 20: Rifat ve arksdaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkıla
rı; 20,30: Müzeyyen ve arkada3\arı tara -
fından Ti.ırk musikisi ve halk oarkıları; 21: 
Orkestra: 

28.11.936 CumartcıJi 

Öğle neşriyatı - Saat, 12,30: Plakla 
Turk musıkisi: 12,50: Havadis; 13,05: 
.Plikla hafı( muzik; 13,25 - 14: Muhtelif 
pltk aqnyatı. 

Akpm neırıyatı - Saat. ıS,30: PIU:la 
danı musıkiııı: 19,30: Diyalog: Bedia ve 
Vasfı Rıza taı;ahndan: 20: Saz heyetı: 20,30 
Cemal Kimıl ve arkadaşları tarafından 
Tıirk musikisi ve halk ııarkıları; 21: Cr
kestra: 

1 - Mendelsohn: (Yurda DönUı) uver
tiır. 

2 - Tçhaikovski: (Balet Dornrosclıen). 
3 - Jean Sibelius: (Fınlandiya) fantezi 

senfonik. .......... ., ......... ..,.,..~.--.. ..... ......._.._. ......... 1 - Suppe:: (Güzel Galata) uvertür . 
2 - Tchaikovski: (Divertimente). 

5 - Bortkievkz: (Oavotte - Capriçe). 
6 - Lecoque: (Oirofle - Girofüı) dan 

parc;alar. 

SAGLIK ÖGÜTLERi 
LOKMAN HEKiM 

~----- .-._ ~rtr-~_,.......,..,.._....-- ...... -~~-- ------
Geceler Kaç Saat ! 

Geceler uzuyor, uzuyor .•. Nere
deyse en uzun geceler devrine gi· 
receğiz. Bu, oruç tutanlar için. şi.ip 
hesiz, pek iyi bir şey. Açlık müd
deti kısalıyor. Fakat bir de hasta· 
lara, onları bekliyenlere sorunuz. 
Şairin: 

"Şebi yeldayı müneccimle muva:<
kit ne bilir? 

Müptelıiyı gama sor kim geceler 
kaç saat!., 

Dediği gibi, uzun gecelerin acılı
ğını onlar bilir. 

Bizim insan aklımızla düşünü· 
tünce. gece gündüzden daha sakin 
olduğu için daha iyi olması lazım 

gelir. Normal halinde bulunan in· 
sanlar da gündüz didindikten son
ra geceleyin rahat ederler. 

Halbuki hastalar için gecenin te
siri aksinedir. Bütün ateşli hasta· 
farın ateşleri geceleyin artar. Ağrı, 
sancı çeken hastaların istırapları 

geceleri çoğalır. Bazı hastalıklar 

vardır ki, geceleyin başlarlar. Ro
matizma çekenler bunu pek iyi bi· 
lirler. Siyatik ağrıları çekenler de 
istıraplarının ilk defa bir gece baş
lamış olduğunu unutmazlar. 

Sinir hastalıklarında gecenin te
siri pek bellidir. Normal olanlar ge 
ce uyudukları halde, sinirlilerin bir 
çoğu bütün gece uyuyamaz da sa
bahleyin güneş çıktıktan sonra uy
kuya dalabilirler. Bu hali onların A
detlerini değiştirmiş olduklarına 
hamletmeyiniz. GUndi.Jz sinirPvi 
büsbütün uykusuz bıraksanız ge
celeyin yine uyuyamaz. Sar'a has
talığı nöbetleri, isteri çarpınınaları 
daha ziyade geceleri meydana çı-

kar. ilerlemiş sinirlilerin kuruntu 
ları, saçına sözleri gece olunca ar
tar. Hele çok söylemeye, diskur 
çekmeye düşkün sinir hastaları ge
ce olunca lafa başlıyarak saatll}rce 
dinletirler ... Frengi sinir ağrısı yap 
tığı vakit istırap geceleyin ziyade 
leşir. O kadar ki, bu hal vaktile hns 
talığın teşhisine bir vasıta sayılır
dı. 

Sinirlilerin bazılarında da aksine 
olur: Nörastenik hasta bütün gi.i
nü rahatsız geçirdiği halde, gecele 
yin neşelenir, içtimai hayatını ya
şar. Yarım baş ağrısına tutulRnla 
da karanlıkta rahat ederler. Yaş
lanınıya yüz tutmuş sinirli bayR.nlar 
da öyledir. Gündüz titrerler, ter 
dökerler, gece gelince kendılerinı 
rahat duyarlar. 

Çocuklar en çok geceleri rloğar-
1~~· hayat ta en çok defa geceleyin 
soner. 

Geceyle gündüzün farkı yalnız 
hastalar üzerinde değildir: Normal 
olanlarda da, tansiyonda, nRı" -la 
nefes almada, hatta nesiilerin bes
lenmesinde geceyle gündüz arasın
da haylice farklar vardır. 
~u farkları, bir vakit, güneşin, 

ışıgın tesirine atfederlerdi. Halbu
ki kutuplarda geceyle gündO· R.ltı 
ayda değiştikleri halde, İn" IR.r U
z~rinde yirmi dört saat içinde gö
rulen o farkların hepsi yine 6ÖrÜ· 
lür. 

O halde neden? 

Dünya dönüyor da onun ıçın. Yi· 
ne onun içindir ki gece dediğimiz 
yarı günün tesirlerini değiştirmeye 
elimde -şimdilik- çare yoktur. 

3 - ]ensen: (Serenat). 
4 - Oabriel - Dupont : (Anter operasm· 

dan Gelin Alayı ve danı havaııı) . 
5 - Taıliaferi: (Amore Canta) İtalyan 

ıarıskı. 
6 - Buzzi - Pecda: (Lolita). 
22: Plakla sololar: 22,30: Ajans ve bor

sa haberleri. 23: S O N. 

24.11.936 Salı 

Öğle neşrıyatı - Saat, ı2,30: Pllikh 
Türk musikisi: 12,50: Havadıs; 13,05. 
Plakla hafif müzik; 13,25 - 14: Muhtelif 
plik neıriyatı. 
Akıam neşriyatı - Saat, \8,30: Ptikla 

dans musikisi: 19.30: Konferans: Dr. İbra 
him Zatı tarafmdan: 20: Vedia Rız.ı ve ar
kadaşları tarafından Türk musikiııi ve 
halk şarkıları; 20,30 Tıirk nıuoıld heycıı 
21: $ehir Tiyatrosu artiııtlerinden Bedıa 
Vasfi ve Hazım tarafından stüdvo orkes· 
trası rdakatile (Deli Dolu) operetinden 
bir sahr.e: 21,30: Orkestra: 

1 - Veber: (Preciosa) uvertür. 
2 - Ziehrer: (Daf Çocukları) vals. 
3 - ]. Brahma: (Fa minor ıonatmdan 

Andante). 
4 - Dvorak: (Slav dansı No: 4). 
5 - Alfred Orünfcld: (Oavotte). 
22: Plakla sololar: 22.30: Ajans ve bor 

sa haberleri. 23: S O N. 

