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"Emden,, dün 
Limanımıza geldi 

Gemi kumandanı vilayetten 
çıkıyor 

iplik 
Buhranı 

Karşısında 
Piyasada iplik buhranı, yeniden 

hissedilmektedir. Buna sebep, lstan

bulda mevcut bulunan 2000 den faz
la tezgahın günlük ihtiyacı olan 100 

balyaya mukabil ancak 14 balya iplik 

temin edilebilmesidir. 
Adana ve Kayseriden iplik gelme

diği için lstanbuldaki fabrika, yaz
macılar ve dokumacılar kooperatıfıne 
günde 10 balya verilmektedir. 

Gemide bir 

Kabul Resmi 

Yapddı 

A lman mektep gemisi 
Emden dün sabah 

saat onda Varnadan limanı
mıza gelmiştir. Saat 11 de 
geminin kumandanı Lav
man ve yaveri. Busel gemi
den çıkarak Alman sefaret
hanesine gitmişler, ondan 
sonra beraberlerinde sefa. 

1 

rethane tercümanı Rıfkı ol
duğu halde vilayete giderek 
resmi ziyarette bulunmuş-

lardır. 

Süvari Lovman saat 
11,30 da İstanbul kuman
danlığına giderek İstanbul 
kumandan vekili General A. 
li Fuadı ziyaret ettikten 
sonra gemiye dönmüştür. 

Bugün Emden'in kuman
dan ve zabitleri şerefine bir 
çay ziyafeti, çarşamba akşa
mı da bir balo verilecek
tir. 

Matbuat mümessilleri Emden'de 

Alman kruvazörU Emden'in Istan
bulu ziyareti dolayısile dün kruva -

zörde Türk matbuat mümessilleri 

lpliksizlikten şikayet eden :'1ize 
yakın tezgah sahibi, dün, Ticaret O· 
dasına gelmişler, vaziyetlerini anlat· 

için bir kabul resmi yapılmıştır.saat 
lktisat Vekaletine 16,15 te geminin muşu matbuat mü-

ınışlardır. 

Mesele tekrar 
bildirileecktir. 

iş Meselesin
den Kavga 
Etmişler 

Paşalimanında tütün deposunda 
çalışan Salahattin ve Rıfat arasında 
is meselesinden kavga çıkmıştır. Rı
f~t, su.stalı çakr ile Salahattinin üze· 
rine hücum ederek sol küre'k kemi
ğinden ve işaret parmağından y .ıra
lamrştır. Rıfat yakalanmıştır. 

BlR ÇOCUK YARALANDI 
Dün, Alman mektebinin bahçesine, 
dışarıdan çocuklar gireerk oynama
ya başlamışlardır. Bunu gören ha
demeler, çocukları kovalamışlardır. 

Çocuklardan yedi yaşında Kenıı:ı..1, hir 
metre yüksekliğindeki duvardan atla· 
yıp kaçarken düşmüş, sağ kolu kll'ıl
mıştır. 

Ekmek 
Fiyatları 
Ucuzladı 

messillerini Dolmabahçe rıhtımından 
almış, Emden'e götürmü~tür. Alınan 
sefareti matbuat memuru Dumund. 

gazetecilere rehberlik ederek kendi -
terini gemi kumandanına takdim et· 
miştir. Gemi gezilmiş ve ziyaret çok 
samimi olmuştur. Gemi hakkında 

lazım gelen izahat verilmiştir. 

Geminin yapacağı seyahat 

Emden kruvazörü Doğu Asyasına 

gitmek üzere 10.10.1936 tarihinde 

Wilhelmahaven'den hareket etmiş -
tir. Bu seyahati gemide bulunan za
bit namzetlerinin bahri, askeri ve ge
mi sevk ve idaresi hususlarındaki 

bilgilerini ikmal maksadile tertip e

dilmiştir. 

Emden kruvazörü, Cihan Harbin -
den sonra yeniden inşa edilen ilk Al
man harp gemisidir. Mai mahreci 
5.400 ton olup hafif kruvazörler sını

fına mensuptur. Gemi 7 Sonkanun 
1925 tarihinde Wilhelmahaven'deki 
tersanede denize indirilmi~ olup 8 ta
ne 15 santimetrelik, 3 tane 8,8 san

timetrelik top ile ve 2 torpedo ko

vanı ile mücehhezdir. 

TAN 

Genel Kurmay 
Başkanı 

Dün Gitti 
Genel Kurmay Başkanı Mareşal 

Fevzi Çakmak, Balkan Antantı
na dahil devletler erkanıharbiye reisleri
nin Bükreşteki toplantısına iştirak et
mek üzere dün saat 14 te Hamidiye n1ek
tep gemisi ile Köstenceye hareket etmiş-
tir. . 

Mareşal. rıhtımda hükumet namına 
uğurlanmış ve askeri merasim yapılnuş
trr. 

l\llareşalin teşyi merasimi Kadiköy 
rıhtımında yapılmış ve bu törende lstan
bu 1 Vali ve Belediye Reisi Muhittin Üs
tün<lağ, İstanbul Komutanı Vekili Ge
neral Ali Fuat ve birçok askeri erkan bu
lunmuşlardır. 

Mareşal Fevzi Çakmakla beraber. as
keri bir heyetimiz de Köstenceye gitmiş
tir. Hamidiye Kruvazörü, toplantının 
devamı müddetince Köstence limanında 
bekliyecek ve heyetimizi tekrar İstanbu. 
la getirecektir. 

