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Atatürk Millet Meclisini Açarken 
Mühim Bir Nutuk Söyledi1 İskenderun - Antakya · 1 

Büyük Şefin dünkü tarihi nutuklanndan bir parça: 

Yapılması ıazımgelen yeni 
büvük isleri ortaya koydu 

.. Bu. sırada, milletimi:ri gece gündüz metgul eden batlıca bü. 
yukbır mesele, hakiki sahibi öz Türk olan "İskenderun - An
takya,, ve havalisinin mukadderatıdır. Bunun üzerinde cid-
diyet ve kal'iyelle durmaya mecburuz. , 

~aima ken;isiyle dostluğa çok ehemmiyet verdiğimiz Fran
b~l 1 el aramız a, tek ve büyük mesele budur. Bu itin hakikatini 

t
.1 ~ı:' ~r v

1
e h1akkı ısevenlcr. alakamızın tiddetini ve samimiye. 

mı ıyı an ar ar ''e tabii göru·· l r er. 

Atatürk, Antakya davamıza da 
büyük bir ehemmiyetle temas etti 

'Ankara, 1 (TAN muhabirinden) - Kamutayım~.z bugü? At~tükün .. çok mühim 
açılış söylevini, çok derin alaka ile ve coşkun tezahurlerle .~ınle?ı. Ataturk 14,12 de 
içtima salonuna girince meb'uslar ve dinleyiciler ayakta. sureklı alkışlarla karşıladı
lar. Atatürke has, vakur ifade ile okunan nutuk herkesı coşturdu. Bilhassa milli 
güven ve birlik hakkındaki sözler mükerr,.er alkış!ar uya~d.~rdı. Antakya ve İsken-

..... -~- run hakkında metin ve kat'i ifadeli sözler karşısında butun hazır bulunanlar he. 
yecanla yerlerinden fırladıiar. İçtima yeri dakikalarca süren coşkun alkışlar ve te-
zahürlerle çınladı. 

Jdatürkün 
Nutkunu 
Dinlerken 

Ahmet Emin YALMAN 

A 
nkara, 1 (Ba,muharriri -
mizden telefonla) - A

tatürkün bugünkü nutk kud· 
retli bir deha.nın. colc .açık ve çok 
• ..,..uauu bır itadeafdır. AtaturK 
nutkunu okurken kendlıl.ucı 
mahsus sade ve vakur tarzdan 
bir an bile ayrılmamıttır. Hiç
bir heyecan verici hatiplik san
atına inmemittir. Duyguları ko
layca oktıyacak kelimeler ara-

• ınamıttır. Riyazi bir kat'iyetle 
ortaya konulan hakikatlerin bü
tün bir millet tarafından vecid
li bir alaka ile dinlenmesi, yer 
yer cofkun tezahürlere yol aç
ması çok dikkate değer bir içti
mai hadisedir. 

Bunun sebepleri aşikardır. Sözlerin 
sahibi nıiUet tarafından sevilen, sayı
lan en ağır milli imtihan günleri için 
güvenilen Büyük Şeftir. Milletlerinin 
nıükadderatında tesirleri &Örülen 
rehberler arasında Milli Şefinıizin bir 
eşini ~ramak b~yhudedir. Ne görüş 
ve sezış kudretı, ne de sevk ve idare 
kabiliyeti itibariyle Atatürk kimse ile 
mukayese edilemez. 

Atatürkün dehası, sevk ve idaresi 
Türk milletini her sahada kuvvet _ 
lendirmiş, birl~ştir.~iş, varlığına gü
venir bir mevkıe yukseltmiştir. Ata _ 
türk Türk milletine karşı her sözünü 
tutmuştur. Ağzından çıkan sözler bir 
düşünce ifade eden kuru kelimeler _ 
den ibaret değildir. Ya canlı hadise
lerin lisana çevrilmiş şeklidir, veya 
ilerisi için bir program ve misaktır. 
işte onun için Türk milleti Atatür • 
kün sade ve vakarlı sözlerinde daima 
bütün rnUkadderatınm akislerini gö
rür ve ateşli bir coşkunluk kaynağı 

bulur. 
Memlekette devamlı çalışmalar var. 

Bunlar elle tutulur neticeler veriyor. 
Fakat hepsinden mürekkep olarak 
kurulan yeni varlık b~a_mızı kül h~in 
de göremiyoruz. y enı b.~r .. yapı yenn
dc evvela çok bir şey gorulmez. Umu 
nıi hatlar yapı ilerledikten sonra ya
vaş yavaş şekil aırnıya başlar. 

Atatürkün nutkunu dikkatle dinli
Yen ve okuyan her vatandaş etrafını 
aydınlanmış bulur. Bu aydınlık için
de çok sağlam bir temel üzerinde 
planlı, ahenkli bir yapı. yükseldiğini 
görecektir. Her sahadaki hazırlıklar 
talışmalar ilerlemeler şekil almıya 
Ye mahsul ve.rmiye başlamıştır. 

(Arkası 10 w.ıcuda] 

1 
Nutkun sonunda da ayakta sürekli aJkışlar devam etti. 

Bu sırada ecnebi dipJomatlar da ayağa kalkmış bulunu
yorlardı. 

Dinleyicilere ait yerler kafi gelmediği için içtima sa
lonunun bır kısmı matbuata ve dinleyicilere tahsis edil
mişti. Ecnebi sefaretleri erkanına mahsus loca da kafi 
gelmemişti. Mukabil taraftaki la.ca da ecnebilere açıl
mıştı. Riyaseti Cümhur locasının yanındaki locada de
ğerli Sovyet misafirimiz General Eydeman, Sovyet Bü
yük Elçisi Karahan ve genç Sovyet paraşütçüsü Bayan 
Nikola Eva yer almışlardı. 

Saat 14 e ilç kala Asba,ik.an D.2i.:ııt r .. ım•+a• ..... ı •• .,~ actı ., ........ -- ..... a.ı 
Nasit 111.-c .rııip cıa•relerine göre yoklama yaptı. A•b&fkan: 

_ El1aerİy'1timiz var. Sözü Cümhur Ba,kanı Kamal Ata

türke veriyorum. 
Diyerek riya~et JtGrsüslinclm indi ve Atatürk kürsüden, aşağıda met

ni büyük alaka ile okllnacak mühim nutkunu söyledi: 

Milli ve insani ülkü 

Sayın millet '°'~killeri. 
Sizi, sevgi ve saygılnrımJa sclamlıyarak, be§inci devrenin ikinci sene-

sini açıyorum. 
Derhal, söylemeliyim ki, bu seneki çalışmalarımızın da, memleket ve 

millet işlerinde, yeni iyilikler ve ilerlemeler yapacağına kaniim. 
Geçen yıl ,Tü:·k milleti, huzur ve sm<iın içinde, milli ve insani ülküye, 

aşk ile koşan kuvvetli ve çalışkan bir varlık gösteriyordu. 
Idarcde ve adliyede yeni kanunların ve yeni teşkilatın vatandaşı se

\rindiren neticeleri görlilüyordu. 
Ekonominin her sahasında ve memleketin her tarafında, Türkler, 

kendilerine ve de·ıletlerine tam bir güven içinde çalışıyorlardı. 

Milli şuur, milli birlik 

Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslariyle, Tilrk milletini emin ve metin 
bir istikbal yoluna koyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı 
güvenliJc .itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. ,.:;ene
ler geçtikçe, milli ideal verimli, güvenle çalışmada, ilerleme hevesinde, 
milli birlik ve milli irade şeklinde, daha iyi gözlere çarpmaktadır. Bu bi
zim için çok önemlidir. Çünkü. biz, esasen milli mevcudiyetin temelini, 
milli şuurda \'e milli birlikte görmekteyiz . 

Halk ile hükumet aras_md~ki y~kınlı~ ve beraber çalışma gayretı, 
aynca, memnuniyeti mucıp bır sevıyededır. Bu hususta partimizin feyiz· 
li önderliğini ehemmiyetle kaydetmek isterim . 

Idari veya ekonomik tedbirlerin iyi tatbi~i ·ve tatbik neticelerinin iyi 
anlaşılması için, halkın h~ete ~ardı"? et~~~ hevesi, iftihar olunacak 
bir tezahürdür. Bu ruhi vazıyet, Turk milletim ilerletmek ve Türk vata -
nmı imar etmek için ,çok verimli ve çok esaslı bir amildir . 

Devleti ve hükumeti kendi rnalı ve koruyucusu tanımak, bir millet için 
büyük nimet ve mazhariyettir .. Türk milleti bu neticeye cumhuri)ette 
varmış ve her şene bunun artan semerelerini görmüş ve göstermiştir. 
Milletimizin, maddi ve manevi huzruna, herşeyden fazla ehemmiyet veri
§imizin, ne kadar yerinde olduğu anlaşılıyor 

Kültür hareketleri 
Arkadaşla.r; 
Ilk tahsilin yayılması için, sade ve pratik ted~irler almak yolundayız. 

Dk tahsil hedefimiz, bunun umumi olmasını bır an evvel tahakkuk et • 
tirmektir. Bu neticeye varmak, ancak. fasılasız tedbir almakla ve onu 
metodik tatbikJe mümkün olabilir. Milletin başlıca bir işi olarak, bu 
me_vzuda israr etmeyi lüzumlu görüyorum. San'at ve teknik mekteplerine 
r_:ıgbet artmıştır. Bunu sevinçle söylerken, her türlü teşviki arttırmak 
lazım olduğunu da ilave etmek isterim · 
Y~kse~ tahsil için, Ankara Universite~i t_esis etmek yolunda. Tıp 

~akultesıne de başhyarak, yeni ve en kulfetlı hamlenin atılmasını rlile
nm. 

Cüze! snn'atlara da alakanızı yeniden canlandırmak isterim. Anka
rada hır konservatuvar ve bir temsil akademisi kurulmakta olmasmı 
zikretmek, benim için bir hazdır . 

Güzel san'atların her şubesi için ,Kamutayın göstereceği alaka ve 
emek, milletin insani ve medeni bayatı ve çalı§kanlık veriminin artması 
için, çok tesirlidir • 

Türk dili, Türk tarihi 
Başlarında kıymetli Maarif Vekilimiz bulunan, Türk Tarili Kurumu 

r---c_o_M_H_U_R_R_E_· 1 s_ı __ A_T_A_r_O~R:_:K_:M_:I L::L::E:T~M=EC LISI 
Şimdiye knd . ar muhtelıf yerlerde ya. 

KURSUSUNDE 

Büyük Şefin 
Direktifleri 

Rli) ük ef Atatiirk bu :r•·ııi 
nutkunda bilh~ a işaret ,.0 ir
ı}at edi~ orlar : 

1 - İlk tahsilin umumi ol
~~1ası hedefimizdir. Ankaracla bir 
unlnrsite kurulmak liizmıdır. 

2 - Mcmlekt-tte su Si)·a ('fini 
Laşannak l!,·in J eni imkfırılar a
ranmalıclı r. 

• 3 - Her çiftçi .• ailesini geçin
dırehllecek miktarcla toıırıı•"fa 
mutlaka sahip olmalıdır. 

0 

. 4 - İş kanununun tuthiki İ!:İn 
ıeap eden teşkilat kurulma1ıc1rr. 

5 - Kü~ük kredi mesele i de 
ehemmi)·etle ele alınmalıdır. 

6 - Vergileri lndinnek :siya
setine de\'am olunaeaktır • 

7 - Petrol \'e müstekatl \'er
gilerinden geniş mlk;·asta indir
mek, \'ergi usullerini ıslfıh et
mek !,'.&relerinin aranması lazım
dır. 

8 - Ordumuzu en yf'nl \'tlsı
talarla techiz etmeğe ralı ıyo • 
ruz. 

9 - Ha,·a orclumuz i!.'in sarf. 
olunan himmet arttırılmalıclır. 

ile T"' ı · J ur.t DıJ J{urumunun, her gün yeni hakikat f 
de~amıı mesaisini takdirle kaydetm~ ist . B u .u~arı açan, cıddi ve 
1:1-ıııh~mizin ve dilimizin, karanlıklar içindceı::~tul u ıki ul~s~l kurumun, 
) a kultUrUndekı analıklarını. reddolunmaz . • muş dcnnlıklerml, diln
ça ~alnız Türk milleti için değil, ve fakat ~~~. 'be_l~elerle o_rtaya koyduk
~e ınUbahı çeken, kutsal bir vazif u un ılım filemı için, dikkat 
lıyel-Uırim. e yapmakta olduklanm emniyetle söy 

Tarih T<unımunun Alacahöyükte -
na çıkardr'Tı b"ı: bin beş vüz l"kyaptıgı kazılar neticesinde, meyda _ 
killtü "" ' "'" J sene 1 maddi Tü k tarih b ı ı ri h r tarihini yeni baştan tctk"k A • r e ge e • cı an 

Birçok A vru alı fıliml . . 1
. v~ tamık ettıirecek mahiyettedir. 

ışıklı netinnl . P_ b" t t;:ın _ıştırakiyle toplanan son Dil Kunıltllyının 
1 ""' ennı ızza gorrntiş olmak! ,. tl arın az za . . d a Çon mu uyum. Bu ulusal kurum~ 
Bunun için :na~ ı~ın ~!~~al a~a~~miler halini almasını temenni ederim. 
nacak or· .: çal ış anı . .1 .~e dil alımlerimizin, dünya ilim fılemiııce tanı-

' 1Jına eser erını gornıekle bahtiyar olmamızı dilerim. 

Göçmen siyasetimiz 
Sayın ar!cadüşlar· 
Ana vatana yeni' k .. . A 

lerınir.dendir Gö av:ışa~ ~oç~en_ vatandaşlarımızın ıskanı başlıca iş. 
için 

1 
• A • çmenlen, ıyı yetıştırmek ve sUrğatle üretmen ktlmak 

' on arı kafı dereccd t eh· tm - • Um it veri,· d. B . A e e ız e e~e Çalışıyoruz. Aldıgımız neticeler 
fak t cı, ır. u ~li meseleye tahsıs edebildiğimiz vesait derccesind 

a ara "errneksızın devam ede~ğiz. e, 

Bayındırlık çalışmaları 
Demirvolu ınşası programına d v d" 

yol ve ık.öprU inşaatına daha razı: ~~t ı~~i~ c:e~~t ~uvazi ')]arak, 
yandır. Her halde bu i§ler için verilen vesaiti arttırm mel.: arzuya şa -

aya uzum \'ardır. 

p~~mış ve yapılmakta olan ufal• bu"' yuk su . ı . ... . 
v kış e:ı çok tcşvi~ edici neticeler 

erme tedır. Kamuta . • 
için yeni · k: Ym, su ışlen 

.. ım anlar aramasını IU 
zumlu. gorrnekteyim. • 

. Telefon şebekesi memleket i . d 
bır progr d bil" çın e, . am a ınde gcnişlcrnckt 
dır. Bu faaliyeti takdir ve teşvik et
nıek isteri y k . e -b' m. a ın bır zamanda iyi 

Uır radyo merkezine nail olacağımızı 
nıanın. 

Ticari hava nakli · · · · niyeti" . yesı ışlerının em-
ı, ıntizamlı devammı ve . 

lenıesi · . .. geni§ • 
yun • nı ıse, çok onemli tutmakta • 

Ekonomi, ziraat 

Sayın Vclciller ; 

.~konomi sahasında milli faaliyeU. 
mızın a:ımasmdan ve genişle.mesiıı • 
den sevınç duymaktayım. Cü ... . 
yet" k m.ıurı • 
~ .e onomik tedbirleri her sahada 

f eyızlı semereler vermektedir 
Ziraatte kalkınmayı kolay ·ve 

buk yapmak için §artlar ,çok iler1C:~
ve hazırlanmıştı. U§ 

Yeııi usulde ve yeni m k. 
kullanmakta, iyi teşkilatı n ıneler 
yardımlarır. sürğatıe a Yapılacak 
• · · " ril .semere V"r"c gını go yoruz l{ "' " -. ooperatif t k'ı
hcr yerde sevilmişti . eş ı atı 
için olduğu kadar r: ~redı ve satı§ 
lannı öğretip k •

11 
ıstıhsal vasıta. • 

kooperatiften isti~a;n~ır~~k i51n de 
rüyoruz . eyı mumkun gö-

• Ziraatte hastalıklar . 
işine daha çok h . ile mücadcfo 
zımdır. e enımıyet vcrmc.k la-

Çiftçiye toprak 

Toprak kanununun bir 
Varın K netı~'·e 

asını amutayın yük . 1 

tinden beklerim s~ lumnıe. 
Her Türk çiftçi ailesini . 

leccği ve çalışacağı to ra ~ geçınebi • 
ma.c;ı, behemehal laz p ga m.aHk ol
sağlam temeli ve . ımdır. Vatanın 
Bundan fazla olar~~~ b~ esasta dır. 
modern vasıtalarla . , l _yuk ara~iyi 

[Lutr ış etıp vatana faz 
en sayfayı çeviriniz] 
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Atatürk Millet Meclisini 
Açarken Çok Mühim 
Bir Nutuk Söyledi 

Yugoslav başvekili bu 
ediyor 

Alman Mek 
tep Gemisi 
Emden Bu 
gün geliyor 

Siyaset alemi 

akşam hareket Suriyecle 

F ransa ile Suriye arasında im· 
zalanan muahededen sonra 

Fransa ile Lübnan arasında da bir 
muahede imzalamak için müzakereler 
yapılıyor ve müzakerelerin yakında 
son bulması bekleniyor. 

[Başı 1 incideJ 
1a istihsal temin edilmesini teşvik et
mek isteriz . 

İhracat, ithalat 
Ticaret münasebetlerimiz bu sene 

daha genişlemiştir. Karşılıklı g niş· 
114<: ve kolaylık takip ettiğimiz esas
tır. İhracatımızın kolaylaştırıldığı 
yerde ithalatın artmasından sakmmı
yoruz. Bu ithalatı artırmak ve ko· 
laylaştırmaya çalışıyoruz. Bu dürüst 
politika üç seriedenberi ticaretimiz 
hacmini muntazaman arttırmıştır. 

Milli müdafaa 
Aziz Arkadaşlar , 
Milli müdafaa ,·a.sıtalanna SP.ntler

denberi verdiğimiz ehemmiyetin ye
rinde olduğunu, hadiseler her ~ün 
göstermektedir. Ordumuzu en ~eni 
vasıtalarla mütemadiyen techiz et • 
meğe çalışıyoruz. Yiiksek kıymetini 
arttırmağa ,·erdiğimiz ehemmiyl"t ise, 
daha ziyadedir • 

Muhterem Misa
firimiz, Dün Ge

zintiler Yaptı 

Endüstri, maden 
Endüstri proğramının tatbiki cid

dı olarak devam ediyor. Her yeni 
endüstri eseri, muhitine refah ve 
medeniyet, ve bütün memlekete haz 
ve kuvvet vermektedir. İkinci prog
rnmm hazırlıkları gevkle ilerlemek· 
tedir . 

Maden işletilmesi inkişaf halinde -
dir. Madenlerimiz bizim başlıca bir 
dö\iZ kaynağımız olduğu için de, 
yüksek dikkatinizi celbe değerlidir. 

Artvin civarında bakır madenle ··n
den birinin işlemeye başlamasından 
memnun olduk. Ergani bakır made
ninin işlemeye başlamasını, memle
ket için mühim bir fayda telakki e
diyoruz. Yine memleket için pek e
hemmiyetli bulduğumuz diğer mese
le, kömür havzasının rasyonel ola • 
rak L,lemesidir. üzerinde bulun:iu
ğumuz tedbirlerin sürğatle netice \•er
vermesini temenni ederim . 

Deniz ve deniz m~1sulleri ticaret 
\"e endüstrisi önemli bir mevzuumuz
dur. 

Ticaret filomuzu yenilemek ve art
tırmak teşebbüsünü memnun olarak 
kaydecHurıruz. 

Limanlarımızda ki.fi teşkilat ya • 
pılması, umumi mağazala,r ve antre • 
polar bulundurulması mukarrerdir. 

İşçi, kredi 
İş kanununun tatbiki için icabe -

den teşkilatın kurulması lazımdır. 
Ayrıca deniz ve draat işçileri içın ae, 
yeni kanunlar hazırlanmalıdır. 

Küçük kredi mevzuunun ehemmi -
yetle ele alınmasını, Büyük Meclisin 
dikkatine arzederim. 

Bu sene, Ziraat Banka.smm ~eni 
kanun layihası, çalışma mevzuları -
nız arasında olacaktır. 
Bankaları ve kredi tevziini inziba· 

ta alan, kooperatifleri kuran ve ge· 
nişleten, kanunlarınızdan sonra, bu 
yeni eserleriniz memleketin kredi 
hayatında verimli olacaktır. 

Vergiler 
Maliyemiz, memnun olacağınız su

rette, mUsbet ve verimli vaziyettedir. 
Muvazeneye hususi ehemmiyet veren 
Biiyük Meclis, her sene varidatı faz
laeı ile temin etmeye muvaffak ol
maktadır. Bu sene de tahminlerin 
tahakkuk edeceğine emniyet edebili
riz. 
Hayatı ucuzlatmak icabettikçe. ver 

gileri indirmek siyasetine devam ede
ceğiz. Tuz, şeker, çimento, ıayım ver
gilerinde iki sene içinde yaptığınız ce
surane indirmeler, her bakımdan 

faydalı olmuştur. 

Vergi ıslahatı 

Ordunun c;ahşmalanndan ve hütün 
milletin ntan müdafaası için severek 
ve lstlyerek çahş~ak şe,·kindeo mem
nunuz 

Hava ordumuz 
Deniz eilahlanna ehemmiyet veri

yoruz. Denizcilerimizin i;-; siliıhh ve 
iyi talimli olarak hazırlanmaları bü
yük emelimizdir. Hava ordusuna sar
fettiğiniz himmeti artırmanızı dile
rim. Yeni bir programın tatbikat 
devresinde bulunduğumuz için, hava 
kuvvetlerimiz arzumuz derecesinden 
henüz uzaktır. Kuvvetli bir hava or
dusu vücuda getirmek yolunda iyi 
neticelere doğru emniyetle yürümek
te olduğumuzu ifade ederken hava 
taarruzlanna karşı milletin haı:ırlan
ması için de aynca alakanızı uyan • 
dırmak isterim. 

Harici siyasetimiz 

Bu sene içinde arsıulusal bakımdan 
bizim için mesut hadiseler oldu. 

İngiltere Kralı S. M. Sekizinci Ed
\•ardm mütenekkiren ziyaretini ve 
Boğazlarda yeni rejimin ( montrö) 
mukavelesinin derpiş ettiği veçhile 
tatbike başlandığını, bunların başın
da olarak zikretmeliyim. 

Türkiye - İngiltere-
Tanışmakla bahtiyar olduğum In

gilizlerin büyük kraliyle aramızda ı.u 
sule gelen dostluğun, milletlerimizin 
temayülatma uygun olarak, iki hükiı
nıet arasında fiilen inkişaf etmekte 
olan aamlmt m~uebaı. ~e ha· 
yırlı tesirine şüphe yoktur. 

Türkiyenin hakkını teslim etm~lde 
yüksek dostluk ve anlayış gösteren 
(Montrö) mukavelesi akitleri, ayni 
zamanda kritik devam eden arsnılu
sal durumun bu önemli devresinde, 
istikrarı için herkesin çalışması ica
beden umumi sulh işine de değerli 
hizmet etmiş oldular. 

Tarihte birçok defa münakaşa ve 
ihtiras vesilesi olmuş olan Boğıızlar. 
artık tamamiyle Türk hakimiyeti i
daresinde, yalnız ticaret ve dostluk 
münasebetlerinin muvasala yolu ha
line girmiştir . 

Bundan böyle muharip herhangi 
bir devletin harp sefinelerinin Boğaz
lardan geçmesi memnudur . 

Türk _ Sovyet dost-
1 uğunun kuvveti 

Bu münasebetle, karada ve de • 
nizde büyük komşumuz Sovyet Rus • 
ya ile aramızdaki, on beş sened"n . 
beri her türlü tecrübeden geçmiş o -
lan dostluğun, ilk gündeki kuvvet 
ve samimiyetini tamatniyle muhnfa
za ederek, tabii inkişafında devam 
ettiğini beyan etmekle de, ayl'lca 
memnuniyet duyanın. 

Bu sene içinde, Afganistanın kıy
metli hariciye ve ~1arbiye vezirleriy
le görli,mekten de memnun oldum. 

Balkanlarda 

Bu sene hem ılk ihtiyaçlardan, 
hem e.<iaslı kuvvet vasıtala.rından o
lan petrol ve müştakları üzerindeki 
resimlerden geniş mikyasta indirme 
yapmaya muvaffak olmanızı dilerim. 

Bundan başka, vergi usullerinin 
ısı: 1 ı çarelerinin aranmasına da e
hemmiyetle devam olunmalıdır. İyi 
usul ve iyi tatbikin memnun edici ne
ticelerini vatandaş, hiç bir işte ver
gi mevzuu kadar hasaasiyetle takdir 
etmez. 

Dost ve müttefik Yugoslavyanm 
yüksek başvekil ve hariciye nazınnm 
milli bayramımızda aramızda bulun· 
ması, bize ayrı bir sevinç verdi. 

Balkanlılar arasındaki kardeşli~in 
tarsini, bizim öteden beri başlıca e
melimizdir. 

Türk • Yugoslav bağlılığı bunun e
saslı bir tezahUrüdür. 

Milli para 

İki gündenberi şehrimiz
de bulunan kıymetli misafi
rimiz Yugoslavya Başvekili 
Doktor Milan Stoyadinoviç 
ve Bayan Stoyadinoviç dün, 
refakatlerinde Yugoslavya 
Sefiri Lazareviç, ve kalemi 
mahsus müdürleri Doktor 
Gussiç ve Protiç olduğu 
halde saat 11 de Perapalas
tan hareket ederek Topha
neye geçmişler, orada hazır -
lanan bir motörle Fenerdeki 
Ortodoks Patrikhanesine 
gitmişlerdir. . 

Misafirlerimizi iskelede bizzat pat-
rik ve patrikhanenin yüksek ıııemur
lan ve kendilerinden evvel gelmiş bu
lunan Yugoslavyalı gazeteciler kar · 
§ılamıştır. 

Patrik, Başvekile hitaben söyledi -
ği bir nutukta bu dostane ziyaretin 
ehemmiyetinden bahsetmiş ve "h:>ş 
geldiniz!,, demiştir. Ekselans Stoya • 
dinoviç, Patriğe cevaben kendisine 
yapılan hüsnü kabulden dolayı teşek
kür etmiştir . 

Misafirimizin nutkunu pürüzsüz bir 
rumca ile söylemesi önceden hazır -
lanmı§ olan tercümanları ve Yugos -
lavyalı gazetecileri hayrete dü9ür • 
müştür. 

Bunun üzerine Ekselans, yanında
kilerine dönerek Belgrat üniversite· 
sinde 4 sene Yunanca okuduğunu 
söylemiştir. 

Patrik, doktor Milin Stoyadino -
viç ile Bayan Stoyadinoviçe birer el
maslı istavroz ile Hazreti !sanın kıy
metli resmini vermiştir. 

Misafirlerimiz yine ayni tarikle 
ıfönmU r~tt'. ~ "1 t 1~U". t~ 
tele gelereK yüksek misafire iadet 
ziyaret etmiştir. 

Misafirlerimiz öğleden evvel husu
si bir motörle Büyükadaya geçmişler 
ve İstanbul vilayeti tarafından !ı\ -
kasya otelinde şereflerine verilen zi
yafette bulunmuşlardır. Ziynf etten 
sonra adada arabalarla kısa bir ge -
zinti yapılmış ve saat 6 da otele dö • 
nülmüştür. 
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yet ve kat'iyetle durmaya mecburuz. 
Daiına kendisiyle dostluğa çok e

hemmiyet verdiğimiz Fransa ile ara
mızda, tek ve büyük nıesele budur. 
Bu işin hakikatini bilenler ve hakkı 
sevenler, alakamızın şiddetini ·,e sa
mimiyetini iyi anlarlar ve tabii görür
ler. 