22: Plikla sololar: 22,30: Ajans ve bor
sa haberleri 23: S O N. 

Muallimlere ve talebeyt> 

LiSE ve ORTA 
mekteplere göre yazılmı 

TORKLER iÇiN 

''En kolay Almanc' 
öğrenme usulü,, 

kitabını tavsiye ederiz. Gördilğü 
rağbet üzerine 3 üncü drfa ba 
'lılmıştır. Maarif Vekaleti tara 
fından kabul edilerek mekteple 
rin kitap listelerine girmi 
Muallim Tahsin Abdinin eseri 
dir. Uç kısımdır. 144 kuruşa Is 
tanbulda Hüsnütabiat mat n 
ında ve blitün kitapçılarda satıl 
maktadır. 25.11.936 ÇarfambA 1 

Öğle neşriyatı - Saat, 12,30: Pliklıı '-'-------------·' 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğii İlanları 

Semtı meşhur ve 
mahallesi 

Çelebioğlu Alaaddin 
Çarşı. 

Sultanahmet 
Nakılbent 
Sultan ah met 
Nakılbent 

cac,.;. ~ veye 
sokağı 

ÇiçekpaT.arı 

Perdahçılar 

Kadirga Şahsuvar Kadirga cad-

No. sı 

18 
54 

39 

39 

Cınsı 

Dükkan 
Dükkan 

Baraka oda 

Baraka odalar 

Muhatııımın 
kirası 

Lira K. 

3i 30 
3 

1 -o 

2 50 

bey desi. 53 Arsa. 6 
Yukarıda yazılı mahalJer 937 senesi Ma ·ı . 

kadar kiraya verilmek 1İ7.ere açık arttırma. yısk nı layetıne 
İstekliler senelik muhammen kirasının .. Y~ ~nn:ıuşt\\r. 
ğu nis?etinde pey ak·~elerile birlikte ih~l~z ~ ı.~dı buçu
T. sanı 936 Çarşamba Ri.lnü saat 15 e kada 6Unu ':>lan 2 s 
ta İstanbul Vakıflar Başmüdürlü w .. d r Cenıherlit.Qs-
ne gelmeleri gun e Akarat • 1 ~ 

· · Ka erni-
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Bir Haftalık Tarih 
[Başı 1 incide] maları bu hafta büyük hey~canlar u-

münak~adan geçirelim." yandırmıştır. Bu haberler Inırlterede 
Oyle ümit ediyoruz ki Frrnsa bu fena karşılanmıştır. Japonlar diyor

dürüst ve samimi teklifi la yık oldu- !ar ki: "Komünizme karşı ki!'lı hare
ğu ehemmiyetle karşıhyac<ı.ktır. kete geçmek isterse biz onlarla. bl? • 

Tazyikıer 
Parisie 

takbıhedilmi~ 

Kontenjan 
Sistemi Kalkıyor 

Yazan: Stepha" ZWEIG Çevtren. Rezzan A E. Y ALMA/\ 

Mari Antuanetin Hatıra Defterine 
Yazdığı Son Satırlar .. 

Vaziyeti bilmiyenler, Tür\ciye mua- raberiz. Çin ile de bu mak.;atla ko -
hedelerin tadilini mi istiyor, ilhak nuı:ıup duruyoruz.'' 
mı arıyor; gibi tereddütlere düştüler. Bir taraftan da mevk!lf Almanlar 
Halbuki Türkiye, muahe<le1-~rin bir sebebile Almanya ile Rusya.un arası 
taraflı olarak bozulmıı&ı yolunda bü!<biltün açılmıştır. Müna~ebetlerin 1 

''Ben onun için, onu kurtarabil · Hatta ondan intikam almak için b!r Fransadan gelen bir iddia karşısında kesilmesinden de bahis vardır. 
mek için yaşıyordum. Onu her z:t· takım şayialar ortaya atıyorlardı. muahedelere tam surette riayet Almanya bu hafta içinde Vcrsay 
man sevdim ve sevmekte hala de· Guya kralın yerine Fersen tahta prensibini müdafaa etmekle meşgul- muahedesinin Alman nehirleriı:.de 
vam ediyorum. Bir canımı değil, geçmek istiyormuş ve bir dahilı dür. seyrisefaini tanzim için kurduğu 
bin canım olsa onun uğrunda feda harp çıkarmak ü:ı:erc imiş. lngilizlerf e c!osfluk milletler arası komisyonları kaldır -
ederim. Ya Rabbim! Bu kadar ce· Fersen ile beraber kalplerinde mıştır. Bununla beraber nı'.ı:ıh<.-dcnin 

·· h k ı k · • .. .. M · A t t' h t t M altnyı ziyarete gid<.!H donan - buna ait madd"s'ını'n hükümien dür--zaya musta a o ma ıçın ne curum arı n uane ın a ırasını aş1yan- mamız, dost Ingiliz deniz " 
·ışledı'm" O öldü Ve ben hala ya· !arın sonu gelt.li. Artık yeryu~:~'lde mesi, asıl temeldekı' rahnelere nisbet-

." · kuvvetleri tarafından çok ha!"aret ve 
Şıyorum Te""'"u"ru"mu"n derecesinı krali,.eyi düşünen ve yaşatan bir le hiç kalır. · ,..,., " samimiyetle karşılanmıştır. Bu ziya-
ölçmek kabil değildir. Buna nasıl insan kalmamıştı. Derin bir nisyan ret Türkiye ile Ingiltere arasmd:ı ku- Fransac:Ja lcardP.Ş kavga/art 
dayandığımı ben bile anlamıyorum ve sükuttan başka bir şey yoktu. rulan çok samimi dostluğun güzel bir F ransa bunu alelüsul protesto
Onu unutmak benim için imkansız· Triyanon harap olmuş, bahçeler ku- tezahürüdür: ayni zamanda iki mem- dan ge · d mıyacaıctır f<'a 
dır. Son dakikama kadar onun i~in rumuş, Mari Antuanetin güz··lıiğini rı ur · · -

leketin umumi sulh davac;:n<la ve kat Fransada kimsenin bu protes~o-
... ~.J;aşı dökeceğim. Keşki o yirmı ve zarafetini gösteren aynalar, eş- .t "" 1 Akdenizin huzur ve emniyetine aı yu görecek gözü yoktur. Fr rnsa da-
haziran günü onun için can vel'3cy· ya ıır satılığa çıkarılmıştı. islerde ayni dürüst prensiolere bağlı hT k k d 
dl'm' Bo"yle ıstırap "e vicdan azabı Zaman ilerliyor. İhtilal duruluyor. . ı ı avgalar içinde sarsılma ta ır. 