Beynelmilel hava 
ünümüzdeki sene, müzakereler ve 

silahlanma yarışları ile büyük bir ha
zırlık senesi olacağa benziyor ... Dev
letler arasındaki ihtilafların anlaşma
lara varmasını samimiyetle dileriz. 
Sayın millet vekilleri, 
Ağir ve önemli işleriniz, size, mil

let yolunda, esaslı hizmetler hazırla
maktadır. Milletin sevgileri, !hayırlı 
ve faydalı çalışmalarınızda sizinle be
raberdir. 

Kamutayda riyaset 
divanı seçimi yapıldı 

Ankara, 1 (A.A.) - B. M. Meclisi
nin toplantısında Cümhurreisinin 
açış nutkundan sonra riyaset ve di
van kil.tipleri intihabatı yapılarak rı 
yasete Abdülhalik Renda (Çankırı), 

Reis vekilliklerine Refet Canıtez 
(Bursa), Nuri Conker (Gaziantep) 
Tevfik Fikret seçilmişlerdir. 

ldare amirliklerine, Halit Bayrak 
(Bayezit), Dr. Saim Uzel (Manisa) 
İrfan Ferit. 
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Bu müzakerelerin yapıldığı sırada 
S•Jriyede iki hadise ve cereyan göze 
çarpıyor. 

Birincisi; Fransa • Suriye muahe
desi aleyhinde başlıyan cereyandır. 

Bilhassa Suriyenin haricinde yaşıyan 
ve Suriyenin tam istiklale kavuşına
sını istiyen Suriye milliyetçileri, nıu
ahededen hoşnut olmadıklarını, ınua
hedenin milli emelleri gerçekleştirme

diğini açıkça anlatıyor ve Suriyeyi 
bu fikre hazırlamaya çalışıyorlar. Bu 
cereyanın başında bulunanlara göre, 
muahede, Suriyelilerin esaslı dilekle
rini tahakkuk ettirmemiş. bilakis Su
riyeyi yeni kayıtlarla zincirlenıiştir. 

Binaenaleyh, bu muahedeyi kabul et
memek ve daha iyisini yapmaya çalış
mak llzımdır. 

Alman mektep f.mden bu sabah Varnadan limanımıza ıelec:ektir Gemi 
saat 10 da limana -gırccek ve saat ıı de resmi :z:iyaretlcr yapılacaktır. Takaim lbidesin~ 
çelenk koyma merasiminden &onra gemi bandosu taraf111dan bir konser verilecektir. 

ikinci cereyan; Suriye birl iğini te
min için çalışıyor ve Suriye ile LUb
nan arasında ayrılık gayrılık bırak

mamak istiyor. Bu cereyanı takip e
denler, teşkilat kurmaya başlamış
lar ve cereyanı ileriletecek tedbirler 
almışlardır. 

General Esadın Cenazesi 
Dün Merasimle Kaldırıldı 

Bu hldiselerin Suriye efkarı uınu
miyesi Uzerindeki tesiri, yakında ya
pılacak intihabatta anlaşılacak ve hal 
kın hakiki dilekleri o zaman kendini 

gösterecektir. Vefatı haberini teessürle haber verdiğimiz göz tabibi 
General Esadın cenazesi dün merasimle kaldırılmıştır. 
Merhumun ihzar edilen cenazesi, saat 11,30 da Kadıkö
yünde Moda caddesinde evinden tabutu Türk bayrağı
na sarılmış olduğu halde kaldırılarak Osmanağa canıiine 
getirilınistir. 

Fili.tinci e: 

S uriyenin komşusu olan FHis
tinde normal hayat yenide11 

teessüs etmiş ve Arap komitesiyle ln
giliz fevkalade komiserliği arasında 

müzakereler başlamıştır. Arapların 

ilk dilekleri Yahudi muhaceretinın 

durdurulması, siyasi suçluların tahli· 
yesi, Yafa limanına rekabet etmek U· 
zere yapılan Telabib limanının kaldı
rılmasıdır. 

Tabut, camie kadar eller 
üzerinde taşınmıştır. Cena
ze merasiminde askeri kıt'a, 
Polis müfrezesi, Trbbiyei 
Askeriye, Üniversite tale
besi ihtiram resmini ifa edi
yordu. Bando, matem ha
Wt.sını ab'.yt>fdu. BU· bk çe
lenkler ta:"_?ıu.ı,tv1 uU. 

Bunlar arasında Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya, İstanbul Belediyesi, Kı
zılay, Üniversite, Tıp Fakültesi, Tıb
biyei Askeriye, ve Halk Partisi, Tünel 
Şirketi namlarına ve diğer uamlara 
ait çelenkler vardı. 

Cenazeyi takip edenler arasında 

Askeri Trbbiye Müdürü GetıP.ral 
Suphi, doktor Albay Süreyya Hida -
yet. Cerrahpaşa hastanesi Başdok -
toru Rüştü Çapçı, Üniversite prof e -
sörleri, hastaneler doktorları ve bir • 
çok zevat bulunuyorlardı. 

Cenaze namazı Osmanağa caniiin· 
de kılındıktan sonra cenaze alayı. ay· 
ni merasimle, Haydarpaşa tren yo . 
!undaki köprüye gelmiştir.Burada ta
but cenaze otomobiline konmuş ve 
merasim yapılmıştır . 

Merhumun A™eri Tıbbiyeden tale
besi olan doktor Zeki Burdur, bu sı
rada bir hitabe irat etmiştir . 

Bunu, Muzaffer isminde bir gen -
cin sözleri takip etmiştir . 

Müteakiben, Çataldağma gidilmiş, 

merhum general Esat 'burada aile 
kabristanına defnedilmiştir. !\:ederli 
ailesine tekrar taziyetlerimizi beyan 
ederiz. 

İtalyan klübündeki 
toplantı 

Dün sabah şehrimizdeki ltalyan 
kolonisi, faşistlerin Roma üzerine 
yürüytişUnün 14 üncü yıldönümünü 
ve 1918 zaferiyle imparatorluğun ku
ruluşunu tes'it etmişlerdir. 

Bu münasebetle Beyoğlundaki Sen 
Antuvan kilisesinde bir ruhani ayin 

Turan Cemiyeti 
Dün Yıllık 

Kongresini Yaptı 
Turan ~eti dün yıllık kon -

gteiflit'*'Tu m·~a.maa yapnu!l-
~r. no~·~'"' 1 1..ı....Hf$:.,,,. Rasim, katip
Iıklere ogretmen Vafo e Tugay nt: 
muhasebeci lbrıı.him Otıır Qnl'ildıler:. 

Bundan sonra idare heyeti raporu 
okunmuştur. Bu raporda, hariçten 
anavatana gelen muhacir, mülteci ve 
Türk talebeye yapılan yard.ımiarla, 

onların lstanbula gelişlerinde, yerle
şinciye kadar barınacak bir yer ha
zırlamak üzere idare heyetinin yük -
sek makamlara müracaat ettiği ve 
Tophane medreselerinden birinin 
Türkistandan gelecek vatandaşlara 

tahsisi hususunda teşebbüsatta b:.ı
lunduğu ve müsbet cevap ald1ğı, ya
kında bu işin halledileceği bildiril
miştir. 

Bu rapor ve bundan sonra okunan 
hesap raporu . kabul edilerek idare 
heyeti ibra edilmiştir . 

Rapor hakkında yapılan münaka
şalardan sonra yeni idare heyeti se
çimi yapılmış, reisliğe muharrir Fey 
zi Togay, muhuebeciliğe Bakırkt'y 
emrazi akliye hastanesi muhuebe
cisi Bekir, veznedarlığa öğretmen 
Hidayet. umumi katipliğe Bakırköy 
emrazı akliye hastanesi levazım me
muru Hallın, azalığa, Eminönil Hal
kevi Güzel San'atlar şubesi müdürü 
Lutfi, yedek azalıklara; Maarif ır.ü
dür muavini Nurullah, öğretmen 
AbdUrrahman, Doktor lsmail Ziya, 
hesep müfettişliklerine, lskan memu
ru Şemsi Altuğ, Türkiyat enstitüsü 
asistanlarından Hasan seçilmişler
dir. 

yapılmış, bunu İtalyan Kaza Dital
ya klübündeki toplantı takip etmiş
tir. 

Fevkalade kimiser, bu metallbi 
tetkik edecektir. 

Diier taraft~ in ilterenin Filisti• 
ne sevkettiği askerleriııi çekmek j .. 
C''" 4 • .ı .. 11 aıuıgı, UUK4y ... 

da lngiltere tarafından tayin olunan 
tahkik komisyonunun Filistine gıde• 

ceği bildiriliyor. 
Askeri makaınatın karışıklık ;iin• 

!erinde aldığı müstesna tedbirlerin 
hemen hepsi de kaldırılmış bulunu .. 

yor. 
Fakat Filistin meselesinin mukad• 

deratı, her feyden fazla tahkik ko• 
misyonunun varacağı neticeye ballı"' 
dır. 

Bu komisyonun faaliyete geçme• 
sinden, Araplarla Yahudilerin dinle• 
nıesinden ve ~etice hakkında bir ra• 
por vermesinden evvel vaziyette uir 
değişiklik beklenemez. 

Irakta: 

E ski kabinenin ekseriyeti haiı 

olduğu meclis feshedilmiş 'I• 
seçim yapılması kararlaştırılmıştır. 

Yeni hUkCımetin reisile arkadaşları 
parllmentoda aza olmadıkları içil'I 
böyle bir hareket bekleniyordu. lral< 
kanunu esasisinin 64 üncü maddesi .. 
ne göre, nazırlar, meclis azası harİ"' 
cinden tayin olunabilirler. Fakat 
bu çefit nazırlar mevkilerinde altı a"j'" 
dan fazla kalamazlar. Bu müddet 
zarfında ya meb'us seçilmeleri veyi 
Ayan azalığına tayin edimelerl şart" 
tır. Aksi takdirde mevkilerini nıLI'" 

haf aza edemezler . 

Ayni kanunun kırkıncı maddesif1f 
göre, bir meclisin feshi üzerine yef11 
intil1abatın dört ay içinde yapılmatl 
lcabeder. 

Yeni hükumet, ıelecek mecliste bil' 
ekseriyet sahibi olmak için, önUmUf" 
deki ayları intihap faaliyeti içinde gr 
çirecektir. 

Omer Rıza DOCRUL Diğer taraftan vatandaşın hazin.e
ye karşı mükellefiyetinin, en mü
him vazife.si olduğunu anlatmak için, 
yorulmamak 18..zımdır. Şüphe yoktur 
ki, bahusus devletçi ve halkçı olan 
bir idare ve ekonomi hayatında, ha
zinenin kudret ve intizamı, başlıca 
mesnettir. cumhuriyetin kudreti de 
her eahada ve milli müdafaa sa.hasın
da, ihtiyaçlarını karşılıyan hazinesi
nin lntizammdadır. Gelecek yıllar i
~in de hazinenin kudretini muhafaza 
etmek, sizin en mühim işiniz olacak
~. Milli paramızm fiilen mUetaldr 
otan ktymeti m1ıha.faza olu'1ac,.lrtır. 

Diğer mUttefiklerlmiz ve dostları -
mrz ile temaslanmız, daimi ve s:ı -
mimidir. Balkanlarda, Garbi Asya
da ve Şarki Akdenizde mevcut sul
hün devamı, eski dünyanın birçok 
diğer yerlerine nisbeUe daha enıin 
görlinmektedir. Türkiyenin bütün 
devletlerle münaaebetıerinin iyi oldu
ğunu, memnuniyetle kaydederim. 

Divan ·katipliklerine de Ziya Gev
her (Çanakkale) Ali Zırh (Çoruh), 
Bekir Kaleli (Gaziantep) Ali Muzaf· 
fer Göker (Konya), Naşit Uluğ (Kü
tahya), Süreyya Tevfik Genca (To
kat) ayrılmışlardır. 

l 2 lkincitcşrin 
PAZARTESİ Bugünkü H~va: Y ACIŞLI 

Dün hava kısmen bulutlu geçmiş· ı 
tir. Akşam yağmur yağmıştır. Rasat 
merkeylerinin tesbit ettiğine göre, 
bugün de hava kapalı ve yağmurlu
dur. 

11 inci ay Gün: 307 Hıı:ır 181 
iM~ Hıcrt 13:ı~ Nunu 

Saban: 16 20 Birinciteşrln 

~ ................ 
BiRKAÇ 

SATIRLA 

C umhuriyet Bayramı me~ 
ae iştirak eden lzcUerdell ~ 

kısmı dtlD tehıiınıze gelmiştir • Türk İskenderun 
Bu sırada. nıilletimizi gece ıündüz 

me,ıul eden başlıca büyük bir mese
le, hakiki sahibi öz Türk olan "isken
derun • Antakya,, ve havalislnin mu
kadd•ratıdır. Sunun üzerinde, cic!di-

Abdülhalik Renda, intihabı mıite

akip riyaset makamını işgal ederken 
beyeti umuıniyeye ıu sözlerle teeek -
kür etmiştir: 

" - Aziz arkadaşlar, Başkanlığa 

tekrar seçmek suretile gösterdiğiniz 

yeni güvenden dolayı hepinize ayrı 

ayrı şükran ve saygılarımı sunarım.,, 

Memlekette hava 
Bugün memleektte umumi ,ekilde 

hava vaziyeti şöyle olacaktır: Umu
miyetle hava kapalı ve yağmurludur 
Rüzgar şimalden esecektir. Bazı yer
lerde bora yapacaktır 

Gıineı: 6,32 - Öile: 11.5~ 
İkindi: 14,46 - Aktım: 17,05 
Yıtıı: 18,38 - tmuk: 4,52 

Dünkü hava 
Dün hava tazyiki 760, en ta.zla u

saklık 16 kaydedilmiştir. RUzglr sa
niyede 5 metre idi. 

••• 
B ütün mektepler bugün ~ta1 

tedrisata devam ohlllac& 
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ihtilalin 
.. Tüyler 
Urperten 
lanzaralar 

Madrit kuvvetleri yeni 
muvaffakiyetler kazandı 

Moskovaya Göre 

İtalya, Asilere Tayyare 
Veriyormuş 

Madrit, ı (A.A.) - Aranjueoz ceophe indeki hüku • 
met kun-etleri, Nasyonalistlerin Toledo ile Aranjuez 
arasındaki ileri hareketlerini te,·kif etmişler ,.e bir 

mikt.ar ilerileyerek bazı se\ kuloel ş noktaları l~gal ey. 
!emişlerdir • 

l\lilLler, bundan bııı.ka Cru tlllojcs ve Alngadar i . 

. lapanyada cuetlerle dolu bir •okak 

tasyonlannı işgal için Nnsyonali~11er ta~fı~dan snrfe
dilen gayretleri boşa çrknmuşlar ':e Endülüs lstikume . 
tinde demiryolunu ta.bil etml~lerdır • 

l 
Lesena istasyonunun işgali, En • 

N k 
dülüs demiryolunun tamamiyle kur • 

Mussoıı.01.,nı·n yeni Bir ut u tarılmasmı temin etmiştir. 
Şehrin müdafaası için Aranjueze 

~:..::=-----------=------------;k mühim miktarda kuvvetler l>irikti • 

l Akd • • • · t rilmiştir. Başkumandanlık, asilerin 

ita Ya enız ıçın e Endülüs.e şfrmelerine, şarkta ve ~arp 
' ta Valansıyaya varmalarına mfını ol-

b • d • b • maya karar vermiştir. 
lr a am gı 1 Merkez cephesi kumandanı Al.b~y 

Puigdendolns, düşman tayyarelennın 

h d d • blı hücumu esnasında telef olmuştu. 

h be azlr ır ıyOf Evvelce asiler tarafından esir edilmiş ar ' olan Albay, son zamanda kaçmaya 

, 'fiJano (Radyo) - ttaıya Ba..,ve-
!• ' b ·· hal.km kil" Sin~·or l\lusolinl, ugun 

te~W:ıeri arasında mühim bir nu
tuk söyledi. Sinyor Musollnl ııutı.:u
nun ba mda ttalyanm beynelmilel 
vaziyetinden ve beynelmilel siyaset • 
ten bahsederek A\TUpanın hamsı?• 
bir çok bulya.lardan temizlemek la-
ınn geldiğini anlattı • . . • 

Bu hülyaların birincisı: Silahla.z: a-
çünkli hiç kimse silah· 

talbnaktır. 
larmı azaltmak istemiyor: . 

lkincisi: ~le~~1~~Y~· _:~: 
~tol~dığına emin olduğu ipin bu
nu kendi hududu dahilinde saglamla-

1 tm . Akdenizden ve Ingiltcre- muvaffak olmuş ve hükumet· ordu-an a ış \e . .. . . 
den şu şekilde bahsetmiştir: . .. sundakı mevkııne gelmışti 

"- ltalya bir adadır. Denız mu- Madrit üzerinde 
dafaasını bir ada olarak düşünmek Madrit 1 (A.A.) - Asilerin tayya-
mecburiyetindedir. Hakik~tte !tal · releri, dün gece yeniden saat 20,45 ile 
ya, Akdenize saplanmış bır adadır: 21,25 arasmda Madrit üzerinden uç
Akdeniz İngiltere için bir yol, helkı muşlardır. Tayyareler, şehri bom • 
de en kestirme yoldur. Fakat ltal- bardıman etmemiş, yalnız nasyona • 
ya için hayattır. Biz bu yolu ku!b.- listlerin gazetelerinden mürekkep 
nan bir kimseyi tehdit etmek, yahut paketleri atmakla iktifa etmiştir. 
yolu kesmek istemiyoruz. Faka~ n:cş- ltalyanın yardımı 
ru haklarımızın tanınmasını J,Stıyo- Masko\'A. 1 CA.AJ _ :t:~o .,3 ...... o, 

ruz. lt.alya ile lngiltere ar~~ ... ~la bıldiriyor: Gazetelerın Parıs~.cn ala-
lı t Jt lı m .tn<!R eoen bır gru rak neşrettikleri bir ha.bere gore, son 

U ıı •~ır- b" harp VUKUU . J aJ k 
Cngiltere arasında. ır . . ·n- zamanlarda, milteaddıt t yan as e-
muntemeı degıldır. Meselcnın ıçı . ri tayyare filosunun acilen Ispanya
den çıkmak için bir tek hal çaresı ya gönderilmesi için istihzaratta bu-

tnak ister. d . Sarih kat'i ve mütekabil hak 
Ü . .. il. Sulh layetecezzadır na· var ır · ' ' lunulmaktadır. 

t çli~cus · lara dayanarak bir anl~ş~a yapn~ak. Bu filoları tamamlamak için, Sa: • 
ariyes~: usolini bu hülyaların ham Fakat bir Roma denızı olan WAk • dünyanın muhtelif tayyare karargah 
Senyor ~. ed'kten sonra Milletler 1 denizde Italyanın haklarını hogmak 1 ltalyan askeri tayyarecilik 

Oldug~ nu soyl 1 b'"t'" It J a tek arma, · ı t 
C . u . . tamamiyle manasız bir istiyen bulunursa u un a Y yı kadrosuna dahil makinistler ve pı o · 
emıyetinın b. d "b' d" "c:meye hazır bu- d' h 1 diw• i ve devletler arasında ır a am gı ı OVU:.- tar gönderilmekte ır. 

fa : g'.:l : ~erek hepsini müsavi ta· lu11.,, Her gece Orbetello, Ccutocelie ve 
~ ~ g~z? ) ıldığmı anlatmış ve FRANSAYA GORE Litaria tayyare karargahlarından da 

~!,ilıgıl tlıçın yan iyeti yenilenmek veya Londra, 1 (Radyo) - Italya Baş· müteaddit tayyareler gönderilmekte· 
.u:ı e er ecem !tal . . . .. 1. · · ut!.<u h:ık-

Ölmek vaziyetindedir. Olürse, ya. vekilı Sınyor Muso ınınm n • dir. 
g ez" demişm kında henüz mütalealar dermeyan °-

am yem FRANS~ lunmamıştır. Fakat Paristeki saliı.hi-
lTALYA - . . tk tamamile mu-

M Musolini, IWyanın Frarısa ıle yettar mahafil, nu a Fran· 

U ·a.sebetlerinden bahsederken 1935 halefct etmekte ve bu nutkun dı 
rn n k ti en uyma • 
g kanununda imzalanan anl~m~ı.ya sız noktai nazan~a a YY 
ı-~iroen Fransanın Italyaya kar91 zec- ğını söylemektedırler. 
ı-i tedbirler tatbik ettiğini ve böylece 
''aziyeti b<>Zduğunu, ltalyanın da ica
bındaFransaya mukabele edeceğini 
ııöylemiş, daha sonra Avusturyaya 
g~miş. AJma~ - ::--~~sturya itillafı ile 
Av sturya istiklahnın sağlamlandı-

u Ma • 
ğmı anlatmış ve carıstandan bah-
ıederken de: 

.. _ Macaristan adalet bekliyen bir 

Değerli Misafiri
miz General 

Aydeman 
Ayın dördünde aramız. 

dan ayrılacak 

Aailere göre 
Londra, 1 (Radyo) - Ispanya 8 ." 

silerinin son bir tebliğinde, Madnt 
hlikumetinln verdiği haberlerin ta.· 
mamen yalan olduğu, asilerin Madrı~ 
üzerine ilerlemekte devam ettiklcrı 
bildiriliyor. 

Paris, 1 (A.A.) - Maten gazetesi 
nin Hendayden aldığı bir habere gö
re Madrit hükumeti §ehrin cenup ma 
hallerinin tamamile tahliyesini em • 
retmiştir. Madridin pek yakında. na.s 
yonalistler tarafından işgali beklenil 
mektedir . 

ATA TÜRK KONUŞTU 
Şair Behçet Kenıal, Atatiirkün nutkunu dinlerken, Meclisin he

t yecanını bir vecit halinde duymuş ve şu ınisraları orada yazmıştır: 

ATATÜRK KONUŞTU 
Alt, üıt mutat hayatın gündelik düıturları: 
Göğe değecek gibi her Türk 2lın yukarı; 
Her Türkün al kan kadar hızlanmıf mavi iflam .• 
"Düşmanımız varsa o, inaanlı~ın <lüsmanı!.,: 
Sevgi, inan ve güven ... Ne ıinai hırı, ne boş kin. 
Bir 19 Mayıstır bu 1 lkinciteşrin: 
Türkün zaferlerinin bir yeni hamlesi bu, 
Türkün bütün dünyaya bir mermi sesi bu! 
En büyük, en EcL·gili. en genç, en mert geliyor, 
Dıinya imtihanını veren tek fert geliyor. 
işte yine verecek bir emıalıiz ~mtihan: 
Nasıl ve ne yaratmış anlatacak yaradan. 
Ve iıte bu kürsiiclür makam. rJrs, . ıerre, ıreclir 
Tanrı insanlaşmış du Türke seslenmesidir! 
Kıyametten manalı, ihtişamlı bir kıyam, 
Ayakta, gözler dolu alkışa devam devam: 
Böyle çağlayan rahm(>t beklerdi hasret ulkun 
"Sahibi öz Türk olan Antakya lskenclerun,, 
Artık onlarin bile ne derdi ve ne yası var: 
Bugiin her millet öksüz, bir Türkün Ataaı var, 

Anknradan telefonla Behçet KEMAL 

Hayat Ucuzluğu • • 
için 

ithalat dev e in tam 
birkontrol ve müraka 
besi altlnda olacak 

-

Saygının değeri 
E ki bir özü hatırlayalım : 
_ Deve bir akçe.ye ,de,·e bin akı.;e. 

ye .. demişler. Yani yerine göre ayııJ 
den kah bir akçe eder, kfıh bin ak~e 
eder. 

~~ide ~ kalıp ta bir torba inci bu
lan biçarenin inci yerine bir torba 
fındık bulmayı tercih ettiğini olmuş 
gibi anlatırlar • 

Daha geçenlerde nıuhasnrıulan 
kuıfolnn (Alkazar) dnki katır etinin 
değerini neyle ölçebiliriz · 

Bugün süprüntii saydıgunız ü-
pürge tohumu, at kestanesi \ e meşe 
palamutunu büyük harı>te ~ıda eli. 
ye yediğimizi unutmadık. • 

Bu tekerlemelerle varmalı: ıstedl 

ğlm nokta şuclur: 
Her ~e~in olduğu gibi aygının da 

bol yerinde değeri azalır. Hür?ıetin 
\'e rabıtanın asıl kıymeti ru:Jıbrında, 
vani nadirliğindedir. Birisine herkes 
hürmet ederken, senin, l>cnlın hürmet 
""Ö t~rınemizin biiyük, biıyük değil, 
küçük bir değeri bile yoktur. {'Unkb 
in ·an ,yükseldikçe yıldırım gibi hllr • 
met çeker. Gelgelelim a 11 aygı ortn 
hallilere l npılan ıvas ız hürmetin a
dıdır • 

Ilen kazam bir büyiil< adam olsam 
yalnız bugilnlerimde~ yani kiicüldii • 
ğümrleki hisleri manevi kazancıma 
yazar, büyiidükten sonra yapılan say. 
gılan hep ticari hesaplara kardellel' • 
dirn • 

B. FELEK 
• 

( Asnğıclnki meh1:uhu aldım. Aynen 
derce mecbur knldıın. 

"TAN,, vasıtasilc Ahfeş luı:retle-
rina: 

Velinimet! 
iki gün evvelki ''T Al\"'da (Scldmi 

izzet) in yaZ'!lartn.tn yanlışını çıkar
mak için yazdığınız §tt satırları oku
dıwı: 

(O çocuğa Jan • Volfgang yani 
--------------- Johann - Wolfgang adı konmuş, Cioet-

Jki mesele: ı he soy adıdır. Doğduğu zaman taıcıf. 

Ankara, 1 (TAN muhabirinden) - Hayatı ucuzlat
mak için devletin alacağı tedbirler arasında, en ehcmmi
yetlilcrinden biri olarak, ithalatın da, ihracat gibi, tam 
bir devlet murakabe ve kontrolü altına alınması meselesi 
vardır. Bu hareketi zaruri kılan sebepler "İthalatı Kon
trol Kanunu'' na, hayatı ucuzlatıcı en mühim tedbir adı
nı verdirmektedir. 

----~. . ., . . . yiz. Bu maddeler arasında, başlıca-
Devlet; evv~la ?•: bol ıstıhs~l ... ı- !arı şunlardır : , ınaz. (Selami izzet) Mein nehrinin a. 