· • - bulunduklarını da ifade eder. D çekerek yaşamaktansa ölmeği bin Ortaya Napolyon çıkıyor. Gene ahiliye Nazırı Salengronun ölümile 
kere tercih ederim. Sevgili hayali Habsburg hanedanından bir pren . Lonc:Jro gorii§meleri bu kavgalara kan da karışmıştır. 

· kt' H Fr t h ı· 1 .. r • L Hakikat şudur: Frans~da hüki'ımet hafızamdan hiç silinmıyece ır. il· ses ansa a tına ge ıyor .• narı u- B u hafta içinde Lcınd,. ı;ia ln -
'd' O · b'l k d" k d 1 k ı· kuvvetinin hususi menfaatlere alet yatta yegane gayem o ı ı. na ne- ız ı e en ı anın an o an ra ıçe- giltcre Hariciye ~a:ı:ırıle !tal-
. di k b t · edilmesi nesillerdcnberi tabii ve noı·-kadar bağlı olduğumu şıın ay e · nın nerede medfun olduğunu bir gün yanın Londra sefiri arasın'.ia da Ak-

. · ı mal bir haldedir. Ganime+:.~en nıah-
tikten sonra daha ıyı an ıyorum. bile araştınnamıştır. Tarihin en deniz meselelerine dair bahisler ol -
Havali beni her yerde her :r.aman meşhur simalarından birisi bu ka· muştur. Daima adet oMtığu gibi. bu rum kalanlar gürültü edip dururlar, 

- · d' d fakat menfaat yag-macıları bildikleri-
takip edecektir. Miıtema ıyen onu ar güzel ve zarif bir kraliçe tama· konuşmalar hakkında da türlü türlü 

.. ı l ·ı k b ı ni okurlar, Staviski gibi re .. aletler 
düşünüyor, hayatımın guze an arı· mı e unutulmuştu. Onu a ra a arı rivayetler ortalıkta dolaşmıştır. Ha -

. . vakit vakit alevlenir, sonra unutulur. 
nı hatırlamakla vakit geçırıyorum. ve ailesi bile aramıyordu. kikattc Londra konuşmaları•ıın ihzari 
fimdi ne yazık ki hatıradan bıışks Bir nedıımet hissilc hareket eden bir temastan fazla bir l!h~ rımiycti Bugün ilk defa olarak 

1
"ransada 

-, el ı.... hususi menfaat lekesinden fı.ri bir hü-
teselli kalmadı. Bu hatıralar a ~· Dük dö Provam~ On Sekizinci Lfü olduğuna ihtimal verileme?.. ingiltc -

d 1 t . · d' kiimet buluııuvor. Muhalifl~r bu hü-
ni ölümüme kadar teselli e eee { ır. olunca, büyüklük göstermek ıste ı. rı> ile İtalya arasında had bir emni- J 

t 1 A · k ı kümete karşı hücum edecek bir şe.v 
Ona ait her ne bulurlarsa sa ına ma- rtık kendisi için tehlıke a mamış- yetsizlik hava~ı vardır. Bu hava Ak-

H bulamamışlardır. Bunun i<:ın J:ıhili-
ları için Parise emir verdim. er eş· tı. On Altıncı Lüi, Mari Antuanet denizde şiddetli bir sil~h yarışına 

dd b. h tı Ik t 1 d' · ye nazırının harpte askerli!<ten kaç-
yası benim için muka es ır a · ve çocukları artık ka ıp a Keıı ısı· ynl açıyor. Yeni Lokamo toplantısı 
radır. Ebedi aşkımın ve hürnıetiınin ni itham edemiyeceklerdi. Bu dü - icin de zeminin hazırlanmaqına mani tığı hakkındaki rivayeti parmaklan -
nişanesi olarak bunları sakhynca· şüncelerle hepsine bir mezar yaptır· oluyor. Tasfiye edilmesi <ı•ılh namı- na dolamışlardır. Bu mevzu üzerinde 
ğım." mak arzusunu gösterdi. Binlerce ö- r.a lazımdır. tonlarla mürekkep akmıştır. Geçen 

· d' k' ı \" · .. t k 1 d gün meb'usan meclisinde ku vüz<len Teessürü o kadar derın ı ı ay ar- unun muş ere mezar arı arasın a. lngiltcre hariciye nazırı ile ttalya J 

dan sonra hatıra defterine şu satır· bu işaret.siz ve kefensiz ölüler icin- sefiri arasındaki konuşm'lları bu y0l- Fransada bile misli görülmemiş bo • 
·ı · · f 'k · ğuşmalar olmuştur. Neticede lBlum ı lan yazmıştır: de kendı erını te rı etmek pek güç- da tefsir etmek, en tabii yol gibi gö-

b tt. •· .. c· t' b - k d U • ti 1 söz almış, Salengronun beraet kazan-"Hergün geçtikçe ne kay e ıgı - tu. ıyo ın ıçagı o a ar s r a e riinüyor. lngilterenin gittik"e tcbe -
k "' · .. .. tu" kı' ı · t t dıg-mı ve masum olduciı 1nu isbat et -mi anlıyorum. Dünyada onun auar ış gormuş mezar arı ışare e - lür eden bir siyaseti val'dır ki o da n~ 

mükemmel hiçbir kadın yoktur ve meye değil, hatta ayrı ayrı kazmıya sulh ve emniyet siyMetiC'lir. Yakın miş, Salengroya büyük bir ekseriyet-
b·1 k't k ı amı tı Yal ı b' le itimat ve sevgi gösterilmi:;:ir. olmamıştır." ı e va 1 a m ş · n z ır şey bir istikbalde Ingilterenin bitaraf bir 

Seneler geçiyor ve teeseürü gene hatırda kalmı:;;tı. Kral ve kraliçenin sulh nazımı vaziyetinden UZl~laşaca- Salengro çok bıkmış. usanmış ola-
b tı kir ·ı o" tu"lm" t ·· G · cak ki ismi lekeden kurtulur kurtul· azalmıyordu. Her ve~ile ile sevgisi- ta u arı eç 1 e r uş u. enış ğma ve herhangi bir gruba ve gani-

1796 · d v· eydanı kazdılar kazdılar ~ı'hav0t maz dünyadan uzaklaşmı~~ır. Simdi ni düşünüyordu. senesın e l· m · · · ' J' met taksimine dayanır bir anlaşmıya " -
yana sarayında Mari Antuanetin kı· beyaz ve kesif bir tabakaya rastgel- knrJŞa<·ağına ihtimal vermı>k güctHr. münakaşalar ölümü etrafın:h dc.vam 
zına rast.geliyor. o kadar mütehey- diler. Bir avuç kemik ve çürümüş Nitekim Mister Eden son nııtkunda. ediyor. Bir taraf diyor ki: "Öliitmle 
yiç oluyor ki, gözleri doluyor ve bu bir ipekli kumas parçası gördiilcr. Jngilterenin Milletler Cemiyeti misa- asker kaçaklığını itiraf etti.'' Diğer-

N 1. t - lt d b' lerı ölüm mes'uliyetini muhaliflere 
defterine şöylece yazıyor: ! em ı opragın a ın a ır zamanıo kına dayanan sulh siya~etini açık ve 

ğti. d' 1 . 'f h k d 1 k vükletiyorlar. "Onu gördü m zaman ız erım en zarı ve oş a mı o ara yaşa- kat'i bir lisanın tarif etmiştir. J 

titredi. Merdivenlerden inemedim. mış, en muztarip ve acı görmüş ka- Fransadaki dahili kard"Ş kav~ası 
d l k "l .. M · A t t' Sullı .:eph,.si nerede duracaktır? Iki muhalif taraf Büyük bir teessür ve büyük bir se· mı o ara o muş • arı n uane ın 

(Başı 1 incide] 
Suril·e hükumeti intihabatın 
ba.~ka bir ~ekilde yeniden ba..')
lamak iizere tehirine taraftar. 
dır. \'ataniler bu fikre muariz 
bulunmaktadır. 

Bir Fransı~ gazetesi 
diyor ki: 

Bir Türk ınilli hare 
ketini ateşlemiyelin. 

Parisle çıkan Repuoliqu1: 
gazete.sinde, "Suriyedeki az 
!ıklar meselesi., dolayı~iylc 

l!'ransa ve 'l'ürkiyc arasında· 
ı<i müzakerelerin devam etti 
~ine dair neşredilen bir habe· 
rın altında şu mütalea be · 
yan edilmektedir: 

"1'1-ansanın Suriyedeki az -
lıkları tatmin edecek bir re. 
,ım temin eylemesi kat'i su -
rette lazımdır. Bu, evvela bir 
msaniyet vazifesidir. Aynı 

zamanda Dürzi ve Türk aha
li daima bizim en sadık müt
tefıklerimiz olmuş bulunduk· 
tarından bu bir hakkaniyl!t 
,11cselesidir de. Nihayet, eğcı 
bizim zararımıza olacak bir 
ı'ürk milli hareketini ateşle· 
mek istemiyorsak, Suriyede -
ki azlıkları tatmin edecek biı 
rejim temin etmenin politik 
bir zaruret olduğunu kabul 
etmeliyiz.,. 

[F'ransız gazetesinin yanlış 
olarak (azlık meselesi) diye 
ıfade ettiği mesele, Anta\cya
ve lskenderunun istiklal me
selesi olsa gerektir. Dikkate 
değen nokta, Fransada işin iç 
yüzünü görmek ve anlamak 
meylinin baş göstermiş olma· 
sıdır. Hele "Fransanın zara
rına bir Türk milli hareketi· 
ni ateşlemek istenmiyorsa,. 
Türkleri tatmin edecek reji · 
mi t~min etmenin bir zaru -
ret diye telakki edilmeısi, ya· 
pılan büyllk hatanın Fransız. 
lar arasında anlaşılmaya baş 
!andığına bir alamet addedi 
lebilir.] 

vinç duydum." isimsiz ve işaret.siz mezarını buldu- o iinyanm körükörüne gidişi Fransa kudretini yıkmak hususunda 
Genç km her görüşte ayni heye· !ar. karşısında haki1<at~n bir kı- ne vakite kadar iş birliği npmakta miştir . 

canı hissediyor. Ve annesini düşime- S O N sım memleketlerin sisli ve i:hli ecre- devam edE>ceklerdir? Hariçteki Fran- .. 1 - 1 h · · d k l 1 'ht' sız dostlarının teessürle !llOr lukları Bu büyük yenılık er, Bütün dünya 
rek gözleri doluyor. Fakat genç kız yan arın arıcın e a ma arma ı ı - -... d Fr d h'I 00· gibi İngilizlerin de hayranlık ve talk-
Fersen ile konuşmamak için kat'i T 1 b M r ya<; vardır. İngiltere ceu:yanın ba - sual uU ur. ansa a len yle bir 

e h ıd l d h h ld .... 1 • dirkarlığını celbetti. 
tenbih almı•tı. Annesinin i.şıaı olan a e ve U a . şında gidiyor. Balkan birliği. lskan- a e o masay I er a e .,aı1caJ< iı:,ı 936 d .. 

.,. " b k d ı b' ı d" · .. Nihayet 1 a Türkiye bütün 
bir adama hitap etmesi memnu idi. dinav memleketleri, Felemımk. ls\'ic;- u a ar yanış ır yo a O•< tlme.,.di. 

1 B 1 k 1 
dünyaya bir siyaset dersi vermek 

Hatta Avusturya sara.vı Fel'8enin O· ı" m ı" r ,· er,· re ayni yolun yolcu9udurlar. Lehistan Ahmet Enıı'n YALMAN .. k muvaffakıyetını azandı. Ve 1ngilte-
rada bulunmasını bile münasip gor· hariciye nazırının son Londra seyaha- . . re bu sessiz miıcadelede Türkiyeye 
müvordu. Memleketine avdet etme- Feshed 'ı ld "ı ti, bu nevi bir gidışe ayak uyciur:nak T •• k • ı · k " b' h k ur 1 . yardım etme arzu ve fırsatını - tabii 
sinden herkes memnun olmu•tu. mahiyetinde ır are et .. avılaoilir. - n g 1 1 z ... " t k b bundan Montroytl kasdetmek isetedig~i 

Mari Antuanetin ölümünden son· Eğer Amerika. ya e aşına veya 
-· h B h 11 mizi anlamışsınızdır - buldu. 

ra Fersen bUtün neş'esini ve yaşa- [Başı 1 inı::?de) bir Amerika birligı alinde ayni ı·ep- a ri • er 1 

mak zevkini kaybetmişti. Dünya alacak vaziyetteyim. Her vakit sözü- heye iltihak edecek olursa diinya yü- ye 1 1 Kralın seyahati 
kendisine haksızlık ve manasızlıkla mü yerine getirmiş bulunuyor1-ı!l. zünde sulh ve huzurun korunması ve [Başı 1 inr.ide] Bu mes'ut hadiseyi İngiltere kralı 
dolu karanlık bir yer olarak göril _ Böyle bir mitinge mahal yoktur. Ya bugünkü karşılıklı kin ve h1ıstımetin 1ngiliz misafirperverliğinin tam bir Majeste 8 inci Edvardm Türkiyeyi 
nüyordu. Bütün siyasi gayeleri j?Ö· pılmasını istemem.,, Dedikten ve bu yerine tel'!amüh Ye ahenk ikıme edil- nümunesini göstermişler ve bizim de- ziyareti takip etti. 
zünden ve gönllinden silinmişti. Se- kararını her vasıta ile ilan P.ttikten nıesi yolunda büyük bir kaz1nç te- nizcilerimiz de her tarafta sempati Bunun ne kadar ince ve mühim ol-
nelerce Avrupa memleketlerinde se- sonra izinsizce miting yapmaya kal· min edilmiş olur. uyandırmı§lar, intiza.mlariyle takdir - duğunu anlatmıya lüzum yoktur. Bu 
fir olarak dolaştı. ltalya ı,ehirlerin- kışmaya hiç kimse kendinde hak gür Frankoyu fo11ıycmfar ler toplamışlardır . ziyaret esnasında kralımıza iki deniz 
de, Avusturyada ve lıııveçte yaşadı. memelidir. Hükumete rağmen mitıng s ulh cephesinin kuvvetlenmesi. destroyerintiz refakat etti. 