ıe, mem_1~~et ıçcrısı~de ~alkın ıstı~- Büyük endüstrinin istediği makine dını asıl imlası ile (yazıyor dn) şai. 
Jii.k etticrı maddelerm fıyatını dil- ve demir mamulat ; türlü nakil vası- rin adının imlasını ne hakin bozu-
sü rtmek karat'Jlll ">' miş bU}UD!TI • l4Jcır.ı oloJrt:.•>lr mohıemcaj, l"ll8At \'C yor?) 
üidır. tsu mnaaeıeı, ;>a >J;)et:-0!{ ve ... Anlı!/amadım. Et t la a<l t11l, uık laborntm·nr lllctleri, harp malzeme • 
içecek gibi bilfıwısıta istihlfık cdılen si, mühimmat, tayyare, kimyevi ma- demek arapçası tesmiye , lan rıd koy. 
maddeler veya giyecek, yakacak, o- muhit, ilaç, benzin, petrol, uzvi ve nıak manasına 'kullanılma::. Saniye" 
turacak, gibi maddelerle ileri hayat sun'i boyalar. yazınızın sonunda 
seviyesinin lüzumlu kılacağı soysıı.l ("Mein,, nehrinin adını asıl iııı la-

k .. ı .. 'ht" 1 d Kanunun hu'"ku'"mlerı ı ve u tur ı ıynç arı ır. sıy e yazıyordu da şairin adını ne _ _ , __ _ 
Bugünkü tetkikler Kanunun ana hükmü ve gayesi 

Bugün, bir avnn proje olarak, bü- şöyle hul~sa edilebilir : 
tün bu maddeler için ö le bir tasnif 1 Benzen memlekette kuruluncıya 

1 ktad ş Y kadar dışardan almaya mecbur oldu-yapı ma ır: ;; .. . . 
1 Dal 'ıld t d 'k" .. k" bumuz butUn mnddclenn vurdumuza - ı en c an ı mum un o- • 

la.nlar en az mutavassıt elden geçerek ucuz 

hakla bozuyor?) 
cihn1clcri ayrı ayrı ::amaıılardan/ 

Bu olur muf l'inc si::: bilir~-ini:: tıeli
ı~imct. 

2 _: Han"çt tirtil 1 girmesi temin edilecektir. Bu malJar, 
en ge en er. · · · arter ı k 

Memleket dahilinden temin edilen- l.};ı vasıflı ve yiıksek k bı 
1 

1 0 a~: ' Cumhuriyetimizin oı• ilçilncü yıl 
111 

l .. . d 1 a ınan yer muayyen u unnca ır. bitirdiği bugilmie ... - • 'ecmcd,ıı·n ~r ~z~nn c a ına~ak tedbirler evvela Bunun için Türkofis dış kollan vazi-
bır ıstıhsal fazlasıyle başlıyacaktır. fcle d' .1 k s 1 bir mal ihraç Sadık , AKŞAM ~9. 10. 1936. 
B t db. l . . . . n ın ece • na ı Buradakı' "b " b' d u e ır erın şekil ve mahıyetını ta- d'l · k had tn . . u cun , ır ara a yazıla • 

. . . e ı ır en; menşe şa c amesı verı- maz: çunkli "dün" ile "yarın" ın arasında 
ym ıçın iki senedir Ziraat ve İkt.ısat r el ll · · o

5
laadnk:'bugün" dem. ek degıldir. Necmeddın Veka" letl . . t • t tk 'kl ıyorsa, dışardan g en ma ar ıçın ' rn bö ı b crının ya.p ıgı e ı er ne- d . . . , ., . 

1 
• Y c ır yanlış yapmasına ihti-

ticelenm k .. d ' lkti t V k" 1 . e. hır ıthal şnhadetnamesı \erilecek, myoarlavr~rılem1 ıyecefi için bunu "Nasıl Dızi-
e uzerc ır. sa c a e b h d . .. .. d 1 f' a a mak dah d ~ 

1 
d r k 

t i ikın" n"ı . l" d }" d U Şa a elnameJenn Ustun e a iŞ I• kelim l . a Ot;rU O Ur u; a ·at 
• '" sanayı p anın a mese a c- . . 1. d ~ erı bırle5tirmek modasmm hukum 

niz mah 11 . . ·1 b l" . . yntları, verılen sıgorta Ye nak ıye zsulr udeu bu zamanda o yanlı5a, birçok ya. 
su erını bı e u p anın ıçınc afi h d 'l . 1 k ı ar a rasgeliyoruz. 

alacak kadar esaslı bir hazırlık va- ır.a~r U~rtin, .. esap le 1 ınış ~ nca .. ve . . Kb~ımeleri bu kadar birleııtirmek hiç de 
parke z· . . d J{ v• ma lll S mune, a JnlŞ şek ıne gore, ıyı ır §ey değil. okunması zorla · ıy 
k .... n, ıraat Vekaletı e, emaJıst İktisat Vekaletinin tayin edece~J l-ıir lki kelimkeyi, birl~şmelenndcn yeni~ ~;; 

oyu Yaratacak olan yüksek Ziraat kı:. 1 tıl ktı md ana Mçı ması kabilse, bir arada yazmah-
E t "t" .. . cıra sa aca r. ır. esel~ · Baba mirası b' ıns ı Usu mezun lan rnsıtasıyle Tür- babasından k 

1 1
• B b - . ır ınsana 

· d T .. ti ı . . a arı ma , a amırası _ pat-kıye e "Milli gelirin tesbiti ve art- roı er 0 J?l0 •ne. Fakat bu takdirde de "Baba _ 
mırasr" ki' d · b' h tırılması hazırlıklarına başln.n.ı•ı:ı bıı- Sövlendiginc göre, bu projenin hu- yazsak bşe ın e. yanı ır • attı vasılla 

1 " ~ .J • ence daha ıyı olur: Kolay oku • 
unuyor. susiyetlerinden biri de ,devlete, mu- nur. 

• Bir broşür: in mlekettir. Beklediği adalet ta • 
ha~kuk etmedikçe Tuna havzasında 
istikrar teessüs etmez. Macari3tan 

h · · de 4 ınilyon Macar kaldığı U· 
ancın mi ti 

rıutulmamnlrdır.,, de ş r. 

YUGOSLAVYA 

M tini daha sonra Yugoslavya-
uso . t" C! şekilde bahsctmış ır: 

n;:~u Yugosla.vy~ i.le ıta:ya arasın-
d k . h düzelmıştır. Ikı memleket 

a ı ava b 1 . t . 
d ·yı· münase et erın eess:ıs 

arasın a ı .. d .. 
1 ihtimalini daha çok once en soy e-

- "sti B gUn iki memleket arasın· 
•ul) m. u . • 'kt" di 
da maddi, manevi. sıyası, ı ısa 

dusUuk sağlamıannıaktadır ltal 

Ankara, ı (Tan mt.;ıabirinden) -
Ankaranın değerli misafiri Sovyet 
Hava Komutanı ve Assaoviakhim Ku· 
rumu Başkanı General Aydeman, ev· 
velki gece saat altıda Toros ekspre· 
siyle Kayseriye gitmiş, tayyal'e fab· 
rika.sı ve kombinayı gezmiştir. AV· 
dette KınkkaJeye uğnyan Gen .. ral 
Aydeman dün, a.aat 20.10 da şehrimi· 
ze dönmüştür. 

"Eribe,, için 
İhtı1al Yamlıyor 

Türk Kuşu paraşütçUleri Ankara· 
da talim atlayışı yaparlarken paraşil· 
tün geç açılması yüzünden sert iniş 
neticesi vefat eden kahraman Eribe 
için bugün Kadıköy kız orta mekte· 
binde bir ilhtifal yapılacaktır. Genç 
tayyareci kız, mektepten bu yıl me· 
zun olacaktı. Bugünkü merasimde, 
Eribenin büyük mikyasta bir resmi 
mektebin salonuna asılacaktır. 

Tilrkofis, bütün dünya memleket
lerinin ithal ve ihraç ettikleri madde· 
!eri, miktar ve fiyııtlariyle gösteren 
bir bUroşür hazırlamıştır. Bu btiro
şilrün, Türkiycnin yalnız iptidai mad
deler ve küçük sanatlarla alakalı el 
ve ev sanayiinin mamulatı ve yiye
c~k ihraç eden; yalnız beş yıllık sana
~ıleşıne programı mucibince kurulup 
ışlemeye başlıyan devlet fabrikaları
nın mamulatından olan ithalatımrzın 
g~ttikçe azaldığını gösteren taraf, 
bılh~s~ ehemmiyet taşımaktadır. 
Turkıyenin, kendi imal ettikleri 

ayyen eşhasın veya firmaların elin
dı:: olup, stok bulunmıyan bazı ithal 
maddelerinin zaman zaman fiyatları
nın yükselmesine mani olmak V<' O 

maddenin satışını devlet eline v('r -
nıek salahiyetinin bulunmasıdır Son 
zamanlar içinde çivi fiyatlarında gö
rülen ihtikarı, elinde mevcut kanuni 
müeyyidelere dayanarak Unliycn dev
let, diğer vaziyetlerde de mümasili 
tedbirler alabilecdctir. 

Mareşal Fevzi Çakmak 
bugün gidiyor 

Hemen bütilıı Avrupa gazeteleri 
# 

::amaııın bugimkil inceliği içinde bu 
ziyaretin fcvkalli.dc ehemmiyeti haiz 
olu*ımda müttefiktirler. - Muhittin 
Birgen, SON POSTA, ~5. 10. 19,f6 

"İncelık", nezaket mukabili olarak k 1 !anılmış; fakat derhal anla:iılınıyor .. ; • 
manın ıncclıf!" ne ~Isa gerek?" diy da. 
şunuyor. ·'İhtıyata Juzum gösteren c h" u
critiauc" manasındaki "nazik" ' va ım, 
"ıncc" yi kullanamayız, ''Bö 1 ~crı~e 
zamanda" demek ne kadar / ahe nazık bı r 
munis olurdu! a açık ve 

"Fevkalfide ehemmiyeti h . ., 
lide haiııi ehemmiyet" . aız • "fcvka • 
kat "fevkalade" ile " ~n tcr_cumesi." Fa. 
hiç olmazsa "bir ko e emkmıyet" arasma 
"h · " " Y?na lazım H aıı c ne ]uzum var? "F · cm 
miyetli" demek heın d h kevkaladc ehem. 
tlirkçe. a a ısa, hem daha 

Sinyor Musollni, sonra ~ -
Almanya dostluğundan bahsetmış ve 
iki 1 k t o .... • .. nda anlaşma esas-mem e e ~....... d w b'l 
lannm tesbit edilip imza.lnn ıgını 1 

dirzniş ve demiştir ki: 
"- Bugün Roma • Berlin bir sulh 

Mi•afirlerimizin yüksek 
alakalan 

1lk Türk kadın hava şehidinin ölil· 
mü haberini dün yolda alan muhte
rem misafirimiz Yugoslavya Başve
kili Ekselans Stoyadinoviç ve refika

mad_deler Uzerinde de istihsale baş
l~dıgını gören yabancı memleketler 
fıyatlarını derhal düşürmiişler ve 
rekabet çareleri ar:ımııyn ba9ln.mışlardır. 

Halbuki ... 

• Mcmtırin abomnanları kapları1ıda 
sahibin· id m arc tarafrndaıı musaddak 
f ot~oğrafı ~ulımnıası mcşruttıır. Fo • 
tograf sız tstimaz edilen aboııcm 

mihveri teşkil ediyorlar. A.v:upa bu 
lrlihvcrin etrafında birleşebılır.,, 
AKDENtz 
ltaıya Başvekili bundan sonra ko

ltı.Uniz:rn ve bolşevizm aleyhinde be· 
)anatta bulunarak faşizmin "istikbal 
tçfn alemdarlık,, vazifesini yaptığmı 

Bugün, Türk fiava Kurumu Baş· 
kanı Bay Fuat Bulcanm evinde ö.ğle 
yemeğini yiyecek olan General, Ka
mutayın açılışında, kadın tayyareci
miz bayan Sabiha Gökçenin Marmara 
köşkündeki çayında ve gece Sovyet 
elçiliğindeki suvarede bulunacak ve 
yann sabah 7,10 da Toros Ekspresiy
le Ankaradan ayrılacaktır. Eskişe· 
birde tayyare müesseselerini gezerek 
olan değerli dostumuz 13,05 de lstan· 
bula varacak ve orada Ankarada ol· 
duğu gibi askeri merasimle karşıla· 
nacaktır. 

Generl Aydema.n, ayın dördlincü 
günü, memleketine dönmcJc üzere, 
aramızdan ayrılacaktır. 

ları, bu haberden büylik bir te:ssür Halbuki, ithal ettiğimiz öyle ma.d
duymuşlar ve derhal Anknradakı Yu- deler vardır ki, bunlar Uzerinde da
go~la~ya atn~e mlliterine şehit tay~a- ha e~ey zaman, bir iç • sanayi' ha
recının kabrıne refika.lnrı ve kendıle- reketı yaratmak mümkUn değildir \~ 
ri namlarına .bir çelenk kll:>:nınsmı ldaha bi~kaç zaman bu maddeleri dı
emretmişlerdır. , şardan ıthal etmek mecburiyetinde-

Balkan antantına dahil bulunan 
devletler erkanı harbiye reislerinin 
Bükreştc yapacakları toplantıda Tür
kiyeyi temsil edecek olan Genel 
Kurmay Başkanı Mareşal Feyzi Çak
mak, bugün Hnmidiye krm·azöriyle 
Köstence yoluyla Bükreşe hareket 
ede<:eklerdir. 

Denizlide zelzele 
Denizli, 1 (A.A.) - !kisi diin g~ce 

ve ilcisi bugiln olmak Uzerc dört ha
fif yersarsıntısı olmuştur. Ziyan yok
tur 

lar istirdat ve bir daha bu z t an • 
. a a alıo-

neman tıcrılmcz. - Akay id . . 
d 1 aresının ev et memurlarına :mahsus b"I • 
terinden. 1 et def 

Yanlışları gbsternıeğ 
yıllardan beri bbyle d e hac~t Yok. Bu 
tc çok kimselerin, Ak:va~d ed ı :J'.,or . Elbet~ 
n'!l dıkkatine urpnııştı/ T~ııh."ht erkanı 
mı zor? pek nıı masraflı? ı etmek Pek 

Allfeş 
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.M.ahkerrıelercle 

"Bu Tokadın Cezası 25 Değil, 
50 Lira Olsa 

Ben Onu da Göze Aldım!,, 

Bir Kadın Mahkum Oldu 

!Küçük Bir 
Yavru Kuyuya 
Düştü Boğuldu 

Dün Şehremininde üç yaşında Be
dia isminde bit kız kuyuya düşerek 
ölmüştür. Feci hadisenin tafsilat.J 
şudur: 

Şehremininde Karabaş mahallesin

de tavanlı çeşme sokağında 4 nuına -
ralı eve seyyar satıcı Recep, yenı ta
şınmıştır. Recebin kaynanası, torun. 

Dün İstanbul Müddeiumumiliğine geç vakte kadar larına mutbakta yemek yedirirken 

hiçbir cürmii meşhut suçlusu getirilmemiş, sabah sekiz- bir aralık Bedia ortadan kaybolmuş. 
den akşam sekize kadar nöbetçi olan müddeiumumi nıua- tur. 
vini Vecihi Çağıl, ademi takip kararı verilen basit bir ha- Bunun üzerine çocuğun anası, ha

diseden başka hiçbir vak'a kaydedilmediğini bir muhar- bası bahçede aramaya başlamı5lar, 
ririn1ize söylemiştir. biraz sonra Bedianın cesedini, tekne 

Buna mukabil, dün Bey-,------------- parçasiyle kapanmış olan kuyuda 

oğ.lu Cürı:ı.~. Meşhut ~i~d- ik· Mahkumiyet bulmuşlardır. Kuyunun üzerindeki 
deıumumılıgıne l 3 hadıse • • tekne parçalarına basarken yuv.ır -

gelmiş. bunlardan 6 sı sulh Kararı Vertldı landışı anlaşılma~tadır. 
cezaya verilmiş, bir tanesi ARNA VUTKöY KAZASI 
İstanbul tarafındaki nöbet- Sayit Hüseyin isminde biri, Ka~nm-

paşada Almanın kahvesine giderek 
çi Asliye Dördüncü Cezaya uluorta sövmeye kalkışmış ve bu su~
gönderilmiş, beşi hakkında tan, Beyoğlu mahkemesince bir gün 
da ademi takip kararı veril- hapse mahkum olmuştur. 

"Ayni mahkemeye, Galata Kara
kolu önünde "var mı bana yan ba
kan!,, diye nara atan bir sarhoş ge
tirilmiş ve bir gün hapse mahkum ol

miştir. 

Dün Beyoğlu müddeiumumiliğinde 
mahkemesi görülen vak'alardan bil
hassa bir tanesi çok enteresandır ve 
cürmü meşhut kanununun tatbikin
denberi sür'at bakımından bir rekor 
tE:şkil etmiştir. 

Bu vak'a şöyle olmuştur: 
Tarlabaşında seyyar börekçiden 

- 25 lira alacağı ola.n Zehra, börekçi
nin yoldan geçtiğini görünce oraya 
doğru yürümü§ ve börekçinin yaka -
sına sarılarak alacağını istemiştir 

Börekçi her ne kadar: 
"-Dur, vereyim!,, deıpişsc de ka

dın: 

- Niye şimdiye kadar vermedin? 
diyerek Qörekçi Ahmedin yüzüne kuv 
vctli üç tokat aşketmiş ve: 

muştur. 

Çanakkalede Cümhuriyet 
Bayramı 

Çanakkale, (TAN) - Cümhuriyet 
bayramı eşsiz tezahüratla kutlandı 

Sporcuların teşkilatı, törenle Halk 
Partisine bağlandı. Parti Başkanı gü
zel bir söylev verdi. 

Çanakkale Şehitlerinin mezarına 
Halkevi namına çelenk konuldu. 

Şehrimiz. karadan ve denizden en
fes bir manzara arzediyordu. Her ta
raf süslenmiştir . 

Evvelki gece Arnavutköyünde o · 

tomobil çarpışmasında yaralanaı1 mu 
ganniye Safiye ve Nebilenin tedavi
leri Alman h::stanesinde yapılmakta· 

dır. 

tur. 

Sıhhatleri iyiliğe yüz tutmuş-

TRAMVAY ÇARPTI 
Dün Şi~liden Tünele giden 331 nu · 

maralı vatmanın idaresindeki tram · 
vay arabası lbrahim isminde bır iş -
çiye çarparak ağır surette yarala · 

mıştır. 

TOROS EKSPRESlNtN 

ATLA ITIGI KAZA 
Dün sabah şehrimize gelen Toros 

ekspresi, Ankaradan hareket ederek 
Malıköyünc gelirken önüne bir oto 
drezin çıkmıştır. Makinist, treni vak
tinde durdurduğundan tehlike kaza -
sız atlatılmıştır. 

Geyvede mühim bir kaçakçılık 

M. Kemalpaşadal* 
Kanlı Bir Kavga 

!Ki 
K ARiSi: 

M Y RrtA LOY 

KADIN: ----. 
DAKTiLOSU 

JEAn HARLOV 

ve Çapkın bir Erkek 
K L~ RK GAB LE 

M. Kemalpaşa (Hususi muhabiri
mizden) - Burada otomobil servis
lerinin idare edildiği Şark otelinde, 
otomobil sahipleri ve şoförler ara -
smda rekabet yüzünden bir kavga 
_,[muş, neticede iki kişi yaralanmış
tır. 

Bursaya yapılacak bir otomobil 
seferi esnasında rakiplerden bir kıs
mı, istedikleri yolcuları alabilmek 
için, ücreti 50 kuruşa indirmişler -
dir. Diğer tarafın adamlarından 

Bekir oğlu Ahmet, bu hareketin doğ 
ru olmadığını söyleyince, ötekiler -
de .. birkaç kişi tarafından döğülme
ye başlanmıştır ve Bekir oğlu Ah
met te bıçağını çıkararak etrafına 

rast~cle savurmağa başlamıştır. 

Orta mahalleden Ahmet Oğlu Hü
seyin sağ omuz küreğinden ağırca, 

Züferbey mahallesinden Süleyman 
oğlu Ahmet te sol bacağından yara
lanmışlardır. 

Carih doğruca jandarma karako
luna koşarak hadiseyi anlatmış ve 
teslim olmuştur. 

Yaralılar tedavi altına alınmış, 

suçlu da tevkif olunmustur. 

nazın bir Otüm 
Memleketimizin en eski tanınmış 

tiiccarlarından Bakkalbaşı merhum 
Tcvfik'in bUyük oğlu lsmail Rakkul
başı henüz genç denecek bir yaşta 
bütün ailesini ve tanıdıklarını acılara 
gargederek evvelki gece sabaha kar
şı kalp sektesinden vefat etmiştir. 

Cenazesi bugün saat 10,30 da Çam 
lıcadaki köşklerinden kaldırılarak 
Karacaahmetteki aile kabristanına 
defnedilecektir. 

Kederdide ailesine sa brrlar dileriz. 

ŞEllll~ TIYATUOSl 
OPEıtET KIS~II 

Bu akşam 
saat 20.30 da 

1\1 A S K A R A 

llll\ll\\llııl 1 I 

ill...lliı 
llllllll!ıl 

bu üç kıymetli artiltin çevirdikleri nefis bir film. 

K A R 1 S 1 ve DA K T i L O S U 
Fransızca sözlü 

_____ , 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka.
leti iskan Umum Müdürlüğünden: 

1 - Orta Anadolu vilfıyetlerine yerleştirilen göçmen -
ler için fenni ~artnamesi dahilinde (5000) adet pulluk 
imali eksiltmeye konulmuştur. 

Bu pulluklara ait fenni ve idari şartnameler Ankarada 
İskan Umum Tv'Iüdürlüğünde ve İstanbulda İskan Mii
dürlüğiincle n1cvcut olup talipler resmi tatil günleri hariç 
olmak üzere hergün saat dokuzdan on yediye kadar bu 
şartnameleri alabilirler. 

2 - Pazarlıkla ihalenin 10/11/936 salı günü saat 15 
buçukta Sıhhat Vekfıletinde hususi komisyonda yapıla
cağı. ( 262 5) 

Ka pa h zarf usuliyle Eksiltme illnı: 

Nafia Bakanhğından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara merkez Ziraat 

Mücadele Enstitüsü fitopataloji Laboratuvarı inşaatıdır· 
Keşif bedeli 14497 lira 63 kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi. 
B - l\ılukavele projesi. 
C - Bayındırlık ışleri genel şartnamesi. 
D - Hususi şartname ve tarif name. 
E - Tahlili fiat cetveli. 
F - Keşif cetveli. 
G- Proie. 
İstiyenler. bu evrakı 72 kuruş bedel mukabilinde YaP' 

İş'leri U. Müdüdüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 9 / 11 / 1936 tarihinde pazartesi giind 

saat 16 da Nafıa Vekaletinde Yapı İşleri Eksiltme Ko -
misyonu odasında krıpah zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1087 liri 
32 kuruş muvakat teminat vermesi ve müteahhitlik vtt 
sikasr ibraz etmesi Iazımdır. 

"-Bu tokadın cezasının 25 lira ol
duğunu biliyorum ama, 50 lira da ol
sa yine ben sana bu tokadı vuraca
ğım,, demiş ve sözünü derhal yerine 
getirerek dördüncü ve diğerlerinden 
driıa şiddetli bir tokat atmı,tır. 

lzmit, ~Ht.susi muhabırınuzden ı 

Geyvcde mühim bir kaçakçılık vak· 

ası olmuştur. inhisar takip memur· 
ları ile jandarmalar, yüzlerce l•ılr 
kaçak tUtUn elde etmişlerdir. Kn ak 
çıhı.r, hükO.met Kuvvetlerine karşı 

• Mühim bir tavsiye İstekliierin teklif mP.ktnplarını 3 üncü maddede yazılt 
Yastık, yorgan ve şiltelerinizı saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğini 

Börekçi, neye uğradıtmı bilmiye

rek avaz avaz: 

- Yetişin! Can kurtaran yok mu? 
diye bağırmıştır. 

Vak'aya yetişen polislen şahitlerle 
beraber maznun ve davacıyı de1·hal 
Beyoğlu cürmü meşhut mahkemesine 
götürmüşlerdir. Vak'adan bir snat 
sonra kadın, 25 lira para cezasına 

mahkum olmuştur. 

Karardan sonra kadın mahkemede 
düşüp bayılmış, güçhalle ayıltılabil
miştir. 

Muradiye camii müze 
oluyor 

Manisa (Tan) - Mimar Sinanın en 
tanınmış eserlerinden biri olan "Ma
nisa" daıki Muradiye camiinin hara
biden kurtarılıp ta.mir edilerek müze 
haline getirilmesine karar verilmiştir 

- Siz e\'lenec.e~im son adamsınız. 
- Ya! .. Benden evvel kaç kisi ile .. 

e\'lendiniz?. 

Gece Yarısı 
No.84 

rakıp çıkmış ... lclal Hamm da kalk
ınış, bize geldi... Gece geç vakit, onu, 
tekrar evine götürdük... Sabahleyin, 
kaymvaldeye uğradık, eve gelsin de, 
ötebiri hazırlasın, diye ... Bu gece, le-

. f' 1 lal Hanını, bizde mısa ır .... 
Bilal, başını kaşıyordu: 
- Demek Sun'ullah Beyin telaşı 

bu... Bu vaziyet karşısında, galebe, 
Fofoda sayılmaz mı? 

- Fofo, şimdi Sun'ullahtan hesap 
soracak ... Anlıyor musun? Yevmiil
hesap ... 

Mevllıt, avuçlarını biribirine sür
tüyordu: 

- Ve lclil Hanım da, hlicuma ge
çiyor? 

- Nasıl? 
Mcvliıt, ayakta, parmaklarını yele

ğinin ceplerine sokmuş, kurnaz bir 
gülüşle bakıyordu: 

- Sun'ullah, meydan okuyor da; 
Iclil Hanım, neden meydan okuma
sın? .. Eski kadınları arama,.. Hem, 
kızın dünyalığı da var. Kesesine gü
venen borazancıbaşı, demişler. 

Bilal, eliyle Mevlfıdu yanma ça
tırdı: 

- Saç soba, odayı birden ısıtıver
"· Sıcağın mı, yoksa rakının mı te-

Malı.mut Y l!:>S.tı.ICı 

siriyle, bilmiyorum, kaf nma bir ser
semlik arız oldu; birden anlıyamıyo
rum. Nasıl hücuma geçiyor? Nasıl 
meydan okuyor? 

Mevlfıt, onun karşısına oturdu ve 
ders ezberletir gibi tane tane söyli
yerek anlattı: 

- Kavganın esası, ne? Sun'ulla· 
hın, gece yarısından sonra, sabahlara 
kadar keyfince gezmesi, gezm<'k is
temesi değil mi? 

Bilal, anladım! Der gibi başını ö
ne öne sallıyordu: 

-Evet. 
- lclal Hanım da, istediği gibi ge-

zip tozacak. 
- Evet. Sonra ... 
Mevlfıt, ayağa kalkmıştı: 
- Sonrası. bu? ... Daha ne olsun?. 
Bilal, omuzlarını kaldırarak gü-

lümsedi: 
_ Iclal Hanım, evlenmezden evvel. 

istediği gibi gezip tozmuyor muydu?. 
Bu, evlenme komedisine ne IUzum 

vardı? 
- Kadın kaprisi, yavrum. 
- Benim, bunlara aklım ermez. 
- Bugün, budalalığın üzeıinde, 

Fofoya karşı yaptığı numaralar az 
mı? 

ku~ tUyUndcn apınız. YatmasJ makbuz mukabilinde vermeleri ınukta.i.dir. 
rahat. kışın sıcak , yazm aeri....-'aı'...-...... ~u,,,'la il~ Q"Önderilecek tekliflerin rhc: 7~rfl~nn mühii' 

gelmek istemişler ve yapılan musa
deme sonunda 14 kaçakçı muho.sa· 
ra edilmek suretile tutularak adliye· 
ye teslim edilmişlerdir. Kaçakçı!:n 

ihtisas mahkemesine göndcrılmış:cr 

dir. 

dir. (Kilosu 75 kuruştan baş · mumu ile iyice:' K:apatılm:ş oıması lazımdır. Postaaa oıa 
lar) . Fabrika ve satış deposu cak gecill'mclcr luı.bul ... ri:l~on. (2 302) 
lstanbul. Çakmakçılarda Kuş

tüyü fabrikası. Tel: 2302'i An
kara satış yeri: Yerli Mallat 

Pazarı. 