ti k ık k k - b' Samimi bir zi'11afet Başka kadınlarla m nasebet tesis et· yapmaya a ışma • ço agır ır me ne çok ihtiyaç vardır. Çünkü .ı Bu gemilerin avdetinde kumandan-
ti. Fakat hiçbir şey ruhundaki boş- suliyet altına girmek demektir. dünya satranç oyununun hamleleri Valetta, 21 (A.A.) - Anadolu a- !arını kabul ettiğim zaman, gerek Ma-
luğu dolduramadı. Hatıra defterin- Şurasına şüphe etmiyoruz ki, Türk gittik<:e fazla sür'at ve şid1et peyda jansınm sureti mahsusada gönderdiği jeste krala, gerek lngiliz denizcilerine 
de yalnız ölen sevgilisi için yaşadı- gençliği saf ve temiz duygularla ha· ediyor. Bir hamle diğer ha 1ıleyi der- muhabirinden: gösterilen büvük ve içten gelen misa
ğı her vesile ile tekrar edilmiştir. reket etmiştir. Coşkun duyguhmm hal doğuruyor. Almanya ve Italya İngiliz Akdeniz donanması komu - firperverliğin- hayranlığı altında kal
Mari Antuanetin ölümünün bir yıl izhar edebilmek gençliğin bir hakkı- ispanyadaki Franko hüki'ımetini ta - tanı amiral Sir Dudley Pound, dün ak dıklarını gördüm. Şimdi Türk filosu
dönümünde şu satırları yazmıştı: dır. Fakat memleketin harici nıtina· nımışlardır. Franko da buôla sevin- şam ziyafetinde misafirlerine son de- nun Maltaya yaptığı bu ziyaretin bü-

"Bugün benim için bir dua ve dil- sebetlerine ait bir meselede hiikü · nıiş ve Avnıpanın faşist cf>phesi ile rece parlak kabul göstermiştir. Çok tün ondokuzuncu asrı işgal eden Türk 
'ünce gtinüdür. Ne kaybettiğimi dil- met bir mitingi memleketin yüksek birliğini ilan etmiştir. Avusturva, samimi bir dostluk ve mütekabil mu- - İngiliz dostluğu gününün yeni bir 

d·~· hayret menfaatlerine muvafık bulmadıktan habbct havası içinde geçen .~iyafetin şUndükçe nasıl ölme ıgıme Macaristan ve Japonyanın ua ayni yo. doğumu olacağını ümit ederim. 
ediyorum." sonra, zabıtaya rağmen miting y:ı.p- la gideceği söyleniyor. sonlarına doğru amiral ayağa kalka-

maya kalkışmak sözu" ayag-a duşu" r rak m·ısafı·rıerı·n·ı sela· mlamıs ve şu Ata türkün şerefine 
Fersen her vesile ile bir tarih anı- ' • Avrupanın tabii gruplarında'n bi -

mek demektir. Münevver Türk genç 'dd tl' nutku söylemiştir: Amiral Türkiye Cümhurreisi Ata -
Yordu. Bu da (20 Haziran) dı. On rinde görülen bu şı e ı faaliyet Jiği, memleket meselelerinde hisle türkün şerefine içmiş, bir müddet 
Altıncı Lüiyi dinliyerek hepsini teh- değil. akıl ve bilgi ile hareket etrnf>- karşısında İspanya mücad·~les:nin Kardeşçe har_P. sonra da amiralimiz Kral Sekizinci 

ehemmiyeti bir kat daha aM tn~tir. "Türk filosuna hoş geldinız derken 
like içinde yalnız bıraktığından do· yi her vakit tercih etmelidir. Tnkılap Hükümet tarafı son dakik.ula yeni eski Türk _ İngiliz dostluğu ve yeni Edvardın şerefine içerek mukabele 

layı kendi. k d" · · ff d ·yordu Türkivesinin az bir zaman zarfında bek ·· .. ı eylemı'ştı'r • en ısını a e emı · J silahlara sahip olmuş. lenmez bir Türkiye hakkında birkaç soz soy e -

[Başı 1 incide) 
cek mallardır. 

Memnu liste 
M listesi - ı uı·1<1yecıe yetişen '"" 

ya imal edilen ve milli faaliyeti kOrıı" 
ma bakımından ithal edilmemesı gt 
reken memnu malları ihtiva ediyor 
Himaye ihtiya~ları ve inkişaf dert' 
celeriyle mütenasip olarak, r'":ti1' .. 
ya nazaran, tedricen kaldınlacaJ<td'· 
Nitekim yeni memnu liste, bundl' 
evvel neşredilmiş olan ve bir kanııJI• 
san: 1937 tarihine kadar mer'iyetıl 
kalacak bulunan kontenjan kararııl° 
mesi memnu listesinden 222 pn·ifl • 

yonu ithali mümkün mallar meye.Dl' 
na koymuştur. 

Hudutsuz ithalat 
serbestliği 

Türkiye• ~alat ve ihracatının yOI 
de 90 nı, Türkiyenin klering ve~ 
benzeri anlaşma ile bağlı ".>ldul' 
memleketlerden yapılmakta old~~ 
ve (m) listesindeki maddeler, ~ıw 
mizi veya henüz genç olan bir ktf'lfll 

sanatlarımızı alakadar ettiği ve ır 
ruri ve tabii olduğu düşu-::•'1 

Türkiyeye ithali kabil mallann, tt\ 

tar tahdit edilmeksizin, ithali ,er 
besttir demek kabil olduğu kendılf' 
ğinden anlal}ılır. 

G. I. R' in, karar kısmı j 1 madd' 
dir. Ticarette istikrarı tesis edebil' 
mek Klering hesapları, istatistik n6' 
riyatları muvazi hale getirilmek içi* 
müddeti altı aydan bir seneye çıltl' 
nim ıştır. 

Yedinci maddesi, 40 gün evvel iIA' 
şartile 1ktısat Vealetine bu listeltf 
den birinden diğerine istene!!. maddi' 
leri nakil salahiyeti verme'<t~dir. 

Bu hüküm, heyeti umumiyesi iti~ 
rile, piyasa bakımından hükfımete., 
zıMgelen kuvveti ve elastiki/eti te ' 
min etmekte ve maliyet te veya fi 
ta veya piyasa disponibilitesinde vtl 
cuda yelecek veya getirilec~k hart 
ketleri hemen önlemek imkanını 
mektedir. 

Yolcu eşya11na kolaylık 
Ayni vücuda getirilmek yani nll 

mune diye kullanılmak üzere ve 
yolcu beraberinde ve ticarere arzetii 
memek üzere çıkanlmıyacak nıah1 

yette hediye ve kolipostal i•-salatın 
hiiyük kolaylıklar ve imkan~ar ve 
miştir. 

Devlet, belediyeler, imtiyazlı 3it 
ketler, sermayesinin yarısınian !al 
lası devlete ait müesseseler ve? ıne 
fii umumiyeye hadim cemiye:ler ( 
listesinden istifade eden m<?mlel<et 
}erden serbestçe mubayaat yapabil' 
cekler ve onun haricindeki ül1<..:\0r~ 
vapacaklan mubayaatlar, m•ı ca~.~ 
ler \'e sureti umumiyede ser?ec;t d~ 
tesviye ve taahhüdünU ihtiva ; 
hususlarda, icra vekillerinden, d 
evvel mezuniyet alacaklardır. 

lktısadi ferahlık , 
Yeni rejim, u~umi .eko~o.~ik pO~ 

litikamızm .te~nık ~ bır cu~ n hf:1 ~ 
gelmiş ve bır ıthalatı tahdıt alctı •, 
maktan tamamen çıkmış bul mtt'~ 
tadır. Ticaret ve iş alemimhde bÜ 
ferahlık temin edecektir. _/. 

İngiliz donanması Başkumandan;; 
bu defa viı.ki olan nazik da,·e~ 
memnuniyetle kabet etmiştir. ',I 
eskidenberi biribirini iyi tanımı,.~ 
miş ve saymış olan Türk ve ı.rı 1'" 
bahriyesi arasındaki ziyaretlerı;ıeıf 
yasma bir başlangıç olan bu ı"1 
iştirak etmiş olduklarından dO,-' 
Türk müfrezesinin zabitan ve .af~ 
pek bahtiyardırlar. Türk bahrı)'t tjlf• 
ri Maltada mazhar oldukla.rı -~rdur 
kabulden, yürekten geldiğinı go ~ 
leri dikkat ve nezaket eserle ~ 
kendileri vasıtasiyle Türk ıniUe~ 
müteveccih olduğunu bilerek.,,_ 
mütehassis olmuşlardır. Bu yil ı; 
ve kıymetli dostluk duygularıtı~et' 
lUkle memleketlerine götürece 
dir. 

Ahali tarafından parçalanmayı göze bugünkü seviyeye varabilmesi, his- mukavemet göstermiye ba?ı ır.ııştır. mekten kendimi alamam. Türkler ve Amiralim\.lin cevabı 
alarak orada kalmalrydı. Kendi ken· !erin inzibat altına alınması ve akıl Ancak Madritin düsmesi, dii.~merr.esi' İngilizler biribirlerini eskidenberi çok Amiral Şükrü Okan, Inigiliz ami - Derin samimiyet de y.tl_ 
dine düşünerek bir türlü bunu içine ve bilgi ile hareket edilmesi sayesin- mühim bir mesele halinden 1,ıkmış - ı'yı' tanırlar. ralinin diin geceki nutkuna, hugUn Türk bahriyesi, daha geçen t:• yf1 

d. · d K d · d 1 t di sularında selamlamakla hıı d' 
ye ıremıyor u. a erın garip cilve- e o muş ur. tır. Bomba yağmuru, yangın kun • Fakat askerlikte ilk temas 1854 Kı- verdiği öğle ziyafetinde mukabele et- e,.. 
leri vardır. Senelerden sonra Fel'8e· Gençlerimizin coşkun yurtseverliği daklan bu ölçüde devam ederse ya- nm kısmi harbinde vaki oldu. Ve İn- miş ve tngilizce olarak aşağıdaki nut olduğu Majeste Kralın afi~e.t ;,ıııt 
nin kalbindeki arzu husul buldu ve ni takdir ederiz, fakat dlinkü miting kında Madrit diye bir şehir kalr:uya- gilizler Türklerin kardeşçe nasıl har - ku söylemiştir: adetine, büyük ve şanlı lngıhZ )111 ıır 
bir 20 Haziran günü öldü. teşebbüsünü, gençliğimiz için bir o'- cak, yerinde kocaman bir hıırabe ve bcttı'kler'ıni ögr-endiler. ''Ferdi bulunmakla müftehir oldu- yesinin daima taalisini ve o ~,~ e ı' 

I d. -· d - h ld ı k ı· t ' dı'-ve telakkı' ede gı'lı'z mı·ııetinin refah ve ikbaJıf\ 
steme ıgı ve arama ıgı a e gun u a ame 1 

J rrıe- mezarlık peyda olacaktır. Öyle görü- Bunu ,'btiyük haııpte karşı karşıya ğumuz Türk milleti ve onun kıymet-
Fersen hayatında meşhur ve yük • yiz. lüyor ki harabe düşse de harp bütün çarpışmakda isbat etti. li reisi hakkında izhar buyurulan viçle kadeh kaldırır.,, di~ 

k b. d ı t Kralın en Amiralimizin bu ziyafeti de .ı(lr 
se ır a am o muş u. ya- şicldetile devam edecektir. Çünkü ar- Ve İngilizler Türklerin nasıl cen • dostane hissiyat ve hiı.r temenniyat- e P 

kın adamı ve asrın en kuvvetli bir Hakim Vekilliğine Terfi tık bu harp lspanyolların 11'lôi ha - tilmence harbettiklerini öğrendiler . tan dolayı şükranlarımızı arzederiz. leri gibi derin bir samimiye+ v 
,ahsiyeti idi ... Fakat halka dü.,man- Eden Namzetler linden çıkmış, harici alemin harbi t luk havası içinde geçmişti~.. net"' 
d B k b. 1 k t' h Ikı •e" Ank 21 (Tan muhabı'ri"'dcn) Yeni Türkiye Türk ve ngiliz bahriyesi Amiralimiz bu gece lngıhz ,,-1 ı. aş a ır mem e e ın a , ., • are.. ·• - olmuştur. .r 
diği kadını öldürdüğü için 0 kendi Adliye Vekaletinde yeni haz r· mmak- Büyilk harbi müteakip Türkiy.~. Bil Türkiye ve Britanya donanmaları amiralinin Bahram zırhlısındA r 