Liseler Satın Alma 
Komisyonundan : 

Kandilli, Erenköy Kız Liselerile Erkek Öğretmen o
kulu için 3060 lira muhammen bedel içinde 180 ton 
Kıriple maden kömürü 19I11 /936 Pazartesi günü saat 
on beşte İv~anbul Liseler Muhasebeciliğinde toplanan ko
misyonda açık eksiltme yapılacaktır. İlk teminat 229 li
ra 50 kuruştur, belli gün ve saatte teminat mucibince 
Ticaret Odası vesikalarile komisyona gelmeleri ve şart-
name komisyoıı katipliğinden öğrenilir. (2410) 

- Peki, bundan ne çıkar? 
MevlCıt, küfilr edecek gibi ağzını 

açmıştı; sonra, geniş bir solukl~ ıçı
ni dolduran sıkıntıyı boşalttı, zorıa. 

gülümsedi: 
- Bundan ne çıkar? Demekle, le· 

ıaı Hanım, ne yaptığını bilmiyor! de· 
mek istiyorsun, değil mi? 

Bilale yaklaştı, onun çenesine bir 
fiske vurdu: 

- Bunu, başkaları sorsa, söylese; 
eh, haydi, neyse! Fakat, bizim ağzı· 
mıza yakışmıyor. Biz, ne yaptığımızı 
biliyor muyuz? 

Bilal, güldü; kadehini doldurdu: 
- işte, Allaha şükür içiyoruz. 
Şişeye bakıyordu: 

- lklnci şişe de can çekişmek ü
zere... Pek yakında o da sizlere ö
mür ... 

- Biraz nefes alırız ... Onlar da ne
rede ise gelirler. 

- Demek Iclal Hanım, bu gece 
sizde misafir? Sormak ayıp olmaıcıın 
amma, prova yok, anladık, gece de 
oyun yok mu? 

- Kim demiş? 
- Peki, sen ne yapacaksın? 
MevlCıt, omuz silkti: 

- Sabaha tin rolü yok; benim de 
ikinci perde de bir antrem var, o kı:ı.
dar. Makyaj bile yapmıyacağnn. 

Bilal, düşilnmeye başlamıştı: 
- lclil hanımla burada sabahh

yacak mısınız? 

- işi bilir. 
- Sürünmek niyetindesiniz, ı;all-

ba ?. 
- Onu da işi bilir. 
Bilal, Mevluda yaklaştı; omuzunu, 

okşar gibi tuttu; sesini ta thlaştırnı: 
- MevIUt Efendi evladım, gel. 

şunu bana açıkça söyle ... lclal Ha
nım, Sun'ullahtan ayrıldılar, ayrıla
caklar ... Kendi bilecekleri şey .. Sun· 
ullah da, Fofo ile nasıl olsa anlaşır, 
barışırlar ... Çünkü, bu işte ikisinin 
de çıkan var? Bunlara bir şey di
yemeyiz. Fakat Iclal Hanımın hücu
ma geçmek istemesinde, meydan o
kumasında ... 

Durdu; MevlU.da göz kırparak bak 
tı: 

- Hani, senin de bir parçacık ol· 
sun yardımın filan dokunmadı mı? 
Yani, sen de, Sabahat te, bir parça
cık gayret etmediniz mi? 

Mevlfıt. yan yan bakarak ,.,.Ulüm
sedi ve Bilalin yanından 11~1kh~tı: 

- Bugün, sahi sersemliğin üzerin
de .... 

Bilal, tekrar yerine oturmuştu: 

- Ben, söylüyorum da, sen, inan· 
mıyorsun! 

Bir müddet konuşmadılar. Biliil 
ikinci şişenin sonunu da kadehme 

boşaltmıştı; bir rüyadan uyanır gı

bi başını kaldırarak gözleri Mevliidu 
aradı: 

istatistik Genel Direktörlüğil 
Eksiltme Komisyonundan : 

1 - Kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılan genel nii" 
fus sayımı neticelerine ait Fransızca ve Türkçe yazılı bd 
cilt eserin tabıdır. 

2 - Beheri 120 - 200 sahife tahmin olunan eserin ade' 
di tabı 2000-2500 olacaktır. 

3 - Beş cilttir. Tahmin olunan bedeli 2500 liradıt• 
188 lira muvakkat teminat verilecektir. 

4 - Eksiltme Teşrinisaninin 9 uncu pazartesi günO 
saat 14,30 da açılacaktır. Açılmadan bir saat evvel zarf' 
lar komisyon Reisliğine verilmek lazımdır. Şartname kO' 
misyon katipliğinden ıstenebilir. (1461) (2339) 

_ Ben, kalkıp gitmek niyetinde
yim. 
Köşedeki koltukta uyuklar gibi o

turaran Mevlfıt ta gözlerini ağır ağır 
açtı: 

- N(; o? Hayır ola? ... Rakı bilti, 
diye fertiği çekiyor musun? 

- Burada durup ta ne yapayım? 
- Biraz sabret ... Hep beraber otu 

rup içeriz. Bu gece, senin de rolün 
yok ... 

- lclal Hanım, sizin misafirini?. .. 
- Peki, senin de ahbabın değil 

mi? .. Haydi, münasebetsizlik çıkar
ma, otur; oturduğun yerde .. Hep be
raber, yer içer, gezer eğleniriz. 

Bilal, elinde tesbihini savw·uyor
du: 

- Yemek içmek değil, gezip eğlen 
mek, beni düşündürüyor. Kalkıp bir 
yere gideceğiz; orada Sun'ullah Bey
le karşılaşırsak? .. 

- Karşılaşırsak, ne olur? 
Billl, canı sıkılarak yüzünil bu

ruşturmuştu: 

- Ben, böyle vaziyetlerden hoş
lanmam. 

- Aldırma ... Biz, idare ederiz. 
- içtikten sonra, kim kimi ;dare 

eder, bilirim. Onları, bana anlatma ... 
Bir mesele çıkarsa? 

MevIUt, yerinden fırlamıştı, hl<l· 
detle bağırdı: 

- Ne meselesi çıkacak? Iclll Ha
nım, mahalle kansı mı? Sun'ullah ta, 

çiy çocuk değildir. En nihayetı, 
de erkeğiz ... Bizim de elimiz kolulJJ 
tutuyor! 

- işte, buna meydan verilm~ 
- Hiç bir şey olmaz .. Sen, k 

ne bak ... 
- Bunun sonu ne olacak, dcrsiJl 
MevlUt, eliyle çenesini tutmu~ 

gözlerini yumdu, başını eğerek 
milddet durdu, sonra gözlerini ıı 

uzaklarda bir şeyler anyarak b' 
yor gibiydi: 

- Bunun, sonu ne olacak? .. ~ 
düşünUlecek mesele... Bu gidişin. 
çok sonlan var ... Evvela, Iclil fl 
mm tiyatroya girmek isteyişi, 
bir şekilde değildi... Yani, bu işin 
anesine uymuyordu. Bu işte 
yedilik sökmüyor... insan, ' ·· 
ya kadm peginde, yahut iş 
rum hulyasile, parasını yer, 
ondan sonra sUrUnUr ...• 

Bilil, gülümsedi: 
- Mesela, senin gibi.., 
Mevlfıt, başını salladı: 

- Evet, benim giltt ... Artık, 
mln bir sıtma gibi insanın kanın• 
rer, bir daha da kurtulamazınD·· 
but parayı yiyip bitirdikten 
canını kurtarır; kaçarsm ... 

- Bir çoklan gibi... ~'1 
- Yahut, slirUnmeye bY" ı 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde. fikirde, 
herfeyde temiz, dürüıt, ıamimi 
olmak, kariin gazetesi olmaya 

çahtmaktır. 

Gü~ün Meseleleri 1 

Misafirlerimiz gittiler 
J)o t ,.e müttdik l'ugoslın1·anın 

muhterem Baş\•ekilJ \'e refikası dün 
gece Ankaramızdan aynlddar. Ken • 
disl Ue temas eden herl<es üzerinde 
derin bir 8e\'gl ve mrnat hls!i!l bıra -
kan ve bu his, onlar ,,asıtasiyle bütlin 
~hir havasına sirayet eden mtsafir • 
lerlrnlzi daha uzun müddet aramızda 
muhafaza edememek bizim için haki
ki bir teessür teşkil etti . 

tkl ~'·eJcflln ,resmi edeblrat kll 
r:elerinden uzak, dürüı,t açık \'e sa -
mimi nutuklan, zamannnızın mlllct -
teri arasındaki münasebetlere ilham 
kaynağı olmak de~erinde idi. Atatür
kün refakati ile g~en 29 teşrln ~e -
cesl l"u~o!ölav - Türk dMthıi:"lımın 
kökleri ne kadar derine gittiğini, ken
dimiz için bir an'ane, başkalan için 
bir rnisal olmak kıymetinin hangi e
u.111 faziletlt".rden ileri geldlfini bU!ii -
bütün t~barüz ettirmiştir. Atatürktin 
ağzında Türk milletinin kalbi konu -

ıur. 

Medenh·etlerinl insa eden, alaka 
ve kudretleri kadar.' sulbü mürlafaa. 
ra azmede.n mllletlerimlz, A,·nıpanm 
M&hlyet ,.e karal'!"ızhtı karş14;1mda, 
hakiki bir cephe dJsfplinJ arzet111ek -

tedirler . 
Bu disiplin, zamanımızın hakikat -

teri, milli zanıretlerimiz ,.e gayelerj -
mizln insaniliği ile cihazlanmı<:tll'. Riz, 
'\'e komşularımızla birJikteı aramızda 
gütmekte olclu~umuz politt"kanın, bir 
istikbal politikası olduğuna kanaat 

etmekteyiz. 
Ancak böyle bir politika istikameti 

üzerinde yürüyenlerdir kf zaman ka~·
bi zaranndan kendilerini masun tut
maktadırlar. Biz harp \'e taarruz da
, ·asmm ,tutuşmaktan menedemi,rece-
ii ~ "'" _.__, ._._..;. -----1:. nih:ı-
yet t?ıas edeceği fikrindeyiz. Ancak, 
banşçıJauu uu zar~ı i, ıııblUu bir 

te\·ekkülün değil, mütt".mafüyen işli • 
yen, mütemadiyen genişli:ren, mütc> • 
madiyen mücadele eden bir azim \'P. 

karann eseri olacaktır . 
Dostlanmızı hürmetle te~)i ederiz. 

Onlar, l"ugosla\' milleti hakkında. kar
deş seı,·glsl ~llyen bir memJeketin 
selamını, Türk milleti hakkında kar
deş sevgisi besli~·en bir memJekf'te 
götürmektedirler. İki \-atanın sa!l.(lett 
müştuek ülkümüzdür. 

(tnııs) 

Falih Rıfkı AT AY 

Karo/ 

Çang- Kay- Şe~ 

B u hafta U~ak Şarkın 
mühim bır adamı, 

hayatının ellinci yıldönü
müne varmak dolayısile 
bir kere daha anıldı. Bu 
adamın Büyük Çin devle
tinin mukadderatı üzerin
de derin bir tesiri haiz o
lan General Çang-Kay-
Şek 'tir. . 

Bugün Çin miUetinin en bellı 
başlı lideri sayılan Çang-Kav-~ek 

1887 senesinde doğmuş ve 1911 de 
Çin inkılapçısı doktor Sun· Yat-Sen 
ile birlikte çalıştıktan sonra 1913 
te ikinci inkılabı yapmaya iştirak 
etmiş, daha sonra hayatının 10 se
nesini silrgiln içinde geçirerek Ja
ponyada askerlik tahsili ile meş
gul olmuştu. 

Doktor Sun 1923 tc Kanton ta
rafında yeni bir hükürnet teşkiline 
muvaffak olduğu zaman· Çang· 
Kay-Şek'te ona iltihak etmiş, ve 
askeri tahsilini tamamlamak için 
Mos4rnvaya gitmiş ve gen dö
nünce milli Çin ordularını hazır
lamakla meşgul olmuş, bu sayede 
Kanton askerleri (Çin) in şimal 
tarafına yüıiiyerek Mareşal Can~ 
Tso-Lin'in vücuda getir UJO.. reiımi 

krnısı v• 1 ono uc .r."lUlkl.llde.:ınilJi 
f?ir hükumet vücuda getirmişti. 

B ugün düşmanları bile onun bi 
rinci sınıf bir asker olduğu

nu kabul ediyorlar. Kantonda ida
re ettiği askeri akademi. Çinde eş
leri göıiilmiyen güzide zabitler 
yetiştirmeye muvaffak oldu. 

Fakat generalin asıl tetkike değer 
şöhreti, siyasiliktir. Ve onun ha
yatında geçirdiği siyasi buhranla
nn ikisi mühimdir. Birincisi, 1927 
de Sovyetlerle münasebetlerini 
bozması, ikincisi, . yakınlarda Sun-

OKUYUCU MEKTUPLARI 

Moda Çocuk Bahçesinde Bir Noksan 
Kadıköyi.inde, Yeldeğirmeninde, Iz 

zettin sokak numara 101 de Bayan 
Mediha. Kayr~ bize gönderdiği mek· 
topta dıyor kı: 

"Geçen gün, küçük yeğenlerimi 
Moda çocuk bahçesine götUrdUm. Ço 
cuklar, giizcl çiçek tarlaları arasında 
oynadılar; salıncaklarda sallandı . 
lar; pek neşelendiler. 

Fakat bu güzel ve sevinçli dakika· 
lar birdenbire değişti. Havalanan sa. 
lıncaklardan gözünü ayıramıyan kil· 
çük ?t{inem. bunlardan birinin kahrı· 
na uğradı; alnından ağırca yaralan· 
dı. Jşte bu anda, o güzel bahçeye rağ 
men pek iptidai şartlar içinde olduğu 
mu anladım. Kanlara bulanmış olan 
kUçUğilm koJarımda, bir ec...-ane ara
dıın. Moda civarında ve çocuk bahçe 
11i yakınlarındaki taharriyatmı boşa 
gitti! ÇUnkU o civarda, kazinolarm, 
klüplerin. plajların ve r.engin apartı
ınanların aralarında bir tek eczane 

Yok! 
Bu gibi kazaların vukuu takdirin-

'1e -her medeni memlekette olduğu 
gibi- Ji.zııngelen yardımı temin çare· 
lerini düşünmek, büyük bir vazifedir. 
f.a(uıcderim.,, 

• • 
Tiyatro ve sinemaların 

kapanma .aati 
Sinema ve tiyatroların -biltiln AV· 

rupa şehirlerindeki gibi - geceleri 
saat 23 le bitmesi mecburiyeti halkı 
pek memnun etmişti. Çünkü nihayet 
saat 24 te uykuya kavuşabiliyordu. 

Halbuki geçen sene mevsim niha· 
yetindenberi bu usul tamamiyle .ıcalk 
mıştır. Sinemalar saat 24 te bitmek· 
tedir. Bu saatte ise tramvaylar aza-

lıyor ve eve dönmek büsbütün güç -

leşiyor, geç kalınıyor. 
Evvelce belediye tarafından veril· 

miş olan bu karar, diğer bir kararla 

naks mı edilmiştir? 
Belediye makamatmm dikkat na· 

zarlarını çekmenizi dilerim. 

Şişli okuyucularınızdan 
N. Barut 

• • 
Tayyare piyangosu ve radyo 
"lzmir,, karilerimizden Bay Hasan 

Tahsin bize yolladığı mektupta diyor 
ki: 

"Yılbaşında çekilen tayyare piyan 

kosunda kazanan numaralar radyo 
ile ilin olunuyor. Li.zımgelen terti . 

bat alınsa da her keşidenin sa.fbala· 

n ve ikramiye alan numaralar, bu iş 
görlilürken radyo ile bütün meınle _ 

kete yayılsa ne iyi olur! Bu taıcdirde 

tayyare piyankosuna rağbetin daha 

ziyadelesece&i umanın_. 

TAN 

Jlüse3in Paşa Sadrazam M 
Sadık Paşa Maliye Nazırı 'idi ~nisalı 
Aziz politika ı bol bol istikra · ultan 

, z yohuıu 
tutmuş, 1 ariste de Comptoir d' , 

t 
e Es-

oomp e banka ından \'Üz il · m \'on 
frank istik~z için lıir muka\ Plt> ~ak-
teylenıl ti. Fakat Comptoire 1,1,, c ~s-
compte baııkn ı mızıkçılık etti: "O 
manlı de,·Jeti ricaline itimat ol s-una _ 

Kuzvelt Çang - Kay. Şek Beneş Landon 
maz, paralan \'eremem., dedi De\• 
let bir taraftan lıir takım iddl 1 -
·ı i "ril C n nr 

Bu Haftanın 
ı er su yor, ompfolre d'fi'sı•o t ~ mp e 
bankası da istikmz olunan \in n .1 • ll -
yon frangı \'em1emek ic'İn hin rlerrden 
su getiriyordu. Nihaet ış mahk _ 
mc~·c dfü;tii. lle\'let Parl harosımı: 
o zaman Batonnler'sl bulunan ~I. Al
lou'yu kendine a \'tıkat tuttu: '.Seine 
mahkemei bidayetin,, de da\'n ac:tı. En Meşhur Bir ecnebi, bir Fran ız ale~·hine 
<la\'a ıu;arsa da\'8~'1 kayhf'ttiJ'rj tak • 
clirde hasmın zarar \'e zl~·an ,.e mesn
rifi muhakemesini tazmin etmek iize
re mahkeme \'eznesine bir para ya.
tırma.~ı Fran acla .,a rttır. 

~a.t-~en'i~-~illiyetçi merkezi par. A d tisı ile doguşmek mecburiyetinde 1 
kalmasıdır. a m a r 1 

General Çang-Kay-Şek orta bov-
lu, ince, az yiyen, az içen. nadır;n 
~ül_ümsiyen bir adamdır. Şahsiyc
tının kuvveti, birinci Jahzaden ken
dini hissettirir. Sözü kısa ve açık 
söyler. Verdiği sözü tutar ve ya -
par. Uzak göriişlil, derin dilşüuc~

Da\'aya ha. !anmazdan C\'\"el Seine 
mahkf'mesi karar wrdl, kPfalet nkc;e
sl olarak bir milyon frank istPdt. De\'. 
l~t tek cla\'nsı ~öriilslin ıli~·e bu para
~ ı mahkeme veznesine :\"atırnıa~n mu. 

li bir adamdır. 

General Çang-Kay·Şl'k hristı
ynnlık dinine girmiştir. Ran

sı da hristiyandır ve generahn ka
rısının tesiri altında hristiyanhğa 

girdiği söyleniyor. Fakat onun hris 
tiyanlığrnda hakim olan akideler 
!seviyet akideleri değil, Konf()(;yti~ 
sün akideleridir . 

Çin devletinin son seneler zarfın 
da attığı terakki adımlannda ge • 
neral Çang-Kay-Şek'in gayreti gö
ze çarpar. General. tayyare ile Çi
nin h r. tarafmı dola."'''" - _,_.._. 
yetinin cazibesi ile işlerin yürüme-
sine saik olur. 

Bugün yeryüzündeki bütün Çin· 
liJer. yeni bir Çın filosu h11zırla • 
makla meşguldürler. Bu d. ,ne -
ral Çang'ın himmetlerindc 1iri -

dir. 
General Çang. Alman mürebbi -

terinin yetiştirdikleri ve saygı rie
ğer bir hale getirdikleri milli bir 
ordu vilcuda getirmiş Çinin en gU
zide gençlerini orduya almış bulu· 
nuyor . 

Günün en mühim meselel"rin
den biri bu ordunun ne zamana ka
dar Japonya ile harbe girışmcktcn 
alıkonabilecektir 

General Çangın meziyetlPrınden 
biri yalnız kuvvetli olmak değil, 
bundan başka kuvvetini sakla
mak: ve korumaktır . 

Çin devleti onun himmet ve gay
reti ile günden güne kuvvetleniyor. 

• • 

1 Kral Karoı J 
Geçen hatta ıçuıdc ÇekosJo • 

vakyaya giderek Çek Cilm
hurrelsinl ziyaret eden Romanya 
kralı Karol, Küçük Antant devlet· 
!eri a~a~ndaki bağları sağlamla -
mayı ı~tih~af ettiğini ve ziyaretin 
bu netıceyı vermiş olduğunu söyle
miştir. 

Kral Karo! 1893 te doğmuş, 
tahttan feragat ettiği için 1927 
de babası kral Ferdinandın ölümil 
ü z e r i n e henüz a 1 t 1 ya· 
ş 1 n d a bir ç o c u k olan oğ· 
I~ Mihail kral ilan edilmiş, fakat 
Kral Karolun kendisi, 1930 da mem 
lekete avdet ederek tahta oturmuş 
ve memleketinin mukadderatını e
le almıştır, 

Romanya Kralının tak~iyesi 
için çalıştığı Küçük Antant, 

Romanya, Yugoslavya ve Çckos· 
lovakyayı bağlıyan ittifaktır. itti· 
fak, bu üç devlet arasındaki müş
terek menfaatlere dayanıyor. 

Küçük Antantın en belli başlı he 
defi, Habsburglann tekrar salta • 
nat sürmelerine ve eski emperya . 
1~ siyasetini yeniden tatbik etme 
lerıne knnu l!PlmPktir. Bu tehlike-

• 
den korunmak için evvela Çekoslo-
vakya ile Yugoslavya arasında 
1920 de müzakereler başlamış ve 
iki devlet arasında tedafüi bir it _ 
tifak imzalanmıştı. Çekoslovakya, 
daha sonra ayni müzakereleri Ro
manya ile açmış. onunla da tam an 
!aşma hasıl olmuş ve bu suretle 
Küçük Antantı kuran muahedel~r 
imza edilmişti. 

1921 df' Habsburglar tahta c'lhn
mek istedikleri zaman Küçül< l 1 

liıf ku\'\'etini gösterOJiş ve tl<; dev
letin miisellah mukavemeti 'lu tc
şebbüslerı akamete uğrntınıstı 

Küçilk Antnnt itlifnkı 192!l da 
yenilenmiş bulunuyor. 

Küçük Antantın takviyesi Orta 
Avrupa siyasetinde istikrann 'lıü
'lilim 1;1irml'sin". vardım "der 

Lanaon ve 
Ruzve't 

t:S u uuyuK sava'? ,\mcrıKuda 

. .yapılan cümhur başkanlığı 
~e.çımıdır. Seçimin, en bcllibaşlı 
ıkı kahramanı demokratların nam
z?di ~lister Ruzvclt ile cümhuriyct
çılen~ namzedi Mister Landondur. 

Scçım yarın yapılacağı ıçın S'l· 

vaşın son gününe varmış bulunu
yoruz. l<,ırsattan istifade ederek 
bu iki mühim şahsıyeti okuyuruln
rımıza tanıtıyoruz. 

R~zvelt dört senedenberi Ameri
ka cumhur reisliğini yapmakta \'C 

Y~~iden seçilmek istemektedir l\:cn 
dısı, Amcrikada yerleşen Ruzvelt 
hanedanı:ıın sekizinci batınına 
ı~ensuptur. Parlak ve muntazam 
hır tahsil gören Ruzvelt 1907 de 
hukukçu olarak yetişmiş, fakat hu
k~k ile ancak üç sene meşgul ola
bılı_niş ve blitün hayatını siyaset iş
lerıvle l!t"C'İnniııtir. 

Q on beş yıl önce felc~ uğ111• 
.. van Ruzveltin hayatmdan 
umi~ kesilmiş. fakat Ruzvclt bu 
tehlıkeli hastalığı da bertara.f et
meye muvaffak olmuştur. 
.. On~n geçen dört yıllık reisliği 
:enı hareket .. devri namivıe ta-
rıhe mal olacaktır . -
k "Yeni hareket,. in hedefi Ameri
d ayı, iktisadi buhran bataklığın
tı:~ çekerek işsizlikten kurtarmak-

Ruzvelt bu yolda kazandıö-ı mu 
Vaff k' ~· -a ıyetıere dayanarak ve bu mu 

;~fdakıyetlerin refah devrinin nıu-
~ es olduğunu ileri sürerek 

nıden ·ı ye
Am . scçı mek ve dört sene daha 
tiy erıkanın başında bulunmak is-

or. 
Bugün elli dört 

Ruzvelt dört yaşında olan 
b · ' yıl evveline nisbetle 
ıraz ~aha i~tiyarlamıştır. Fakat 

c~nlılıgr eksılmemiş, ve şahsı se
Vlmliliği azalmamıştır. 

R uzvcltin rakibi olan Lıuıdon 
klik dokuz vaslanndndır. 

O da hukuk mezunudur ve T<ı:ı..n
sasda yetişmiştir. 

1912 den başlıyarak müstakil bir 

operatör sıfntiylc petrol ıslenne 

girişen Landon kısa bir zaman için

de servet sahibi oldu BugUn A· 
merika milyonerlerinden sayılıyor. 
Landon, BUyUk Harp sıralannda 
kimyevi harp kıtalannda binnci 
mülazim ri.ıtbcsiyle çalışmış. son
ra iki defa evlenmiş ve üç çocuk 
sahibi olmuştur. 

On un bir siyasi olarak şöhret 

bulması 1932 de h~lar. ÇUnkii bu 

sırada demokratJarı yenerek Kan
sas valiliğine seçilmiş ve Uç sene 

sonra, Amerikanın bütçesi denk 0 • 

lan biricik Ulke valisi diye tanın-
1'tıış ve onun bu muvaffaklyetf. ga
?.etelerin bir kısmı tarafından bir 
mucize şeklinde tasvir edılmişti 

Gerçi Landon bu muvaffakiyeti . 

büyük maddi yardımlarla ba\'ar

mıştı. l?akat Amerika cümhuıı

yetçileıi bu biricik muvaffakivete 

dayanarak onu fırkalarının ıı~zc
dı olarak ileri surclülcr. 

' 'afakat etti. • 
Comptoire ıl'Escomptc'un a\'ukatı 

genç lıfr delikanlıydı 
l\lnhakf"mP basladı Ilı' 1 1 1 1 

1.~ • . r ne cc !':Ct e 
,atonnler Allou Os 

1 
~ manlı imparator -

u~ınun geniı;;I' rt ı ·ı · 1~ nelen, dt>nlzlerinin 
>ı Hıılut \'e bipayan 11 - d 
mani · o c u~un nn. or -

arına daha baltn .... , ...... d 
ad 

,.. rmeuıj!'ııt en 
m enlerinin k • ' 
hahsrttl 

0 
aııaı..'l n!';ılmaclı~nclnn 

t 1 
.. • ~mnnlı lınparntorlııöml"m 

a ııı ser\'etiııi 1 il ,., d 
1 

' ıa ıındırılıkça hallan-
m ı. Mcthettikçc methetti \'t> nihn

~·et: 
.. s - • ern~fl tahliyesi hu kaılar 111,.b. 

zıı_ı \'e hih iik olan hir memh.>l<t>fe '.\;· 
nulyon frank , ·erilmez, Osmanlı i;n •: 
parntorhı~unn yiiz milron frank iti
mat o1un..,.... mı~ .. df'dl. 

f'omptolre d'E~<'ompte'un mrJ· 
fepten \'eni çık . ~ -
ı· . · tm • fa ıını heniiz bi. 
ınnıs olan J:f'n" k t k' .. ,.. &\'U 8 ' ce\•nhrnı e.-
IZ g-un sonrn ver -ı i 

\' f' sekiz .. l'C<'g n bildirdi. 
~ ~ın sonra ne cm·a > • 

he.~rnirsiniı? 1 versın, 
" n· T' . - ız ıirlôyenin sernti t b'" . 