Japonlar ve Almonlcır L'd · · · ı d ıt d · •· · f t h b 1 -uşttl ·_,, memleketinin halkına da dilşman ol- tn olan tayin kararnamesinin hü~riik yük ı erınızın rşa ı a ında yapılan arasında öte enberi teatisi mutat zi- dıgı zıya e te nzır u unu• 1 rr 
muştu. Halk ta bunu biliyor ve ona bir kısmını hakim vekilliğine terfi e- A !manya ile Japonyanın komii- kültürel, Bosyal btiyilk yenilikler et - yaretlere tekrar başlamak emeliyle Donanmamıza yapılan kabılMf· 
ayni 'ekil de mukabele __ edi_'..::..y_ord_ u_. _d_enl_ e_r_te--'-ek_i_l_ed__;:iy_o_r_. __________ n_izm_e_k_&r§_ı_b_ir_it_t_if_a_k_k_u_r_- _r_a_fm_ d_a_t_e_k_b_ir_ vü_c_u_t_h_a_lm_· ~d_e_b_ir_l_es;_-_;_T_U_r_k_do_n_a_n_m_as_ın_d_a_n __ bi_r_ m_ üf_r_e_ze_ m_ i _ç_er_ç_ev_e_yı_·_k_a_t_k_a_t_a_ş_m_a.k_t• _ ___ıı 



T A N 

BASURU HEDENSA 
Ameliyatsız iyi eder. Memeleri mah

veder, kanı, ağrıyı ·derhal keser. 

Bütün dünyada ~öhret bulmuştur. 

,, ___ Her akşam •/ 

ÇAGLAYAN 
Açık Ekıiltme ilanı 

Çanakkale Sahil Sıhhiye Merke
da 

A 

Bayan MUALLA 
\ 'e liikSek musiki san'atklrlannı 

-~ _ dinleyiniz.--•' 

BütUn kremlerin lc;:lnd~ bi-

rinci olan ve daima bri:Jci 
kalan Krem Pertev oldu. Bu, 
Krem Pertevin her za • 
man pek büyük bir itina ile 
ihzarından başka bir şey de- . 
ğildir. Krem Pertevin terki
bine (gayri sa!) hiçbır mad
de giremez. 

liALI TASFlYEDE BUIJl.rı'\AN 

BITIMOS 
ASFALT LiMiTED 

Şirketi tasfiye memurluğundan: 
Galata.da Merkez Rıhtım hanında 

~ inci katta icrayı ticaret etmekte 
iken §erikleri tarafından fesih ve tas
fıyesine karar verilip aleı::ısul tescil 
~ilan kılınan Bitimoe - Aııfalt Limi
l' şirketinde alacağı olaniann Be -
A:'Unda lstiklal caddesinde Sent 
l'a.l van apartımanınm 323/ 1 numa-

1 da· kat ,... 1tesinde tasfiye memıını Avu-
~k "det Fahriye müracaatla ala -
eıun 'ını kaydettirmeleri lüz,ımu ilan 

llr. 

zi Baştabrpliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Çanakkale Sahil Sthhiye 

Merkezi nakil vasıtalarına lazım olan en az 500 en çok 
600 teneke Benzindir. 

Tahmin edilen bedeli iki bin dört yüz liradn. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. ı /.\ 1t:1 

• 

A - Eksıltıne şartnamesi. fi_ ~ · .... ~ 
İstiyenler bu evrakı İstanbulda Galata Sahil Sıhhiye • · " 

Merkezinde Çanakkalede Çanakkale Sahil Sıhhiye Mer
kezinde görebDirler. 

3 - Eksiltme 26 İkinciteşrin 1936 Perşembe günii ıı;a-
at on beşte Çanakkale Sahil Sıhhiye Merke?.i oinasmda 
toplanan Satmr.Jma Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme suretile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin yüz seksen 

lira muvakkat teminatı vermesi bundan başka 193"6 .;ene-
si Ti<"aret Odası vesikası göstermesi lazımdır. •'2829., 

ı -Vekaletimiz kalöriferleri için alınacak olan 240 
ton Sömikok .. Türk Antrasit" kömürü kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 7200 liradır. 
3 --lstt:kliler bu işe ait şartnameyi Vekalet Levazım 

Müdürliiğünden alabilirler. • 
4 - Eksiltme 8 / i21 936 tarihine rasthyan Sair günü 

saat ı O da Ankarada İktısat Vekaleti binasında toplana
cak olan komisyonda yeıpılacaktır. 

5 - Muvakkat 1emiııat bedeli 540 liradır. 
6 - Eksiltmt. 2490 numaralı kanuna tevfikan yapıJa

caktrr. 
7 -- İstekliler teklif mektuplarını ihale günü saat ona 

kadar makb:.ız mukabilinde Komisyon Reisliğine vere
ceklerdir. Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının ia
deli taahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar Komis
yona relmiş bulunması lazımdır. İhale saati olan bu sa
atten sonra gelecek teklif zarfları kabul edilmiyeceği 
gibi postada vaki clacak gecikmeler de kabul edilmiye
cektir. 

8 - Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin 
Vekalet Leva~ım !viüdürlüğüne müracaat etmeleri. 

"3124" 

Eczacı Aranıyor 
lzmir C. H. P. işçi Esnafı Kurum· 

lan Birliğinden: 
Birliğimiz bakım evi icin diplomalı bir eczacıya ihti

yaç vardır. İsteklilerin açık adreslerile birlikte avda kaç 
liraya çalışacaklarını ve daha ne gibi şartlan varsa hemen 
bir mektupla birliğe bildirmelerini rica ederı;~. 

"1210" (3050) 

En muannıt öksürüklerle hron
şit, astm \'e boğmaca oksürugti
nün kat'i ilacıdır. Göğiisleri za~ 
yıl olanlara vikaye edıci tcsıri 
p.yanr dikkattir. 

BUtiln eczanelerde vardır! 

INGILlZ KANZUK ECZAN1'.:lı 

Beyoğlu. Istanbul 

ILANl 
"DiffUzyon usarelerınin tefrikine 

ait usul,, hakkında ıstihsal olunan 26 
ıubat 1935 günlü \'e 1917 sayılı ihtira 
beratı bu defa mevkii fıile konmak ü
zere ahare devrliferağ veya icar edi
leceğinden talip olanların Galatada . 
tktısat hanında Robert Fcrriye mü . 
racaatları ilan olunur . 

-ııı-DOKTOP~~ 

HORHORNi 
Eminönü eczanesi yanında. 
Her gün akşama kadar haııta· 
lannı kabul eder. Tel: 24131 

Ogretrnen Not Ocfterterı 
lfl. fiil. 80 ki,ilik. Bez ciltlı. 
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,, ihtira Hanı 
Ateşli esliha içın endaht tertibatı,, 

hakkında istihsal olunan 26 T. S1ni 
19~5 günlU ve 369 sayılı ihtira bera
t~ ıle "sür'atle dönen toplu otoma • 
tik ateş silahı'' hakkında istihsal \l· 

lunan 26 T. Sani 1925 gUnlü ve 372 
sayılı ihtira beratı bu defa mc~·kii fi· 
ile konmak ilzere i.hare devril ferağ 
veya icar edileceğinden talip olanla
nn Galat.ada, lktısat hanında, Ro -
bert Ferri'ye müracaatları ilan olu • 
nur. 

1' 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kaclar binlerce- kişiyi zengin etmiştir. 2. ci 
keşide 11 Birincikanun 936 dadır. 

Büyük ikramiye 
40.000 Liradır. 

Ayrıca: 15.000. 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
(10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 Birincikanun 936 günü akşamı· 

ııa kada~ biletim değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarıhten sorar·a bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ... 

ıstanbul Kültür Direktör
lüğünden: 
Yeni Lise Ilk Tiirk Lisesi birinci ve ikinci ve Ameliha

yat o~ulıınun birinci devresinden mezun olup bugüne ka
dar dıplorna alamrvan talebenin sınıf veya mezuniyet im
tihanlarile ve hangi ders yıllarında mezun olduklarını en 
son 15 llirincikanun 936 tarihine kadar İstanbul Kültür 
Direktörli.iğüne bildirmeleri ve Devlet Basımevinden ala
cakları boş dıplonıa ve kaplarile 50 kuruşluk puJ altı adet 
en son çekilmiş kfü~ük fotoğraf ve hüviyet cüzdanlarının 
noterden tasdikli !' ı tretlerini getirmeleri ve bundan ıo:onra 
yapılacak bu gibi müracaatların nazarı dikkate alınacağı 
beyan ve ilan olunur. "3024., 

Türkiye Ziraat Bankasından 
Münhal Silo Şeflikleri için Ankarada bir müsal>aka im

tihanı açılacaktır. Talipl~rin aşağıdaki şeraiti haiz bulun. 
maları lazımdır: 

1 - Türk olmak 
2 - Hiç bir vcı~hile mahkumiyeti bulunmamak, 
3 - En aşa~ı Jise derecesinde bir fen veya san'at mek· 

tebinclen mezun olmak. 
4 -- 30 yaşından aşağı ve 50 den yukarı olmamak, 
5 - Vazifesini muntazaman ifaya mani olabıJecek be

deni arıza ve hastalıklarla mallıl olmamak. 
6 - Buhar 11e elektrik makinelerinde ihtısa~r olıPak. 
Yukarıdaki maddelerde yazılı şartları haiz olup ayni 

zamanda silo. fabrika ve değirmen gibi milcsseselerin 
fenni kısmını id:ırc etmiş olanlar ve Ziraat mühendisi dip
lomasını haiz ol~p ta makinecilikte ihtısası olanlar tercih 
edilir. 

Kendilerine mesleki bilgilerine ve imtihanda göstere. 
cekleri muvaffakıyet. derecesine göre "150 - 17 5,, lira 
ücret verilecektir. 

Taliplerin bu ayın yirmi beşine kadar Ziraa•. Bankası 
Umum lVf iı<lürli.iği.ine müracaat ve lazım gelen evrak ve 
vesaiki tevdi etmeleri şarttır. 

İmtihan buhar. elektrik. değirmen makine1eri nazari
yat ve ameliyatınrl:ın yapılacaktır. 

İmtih.ın gün;i ayrll·a ilan edilecektir. "30'33,. 

Cumur Başkanhğı Fi armonik 
Orkestrası Şefliğinden 

1 - Orkestra .çııı se"me sınavıy le ~u Mu.lı:>yt:nleJ alı-
nacaktır: 

A - Bir Flih v~ kiiçük Flüt çalan. 
B - Binncı v~ ikınd keman ~alanlaı, 
C - Viyola ~;..la11i!enler. 
C - Bir kontrha:- çalan. 
D - Bir U1.,Ün"Ü Trombon çalan, 
E - Hır ohuvcı "'<orangle .. çalan. 
2 - Seı~me su·av'an İkinciteşrinin 23 - 27 inci "P;ı. 

zartesi. Srıh. Çar amba Cuma., günlen saat ı O da Gaıa-
tasar;ıv Ll~eı:::ınrl,. vRrnl;ır-;ıkttr "27 36 .. 

Ged kpaşa Jandarma Dikim 
Evi Direktör:üğünden: 

J an<larma Dikim evindeki Otomatik fan;l<l. çorap ve 
romaycz makinelerinin ışJemesini ve işini idare edecek 
gündelikle bir usta imtihanla alınacaktır. EvveJce bu iş
lerde bulunmuş olan isteklilerin hüviyet cüzdanları ve bu 
işi başara bileccklerine dair bonservisleri ile 24 / 11,' l 9 3 6 
Salı günü saat 14 de Gedikpaşadaki jandarma Dikimevi 
Direktörliiğüne mi.iracaatları. (3095) 
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Bu adamı 

canından 

bezdiren şey 

GRIPIN 
i tecrübe edin -
ciye kadar çek
meğe mahkum 
olduğu ağrı ve 

sızılardır. 

GRiPi 
. En şiddetli baş ve diş 

ağrılarını keser 

- mukabilinde bOyUk bir tOb PER
LODENT diş macunJ alabilirsiniz. 

PERLOOENT fenni bı r tarzda hazırlan
mış, iyi , idareU ve çok hoş lezzete malik 
olub, nefesi serinletir ve d işleri mO- , 
.kemmel surette temizler. -·-.#~ ve~. l'ERlOPENT·t ~ ~ ~u. GRiPiN r~~~kada<mühU.«4 

Romatizma, sinir, adale, bel 
ağrılarına ka111 bilhassa 

müessirdir. 

GRiPiN Galatasarayhların Çayı 
22 Teşrinisani 936 tarihine tesadüf eden Pazar günü saat 5 te To

ka thyan Salonlarında ver ilecekt ir. 

Kırıklığı, nezleyi, soğuk algın- Umum GalatasarayWarla Galatasarayı sevenlerin Cemiyetten da-

hklanndan mijtevellid bütün vetiyelerini alıp teşrif etmeleri r ica olunur. 

ağrı, sızı ve sancıları geçirir. ---.... ----~rl 

• 

Hususi veya Taksi için 
alacaksanız otomobil 

Bekleyiniz! 
1937 
ModelDOÇ 
Otomobillerini 

görmeden 

Kararınızı 
Vermeyiniz. 

Doç otomobillerini alırken ayni 
sınıfta diğer otomooıllerle mu
kayese ediniz. Her ikisinin kıy-
11etini tartınız. Paranız,\ muka-

;1 fazla kıymeti olan bir oto
•o bil aldığınızı JÖreceksiniz 

Yollarımıza uygun .. Kesenize Elverişli fe~
kalade şık küçük bir model ve büyük lükS 
modeller vardır ... Aileniz kalabahksa DOÇ ut1 

1937 Modelinde 9 kişilik- bir 
otomobil de vardır. 

1937 Modeli DOC 
Görmeden Kararınızı Vermeyiniı 

veni modeller yoldadır 
Türkiye Acentesi: 
Kemal Halil, Mehmet Rifat ve 
Şürekası Tatko şirketi Beyoğ-

r.ta.. 