'ilnl ·· a il:\ e-
\
'"'ti mt l,n.ı:lkaşa f't mi~·orıız. Bi1 o s.er-
' n HIYC ,· •) 

halı~""d' · ~ 1 
H arc eden cllerclcn 

' ~" l\'oruz 
De\'le.t da,:~~mı ka ·h r 

Catum s 1 i ~ etti. \ P .ludl-

L an don bir hatip değildir. 0 
' olarak p 

Sözleri, clinlevicilerıni he· kcınesine Yahni . ran!ötZ fllnlı
,} Ynnılı . · an hır milyon frank 

yecanlandırmaz. Fakat tntlı tatlı 
okunur. Fransız harolarınııı vl' .. .. • • •' ı7tın('U flf'\'lr 

Landonun hedefi israfa karcı '>l'nesı ıniina eht>fh le resm· ·" \·apt • · 
1 

olarak 
gelmek, Amerikanın bütresı'nı· ıı;:ım l!lJO o;ernhntinıle n-t 

.., ı\llou hali\ Yası~·or<ltı F '~ tonnl~r 
denkleştirmeye çalışmaktadır tonnier A . ' · . ahn Ra-

Amcrikamn bu seferki seçimi. 'liri r ncıen pan~ini kazanınrt1, bir 
1 ani olmııs lıli 

ya ~ız programa istinat etn,iyor. ('] · 
ı-l1sıyetc de istinat edivor. t • onıııtolr cl'EsMmptl' davn~ı çd<-

J •ı:ı zaman K 
Amerika halkının bu iki şahsi- -.aıt• . emal Pasa Zade Sait 

'-'ette h arrt ferdimnnı idi. Vnk'a\'ı v 1 
'! . n angisino rey vereceğ1 biı Pasa z d nema 
ıkı gUn içinde tavazzuh edecek. · "

8 
e Sait Bey nakletnıistlr. 

ı--·----------------;;-:~:;:~~--::~A~b=d~u:r:ra:h:m::o:n~A~d~U~E~R~E~N~ 
il Ecnebi karikatürü 

,. 
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Hergün 
Bir HikAye 

\. ' Yazan: Gaston Cheran 
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Tekirdağh Hüseyin yağ güreşi-
Şu Mektepler 

Olmasa! .. 
Pekaz istisna.siyle herkes 

sporcudan müşteki. O kadar ki, 
biraz sıkıştırsanız, spor işlerimi
zin tıkrrmda gitmemesine ye. 
gane sebep sporcudur diyecek
ler • 

Gazetesini okuyordu; gözleri bir
den karşısına oturan güzel bir kadı
na kaydı. Bir dakika sonra metro 
hareket etti. 

Gazetesini tekrar okumaya başla
dı. Fakat gözleri satırları göremi -
yordu. Gene güzel kadına baktı ve 
bu sefer gözleri biribirile karşılaştı. 

Çeviren: Faik BERCME ... ~ 

memızı istemediğini itiraf et!.. Bazı 
erkekler böyle yaparlar. Yani bir 
metresi terkedecekleri zaman hiç 
düşünmez ve onu kolayca silkiverir
ler. Halbuki meşru bir zevceden ay
rılmak için mahkemelerde çok uğ

raşmak lazımdır ..• nin de birincisi oldu ı 
Kadının güzel gözleri, genç ve ta

ze yüzüne uygundu; çenesi bir ço
cuğunkine benziyordu. Biraz geniş
çe, dört köşe ve ortadan yarıktı. 

Tatlı bir Rus çenesi. Sol yanağının 
üzerinde, yüzünü daha ziyade mana
laştıran küçük bir yara izi, zarif bir 
çukurcuk teşkil ediyordu. Kaşları 
kalkıktı. Kulağının yanında, siyah 
saçlarından serkeş bir demet enseye 
kadar şapkadan sarkmaktaydı. 

- Böyle düşünüyorsun demek!. 
- Ne yapayım ... 

Başaltına Gönanfı Hamdi, Büyük 
Ortaya Ali Ahmed Seçildiler 

,..- Dün yağ güreşinin başpehlivanları kapıştıkları za;.nan ! 
Tekirdağlı Hüseyinin ne acar, ne zorlu ve nekadar as- 1 
lanca tutuştuğunu görenler, bilaihtiyar, Cim Londos ı 
Seçnıeleri namı veri!en o malum güreş numaralarını ha- ! 
tırladılar ve içleri yandı. Bizde Tekirdağlı gibi bir peh- 1 

livan varken, Yunanistandan gelen Cim Londosa çıkarı- 1 

lacak Türk pehlivan~nı seçerlerken Hüseyin için "ka!:h" 1 

demişlerdi. Ve bu "kaçtı" ke limesini ahaliye karşı me- ı 
gaf onla da hağırt.mağa çekinmemişlerdi. 1 

1 

Halk hazin bir tesadüfle ayni mey-ı-- ----------
danda "kaçtı,, denilen Tekirdağlmm 1 Tek"rdağlı • Yarımdünya 
ev:elki gü.n. serbest güreşi~ d~. de güreşi : 
Yag gu .. reşını nasıl kazandıgını gor - .. ı 

Y d.. ·1 etse O"IJreı:: -
d .. Y lı Cim Londosa çıkacak arım unya 1 e arzu ~- "1 1 u. unan - h ld t t · 1. "k T .. k hl' anı - memek hakkı oldugu a e u maya guya en ayı ur pe ıv ıgının . _ - 1 

d.1 · · · t t· d.l razı olan Tckırdaglı agır hasmına 
ayırt e ı mesı ıçın er ıp e ı en o ma- . , 
1• l ·n nekadar saçma oldu- çift paça dalarak daha ılk hamlede 
um seçme crı it d" ·· ·· s d G.. ı 
ğunu anhyan halkın ayni meydanda. da ı~a uşur~u. armd ayıysar ı.d" uıı-
alltışladığı Tekirdağlı karşısıntl:ı de- eyı vuracagı sıra a ~ arım unya 

1 

· b' d d - muhakkaktı Nı· altından kurtulup ayaga fırladı. Ya-
rı.ı ır acı uy ugu . - .. . 
t k. · 'l larında "-Ö"'e ko rımdunyanm hır yan çaprazı topladı- 1 e ım scyırcı er ara !:/ J • - _ • • 1 

1 d 
gı sırada bozuk düşmemek uzere aşa-

nuşuyor ar r: - .. 1 . d -1 y a·· 
A d c.-·1 · ,d· şu vigı-·tçe tu- gr çome en Tekır ag ryı arını unya 1 - yıp e0 1 mı~ ı.. J" .. . 

tuşan çocuğa kaçtı diyerek Yunanlı akltlıknda zap.~ed~mbe.di. lHusey~nl kalkar 
-1 k f t rmedı.ler Bu a maz muthış ır c ense ı e Silley-
ı e aprşması rrsa mı ve . 

.. · T k. d - 1 ·· ·· de b. ık manı sarstıktan sonra tırpanladı ve 

l
gun aynı e ır ag 1 onun ız s ı- altına aldı. Tekirdağlrnm altından bir 
ıyoruz. t.. 1.. k t l y d. ur u ur u amıyan arım unyaya 

Batpehlivanlık güre,leri şak gündesini vuran Hüseyin, sonra

Akşam kararırken büyük orta gü
reşlerinin sonu alınmıştı. Fakat ba
şaltı güreşleri devam ediyordu. Ba -
şaltı güreşlerinde bir türlü ayırt oln.
mıyan Babaeskili Ibrahimle Som:ılr 

Abdüsselam tutuşmakta devam eder 
lerken başpehlivanları meydana ça
ğırdılar. 

Başa üç pehlivan çıktı. Tekirdağlı 

Hüseyin, Yarımdünya ve Arif ... Başa 

tutuşacaklar üç kişi olduğundan ku

ra çekildi. Tekirdağlı Hüseyin, Arife 

düştü. 

Zurnacı başpehlivanların peşrav -
lendikleri sırada olanca hızı ile çalma 
ya, davulcu da var kuvvetile vurma
ya başlamıştı. Tekirdağlı ile Arif 
pcşrcvlerini bitirdikten sonra biribi -
rine dayanıştılar. Helallaştılar. Adet 
olduğu üzere tekrar peşrevlenip bir 
daha dayanıştılar. 

Tekirdağlı heybetli vücudüne rağ

men çok atik, çok tetik görünüyor -
du. Nitekim daha bir dakika gN;me
den Arifi bastırdı. Birkaç dakika al
tında zaptettikten sonra astı ve pes 
ettirdi. 

Alkışlar devam ederken tekrar ya~ 
kazanının başına giden Tekfrdağlı 

Yarımdünya Süleymanla kapışmaya 

hazırlanıyordu. 

dan paçayı da kaparak Yarımdün -
yayı havalandırdığı sırada Süleymr..n 
güreşi Tckirdağlıya bıraktı. 

Hüseyin böyle beşer, altışar daki

kada iki rakibini birden yenerı::!c yağ 

güreşinin de birincil;ğini mertçe ve 

tam pehlivanca haketmiş oldu. Seyir 
ciler Tekirdağlıyı candan atkışhıdıtar. 

Ve çok değerli bir baapehlivana ya

pılacak tezahüratla onun etrafını a

larak giyinme odasına kadar _götür
düler. 

Küçükorta güreşleri 

Dün ilk güreşlere küc:ük ortaya çı-
kan pehlivanların müsabakalarile 
başlanmıştı. 

Küçük ortaya altr çift pehlivarı gel 
di. Aralarında süzüle, süzüle sona iki 
pehlivan kaldı. Bu iki pehlivandan bi
ri Pomak Süleyman, diğeri Hurşit 

idi. 

Pomak Süleyman küçük. 
ortayı aldı 

Pomak Sülcymanla kapışan Hur -
şit birkaç dakika sonra rakibinden 
üstün olamıyacağmı farkederek ona 
ayaktan pes etti. Bu suretle Pomak 
Süleyman küçük ortanın birincisi, 
Hur~it te ikincisi oldular. 

Yağlı güreşlerden iki llÖrünüa 

- . 1 

Dü.,..'ıü yağlı güreş1enfr de 
başpehlivan seçilen 

Tekirdağlı 

Büyükorta güreşleri 

Büyük ortaya da altı çift pehlivan 
çıktı. Aralarında kura çekilen büyük 
orta pehlivanları aşağıdaki şekilde 

karşılıklı düştüler: 

Ali Ahmet - Yıldrrrm Bekir 
Pomak Mustafa - Basri pehlivan 
Hendekli Osman - Şileli llahmı 

Vizeli Arif - Arat>acı H'tiseyin 
Pehlivanköylü Mustafa - Manyas 

h !brahim 
Malkaralı Hüseyin - Beyköylü Sü 

leyman 
Bu çiftlerden; Ali Ahmet Yıldırım 

Bekiri ters kepçe ile yendi. 
Pomak Mustafa Basriyi bastffdı ve 

yendi. 
Hendekli Osman Rahmiye pes et

ti . 

Vizeli Arif, Arabacı Hüseyini gün
de ile mağlup etti. 

Bu miinasebetle şu fıkrayı ha
tırladım: 

Sultan Hamit devrinde ma
arif işleri de pek rlkınnda gitmi
yormuş. ötede beriile yapılan 
tenkitler, dedikodular, nihayet 
Maarif Nazın Ha5im Paşa mer
humun kulağına gitmiş. Rivayet 
odur ki paşa şu cevabı vermi5: 

- Şu mektepler olmasa, ben 
maarifi gül gibi idare edenm 
amma, ne fayda ki!? 

K. Me. Ne. 

tuktan sonra Manisalı ile de bir o ka
dar çarpıştı. Sonunda "Hana bu yaşım 
da bu kadar güreş yetişir,, diyerek 
pek haklı ve pek şerefli bir vaziyette 
başaltını diğer pehlivanlara bıraka
rak ayakta tutuşurken, diz etmeden 
çekildi ve çok alkışlandı. 

Başaltı pehlivanları on üç tane 
olduğundan tek kalacak pehlivanı an 
lamak üzere kura çekildi. Kurada 
Sındırgılı Şerif açıkta kaldı. Diğer 
pehlivanlar aşağıdaki şekillerde çift 

. lerini çektiler: 

• • 
Delikanlı kendisini o tatlı çenenin 

tılsımına kaptırmıştı. Kadının ger -
danı "Venüs gerdanı,, denilen tatlı 

kıvrıntılarla çizilmişti. 

Genç kadın, delikanlı için şimdi 
tapılacak bir hal almıştı. Omuzlarını 
geniş bir kap örtüyor ve gerdanile 
göğsünü açıkta bırakan krep saten
den siyah elbisesine açılıyordu. Ten 
rengindeki çorapları uzun ve müte
nasip bacaklarını kucaklıyordu. 

Delikanlr karşrsmdaki kadını, ken
di ılık ve bekar evinde tasavvur etti 
ve ona Brigitte adrnı taktı. Bu isim 
ince ve nazik metresi için bulunmuş
tu sanki... 

• • 
Güzel günler geçirmiye başladılar. 

- Fakat ben seni bırakfilak iste-
miyorum ki ... 

• • 
Evlenmişlerdi. Çocukları da oldu. 

Hala varlıkları baharın tazeliğini 

saklıyordu. Yuvaları saadet ve neşe 
ile doluydu. Aşkları lekesiz kalmış
tı ... " 
........ 
Meçhul kadın mantosunu kapadı. 
Güzel kadın yol boyunca delikan

lıya bir daha bakmamıştı. Çantasın
dan yeni bir mendil çıkararak ayağa 
kalktı. 

Ayaktaki yolcular ansızın biribi • 
rine çarptılar. Metro durmuştu. 
Kadın onun önüne geçti. Delikanlı 

önce biraz durakladı. Sonra o da ka
dının arkasından atlıyarak peşine 

takıldı. 1 

1 
Onunla konuşmak istiyordu. Fa • 

kat ne söyliyecekti. Eğer kadın ona, 
"Ben evliyim!" diye cevap verirse 
yüksek ve çok tatlı rüyasından bir· 
denbire uyanacak ve kırılacaktı. 
Kadın epeyce uzaklaşmıştı. 
Erkek adımlarını srklaştrıdı. Gü

zel kadın kaldırımda, yavaş adımlar-
Mandıralı Ahmet - Molla Emrul

lah Akşamları eve gelince, onu kapıdan la vitrinlere bakmadan yürüyordu. 

Somalı Abdüsselam 
Hamdi 

- Gönanlı 
karşılar ve boynuna asılarak onu Yolculardan biri kadını görünce 
kucaklardı. Her defasında.: döndü, başile onu selamladı. O vakit 

Bursalı Hüseyin - Babaeskili fo-
rahim 

- Beni seviyor musun? diye 50• kadın yolunu değiştirdi. Bir sokağa 

rardı. Beni sevdiğini tekrarla!.. Bili- saptı. 

Manisalı Omer - Gönanh Çengel 
Akhisarlı Sabri - Manisalı Halil 

Molla Mehmet - Kurtköylü Et -

yorum. •Bu hareketim seni sıkryor. Delikanlı adımlarını daha ziyade 
Fakat her zaman beni sevdiğini tek· sıklaştırdı. Sokağın içinde onu de· 

hem 

Bunlardan; Manisalı Halil, Akhisar 

h Sabriyi çift dalarak yendi. 

rarlamam istiyorum. Sana perestiş 
ediyorum, sevgilim. Seni, ben o ka

dar çok seviyorum ki... 

Birçok seneler geçti. Fakat aşkla-

Babaeskili lbrahim, Bursalı Hüse- rı hala sıcaklığını ve heyecanını mu-
yini gilndP- ile yendi. ha!aza ediyordu. Biribirlerjni hi.li. 

Çengel Abdullah, Manisalı Omeri çdgıncaeıruı. SC\ol.)'vrla.,.ıir. Aşk hazi-
günde ile yendi. nelerinin madeni, onlara, tükilAıniye-

Başaltı pehlivanları seçile seçile a- cek gibi geliyunıu. 
zalmışlardı. Karanlık bastığı ve elek- Bir akşam aşığına: 
trikler altında baş pehlivanar gülreş- - Artık gitmeliyim .. dedl 

tiği zamanlara kadar ortada güreşen 
iki pehlivan kalmıştı. 

Neticede Gönanlı Hamdi üç raldp 
yendiği için onu başa.ltı birincisi ola
rak kabul ettiler. Güreşi bir türlü 
paylaşamıyan Babaeskili Ibrahim Ue 
Somalı Abdüsselamm ikisini birden 

Fakat bir dakika geçince sevgili-

sinin dudaklarını okşıyarak: 

- Dünyanın en güzel dudakları

na sahip olduğunu şimdi daha iyi an

lıyorum .. diye ilave etti. 

• • 

minki erkekle beraber gördü. Artık 
hayale kapılmanın manası kalmarxuş

tı. 

Her ikisi aydınlık bir kapıdan içe· 
ri girdiler. 

Delikanlı oracıkt&. mahvolmuş gi
bi kaldı. Tılsım bitmişti. O güzel ~er
oI .. u, ~aze çehre, o çocult çenesı, uzun 

I 

ve müt.enasiı:ı hacakhı" .. 
Kıymetli bir mücevher aldığını zan 

eden ve sonra da bu kıymetli cevbe· 
rin sahte olduğunu gören bir adamın 

ümitsizliği gibi, bütün şiddetli arsu
suna rağmen, onun da ümidi ve ll'

mennileri kırılıp mahvolmuştu. 

Pehlivanköylü Mustafanın rakı.hı· ikinci olarak ilan ettiler. Bir gün de erkek ona şunu söy

ledi: Manyaslı lbrahimin sakatlanması ü
zerine Mustafa galip çıktı. 

Malkaralı Hüseyin, Beyköylü Sü -

Sındırgılı Şerif - Adapazarlı 

Vahidi yendi 

Başaltının sona kalmak kurasını 
leymana bir günde atarak yendi. çektiğinden istirahate çekilen Smdtr-

Büyük ortanın galipleri arasında gılı Şerifin taze kuvvetle başaltı gü

yapılan ikinci devre güreşlerinde: Şi- reşlerinde çok yorulanlara karşı tut
leli Rahmi, Pomak ustafayı oturak masını muvafık bulmıyan hakem he 
gündesile yendi. yeti Sındırgılı Şerifle Adapazarlı Va 

hidi ayrı bir çift olarak meydana ko
Ali Ahmet, Kara Hüseyine pes et- yuverdiler. 

tirdi. Bu iki genç pehlivan çok hareket-
Pehlivanköylü Mustafa, Vizeli A - 1i ve çok nazara hoş gelen seri bir 

ı rife pes etti. güreş açtlar. Yirmi dakika kadar ay-
1 Büyük ortanın bu ikinci devre - ni süratte devam ettirdikleri güreş -

1 

sinde galip çıkan üç pehlivan arasın- ıerden sonra Sındırgılı Şerif Adapa
da kura çekildi. Ali Ahmet kura neti- zarlı Vahidin çekilmesile galip çıktı. 

1 cesinde sona kaldığı için Vizeli Arif

le Şileli Rahmi tutuştular. Ali Ah -

met te onların galibi ile çarpışmak 

üzere istirahate çekildi. Bir saat ka
dar sıkı tutuşan Vizeli Arifle Şileli 

. Rahmi güreşlerini ayırt edemediler. 

1 Yine kura ile Şilclinin Ali Ahmetle 

birinciliği payetmesi için tutuşması 
kararlaştırıldı. 

Yarım saat kadar biribirile sıkı bir 
·ı güreş yaptıktan sonra Şileli büyük 
ortanın başını Ali Ahmede bırakarak 
güreşten çekildi. Böylece Ali Ahmet 
birinci, Şileli ikinci oldular, 

Ba,altı güretleri 

Sıra başaltı güreşlerine gelmişti. 
Burada Molla Mehmet gibi, Mandrralı 
Ahmet gibi vaktile başgüreşlcre çı

kan pehlivanlar olduğu gibi, Sındırgı
lı Şerif ve Babaeskili İbrahim gibi ye 
ni parlıyan çevik pehlivanlar vardı. 

Başaltına çıkan mühim pehlivan -
lar arasında 59 yaşındaki Kurtköylü 
Ethem pehlivan da katışmıştı. Hem 
bu Kurtköylü Molla Mehmetle bir sa 
atten fazla berabere bir güreş tut-

Hususi Maçlar 
Galatasaray • l. Sporu, 

, Beşiktaş - Vefayı 
mağlup etti 

Dün Taksim stadında güreş mü
sabakaları yapılırken Beşiktaş Şeref 
stadında da birinci küme klüplerinden 
Galatasaray - Istanbulspor, Vefa - 1 

Beşiktaş lik maçlarına hazırlık ol -1 
mak üzere hususi birer maç yaptılar. 

Evvela Galatasarayla • Istanbul -
spor karşılaştı. Lik maçlarının bida
yetinde takımında yaptığı tadilat yü
zünden üst üste mağlubiyetlere uğra
yan !stanbulsporlular Galatasaray 
karşısında muvaffakıyetli bir oyun -
dan sonra ilk devreyi 1-2 nihayetlen 
dirdilerse de ikinci devre yaptıkları 
bir gole mukabil 3 gol yiyerek 5-2 
mağIOp oldular. 

!kinci olarak yapılan Vefa - Beşik
taş maçı çok heyecanlı oldu. Yeşil 

beyazlılar zaman, zaman Beşiktaşa 
hakim oynamalarına rağmen 2-0 mağ 
lıip oldular 

- Bilir misin? Bu böyle sürmez. 

Ben şöyle düşündüm: Beni seviyor
sun değil mi? Benimle bir arada ya

şamaktan sıkılmıyorsun ve hiç sı • 

kılmıyacağına kanaat var. Evlene -
tim .. evlenmeliyiz. 

O vakit sevgilisi, elini göğsüne 
götürerek: 

_ Ah! Nekadar korktum... Beni 
bırakacağını söyliyeceksin sanmış
tım. 

Biraz sonra kadın tekrar şaşkın 
bir halde: 

• 

- Beni sıkıntısızca ve vicdan aza- Su topu oyununda müessif bir yan· 
hı duymadan bırakmak için evlen- Iışlık. 

Türkiyenin en büyük sebze hali 

Afyonkarahisar, (Hussui muha

birimizden) - Nafıa Bakanı Ali Çe

tinkaya burada iken açtlma töreni 

yapılan sebze hali, TUrkiyedeki hil

lerin en güzeli ve en büyüğüdür. Altı 

" 
ay evvel yapılmasına başlanan s~ 
ze h8.linin biterek açılması sayesindeı 
şehrimiz güzel bir binaya daha ka .. 
vuşmuştur. 

Gönderdiğim resim, ha.Iden bir go" 
rünü~il h~sbit P.nivn,.. 
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Clairc T rcoor'un nefis bir pozu -
Hollyvood Genç Erkek 

Artist isti yor 

Sinemanın Modaya Tesirleri 

H 
ollywood, - (Hususi) - Bu yıldızlar şehnnde, ne
reye gitseniz. herkes, şirket müdürleri ve rejisörler: 

- Bize genç artist bulunuz! 
Diye yalvarıyor. Tiyeıtro ve sinema işlerinde mühim 

bir şahsiyet olan Oliver Hindsell, daha geçen gün bana 

dedi ki: 
- Genç erkek başartiste 

müthiş ihtiyacımız var. Si
nemada muvaffak olmak ih
timali olan nekadar erkek 
artist varsa hepsini tecrübe 
ettik, olmadı. Yeni kabili
yetlere ihtiyacımız var, fa
kat bulanuyoruz. 

o ... ıu1 ınuKabıl, muvaffak olmuş er-

kek artistlerden Fred Mc Murry di-

Yor ki: 
- Bütün bunlar laf. Biz kendiliği-

ttıizden gidip başrol istersek vermi
yorlar. Muhakkak evvelce başka bir 
}'erde nıeşhur olnıanıız fazını ki al
rıınlar. Mesela Clark Gable vaktile 
burada figüran olarak az mı çalış-

tı? 
Ne diye ona mühim bir rol verme-

O halde ne yapmalı? 

Yukarda bahsettiğim Oliver Hin
dseıre göre, başrol edinmek istiyen 
delikanlı sebatkar ve mahir olmalı· 
dır. 

- Biliyorsunuz ki, diyor, bana. 

rünüşünüz olmalı ki, direktörler sizi 
görür görmez derhal hayran olsun- I 
lar! Arka kapıdan girdikten sonra 
ncele etmeyiniz. Ne iş verirlerse ya
pınız. Dekor boyayınız, kostüm ta _ 
mir ediniz, perde açınız. Fakat, bir 
gün bir adama ihtiyaç olduğu vakit, 
o anda orada bulunmasını bilinız. 

Mütemadiyen direktöre giderek: 
"Bana bir rol veriniz!" diye kafası
nı ütülcmcyiniz. gsascn buna hiç Jü. 
zum yoktur. Zira eğer oyun oyna
masını öğrenmişseniz, sizi derhnl 
görürler. 

Güzel olmaja lüz.H_m 
yo/.ctar 

Hindscll nefes aldı, sonra, devam 
etti: 

- Bir gencin, san'atte muvaffak 
olabilmesi iç" o kadar güzel olma
sına da lüzum yoktur. Hatta, fazla 
güzellik bazan zarar bile verir. Me
sela bakınız, Robert Taylor genç ak
törlerimizin belki en güzelidir. Onu. 
Pomonada kollejde arkadaşlarile 
mektep sahnesinde oynarken gör -
düm. Yanıma aldım. Birçok san':ıt 
kabiliyetleri vardı, fakat kendine iti 
madı yoktu. Onunla meşgul olmsıya 
başladığım zaman, arasıra öteyebe -
riye götürürdüm. Fakat o, derhal 
dilsiz kesilir, hiç konuşmazdı. Bir 
gün kendisine niçin konuşmadığını 
sordum. Bana dedi ki: 

diler?. Baktı ki olacak gibi d~ğil, 
kalktı, gitti, tiyatroda meşhur olma
ya başlayınca heınen peşinden koş
tular. Yeni artistlerden Brian Dou
levv de öyle. Bumda aylarca sürün
dü. Sonra Nevyorka gitti, sahneye 
!:ıktı. Filmciler o zaman onu istedi
ler. Görüyorsunuz ki, "Arıyoruz ... 
fakat bulamıyoruz!" diye feryatları 

hep bOŞunadır. 

stüdyodaki işim için ktiçük bir tıyat

rom vardır. ~Kseriya _.gen~er bana 
gelir ve rol isterler. Herhangi bir ro
lü yapacaklarını, hatta ortalık süpür
meye bile razı olacaklarını söyler • 
ler. Ellerine bir süpürge veririm. 
derhal süpürgeyi yere atarlar. Tuhaf 
değil mi? Daha iki dakika evvel bu 
işe bile razı olduklannı söylememış
ler miydi? Hnyır, onlar derhal meş
hur olmak istiyorlar. Halbuki meş -
hur olmadan evvel, bu şöhrete layık 
olduklarını ispat etmeleri lazım de -
ğil midir? Bana kalırsa, bir gendn 
bir baş rol edinebilmesi için en ıyi 
çare; işe, küçük bir sahneden başla
malarıdır. Burada, halk karşısında 
oynamaya alışırlar, oynamayı öğre
nirler. Zira, bir aynanın karşısına 
geçip "rol" yapmak bu iş için kafi 
değildir. Böyle küçük bir tiyatroya 
nasıl girilir? Arka kapıdan ve ya • 
vaşça, yahut, o kadar mühim bir gö-

- Ben hayatımda seyahat etme· 
dim. Hatta Nevyorka bile gitmedim. 
Halbuki görtiştüğüm kimseler hep 

Yeni yıldızlardan A nita C lb , • kd" ..... o Y nın ta ım ettıgı altı şapka modeli 

Hol/yWoocl'un genç erkek yılclızlarından Florey ile Frccl Mac Murray 

.__ ___________________ _ 
birçok yerleri gezmişler, §Uradan 
buradan konuşuyorlar. Ben agzım; 
açacak olsam, onların yanında pek 
safdil görüneceğim. Onun için susu
yorum. 

Ona cevap verdim: 
-: Hakkın var. Sen Nevyorka git

m.~~n amma, bir çiftlikte ynşadın. 
Butu_n bu adamlar bir çiftliğin ne 
0!du~'11nu bilmezler. Sen de onlara 
çıftl.~tken, çiftlik hayatından bahset? 

Sozlerimi dinledi ve Robcrt Tay • 
~~r .şimdi, eskisi gibi çekingen de
gıldır. 

Ronald Colman, Clark Gable 
Hindsell masasının üzerinde du _ 

ıtın bir reSıni göstererek: 
- Bakınız, dedi. Ronald Colman 

uzun ·· ' . muddettir halkın sevdiğı ar-
lı~t. olarak kaldı. Niçin? Çünkü ken-
dını beg·c . b" d d -· 
1 

nır ır a am eb'lldır. Qy. 
l~ her filmde, mütemadiyen baş ro-
u foynamak için ısrar etmez, her ta

ra. ta görünmez. Richard Barthel _ 
mess t ·· 1 leri e oy c. Ekseri yıldızlar, iaim-

ctrafında yapılan rekla~ ml 
k~ndU . . ara 

erı de ınanırlar ve bo··bu ı · lcr B r C'nır-
. unlar çabuk sönmeye mahküm 

Yıldızlardır çu· k" • n u, haklarında ya -
zılanları okuyup "M -. . eger ben ney-
m ışım '" d" b . ıye urunları büyür, artık 
~~ara söz geçirmek imkam kalmaz. 
., et, Clark Gablc muvaffak olabil· 

mek için güçlük çekti. Fakat şöh -
rete karşı bugün almış olduğu vszi
yet, muhakkak ki bu güçlüklerden 

.. Bir filmin muvaffakıyeti, hazan en derhal m •d 
dustri şubelerinden birisinin üzerin- danbe . ~~ ana çıktı. Ve o zaman • 
de büyük tesirler uyandırır. l•'ılmııı k rı, ırçok kadınların tüylü ı:ıap-alar om ta afl s 
mevzuunn ait bir buluş, bir sahne \'C : uz r an bol tuvaletler 
bı·r fı'k" h h · b" ' plisse ''akalar gı'ydı'klerinı· go··ru ır, er nngı ır yeni modanın " 
d 

yoruz. B d b k • 
oğmasına sebep olabilir. - un an aş n parmaklara 

. 
Filmi. oynıyaıı,... yıldızın, herhangı a~r ve çok yüzükler takmak nıoda-

b 
s da bu filmden sonradır. 

ır tanhi devreye ait bir kostüm.. B 
güzel ~.e .~rif b~ şekilde giymış o~ . u modayı, l\:ntharine filmi çevi-
~ası bu.~uk tcrzılerin derhal o devre nr~en göı dükleri için evvela sinema 
aıt kostumleri moda olarak y 

1 
~·~ıstlcrı knbul etmişlerdi. Soııra 

rına vesile olur. ayma a- 1 m Nevyorkta gösterildikten Ron ' 
K th ~merikanın büyük terzileri derh:~ 

a arine Hepburn, ilk filminde ışe koyuldular ve bu yenı· nlod t 
alnının ·· · ' a e uzcnne bukleler halinde sar- rafa yayıldı. • 
kan s a ç l a r i l e görününce, a- Sonra fılm ile beraber, bu moda 
radan iki ay geçmeden bu biçimde A vrupaya yayıldı. Bugün d . 

h bütün kadınları, 011 altın e ışte, 
saç er tarafta moda oldu. Bugün koçya kraliçesi bedbaht ~ a~ırdR Is
de, bir başka modayı gene Kathnrıne art'm giydii;'i gib" b • ane Stu • 
Hepburn'a borçluyuz. "Iskoçya J{ra- t" I" b" 

1
• aşlarında he" I' . uy u ırer şapkayla g·· .. ı· 

ıçesı Marie Stuart" isimli filmınde Böylece, bu m d oruyoruz. 
ve kraliçe rolünde, Katharlne 16 ın· d·-· · 

0 anın nered ~, 
cı asır tuvaletlerini o kadar zarif bir 
şekilde giyinmişti ki, yeni modayı 
bu eski tnrza uydurmak imkiinlan 

doğmuştur. O, hiç kibirli ve mağ • 
rur değildır. Şöhretini, san'atmin 
güzelliğine ve §ahsi teshir kabıliye
tine borçludur. 

Blöfün rolü 
.. ı:~ndsell'de~ ayrıldıktan sonra dü 
şunuyordum. Fakat insan güzel ol
maz, tiyatro ftleminde tanıdığı bu _ 
l~nmaz ve kimsenin nazarı dikkati
:ıı çekmezse nasıl muvaffak olabil" ? 

S k
. b ır . 

an ı u düşüncemi gözlerimde 
okumuş gibi, o aralık karşıma çı ~ 

ıgını söylemekle b en r;t:.1· 
Iarımıza sinem craberı okuyucu-

' anın end'" tr· . şubesi olan mod ' us ının bir 
ğini de anlatmısaylad nasıl tesir etti

"' o uk. 

kan Ccs.~ Romero dedi ki: 
- Blof yaparak! 
~aş rollerde oynıyan bu , . 

artist, sıncmada, genç kıJr:~ı genç 
tan, teshir eden fena d rk aldn
rinde oynar. e 1 anlı rolle-

- Evet, dedi. Blöf a 
la bakınız. Ben h Y parak. Mese-
roda oynadım 'ne af~latımda ne tiyat. 

• ı mde Fak 
arıyordum. Bir blöf . . · at iş 
Muvaffak oldum. ı§ıme yaradı. 

• 
A. T. 
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Adana Sıtma Enstitüsünde 
Sivrisinekler 

Bitler Ve 

Tahta kuruları 

Arasında 

Memleketi en 
Röporf ailar 

a l 

Ortada Adana Sıtma Enst;tüsü kimyageri Bedia, 
altta Sıtma E nıtitüsü binası 

Yazan : Mümtaz Faik 
Adana: 1 Tc.:,<ıriııisam 

D oktor Mahmutla beraber A
dananın bu güzel sıtma ens

titüsünü geziyoruz. Duvarlara bir
çok sivrisinek resimleri asılmış, 
bunlar sivrisinek değil, adeta siv
risinek memutu. Azman sivrisi -
nekler, deve kadar sivrisinekler! 
Uzerlerinde kimler tarafından kaç 
tarihinde bulunduğu yazılı. 

Kıymetli iı.lim izahat veriyor. 
_ Bunlar Anopheles cinsinden

dir. Sıtma nakleden sivrisinekler 
bunlardır. Türkiyede şimdiye ka -
dar yedi nevi Anopheles bulunmuş 
tur. Fakat içlerinde en korkuncu 
1921 de Edvard tarafından keşfe
dilen Anophelcs Elutus'tur. Bakın 
işte şu sinek! 

Duvardaki bir sinek resmini gös
teriyor: sonra yine anlatmasına de
vam ediyor: 

- Bu sivrisineklerin bazısı ehli
dir. Yani insandan zevk alır. insan
cıdır. İnsan kam emer ,insanların 
bulundukları yerlerde yaşamayı 
tercih eder. Bazısı hayvanlara mu
sallat olur. Bazısı ağaç kovukların
da yaşar. Bedia Türkiyede şimdiye 
kadar tesadüf edilmiyen yeni bir 
sivrisinek daha bulmuştur . 

- Bedia? ... Kim buyurdunuz Be
dia mı? 

_ Evet Antamalog - Kimyaker
dir. Ayni zamanda benim yeğenım
dir. lki senedir benimle beraber ça 
lışıyor. 

- O da mı sivrisineklerle meş -
gul? 

- Evet, ömrü mütemadiyen ıa
boratuarda geçer. 

- Şimdi nerede? 
- Evde ev işlerile meşgul olu -

yor. Yengesi burada yok ta yemek 
hazırlıyor. 

M üessescyi gezmekte devam e
diyoruz. Bir yerde küçük ci

binlikler var. Bu cibinliklerin altın
da sivrisinekler için içi su dolu kap
lardan karyolalar kurulmuş. Müt
hiş bir vızıltıdır gidiyor. Bunlar 
Dr. Mahmudun beslediği, ürettiği 
tizerinde tecrübe yaptığı sivrisinek
lerdir. Cins cins. Nevi nevi .•• 

Yine dolaşmaya başladık. 
- Size, dedi, bitlerimi göstere • 

yim mi? 
- Aman efendim çok teşekkür 

ederim bitlcriniz (le mi var':. 
- Sade b~t değil tahtakurula -

rım da var. 
Eline küçük bir kavano?. al

dı ve içinde ürettiği tahtakuruları
nı göslerdi. Bunları nihayet her 
yerde hele bundan sonra yataca · 
ğı~ otellerde bol bol görebilirdim. 
Benim asıl merakım bitlerde idi, 
şu ;;ğitte bulunan bitleri, semiz, 
yağlı, kocaman, efendi bitleri gör
mek istiyordum. 

Fakat maalesef bunlar cam\arm 
üstünde kurutulmuştu. Doktor bun 
!ardan bir tanesini aldı ve bir mik
roskobun altına koyarak gö~terdı. 
Bu pis müsibet ve murdar mahlfı
kun büyüyünce bu kadar güzel gö
rünebileceğini tahmin edemezdim. 
Beyzi gövdesinin etrafında altı ba
cağı birer mercan minyatür gibi 
.kıvrılıyordu . 

- Peki, dedim, bu bitleri nere -
den bulursunuz? 

Güldü: 
- Civardan toplatırım! Dedi. 
Bundan s~nra bir sürü cam gös-

terdi. Bu camların üstünde yığın
la, çeşit çeşit bitler pireler ıvardı. 
Bu kadar bitin bir. yiğitten değil, 
yirmi otuz yiğitten toplanmış ol -
ması gerekti. 

Hepsi camekanda muntazam 
mahfazalar içinde saklanıyordu. In 
san bu mahfazaları ilk gördüğü za
man içlerinde muhakkak en nadi
de mücevherler, yüzükler, pırlanta 
lar bulıınduğunu zannederdi. 

B eri tarafta yine bir cibinliği.n 
altında siyah büyükçe hır 

~ey kıpırdanıyor. O da ne? .. 
- Küçük bir gece kuşu. Bir tec

rübe için lazım oldu da kanını al
dım 

Cibinliğe yaklaştık hakıyoruz. 
Uzüm gözlü, siyah bir gece kuşu idi 
bu! Bir sürü sivrisineklerin arasın
da kanat çırpıyordu. 

_ zavallıyı niçin sivrisineklerin 
içine bıraktınız ? 

_ Ona iyilik olsun diye. Çünkü 
sivrisinek yer, onunla tagarldi e • 
der. • 

- Ya sivrisinekler? 
- Onlar da onu yer! •• 
Gıda hususunda demek, sıvrısı

nekle gecekuşu bir devirdaim ma
ldncsiycli. Fakat öylP. bir dıwirtie-

Adana Sıtma Enıtitüsii Diri!k· 
törü Doktor Mahmut, mesai 
arkadtifları ile beraber 

im makinesi ki, sivrisinek geceKu
şunu, gecekuşu sivrisineği yiyor or 
tada nihayet yalnız gccckuşu kalı-

yor ... 

B iraz sonra bitleri. sivrisinek: 
Ieri, tahtakurularını kendı 

alemlerinde bırakarak tekrar bah
çeye kameriyenin altına döndük. 
Şimdi müessesenin kıymetli ve 
genç kimyageri Bayan Bedia da ya 
nımıza gelmişti . 
Sıtma benim için çok tehlikeli 

bir mevzu olduğu için mütemadiyen 
sualler soruyordum. Biricik alimi
miz de bana istediğim şeylere dair 
her türlü izahatı veri:>-ordu. 

- Sıtma şu şekilde sirayet eder: 
Gamed denilen dişili erkekli sıtma 
mıkroplart sivrisineğin midesin -

Söke yakında te
miz suya kavuşuyor 

Aydın, (Hususi muhabirimizden) - Söke ilçesi, yıl
lardu beklediği temiz ve sıhhi suya bu ay sonunda kavu

ı şuyor. Söke Belediyesi, Belediyeler Bankasından 40 bin 
lira ödünç para alarak su işini başarmış bulunuyor. 

Su, Sökeye Kuşadası ilçesi sınırından 6 kilometre u 
zaktan getirtilmekte ve üç membadan toplanmaktadır. 
Şu, filitre binasında toplandıktan 1 

ve bu suretle temizlendikten sonra bahanın pc~cerelerine .~e~. ~aplata -
şehrin şimalindeki dağıtma havuzu- rak sinek hucumunun onunu alacak· 
na gelecek ve buradan şehre taksim 
olunacaktır. Suyun 30 metre irti -
faında bir tazyiki olacaktır. Şehrin 
bugünkü nüfusu 11 bindir. Fakat 
proje 25 bin nüfus üzerinden ve her 
nüfusa günde 6 teneke su verilmesi 
hesaplanarak yapılmıştır. 

Elektrik ve mezbaha işelri 
Söke urayı, elcktrık tesisatını 

- su iş i n d e k i masrafın -
dan ötürü - m ü t e a h h i t t e n 
satınalamamış, fakat mukaveleyi de
ğiştirmiştir. Yeni mukaveleye göre 
müteahhit uraya beher kilovat elek
tiriği 200 kilovata kadar 12, daha 
fazlasını 11 kuruştan verrnekted(r. 
\ Sökenin iyi bir mezbaha~ı var. 
Yalnız mezbahaya yazın çok sinek 
hücum ecliyormuş. Uray bu yıl, mez-

tır. 

Cemiyetler naırl ça!ışıyor? 
Sökede çok çalışkan bır hava ku-

rumu var. Bu yıl arpa ve buğday 
mahsulü olmamasına .rağmen kuru
mun 9 bin lira muhammen geliri 12 
bin lirayı geçecektir. Bu rakama tü· 
tünden alınacak 4000 lira da ekle · 
nirse Söke çiftçileri bu yıl hava ku
rumuna 16 bin lira verecekler, de -
mektir. 

Gönül. çok sönük bir halde olan 
Söke Kızılay ve Çocuk Esirgeme Ku
rumlarının da Hava Kurumunu ken
dilerine örnek yapmalarını istiyor. 

Söke Halkevi kitap sarayını Sö -
kenin en işlek yeri olan Parti kura
ğının altına nakletmiştir. Kitap sa -
rayı gittikçe zenginleşmekte ve Sö· 
ke gençlerini toplamaktadır. 

Yalovada Akköy mektebinde 
bir haltcıhk kursu açıldı 

de çiftleşirler. Bunlar sonra mide
nin civarına yapışır ve orada. neş
vünema bularak, tekessür ederler. 
bulundukları zarı büyütürler. Bu 
suretle sivrisineğin midesinde ade-
ta bir ur hasıl olur. Bu urlar yiiz· j 
tane kadar olabilir. Nihayet urun ı 
zarı çatlar içindeki binlerce mik -
rop mideden sivrieinefi!n kalbine __cı 
uer. Oradan sineğin bütün azaları-
na ve bu meyanda tükrük gudde -
}erine geçer. işte sivrisinek ısırdı-
ğı zaman salyesini akıtınca bu mik 
roplar da insanın kanma dahil olur. 

- Peki sivrisinek hastalanmaz 
mı? 

- Tabii hastalanır. Çünkü midl• 
sinde birtakım urlar ve azasına 

dağılan mikroplar dolayısile bir ın
tan hasıl olmuştur. Fakat o bu in
tandan müteessir görülmez. 

- Demek sade salye vasıtasile 
geçiyor? • 

- Evet, salyenin başka bir te
siri daha vardır. O da sokulan yer 
de kanın pıhtılaşmasına mani ol
maktır. Bu suretle hayvan kolay
ca kanı emebilir. 

- Demin yedi cins sivrisinek
ten bahsetmiştiniz, bu sinekler biz 
de mevcut mudur? 

- Evet, Avrupanın hiçbir ye -
rinde bu yedi cins sineğin bir ara -
da bulunduğu yer yoktur. Yalnız 

Türkiyede yedisi de vardır. 
- Seyhan nuntakasında? 

- Seyhanda altısı mevcuttur ve 
maalesef hakim olan nevi de en 
ziyade insan kanı emen ve en ziya
de intan veren bu itibarla en kor
kuncu da burada en fazladır. Yal
nız ağaçlıklarda yetişen sivrisinek
ler bu mmtakada yoktur. 

Bayan Bediaya sordum: 

- Siz srtmaya yakalandınız mı? 
- Hayır. Bilmem beni ısırmı -

yorlar. 

- Sizden korkuyorlar galiba ... 
Güldü: 
- Fakat dayımdan sonra yen

gem de yakalandı. 
- Peki ama o tecrübe yapmıyor 

ki ... 
- Yapmıyor ama belki bu ka -

meriyede otururken ısırmıştır. 

Doktor tasdik etti: 
- Evet, dedi, evimizin her tara

fı telle kapalı. Akşamları bu ka -
meriyenin altında otururuz. Yüzde 
yüz burada otururken ısırmıştır. 

Şimdi gözüme her nevi haşere 
muazzam bir sivrisinek gibi görün
meye ba,lam.ıştı. Karıncalan bile 
sivrisinek, hem de Anopheles cin
sinden sivrisinek zannediyordum. 
Elektriğin büzmeleri bile bir nevi 
sivrisinek akını gibi geliyordu ba
na. Her tarafım kaşınıyordu. En-

Köy kızları, lstanbu!Jan getirilen örneklerden halıcılık 
dersi alıyorlar .• 

Yalova, (Hususi Muhabi
rimizden) - İlçemiz köyle
rini gezerken yolum ··Ak
köy.. e düştü. Çalışkanlığı 
Yalovada söylenilen muh
tar Bay Niyaziyi görmek is
tedim. 

- Yol yapıyor, çağıralım, dedi -
ler. 

"Ben giderim" diyerek, mektebin 
ilerısindeki yol kenarına ile 'im. 
Muhtar, yüzlerce ameleyi başına top
lamış, kendisi deh kazma kürekle ça 
!ışıyordu. 

Muhtar Niyaziye, Akköyde fna -
Jiyete geçtiğini duyduğum halı tez
gahını görmek istediğimi söyle<lım. 
Beraberce köyün mektebine gıttık. 

Muhtar, bana muallimleri tanıttı: 
Y~lıca, papatya gibi beyaz saç!ı 

Bay Hayrettin ve Bayan Nigar ... 
Bay Hayrettin, kızı olan Nigıirla 

beraber dört beş sene evvel bu köye 
gelmişler, çalışmaya bıu;lamışlar. 

sem kaşınıyor, bacaklarım kaşını
yor, kollarım kaJ}ınıyordu. Bura
da, tabir cai~e. bir Daüssineğe tu
tulmuştum. 

- Efendim, dedim, müsaade e
derseniz vakit gecikti ben kaça -
yım! 

S evgili okuyucularım sivrisi
nek bahsimiz burada biter. 

Şimdi artık yazılarımda sivrisinek 
kalmadı. Cibinliği açabilirsiniz. Ya 
rın sizinle saza gidelim. Bakalım 
nasılmış şu lstanbuldan gelen kız
lar! Anlıyana sivrisinek saz, anla
nuyana davul zuma az derler ama, 
biz sivrisineğin sazını anlamamaz
lıktan gelelim ve hakiki sazı dinle
yip Adananın akşam filemini gö
relim .... 

Biribirimizle tanıştıktan sonra, ha
lı tezgahlarının bulunduğu kısma 
geçtik. 

"Köyün kadınları, kızlan toplanmış
ıµ, ilmik çözüp duruyorlardı Mu • 
allime, bu hayırlı işin nereden doğ
duğunu sordum. Dedi ki: 

"- Kültür programımız, dersle -
rin muhitin yaşayış icaplarına gö
re tanzimini emrettiğinden, dokuma 
işlerine ait ufak el tczgahlarile kız 
talebeye yaptırdığım işler kültür ıs -
pekterlerinin teşvik -ve takdirini ·r.(:1-
betmişti. Bu sene Pariste açil<t.·ak 
beynelmilel mektepler sergisine gön 
derilmek üzere mektepte yapılı:ı.11 iş 
nümuneleri kültür direktörlüğünce 
alındı. Bu teşvikten cesaret alarak 
köylüye nafi bir iş açmak ar7'ısu i
çime doğdu. Hem talebeyi, h e m 
köylüyü yetiştirmek gayesile işi e -
saslı tuttum. Oylece masraf ederek 
işe başladım. Bu teşebbüsüm Parti 
ve kaza reisimizce takdir edildi. Ve 
halıcılığın Yalovada inkişafile köy -
Iüyü iş sahibi etmek azmile, Akkiiy· 
de halı atelyesi tesis ve her köyden 
genç kızların iştiraki temin edildi." 

Emektar Ba.şmuallim Hayrettin i
le !kinci Muallim Bayan Nig{mn. 
mektebi köylüye nafi bir şekilde ida
re etmek hususundaki çahşmalan, 
halkı kendilerine büyük bir sev;;i ile 
bağlamıştır. 

Dört El ve Ayaklı 
Rir Çocuk 

Konya - Aksarayda terzilik eden 
Ibrahimin kansı Nuriye üç gün ev
vel vazı hamlr.demediğinden Konya 
doğum evine getirilmiş, ameliyat ne
ticesinde çocuk almmı~tır. Fakat 
doğan mahlukun bir göğsü üzerinde 
yapışık iki vücut, münferit dört el 
ve dört bacak ile bir kafadan ibaret 
olduğu görülmüştür. Çocuk derhal 
ölmüştür, anasının sıhhati iyidir. 

Adapazarı mual
limler kongresi 

"Adapazarı,, muallimleri 
greden •onra bir arada 

kon· 

Adapazar, (Hususi muha.birımiz
den) - Adapazarı ilkmektep mual
limleri, vilayet kültür direktörünün 
de iştiraki ile, Müfettiş Ihsan Alta
ym riyasetinde iki gün süren m 11~

ki bir kongre aktetmişlerdir. 
Kongrede, bu sene tatbik edi1,.reic 

müfredat programı üzerinde krru • 
şulınuştur. 

Gemlikte Umran 
Hareketlerı 
Gemlik, (Hususi muhabirimizden) 

Gemlikte yeni bir iskele yapılmakta· 
d Yanındaki binalar yıktırılmak 
suretile park ta genişletilmektedir. 

Parti binası inşaatı bitmek ilzeredir. 
Çocuk baliçesı tesısi için ya1cınd• 

faaliyete başlanılacalttır. Bu umraıı 
hareketleri esnasında ağaçların ko • 
runmasına da dikkat edilse çok iyi 
olacaktır. 

Kasabamızdaki 

ie öldürülüyor. 
başıboş. köpekler 

1 ~ük Haberler 

• Sivas, (TAN) - Bu yıl şehri • 
mizde yeniden bir fidanlık daha te
sis -edilecektir . 

• Aydın, (TAN) - Aydın beledi
yesi lzmirden bir usta getirterek Iz• 
mir usulü ekmek çıkartmağa başla· 
mıştır. Bu ekmekler hem daha leZ" 
zetli ve hem de daha pişkin olmak· 
tadır . 

•Erzincan, (TAi'l) - Birkaç gün" 
denbcri şehrimizde şap hastalığı zil
hur etmiştir. Köylerden şehre çift 
tırnaklı hayvan sokulmamaktadır. 

• Sivas (TAN) - Ozel idare ta
rafından Karsa sipariş edilen 80 bO" 
ga gelmiştir. 

• Balıkesir, (TAN) - Martlı ma
hallesinden Fuat ile Hüseyin oğh.1 

Abdullah aralarında başlıyan ağı1l 

kavgruu büyümüş. Fuat, sandalye ile 
Abdullahı dövmüştür. Suçlu yaka .. 
lanmıştır. 

- Ne o, bir otomobil kazası 1111 

g~irdin f 

- Evet, az kaldı bir boks şampi)'D' 
nunu ezi.yordum. 



============~====~=-====-===~=====9 
A nkara Mektubu 2. 11. 936 

TAN 

B LI') ö '" 
T [ı R. l'-

lN~\L~B t 
No. 92 

Acıl-taR~ntler Radyo 1ürkiyede 
Ecnebilerin 
Seyahatleri 

Her Müşkülün Hal edildiği Bir Ankara. 1 (Tan muh&blrinden) -

Sırada Borsada Bazı Hadiseler :~::e~=:~~~rinkanseunyahunattad..-eili~n·e· _O_il_•_-F,.tı - Saat, 12,30: Plikla Türk mu•ıldai: .12,50: Havadis: 13,05: 

Ba Go 
.. --ermi ti ~~un projeolni Komutaya ver- :::-~."'' l3,25 • 14' Mahtolif 

Ş :itli Ş B . . . Akfam netri:ratı - Saat, ıs 30· Caz· 
u pro]enın ihtiva ettiği esulara Plllda: 111,30: . Çocuklara maaaı; ' ı." Gali~ 

Oıılatra) ıneeeleeine gelince. ,.tı. cephe, kanlı bir mücadele sahası ha • göre memleketimize gelen ecnebile- tarafmd~; %0. R!f~t. ve arlı:adaeları tara-
L-1-1'-- lini .. 1 ... notı rin al aklan ik fmdall Türk muailı:ıaı ve hallı: ıarlularr küm süren sıcakJara nazaran, IUIAA_.. ~ ' &C amet tezkereleri OD 20,30: Safiye ve arkada.lan taraf~ 

ten askerin nıatram Wt derecede Vaziyet bu şekilde devam ettiği bet günden fazla iki ay veya daha Türlı: ımıalldli ve halk 1&rlı:ılan. 21
• Plik 

değildi. Değil askeri depolarlla. AD&- tak~e; bu kadar ~lıklarla eksik ikamet müddetleri için üç ve la~:~.:::;·~_,,,_ . · 
dolunun çarşı ve pazarlarmda JDttVCUt yetiştirilen genç ordu, 1ÜZUJJ18UZ ye • altı aydan fazla ikamet müddetleri 2 - Joı: Gunırl (Hidropathen) vaJı ~.a-.a ... ~ re yıp k maks&t ta kayba- i in altI lira h u 3 - 8"11.dıeıı: (Zoraha:vda) ldand." f 
olan matraıa.r. klmilen eu- -·- ranaca ; ve ç arca ı.a.bi olacaktır. Ai- 4 - Tcbaikovvılı:J': (Guiular Bölü) aü- I 
edildiği halde, yine ihtiyaç ~ edi· laca~. Halbuki bu ~ar emekl~r le sahibi. ecnebile.r kendi ikamet tez- vit. l . Scene 1 
lernemiftl. ıetanbuldan ka,çalt turetile sarfedilerek vücuda getirilen ve bır kereleri ıçin verdikleri harçtan baş11:a 2. Macar dan1r : 
celbine çalıfllan matraJar ile • o taraftan da tekemmUl etm~~e gay- beraberlerinde bulunan kanlan ile 5 - Lehar: (Sarı Ceket) operetinden ı 
aralık Yunan filOBUDUD g&radeniz ret gösterilen ordunun vazifesı: (her on sekiz yaşmdan ..,ağı olan çocuk- pa~ç~rBrah~ı: ~Unır danı No. 5)· 22 30· • 
sahillerindeki fiddetll ,.....une bi- Yunan taarruzU karllSIDda kaldıkça, larmdan her biri için on beş günden Ajanı Jıa•dıalen; 23: Son ' ' · ı 
Jlaen • beni1z ~ bu taarruza mukavemet etmek .. ~ü- fazla elli ve daha eksik ikamet ede- • 1 

Buna binaen, m..,.,fferln biltün nasip hareketlerle, dilfm&D hareka • ceklerden yüz kuruş harç zammı a- Günün prosrram özü 1 
~elveleleri bu tahldbt karfnmıda tmı iptal eylemek.. Bu suretle zama.n buacaktır. Bir seneden fazla ıkamet J deı!ıaı .aı:u~ O bdar mtllıa· ıruanarat tamaıııJJe toııemmW ettik· etmek lstlyen ecnebilere bir 1enelik Seıdod< -= llgalı ıe-"-ı.1-, ee4ece bir (matra) ten sonra, taarruza geçmek)ti. harem iki misli tediye etmelen' ,..... 21.ıo Badape•te: .<Bah, Brahma. Liıt, UA&W,... ..... Sabert); %2,10 LIJ'Pzis: Anton Bruckner. 

ıneseıesine lııivermlfti. Buna binaen ordunun varlığı, bey tiyle en çok iki sene için ikamet tez. 
Hüldllnet, derhal bu ihtiyac111 öntl· hude yere israf edllmiyerek, bu plan keresi verilecektir. Talebeler ve il-

1 

f tırm al 16,30 Pariı · Kolonyal· Knnıer <Beetho-
he geçm.iltL ,Artık, stanbuldan gele· mucibince F.skifehir ve Kütahya m· m araş a ve ç. ışmalarda bu- ven, Sum&n· SoPP.n) : ıs Bülcreş: Rnıtyo 

Çubuk barajı, büyük 
su siyasetinin ilk 
muzaffer eseridir ı 
·BARAJ YARIN AÇILIYOR 

eek matral&n beklemektense, şöyle sabalan muvakkaten feda edilmiş .• h.mmak üzere Ttlrkiyede ikamet ede- orlı:eııtf'ıııır 18.30 Bu,.ııpe11te: Koro knnse-

ak l 

• his- kl almaca.k h d ri: ıo Knlnnya: Hııfif mp.,"ki · 19 T lvı> • 
bir çareye başVUl'Dl üzumunu Ordu, (Sakarya) nm prkma c;ekil • ce er arcm örtte birini ziıı:: Karııı'r ıarkı'ı k""ııe": 'O LIYl':'.ig: ~ti. mifti. Fakat .• Bu tabii ve zaruri vereeeklerdlr .. Grup halinde eeyanat Ma,. .. .,,~,.... 2010 ,._., Ro•.., o•ka Boraiın umumı'" 00 .. ...... 

.t.-tarda - .. :r. ada i,.in oelenler ik t te tT"ıı ııı : ?.?. O!I Jtf\lı-re": 'P"nı"'1 •af'1ı-•hrr · • runuf" Aııkarad&; diikkaı.u 'uuıı.6&Za. harp ve askerlik hadisesi; Ankar ~ e ame zkeresi ıılmı- ,120 y;.,,n11: ~ .. d .. n 'lrlı:eatraaı: 23 30· u·· t 
!arda_ ııatta. dlll<kinlarm ...,.ıdan· ve Büyük )(illet Meclisinde. birden - ya mecbur tutulınıyacaklardır. ika- 8,~ı .. , r,,... ...... ., ' Ç kinciteşrin 936; Ankar b"" ""k b. b 
na evlerin tahtapoelanna varıncaya bire muhallflerin htleuına geçmeoıne met tezkerelerini kaybeden ecn.ınıer Opelriln• günüdür B b anın uyu ır ayranı • "d h hh" · u .. ayra?1; Ankaranm bol suya iyı' su-
kadar • bütün çinkolara derhal vazı. sebebiyet vermiştir. Muhalefet ınah yenı en arç vermek sartile tk~ct 21 seı.rat: Operadan nakli. ya, sı ı suya ve guzel hır sayfiyeye· kavu ' b 
yet edllmit: nekadar tenekeci......, fellerlııde ve mecliste derhal bir ses tezkeresi alabileceklerdir. Bu kanu- • •·"•" mıdır. şması ayra-
bir araya getirilmiş; bunlara yaptın· yUJraeJmifti: n.un neşrinden evvel ikamet tezkere- ıus Prac: P"vano . k~an. ıo,,un · C" h . A k 
lan matralar süratle c:epb.,. gimdo- _ Ordu, nereye gldfyOI"! •• ı.ı·11et, s.ı alanlar ~kamet tezkerelerbıl yeni- 19 ., •• .._.ı., °"' ..... ~. 20 ,. Bftk. um unyet, n arayı gilıılııt blr ll11ama müddeti aynlabil· rilrn;ı:ati. nereye go···"-'"üyor? .• Bu harekatın lıyeceklerdir. reııı: Sarkılar· 21.10 Vivana: Mo,.l\rt mu- merkez yapmaya karar ver • miştir. Sulama suyunu araziye mun-

- ı."n" '!ikisi (Solo, koro, orP''\ · 21.30 Vartova: d' .... h' l" tazam bir 

lno

··na bo-.--Ant •rmr- el~ bir mesuı_u .....ıır. o,"'?"" - pı-. ,...,, 22.10 v;,...,, Pi,... . ıgı zaman şe ır p anını ha- aurette tevzı için muhtelif ~--- der On B····"nkU e L' G .-rln: 22,55 Var.ova: Pivano reııitall: 23 zırla k .. t' ·ı RagUla.törler tesis edil la 32 ki 
Mustafa Kemal P8f& il" onun sa- ••• u göremıyoruz.. U6.. . • oyt eorge 1,ı; V8"QVll: Ors retrtıtli· 23,25 Kolonya· ma uzere ge ırtı en J etre m-. ve -cı1 • bir ı-ftan cepbe- ıım halin ve feci vulyetiD iırılli ha - p;.,.. - ...... - .. .,.... mütehassıslar; iyi bir şehir ,:;:'uda y1 balon ~uhtelif lıanallar 

;:;:: ~cephe gerilerin· klkfızinl, ordunun bafmda görmek is- Bir Film Yaptı ou·· n 1500 olmak için birçok vasıflan Fl~~ıs. 
de ı.tlk1il ve inkıllP Jıareketlerlnl terdlk. olan yeni Ankaranm en bü • E T ASYONU 
haleldar edebilecek her müşkillü Vakıa vaziyet, iyi değildi. Fakat, Ingilterenin eski Başvekili Lloyd yük eksiğini "susuz" bir şe- Ş eh.re llhhi ve temiz içecek su 
böylece halletmeye uğraşırken; (Bur muhalifl~rin feryat ettikleri derece - George, herkesi hayrette bırakacak G o·· ç men G e 1 d ·ı hir olmasında bulmuşlardı. yonu baraverecjm eki olan bir filtre Jata&-
sa) da, Yunan ordusu karargihmda de de f<;d d<ğildi ... Açıkça anl~dı • derecede mükemmel bir filin !"'Prruş- 1 çme su odaama 600 · 
da mühim hldiııeler cereyan etmek· yordu kı, muhaliflerm vazıyeti bu ka Ur. Bu film reııklidlr ve en _ şte, bundan iki gUn sonra, Anka- Iiınelrelik bir ioaJe bO mı-

d 

• . . . .,..,._ 

1 

. d mef Memleketimize 1500 göçmen daha ralılann a"ıhş törenm· i yapacakları rnıştır. rwsuyla baflao· 

leydi. ar 1oect go.--. ... e en; ve sonra a hur film operatörlerine parmak ısır- ~ 
b da bir (•-nı L-'-n..t) d b-L-_. getlr.mek Uzere Köstenceye giden Hi- eser; bütün teknik mı"kyaslan ve ln· Filtre 18• tas 

lnlinll harp ~ tl8l - un ~ ,........ en ~-v tacalı: bir ııefuetWjr. yon 
W mel 

_ _, bir Cm ...__..:ıı. --'--•) u ih sar vapuru diln geç vakit Umarıımıza san kuvvetini yenen bı"r azmin --~,,._ ı-~-. unun tesisatı şun· 
iki milthie darba yemek, Yunan ara .u -~ idl.a__.. -..- • 14-"'ur diplomat. bu m-1 A'-an- ~... IU"'U'" -ı-.-1 ri w°'4 ~ vpa ~ 1r1 gelmiş, Beefktq önlerinde demirlt- ridir. Cilmhudivetin verin altm • Van.tus' 
çok aeı plml§tL.. Ymwı ~,- ea- • yada yapm19 olduğu ziyaretler esna- nıJotlr d k ' ' - vl 
li, billtftnıet eılim. Ordu. ku.mand.an- NI!"~· _bunun lf- da llZlln sür- smda almıştır, muhtelif sahnel' rl .. • . .. .. an açan suyu; yerin 11at11ııde bir . e ' Su1fat dalllrnin-. 1 rd -•..+; y b m"'b l r r sın Goçme.nlc.'nn .~urnru .. k. ve iskan mu- h.ayat kaynagı- olarak vatandAAın em- yum. ' evı Havalandırma, Tersı'p 
lan adet& biribirlenne gırmış e 1• mellü<1.... me u "' us a a a. • 1 k Tb · l b' h tı t · -. ( 'V...;.elD8 ) un sukutu üzerine dan, bir teklif vukua. . • oma. ı ı any e ır a ra v elelen bugün bıtınlrrek ewelee rıne vermesi hadisesini gözümüz ya- Filtre havuzlan, klor iatasyonlan gi-

et • Hitlerln hmıul hayatına d · lerdfr . sekiz saat aoD!'& ktıthyacafıZ.. 3000 • , 1 ..... ~-
'lllı Ordunun başm& geçirilen l Ge • mit bir falıttl1et JAmm. ~ Ke- lar, Alman:ra- it Iwııplarma ve Geriye kalan S bin ,.açmen de bu ye, metre mlk&plııı: blr depa ıı...ı (Ferik) Papulas] m vaziyetl mal Pqa, Ankan.da ne otunıyor. lşoiı ziraat amelelerinln hayatlamıa a)IUl oonl•nna doğru memlek•timl,.. BARAJIN MODERN Havalandırma bavuzlarırıda n,;. ~ m~....ı.tı. Bu Ordu Kuıııan Mee1ls. kendi kendini idare eder. O, ait sahneler vardır. getirlleeektir. TESISA Ti yeler vasıtaslyle su zerrab temiz tlaııı ~ Genç Tllrk Ordu- ordunun bafma geçmelidir. A çdış töreni yapılacak olan e- va_ ne temasa gelmekte, su!fat .ı!~ 
~=~~~:: ~::=:~.::~:m: _ .... ·sAGLiK' öGOTüRI ~~~~~~ ~J~1·~:: !:·E.~ ~ ıe:: 
l'etlnin -"""' ~ takviye ı.uv mumiye ile daima temas lıalinde bU· ~~ara - Çankın yolu yanmcİa, vl- maktadır. mız su depoda toplan. 

'1(-tlerinin gönderilmemesine atfet- lunarak icap eden vaziyetler hak • Yazan: LOKMAN HEKiM dınm kayalık iki burun tetkil eden Filtre llıekte.. ve, ( VeniJelOtıCU l Rbltaıı - llzmıgelen direktifleri de ver- - - - __ . ,,,,,. •• ,,.. ·- • ,. _ _ .. " . ,. • _ &.r_ kısmmda yapdııııfbr. Burada vl- blliyeti .:;:uıumtıaı.tasyonunun ka-
\>e etradılı vazüelerine merbut kal • mekte idi. ' ..$..i4A...VF- - - - -Q~d~ - d-- ~ Ç ~ - .va .._.., dınm genişliği 250 metre kadardır. vaziyettedirYede 216 litre su verecek 
~ oldu)darmJ lddl& oy!- Muhallflerbı, bun'a blldl1ılerl ıısı- Yatak asın a içek Muhtelif ııenelerin ruatlarıııdan a- • 
leli. de böyle blr telrllfte ~ lınan neticeye göre, bir -ede vua- SON BiLANÇO 

Yunan ()rdu8uDda, bir fikir ,te,et- sebebini anlamakla beraber, Musta· Oecelerl yatak odalarında çiçek nın zevki çiçekleri intihap etmesin- tl olarak Çubukçayı vurtaslylf sev- D okuz yüz yirmi edi tuın husule gelmiktl. Htlkamet; n.e- fa Kemal pqa, balı prtıar dahilin- bırakmanın iyi bir f8Y olmadıtını den ,onları tanzim etmesile. renk- kolunan su miktarı 30 milyon metre etüdü "k 1 .Y aerıeebıde 
ti--..:ıı. -ı.-..r bir zat k--·"""ak i ..; ,__ .... , t herkes bilir. Bazıları bunun seı-- lerini blribirine uydurarak bir a- mikA k dardır ı 

1 

ma edilen Çubuk b ~e _,_ er - • .de ordunun bilfJD& geçme.., • ...., .... e • . . ap a . çme ve kull!lnma rajma 1930 ta.rihiııde b a-çbı ()rdımun ı.:ııemebal Ankara u • miltl bini de izah ederler: Çiçekler alin- henk vermesile belli olur. Bir oda- ıçm barajdan alınacak ıu mlktan bir altı aeııe süren blr in aşlaıuiıruıı ve 
•erine yUrUmeaini istemekte idi. Ati- u--~-«a ___ , n... •• (meclilin bü düz - insanların aksine olarak - ya &irdiiiniz vakit. muamn üzerin senede 3,5 milyon metre miki.bıdır sonra 1936 . şaat devresınden 

-.UDww.• .........- ~...-. ~ d de du · .... · senesmd b'tiri"lmi 
llada ııuıunıııı ukeri rical de ayni tün ..wdptlnl lıalal m-ı. prti!e ıava ald uit karbonik pzinı a- ran çıçeklerin nuıl tanzim o- narajm temel ..&ıınının huırlan- Çubtık barajını dö •. • ştlr. 
fikirde idi. Falıat muharip Ordu: el- (bat ı.um•""anJtim ıilıdeolno nrl1 • ıp oksijen çıkararak teneflU• e- dlldilinden o evin kadınının zevki- muı için 1ıuı yerlerde 32 re lataoyonuna rt mill'."" lira, fdtılemevcUt lıuvvetlerie, bu ( büytlk ıneolnl ıatemiltl- 1!'akat muJıallfler derler. Cloooleri lu çiçeklerin te- nl, dirayetini derhal anlarsınıL metreye kadar lnllıııiftir. Temelde mıttır. Bu 600 bin ~ barcan-ı, ı 

0 

atıJııı8DDI blr feWtetle netice- b itlrU etm111er: nofflloll - insanlarınki clbl - he- Klçeklor lnaana hor yerde ferah- taban genı,ııtı uamJ au lrtlfamm % Aıık&raya. ~t 200 buı nüfuslu leııeeejlııe k&U&t lıeoiemekte idi. un& ecUabı ..wıtyetl oaJı vad111 oklljon alıp Asit ıcarııonik lık verir. Hele yomok odasında in- 75 1 olarak aluımlftır. litre tetııiz ;;,"" e adanı lıqma 100 
canaral Papulas; hilkftmete, güç - ır:vvell; m ' • gazi çıkarmakla olur. Onun için sanın net'•sini, iştah1nı artterır. Bent duvarının Uat tarafı umumi- bir .. __ , __ ·t 0 temin e?ecek muazzam 

'--• • _ .. _n .. u du'"1-'hn-ı .... a sa veriJemes.. Sonra da, bafkumaD · k -n dU i .. ~ Yem k f ._,AtlNI. lınak hUvı tini ..., ile ..,._ . , ---...... Nlha • danlık hııtftmdarlar& maJıaUBlur. Bu ÇIÇO a•n ı nunların oturd-.U • so raaının Uıerinde bir de- yelle dört metre -ı.ııilnde blr b..- latanbu! ye lafıı.'or. 
:l'et y- JIUltilmetl, muhtelit muf • • 1lafkııı1l8Ddan veld· yerin havuını temizlornoye yardım met çiçek adeta bir iflah llloı yeri- Wda nihayet bulıllalıtadır. fOhri teı••·•-~ MUdUrll, blr "" 
efradJDJ sil8h altma alarak muharip sıfat venlemeL < eder, geceleri insanın teneffüs etti· ne ıeçer. iÇME SU TERnBATI auı ...-... edilen Iatanbulda, ıçllen 
Orduyu~ muretlnl lll oımaJıdır. 11 havayı d- ziyade klrlotlr. Fakat çiçeklerin, c-leri keskin 1 arın yüzde d<>\nıamıım ml!rro d lıı.etmiftl. l)emlflerdl. u-' lf Siz de blyla dUtOnUyorsarııı. klorofil tenofflloilnden başka, olr İ ~..U::. tertlte-~bedil~~ .. aağ ci- olduğunu söylerken: Ankaradapyeonn~u 

Y 
.. - .. .._.aUllU Kuum.a.ndanı n~ av Bunlar da kaçamaklı fiıuner ve &· bUsbUtUn dojru olmaz. Nebatlar k ba nm •w..y...... Bu- altındaki f'-_. ~ V'"' "ııı ., a hatleri daha vardır. Heın de raya dökm lik u-a.n su ile gökte 

zarfmda ııazırlddar1D' ikmal ettlkteıı delerdL. (l(edlain ııaWılyetl. "1hM da iıayvonlar cibi - aUndUı ay- • çe ten iki boru konul- ılam! n gelen 
-.., iki kOJdeıt• (Eııkı,elılrl ve (.Ktl -) diyenler. kendi iJıibetle - nl suretla, yani okııljon alıp ..ıt onları bize daha ziyade Hvdiren ml[ftur. Borular, bent duvarlarmm alan topbyarak bir ıublıat deni-taııyal ıı-ıne Jıareltet etmı,tl. (:ıa'l - eııdife edenlerdi. (Veklletl karbonik vemıııld• teneffUs eder. güzel kokularından. Çiçek kokuları su tarafma ve boruların alt kenarla- zl yaratan rejimin en gUrel ... rlerin aerı-.H .. ;n ıo temmuz günü ) bq1a • ten bah8etmeleri de, ayni sebebi ih· ler. Yalnız yefil nebatların yetil nın hemen hepsi hotumuza ııder. nndan başlayıp bent başbğma ka- den birini venniftir. Su davası In. ~ •• n.. w..- • • ki dar devam tın k ö U ' • 1IA bu ıaamız!ar• on bef 

6

- kadar w•• - idi. rerıcını veren orofil maddesinin Bazıları biraz banın pise bile, on- . • e Uzere beton~· 116- • , hU~ anulyaseu ol 
davam etmiftl. ~ Kama! pqa, mulıallfk'rlD fula olarak kendiolno maı..... bir l~rdan 1<oçınmak istemeyiL Ancak, d°:' tabır baca ya!ldmıltır. Barajın Çubuk ban.fı ldıre dalma ümit U~ken 

Yunan taQrl1SU lıotl•dıir lllDWl; lıu eııclilalmml ~ Buna iti- -ffUııll vardır. Bu madde yal • çıçeklerden bazıları - Mnall zam- so rafına da sulama ve talıllye su- vet ve - veren bir ' uv. Mıııı gi!k4Jnetln yeni ordwıu, henlis - ııaJuı1 blçbir JD011faat ıotlhdaf nız aUnıUlz aydınlıkta tenoffU• o- bak va y ... min - oçık havada bl- !arın Verilmesi için ayn blr teıılııat iıarpmDııla duracaktır eser olarak nokrıanlarDll ıı.mal eılememiftL Çllıı· otJııedli;nı, "' N; ~ de 11111- dar JIO havadaki uit karbonik P" le çokça koklan ılırsa insana haf ya~. Acılı, Bqlıakan in . ." · 
kU lkincl tnöııll ve ( Domlııpnar ) laıddentllo -"""' ~ zlni alır, olıaljen çıkarır. OUnet bet- tılrı01 verir. Kapalı odada, bilhassa . Baraı ikmal odilmlıı vaziyette """1- blr aiiylev ve ~nü Yllp&cak ve m......aertyetıeriııdeD llOllft, Orduda g&ıtermek 1ç1ıı.-. ,..arıııı tak tıklan -ra bu maddenin t-f- yatak oduında, qrı da,ha •iddetli nın en derin no!ıtaamdan 24 metN -..ı;ıır tllren ~ktır. Bayıuı1ırıı.ı. 
daha - ıııJihat& ıı:onr ~ rtrl .....ı.tl: fllııil kalmoz. Clooolori nebatlar da olur. ytlkoeklilıtecllr. Azami ııevı,e olarak blr program h çın güzel ve zengin 

:veııı blr takım tofldlita glrlfllmifll. Tllrldye Bllsııt JllDet 1llııoJlal Riya- blltlln hayv111lar ılbl teneffüs ot • B kabul edilen 103 ralı:mımda arkaam • &zırlamıştır • fıllnlanıı tatbik9ir. kol&Y ı1etıJdl. Ay- oetıne: nıoklo kalırlar ve yatak odasında l;il ~ tesir sadece kuruntu nerl de- da 13,5 milyon metre ııılkip aıı top- ,--------.:.:.::..:._ __ .,. 

nı ......., •• .....ı tefldlalm levunıu- llecllıı uayi kiramlnkı umumi au- kalırlarsa hakikaten odanın hava· te:ıı_r. Çlçe!c kokularının birçotu maktadır. Top1aJı&ıı bu suyun 1.etkl1 
u-, " boza ı ıl •dılmit ve vücut üzerine oer- iği ııı nakletme,. onlarl yerli yenne yer- rette tezahür eden arzu ve talebi tı· sını r ar. r.ekt • ett · göl salıaaı 180 hektardır. Bu 

At n-lrfU bi , .... , T en tesirleri oldu""'u anl--ılm' it· sah 
le,tirmek de haylı mUJ-- r ..,._ rıerine bqkumandanlığı kabul ediyo- Netice ayni yola çıkar, diyecek· tır e • -Y a 6,5 kilometre tul Uzerinde imti-

( 
_,_, ıtal"- Bu ı-ı şu· h • u tahlillerin hepsini yazmak d t tm ktedir 

l'olauzluk ) ve ( naaı-ı vall ... • • rum. vazifeyi p.lıaen deruhte et· ••• z. P esiz, fakat iki izah ara· pek a e e • IUıı kifa:yetsizliği ) de, bU mtı9lrlllA_tI mekten tahuısW edecek fevaidi, aza- ı.ncta fark vardır. Her f8YI ıizah kan uzu~ olur. Fakat onlardan çı- Dlnlendihne havuzu hemen hemen 
aı+-- bu azik mt --tıe _.._ i yız. netıceyl hatırımızda tutmalı· ~ ~ sebeblerdendi. .. ışte, n •"'-. latilıal edebilmek, ve or- ... , .. y sever ve her f8yin dojrusu- tamamen kayalık üzerine inşa cdil-

\>a,ıiYet ıtarponda buluııa!l Garp Or- dunun maddi ve m&nevf kuvv~tiııi nu. tercih ederseniz, diye ikincisini Yemek odalarınızda. salonları • miştlr. 
duau, d1J9manm bu mtlhiJll taaruzU· azami sUratte tezyit ve ikmal; ve söyledim. nızda çl,._.k · t AN.,. a. a" O 
llll, (zaruıi) olualı Jıalll1I etmek sevk .., ııı-tni bir kııt ılalıa tarıılıı Çiçek. elbette hor evde lllzumlu sönIUnU ~ ı"' h~ :rmay111ız; onlar .......,.. V ASiNiN llıecburi--"-' lılıııMr-"" Içlıı. Tllrlı:lye B8yllk llll1et llecllıılttin bir fBydlr. Bir kere. lnwıa ilk ı1e- .. ara 

1 'konııpn-ı- SULANMASI DU. ,..,WUA ~- _ f za n-.•e verirler. Fakat yatak oda-
tman, cesurane karf11anmlftl • haiz oldugu aal&blyetl fiilen tattmal a olarak ıan'at duypsunu verınif nızda 1 k t B arajm kUrulUfunun bir gaye. 

On bet gün devam eden müddet zar- etmek f&l'We deruhte ediyorum. olan odur, derler. Pek ihtimali var- · · ç çe utmayınez; geceleyin si olan sulama işine hasredi-
fında, dilpaınııı lıer tııamıS ettiği [Arkam -1 dır. Ondan sonra, her ev kadını- :ı~ ı:.:~: odaooiiniı havaya lecek ını mllıtan aenede 10 mU 

metre mikl.bıdır. Hektar ba,ma;: 
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No. 81 Gökten Yağan Koyun ar! 
Jazan: 8tepl&Gt1 ZWBIO ç..-... Reuan A. B. YALllA!V 

Mari Antuanet .Har:ce Haber ve 
Mektup Gönderm~k Fırsatını 

Bu!uyordu • 

öteki kaymbiraden Kont D'Ar • hatırlıyacaklardı. 

tua'ya da bir mektup yazdı ... Sonra "Her fey, beni •ana 
bu ıkı mektubu gotilrecek olan Yar- Jofru sötüriiyor,, 
jayes'e de birkaç satırlık bir tJ,ek· Mari Antuanet a11kının son bir nı-
kilr mektubu hazırladı: tanesi olarak ytiztıkteki yazının ay-

" Allaha wnarladık, doetum. Zan- nen kalbinin lefri olduğunu bir kere 
nedersem hemen buradan ayrılma • ~a ispat etmek tatemifUr. Sıcak 
mz lazımdır. Zavallı r.evceniz için balmumuna yUzOtl1 bir mtlhUr gi
bunu yapmalısmız. Bir gün hep be- bi koyarak Yarjeyee ile bunu Ferse
raber buluşacak mıyız acaba'! Bana ne göndermiftir. 
kartı yaptıklarınızı hiçbir zaman u- Bir Franla krallçe8i bilttln giren
nutmıyacağnn. Sizin gibi dostlardan baha elmularmı bırakarak öllmc;ye 
aynlmak nekadar acı. .. ,. kadar bir laveç asılzadeeinin aıle ar-

Marl Antuanet harice haber ve maaile ~ ttaıyanca kelimeyi havı 
mektup göndermek fınatmı bulmuıt- bir yt1zUğil tapnak her halde bir 
tu. Fakat bunun IOD bir tu:nt old&ı- qk allmetldir. su bet kelıme~in 
ğunu da anlıyonhı. Kaymbiraderle • manam: "Her teY beni eana do~ru 
rinden başka birisine mektup gön • gÖtUrUyor:• idi. Oltııne ınahJdim o
dermiyecek miydi? Yazdığı mektup- lan bu lşık kadmm son arzusu da 
lar sırf ailevi sebeplerden dolayı ya- sevgilisine doğru gitmekti. Bu '!Üm

zılmı,tı. Dünyada çocuklarile bcra· le Ferseni nekadar sevdiğini VA &
ber en çok kıymet verdiği ve sevdi· ıtbıciye kadar hatti öldükten sonra 
ği bir insan vardı. Bu da Fersendi. bile kemiklerinin bunu hissı?ttiğ'ni 
Eskiden ons~. ~&fIY&madı~ IOyli: gösteren bir itarettir. B~ bir v_:!da 
yerek, kendısmı dalma du.uıımcsı idi. Fakat öyle bir veda kı. ebedıye
için kendisine bir yüzük ile bir m"'k· te kadar biribirini seven insanla'"ın 
tup göndermişti. Bu defa böyle bir hislerini anlatmı,tır. Giyotinin göl -
fınat eline geçtiği halde l'flrlene gesinde oynanan bu aşk faciasır.m 
hiçbir teY yazmamıt mıydı? O n • aon perdesi de böyle kanandı. 
ınanm mUverrlkhleri Y~~yes'ınb !ki _Otuz ,.linci bap -
mektupla hare et ettigını ve ıışıta 
hiçbır mektup götürmed jini yazar- - Son yalnızlık -
lar. Fakat buna ihtimal •ermek ve Artık ıon vaziyet tahaklwk etti. 

H ııbeşiatam tatili.ya giden İtalyan ordusunun 
en bUytlk derdi; gec;ilecek yollann uzun

luğu .• Bu uzun ve zahmetli yollar arasında da aeıi 
nakil ve sevkiyat imkanlan hazırlamaktı. 

T!i.bii hP.va silahlan bu geçilemez görülen nıe· 
ıafel< r araaında kestirme yol vazifesini gördil. Bu 
tayyarelt!rın İtalya • Ha.beş harbinde oynadıkian 
rolün f·h~mmiyetini göstermek için Bize şu raka
mı vermek kifayet eder. 

Bu tayyareler bütün bu seferlerinde 270.000 
ınitralyi:>z şeridi yakmışlar, 1500 ton da bomba at
mışlarwı. Kullanılan tayyare adedi 7500 dur Ta
bii bu kadar çok çalışan tayyarelerin mühim ka
yır lan da olmu,tur. 124 pilot düşerek <'lmüş, 
l:'iCJ ta~ yareci de ağır yaralanmıştır. Göstet'dıkl• ri 
yar:ırııktan dolayı cesaret nişanı alan tayyared
lcrin adedi de 300 dür. 

Yere indik ten •onra.. 

inanmak imkinSJZdır. Nitekim kl, Şimdi vukuatı sabır ve metanf'Ue 
BOnradan Feraenin evtakı arumda beklemek daha kolaydı. Mari Antu
bulunan bir klğrt, kaymbiraderleri· anet dünya ile vedalaemıttı- Artık 
ne yazılan mektuplarm sırf Fersene hiçbir Umidi kalmamış, hiçbir şey 
ıon bir haber göndermek için icat beklemiyordu. Ne Viyana sarayı, ne 
edilmiş birer vesile olduju anlaşıl - hiçbir kuvvet onu artık kurtaramaz- Atat ü r k ü n 
mıştrr. Fersene yazılan mektubun dı. Jarjayes gitmiş, sadık Tulon 

frakta ki 
Hükumet 
DBFhesi 

birçok kısımlan ahfadı tarafından si- şüphe üzerine tevkif edilmişti. Ca - Nutkunu 
linmit olarak bulunmuştur. Fakat sus kadın Tison tarafından uyandı· 

buna rağmen kraliçenin IUJkmm hl· n1an ıtipheler, herkMi daha ihtiyat- o.· 111 •WlllliiJ. .. 'ftı.:• 
li. ayni tiddet ve 1l&rartltle cleY&m '* """"" ......... IF'!llJ. 
ettiğini, hattl daha ıfy&deteŞtıgtnf mek kadar manasız bir hareke ola- [Başr ı incide] 
anlamak güç değildi. Mari Ant\ıanet mazdı. Çünkü bu adeta bile bile Atatürk bilhassa temelin sağlam • Cafer Pqa bir zabitın 
her dakika sevgilisini düşünmek ic;in bir intihar olurdu. lığını işaret etmiştir. Bu temel gU - kurtunile öldü 
parmağında onun armalarını tftşı - Fakat bam lnaanlar vardır ki ~- vendir. Türkler kendilerine ve dev - Şam, ı (A.A.) -Sabık Irak Baş-
yan bir yUztlk vardı. O da parma- rarlı bir tekilde tehlikeden hoşlanır- Jetlerine güven içinde çallfıyurlar. bakanı Haşimi ile Elgeylani, lnıkı ter 
ğmda kraliçenin meşhur zambak c;i- lar . .Adeta hayatlan ve saadetleriyle Bugün Türk milletinin gösterdiğı bir- kedebilmek için çok güçlükler çek· 
çekli bir ytiztlğtlntl t&fıyordu. Zam· oynarlar. Kuvvetlerinin derecesinı tik manzarasını hiçbir memlekette nıişler, fakat nihayet Şama gelmeye 
bak çiçeği Fransa tacmm ve salta- olmıyacak şeylere teşebbüs ettikleri bulmak imkanı yoktur. Türk birliği muvaffak olmuşlardır. Ha11imi yolu
natınııı timsalidir. Her ikisi de ne zaman anlarlar. Yaşamak için daımi kuvvet ve tazyikle vücuda getirilmi11 na devam ederek Beyruta vasıl ol-
ıaman ellerine baksalar birilıirlerirıi bir tehlike ve dlr'et havası teneffüs bir yeknesaklık demek değildir. Suni 1 muştur. 1 

etmt:k isterler. .Adeta zamanlarda surette körilklenmit tehyiç ve telkin Kahire, 1 (A.A.) - Oğreni11iğine 

HASAN 
Acı Badem 

Kremi 
Acı badem kremi cilde yarar 

Cilde hayat, dilzgUnlük ve tara
vet verir. Cildin kirlerini, zehir· 
lerlni, fena yağlarını temizler. 
Burueukluklarmı, lekelerini, çil
lerini, ergenliklerini, livilcelerl
nl izale eder. Çirkin çehreyi gU
zelletttrir ve thtiyariıtı pnçlee
tirir. 

bu gibi insanlar yqamaktan zevk vasıtalarının da mahsulü değildiı·. göre, lrakm sabık Harbiye Bakanı 
almazlar. Hayat onlara yekneaak, Türk milleti şuurlu surette duyduğu Cafer paşa Elaskeri şu suretle ölmil'ş
her yapılan normal it bayağı ve fay- müşterek hedeflerde kanaat ve sev- tür: 
duız görtlnilr. lmklnmz 19yler ııe- gi ile birleşmi,tir. Maküs bir talihin Cafer paşa, kraldan aldığı talimat 
ştnden kotmak ve bunlara muvaffak esirgediği kendine llyık inkışaf se - üzerine, B. Bekir Sıtkı ile müzakere
olmak gayeleridir. viyesine elbirliği ile çalışarak ve ko- de bulunmak üzere .yola çıkmıştı. Bu 

tşte Pariate o devirde böyle bir şarak varmak azmindedir. e8nada bir zabıt ka~ısına çıkmı1' ve 
adam Y&flYOrdu. Bu da Baron dö işte bu canlı ve devamlı birliği do- tabancasını çekerek Cafer Paşayı öl-
Batz idi. Saltanat devrinde bu asıl- layısile Türk milleti çok kuvvetlidir. dUrmüştür. 
zade daiına bir kenarda yqamİştı. kuvvetini bilir ve buna güvenir. Bu Paris, 1 (A.A.) - Gazetelerin ço
Rtltbe istemek veya mevki sahibi ol- mühim hakikati ht:r kim anlamazsa ğu Irak vakayiinde Alman propagan 
mak için hiçbir zaman boyun eğme- ancak kendi kendini aldatmış otur. da.sının izlerini görmektedir. 

Koyanlar tayyareden par"fiitlc bıralulıyor 

imparatorluk, burada kurma iflne bqladığı zaman yapılacak tayya. 
re istasyonlannın biribirletinden 200 kilometreden daha uzak olma
ması şimdiden plana konulmu,tur. 

İtalyanların ileri harekatı yaptıldan Zamanda tayyareler, ukerlt"rln• 
iaşesi için de çok faydalı olmu\ilardır. Hattl bu vasıta ile en mU,kiU 
vaziyetteki kuvvetlere bile taze et yedirmek lmklm olmUJtur. 

Harp esnasında 110 milyon kilogram erzak ve aiWı tayyare ile nak
l~ilmistir. 

nerliyen askserler, c<Hde iri yazılarla (Viveri) diye yazmışlar ve bu· 
ııunla tayyarecilere o ınıntakada yiyeceğe ihtiyaç olduğunu bildinnif
lerdir. Bu yerlere paraşütlerle canlı koyunlar atılmış, buna mukabil 
askerler de zemine (Gragie) yani (teşekktlr ederiz) diye yazmışlardır. 

Bu günlerde tayyareler, bilhassa Habeşistanm haritası yapılmak içia 
kullanılmaktadır. Şimdiye kadsu· Habeşistanm tam ve doğru bir bari· 
tası olmadığı için, Habesiftan ü&tünde uçan tayyareler hiç olmazsa bit 
kere hayırlı bir 1~ yaramif olacaklardır. 

Filistin ihtilalini idare Ede 
Fevzi Kavukçu Hala 

Kudüs, 1 (Hususi muhabirimizden) - Filistind 
İngiliz kuvvetleri, Filisti .mücadelesini idare ed 
Fevzi Kavukçuyu yakalamak için uğraştığı halde hi 
muvaffak olamadı. Fevziyi yakalıyacak olanlara bii 
yük mükafatlar vadetmiştir. 

ber verilmekte ve bu hareketin lü 
lepten Adene kadar uzayacağı biltl 
rilmektedir. 

Bununla beraber, Fevzi, lnıU 
tere tarafmdan sOnflerilecek -~-
komlaJODupUD neticesi bekliyecek, 
ona göre işe başlıyacaktır. Arap 
memnun edilmedikleri takdirde 
zi, lngilizlere ve Yahudilere kartı 

1 niden faaliyete geçecektir. 
, Fevzinin, kıyafetini deıii· .i8til_.• 
1 KudUse geldiği ve .Arap liderle 
ı görilfttiğll de lngiliz muhabirleri 
ı fmdan bildirilmektedir. 
1 lngillz bqkum&ndam general 
1 Fevziyi daima l&klanmaya, ve bir 
' den bir yere kaçmaya mecbur 

için takibatın devamını emretmit 
lunuyor. 

Arap yüksek komiteli heyeti 
Uz fevkalide komillerile bul1n•• .... 
Yahudi mühaceretinin durdurulma: 
maBJ, Yafa limanmm rekabetten 
tanlması, liyul mücrimlerin aff 

F ev:zi Ktnlldpı me.i IDellelelerl Uzerinde konUflll 

'

tur. 
Fakat bütün bu teşebbilalerin ray- r.vbli.de komiseri, bu matalıbi 

dasız kalacağı anlaşılıyor. Hatti Fev hemmiyetle tetkik edeceğini vaaı
zinin yeni bir hırreket hazırladJiı ba· mit bulunuyor. 

Fakat acı badem kremini her· 
kes yapmaz ve iN kremi mutla
ka acı badem yaltyle yapmak 
ti.zmıdır. Bu hem •tltldll ve 
kWfetJi, hem pahalı bir it oldu
ğundan biraz acı badem. ..ami
le vazelin yağını k&l'llbrarü 
yapılan kremleri kullanan ba
yanlar ciltlerini bozuyorlar • 

Halis acı bademden pek bO
yllk fedaklrlıklarla istihsal e
dilen hakiki acı badem yağını 
krem haline getlrmlt olan ko
lonyufyle ve mnatahzarativle 
metııur eczacı Hf.l&Ddır ki: tt
rlyab nefis ve caziptir. 

mişti. Fakat tehlike zamanında kal· Kuvvet macera hevesi doğurur, fa· 
binde yqıyan sergüzeşt hevesi u • kat Türk milletindeki irade kuv,•eti 
yandı. Herkes kralı mahvolmuş macera heveslerinin çok fevkindedir. 
bilirken bu efsane kahramanı met· Bu kuvvet millt hedeflerimizle ber&
hur Don Kifot gibi ortaya atıldı. ber bütün iruıanlık hesabına Rulh he
kralı ve laltanatı kurtarmaya ~lıt- defini düşünecek ve bunun ıçinde 
tı. BUtiln ihtili.l devrinde muhttlıf c;alıfmamıza imkan bırakacak kadar 
isimler ve muhtelif kisveler albnda geniştir. Kendi etrafımızdaki aulb 
PariBte çalıpnıftır. Bütün servetini imklnlarmı Avrupanın diğer yerle -
bu uğurda mahvetti. Hatti On Al· rine nishetle daha tlmitli göıilyoruz 
tmcı Lüiyi darağacına götürtlrler • ve müzakereler ve silah yarışı ile 
ken 24 bin ıilAhlı asker arasına ab- geçecek gibi görllnen hazırlık sene
larak kılıcmı çekınif ve avazı çıktı- sbıin sonunda btltün ihtillflann hal -
jı kadar: CArkadaflar! KNh kurta- ledilmeainl ve ıulhün korunmallDI 

rabm) diye bağırmiflır. Fakat hiç candan istiyoruz. Demir Agıw mız F enerbahçe 
kimae bu eese cevap vermemiş, o, Atattlrkün bu sırada milletimizı ge- ttyet Türk ruhunda toplanan teeutlr· 
bir tek kiti biltUn bir şehir halkına ce gUndtlz mefgul eden b&flıca büyük lerin çok açık bir ifadesidir. Ttırkle- G • ) J O G ı• 

Huan acı badem yalı kremi· 
le, Huan yağsız kar kremini ve 
Hasan yamn yağlı rece kremi· 
nt bayanlar INtVe MVe kullan· 
makta ve ecsacı Baeanı tebrik 
etmektedirler. 

Sabun, kolonya, loeyon. 11-
vanta, briyantin. nç sulan. dl' 
me, pudra, trat bıc;atı ,dil tırça. 
lan, dit sulan, etil maounıan " 
her ttırliı ıtriyat ve me.tahza· 
ragmutlakaBuan markumı 
lateylnis ve araymm. Huan de
poeu: Ankara, ı.taııbul. Beyot
ha. 

meydan okumUftu. Askerler ve mu- mesele hakkında aöyledlği çok mU • riD bw emanetini Suriyelilerle yapı· eDJŞ eyor • 8 JP 
haflllara yakalanmadan gene halk hlm sözlerde sulh prensiplerimize ve lan bir muahede mucibince, bile hiç Sivu. (Tan muhabirinden) Aııkan.. 1 (TAN muhabirindeıd 
araama Cirerek gözden S.ybolmwstu. hedefierimize aylan di1şen hiçbir nok sormadan, Suriyeye devretmek ll'ran Bugün Malatya • Hekimhan battı it- Fenerbahçe ikinci ve aoıı maçım 
Bu muvaff&Joyet8lzlikten sonra go- ta yoktur. Türk milleti ba,knlarma sadan bekliyemiy~ bir mua • !etmeye btlJrUk meraaimle açıldı. He- gUn Anbngtlcll ile o)'lladı. Fene 
ne ümidini keeıneznjfti. Bu defa da kartı taahhütlerini tuttuğu gib;, ken· meledir. Btıt~ TUrk milletinin arzu· ldmhan istasyonunda binlerce halk lammda geçen maçta yaralan 
.Mari Antuaneti kurtarmak için ye- disine kartı olan taahhütlerin tutul- su bu Yanlışlıgm bir an evvel tamir toplannuttı. Hatipler Cllmhuriyetin tan y aprm yerinde Lebip oYJll.VOI 
ni ve ctlr'etklr projeJ.er yapıyor@. mumda da çok hassastır. Baştan ed~eei ~~ ':anam manduı tuflye faylzleri ve Atatllrldln bUyllk.IUğU U- Hikem~ Hakla idi. 

Batz, keBkin •kUı ve görüt kabi· savıila muamelelere tahammül etme edilırken oz Türk Antakya ve isken· zerinde heyecanh aözler söylediler. Oyuna aut 3,30 da bqlandıil 
llyeti ile ihtilllin zayıf ta'rafmı gör· sine imkln yoktur. Bu tarzda bir ta· deruna llyik olduiu Y.PİD verilmesi- kit kuvvetli bir rUag&ı- ve havaG.._ 
müt, yakalamıetı. Para ~ herkesi hammW varhğmıızın en esaslı umde dir. .. Atatürk Elitleri ı zaktan ~ye bqlıyan ara 
ve her şeyi elde edebileceğini anla · lerini unutmak demek olur. Oz Türk Ataturkün nutkunun her yeri acık lutlar maçm çok mtllait fer&lt 
mı,tı. Para, tıpkı demiri kemiren olan bir sahayı bin türlü kayıtlarla ve berraktır. BucUn iç ve dııJ \fleri 1eraiainde da cere)'&ll etmiyeoejinl ıöater 
bir pas gibi ruhları da kemiriyor ve Fran•rzlara emanet etmiltir, emane - bu k~dar berrak ve bu kadar mU. • Ankara, 1 (Tan muhabirinden) - du. 
klrletlyordu. Küçük memurlar, ifÇi- tin Suriyelilere geçmeeine razı ola - bet ~ır. halde bulunan ve gizli kapak CUmhurreislmlz Atatürk meclllten Neıtialde F.entrbahçe ı . o 
ıer, guetecller, dtlnkil ortahalli, hat- bilec.eğini tasavvur etmek inlallp lı hiçbır ifi ve tuavvunı olımyan 1- dönüelertnde elitleri ve ktlçtlk sanat- geldi. 
tl fakir insanlar, mevkileri ve vazi- TUrkiyeainin ruhunu anlam&IDlf ol • kinci bir millet dünya ytlzilnde yok • lar aergialni tereflendlrmiflerdlr. A·t·~~iiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
yetlerl icabı büyük para karfmmda mak demektir. tur. Atatürlı: ben'8k mUU sevk ve ida tatilrk aergtde. bir buçuk saat kadar .ı. allka gö&termiflerdlr. A 
kalıyorlar. Orduya erzak ve silih alıp AtatürkUn Sancağa ait IÖSleri a· resile bUtUn dünya için yeni bir çıjır kalarak tefhlr edilmekte olaa ..,.ıa- ayrılırlarken ekoeaml babN 
utma lfleri bqmda bulunuyorlar. yakta ve cotkun tea.ııllrlerle dbılen· açlDJftır. n ayn ayn tetkik buyurmuflar ve Bayara aerglyl faydalı bul 

CArkaaı. var> mittir. Büyük Şef"m aözlerindeki Jra. Alamet Emin YALMAN bilhaua tesy1n1 AD&tlan amma fu aöyliyerek takdir D1Q'11nllllll9"~ 
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ilaçlarınızı 
Bah~e 
kapıda 

SALiH NECA l i 
TAN 

den aJmıs. Reçeteıerinia 
bUyUk bir dikkat, ciddi 
~ı .. iı:ctikııml'tlP h:ı:r.ırlı>'lTT 

la 

Grip, Nezle, ba., ve diş ağn-=:ı 
muannit sancılan bir anda k ~ 
Kıymettar bir ilaçtır. ~ 

TELEFON ELEKTRON MÜESSESATI fELOft.U ELEK 

• 
GALATA VOYVODA CADDESİ No. 58-80-82 

POSTA KUTUSU 

HER· AYIN · 9iRiND~ ·PARANIN· 1=9Ai Zi ·VE RiLiR 

ADAPAZARl 

TURK TiCARET BANKASI Bir verirsen bin kazanabilirsın. Bır kaybedersen para:-. 
heba olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşınızı ı;engın et· 
miş hem de yurdunun göklerine birkaç filo katmış olur. 
eun Bu ,.....ıcl.u a. aenginden 'bırinl'H ~t:''"~l'tM'"'Otrnıyar:aıtn 
kim idrlia P-oeb1Hr. 

Zevk Sah plerinin Mobilyası 
deme~: mod~rn ve stil bir Mobilya demektir. 

Beyog!unda Kabristan sokağında kain 

BAY AS ve PSAL Ti 

"Parisli kadının biitün diin 
meşhur zarafet ve sevimlilF'inın 

• b 

kı sırn nedir?,, Bunu, btittin l 
zarif kadınlarının hakemine sor 
tum. Kibar bir otelde bir danslı 
ziyafetinde idik. O, bana 
Onlara dikkatle bakınız, evvela 
~ünüz~ çarpan nedir? Ne şap 
oe de fıstanıdır. Belki büyük bi 
na ile hazırlanmış tenidir. B 
kadınlann mat ve :!- um uşak bir 
leri vardır. Hatta bu sıcak v ı 
balıklı salonda bile.. Onlara sa. 
laı ı gezintide veya öğleden sonra 
rışlarda dikkatle bakınız. hep ''e 
ima aynıdırlar . ., 

Bunun içindir ki. zamanım 
fini mat Tokalon pudrası, şık Pa 
kadının en son moda pudrasıdır. 

mcfrutat ticarethanesi; ıizi, tahayyül ett.' ğiniz mobilya aahibi pudra, tene bir gfil yaprağı vu 
yapmağa yardım erl<!Ccktir. İmzası en büyu"'k teminattır. ki "" " 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ şa ~.nı~rir~ne~z~~ ne 
- - mur, ne de terlemeden kat'iyyen 

T U• • R K • y E tccssir olmaz. Günün her saa . 
~ 1 • rüzde bir genç kızın schhar se 

Şl.şe ve Cam Fabrı·kaları iliğini temin eder. Siz de Toka 
udrasını tecrübe ediniz. Aynan 

lkscdecck şayanı hayret semer 

ANONiM SOSYETESiNDEN 1
en memnun kalacaksınız. 

Şimdiye kadar İş Hanında ve Paşabahçe Fabrika 
merkezinde bulunan bürolarunız 1/ 1 1 936 tarihin
den itibaren Bahçekapı 1 inci Vakıf Han 4 üncü :c&t 
43 il' 49 numaralı odalara taşınmıştır. 

Savm müıterilerimize saveıla-rrmızla J;ildiririz. 

Emniyet işleri Umum 
Müdürlüğünden: 

Tasfiye halinde 

Tür kiye Millı 
SIGORT A ŞİRKET 

TASFIYE HEYETiNDEN: 

ÜÇÜNCÜ İl AN 
M~rkczi Istanbulda Galatada v 

voda caddesinde 16 numaralı Tür 

Mılli Hanında kain Türkiye Mıllı 
gorta şirketinin f ev kal fi.de olaı 
toplanan umumi heyetince taafiy 
ne karar verilmiş olduğun'1an m 
kur 9irkette sigortalı"vcva 8 . 

" aır su 
lerle alica.klı Slfa.Uyle ınatı~p 

...,._ .. .,,.·; .. fi~• Wunanıann tlcaret kan 
tll lnai ....... hO.t1JmJerl 
de htr l9lle aarfJnda taıll 

ıı.rlç olmak tbere her s&a it 
etlerinde Galı+ıda VO)'Yllda cadd 
Binde TU.rldıe MUu BaaMe'd tlaf 
~ ~ •ratttarnu ı 
ru~~bJıtveı 
bat~ ..... illa olunuı 

Blaat ~ teablıUtıtı nıı 
tupJ& allaei&t ldebUJrıer. Bu ıuı 
le mlncaat edecekıerbı •llerii 

~~"""'T:: .. ..,..,.,-.~~~--...-.---- bulw..-.ıar tarih ve llUJllari 
1'1111' IDlracaat nıektuplannda taı 
etmeleri icap eder. 
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Tasarrufun büyük bir kiymeti olan bu devirde 

EN AMPUL 

dır. 

LUMA en az cereyan sarfeden, 
En bol ışık veren ampuldur. 

UMA E az 15 saat dayanır. 
Hakiki L Ul\1A ampulları yalnız kırmızı 

orijinal ambalajları içinde satılır 
ELEKTRON M0ESSESATI 

Galata, Voyvoda caddesi No 58 - 60 - 62 -= Ankara, Anafartalar caddesi No. 10 
I "'• .:, !' . ı \ 

Bembeyaz, tertemiz ve parti 
parıl parhyan dişler 

Radyolin 
kafidir. 

Kanzuk meyva tuzu en hoş 

meyva usarelerile hazırlanmış

tır. Hazmı kolaylaştırır. lnkı -

bazı itaıe eder. Kanı temfzliye
rek vücuda tazelik ve canlılık 

bahşeder. 

lNGİL!Z KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu - İstanbul 

Neden Türkiye halkının C.C 99 u dır. Evvela dişleri mükemmel suret- , Fatih Sulh 3 üncü Hukuk Hiı.kim
Radyolin kullanıyor? Ağızdaki mik - te yıkıyarak yemek artıklarının, içki- tiö"inden: Samatyada Etyemez c:adde-
ropları % 100 öldürmesi yüzünden nin, sigaranın husule getirdiği kir .!::? • , • 

1 - d F t b k 1 k 1 · k f k d d· - · . sınde 144 sayılı evde mukım Zelıha mi'? Fiyatının ucuz ugun an mı '? ev a a asını, c e erı, e e e e ıg-ımız . 
kalade teksif edilmesi dolayısiyle ik- taşları söküp çıkarır, sonra da bun- Karaçaym nezdınde bulunan ve ana ı 
tisadi olduğundan mı? Ağrıda çok ları mine tabakasını çizip hırpalamn.- ve babası kayıp Küçük Mehmet kızı 

1 

fazla köpürdüğü, kokusu güzel oldu- dan şayanı hayret bir şekilde cilalar Hafizeye ana ve babasının zuhuruna 1 

ğu için mi? ve parlatır. ve sinni rüşde vusul una kadar bütün 
Radyolinin bütün bunlardan başka lşte Radyolinin kazandığı emsalsiz vesayet işlerini görmek üzere muma-

en mühim ve esaslı ~'ki hususiyeti var- rağbete sebep bu meziyetleridir. ileyha Zeliha Karaçayırı 26 _ ıo _ 936 

Sabah ve akşam nUn je iki defa olmak şartHe siz de tarihinden itibaren vasi tayin oıun-

R DY LıN 
duğu ilan olunur. 

Sahibi:AJımet Emin YALMAN -

Umumi Neşriyatı idare Eden: 

Ki 

Kul an n· ıva betş ay ı nız. S. SALlM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet 
Şirketi-Basıldığı yer TAN matbaası 

Ll KÖMÜRÜNÜZÜ 
ALDINIZ MI? 

Kömürün cinsinden, tarbsmm doğruluğundan, fiyatının ucuzluğundan 

EMtN OLMAK iSTERSENiZ 

ANKARA MEMURiN KOOPERATiF 
SiRKETiNiN 

Teshin Halis Alman Kokundan 
./ 

Adres: Sirkeci, Mühürdar Zade Han No. 32, Telefon: 23074 
Deposu: Kuruçeşme, Defterdar caddesi, Altın Çapa Kooperatif 

Tel. 40456 
Deposu, 

.r DiKKAT: miktarı çok az kalmıştır . .._. 

9ötdünü j uı/!ı ;y 
:/Jn'ldunuj mu r 

1 37· 
PH LIPS 

RADVOLARINI 

Bir defa dinlemekle bu radyonun 

mOkemmeuvetını lsbat edecektir. 

5 • t ı t • a 1 o n u :. Q a 1 ata, V oy v od a c a d d e 9 I, J e n e r a ı H 11 n. O r o a d 1 • B a k ı lata n b u 1 

•aamacıran : Beyotı u, lstlkli.1 caddesi 96 

Türkiyenin her tarafında acentelerimiz vardı r. 

Mali bir müeSsese icin 
fagilizce, Almanca lisanlarını.lan biri veya her ikisinden Türkçeye 

ve mütekabilen bu lisanlar a müke mmelen ter cüme edebilir, ma kine 
ile yazar bir Bayan veya Baya, Ankarada ihtiyaç vardır. Sarih adres 
ve vesaikle Istanbulda Posta kutusu 448, Ankarada Posta kutusu 
196 ya müracaa~ edilmesi. 

• 

KADER KADERİ lakib eder, derler 
Siz de her vakit KADERLİ biletler satmak.la töhret 

kazanmış olan 

KADER GiŞESiNi 
ziyaretle yeni tertip biletinizi alırsanız K A D E R 1 takip 

etmif ve onun cilveşine mazhar olmuf olursunuz. 
Bu Yeni tertip planda daha bol ve büyük ikramiyeler vardır. 

De-.ramlı biletler 1 liradan satılıyor. 
Taşradan sipariş kabul edilir ve derhal gönd~rilir. 

ADRESE DiKKAT: İstanbul, Eminönü, Valde hanı yanında 
No. 4. Tel. 23970 
Beyoğlu, Parmakkapı No. 109. Tel. 43696 

CiLDiNiZi 
Tehlikeden koruyunuz. 

Herhangi bir kremin ona lü

zumu olan gıdayı vereceğini 

zannediyorsanız bu tecrübe 

size pek pahalıya mal olabi

leceğini derhatır ediniz. Hiç

bir krem size Krem Pertev 

kadar sadık kalamaz. 

Motorlu vasıtalar 
Adnan Halet Taşpınar 
Otomobil kullananlara ve gıofiW 

ter e, motör işlerinde çalışanlara ı~· 
zım bir kitaptır. Kitapçılardan ara.· 
ymız. 

Tevzi yerleri: lstanbul Kanaat"~ 