Mareşal Fevzi Çakmağın uğurlanışına 

ait İntıbalar •• 
Biikreş toplantısının bir haf ta kadar 

devam etmesi ihtimali vardır. 

Şehir Meclisi Dün, Yeni Ydın 
Toplantılarına Başladı 

Şehir Meclisinin ikinci intihap devresinin üçüncü içti
ma yılı dün saat 14,30 da açılmıştır. Birinci reisliğe Ne
cip Serdengeçti, ikinci reisliğe Tevfik Türe ve katiplikle 4 

re de Faruk;, Selami İzzet, Refik Ahmet ve Reşat Yılmaz 
yeniden seçilmişlerdir. 

Üniversitede 
Ser e 
Konferanslar 
İstanbul Universitesi geçen yıl ol

duğu gibi bu yıl da serbest konfe -
ranslar tertip etmiştir. Herkese a
çık olan bu konferanslar her salı 

günü saat 18,10 da Universite kon

ferans salonunda verilecektir. 
Bugün Prof. Nissen tarafından ve

rilecek olan ilk konferansın mevzuu 
"Ağrı ve ağrı teskini" dir. 
Diğer konferans günleri de şunlar

dır: 

10 tkinciteşrin salı Profesör Dr. 
Crozat Muasır doktrinde devlet 

Fikri, 17 de Profesör Reichenbach'ın 

Ali felsefenin hedefleri ve problem
leri, 24 de Profesör Sadri Maksudi

nin Ingiliz hukukunun hususiyetleri 
ve inkişaf safhaları, 1 Birincikanun
da Profesör Aster'in felsefe tarihi:ı
den bazı problemler, 8 de Fahrettin 

Kerimin Pisikyaterinin tarihi ve te
rakkileri, 22 de Profesör Auerbach'ın 
On yedinci asırda Fransız cemiyeti, 
29 da Profesör Kerimin Riyaziyenin 

Daimi encümen aza1ık1a
rına da bir senedenberi bu 
encümende çalışmakta olan 
Avni, Sadettin, İhsan Na

ı , Mehmet A ~Z W.c n, Ce. 
malettin Fazıl, Amca ·ı ev-
fik ve Fuat Fazlı yeniden ve 
hemen hemen ittifakla inti
hap edilmişlerdir. 

Bundan sonra, ihtısas encümenle
rinin seçimi yapılmıştır. 

934 yılına ait hesabı kat'i rapor
ları ile birçok talimatname ve proje
leri encümenlere havale edildikten 
sonra Yenicamie gidecek yolun Mi
mar Kasım caddesi namile isimlen -
dirilmesi hakkındaki teklif üzerine 
münakaşalar yapılmıştır. Azadan 
Avni, Yenicamiin 54 senede dört mi
mar tarafından yapılan Mimar Sinan 
okulunun bir şaheseri olduğunu, mi
mar Kasımm ancak son zamanlarda 
bu camiin kubbesile meşgul bulun . 
duğunu, bu noktai nazardan Yenica
mie giden yolun Mimar Kasım ismi
ne izafe edilmemesinin tarihe karşı 
bir tecavüz ve haksızlık teşkil ede -
cegını söylemiş, neticede vaziyetin 
yeniden tetkik edilmesi lüzumlu gö
rülmüştür. Meclis, perşembe günü 
tekrar toplanacaktır. 

Yeni tayyarelerimize ad 
koyma merasimi 

Sovyet Tayyareci 
leri Bugün Anka
radan Geliyorlar 

Sovyet sivil tayyare teşkilatı baş
kanı General Eydeman ve refaka -
tindeki tayyareciler dün Ankaradan 
Eskişehire gelerek bazı tetkikler yap 
mışlardır. General Eydeman, bu sa
bah saat 9 da eksprese bağlı hususi 
vagonla şehrimize gelecektir. 

Muhterem misafirimiz, Haydarpa
şa istasyonunda aa!se i merasimle 
karşılanacal§. J9Qtöde şUınbu,la ge
çerek Perapalasa i~ektW-~ 

General Eydeman, öğleden sonra 
müzeleri, camileri gezecek ve yarın 

saat 11 de vapurla Rusyaya hareket 
edecektir. 

Nüfus umum müdürü geldi 
Nüfus Umum Müdürü Muhtar şeh

rimize gelmiştir. Muhtar. lstanbul 
nüfus şubelerinin talcviyesi işini tet
kik etmektedir. Şubelerin esas iti
barile kuvvetlendirilmesi kararlaştı

rılmıştır. 

Birinci nevi ekmeğe eskisinden yir
mi para noksanile 9 kuruş 30 para, 
ikinci nevi ekmeğe yine yirmi para 
noksanile 9 kuruş azami fiyat konul
muş ve francala 14,5 kuruşta ipka 

Geminin uzunluğu 150,3 metre, ge
nişliği 14,3 metre ve derinliği de 5,3 

metredir. Kuvveti 45 .900 beygire va- temelleri, 5 Ikincikinunda Prof esôr 
ran ve buharını yağla işliyen kazan Winterstein'in Irade hürriyetinin ve 
dairesinden elan türbin tesisatı ge· mes'uliyetin fizyolojik temelleri, 12 

miye saatte azaml 29 mil sür'at te- de Profesör Brauv'ın Hastalık amil

tstanbul namına yeniden alınan 9 
tayyareye İstanbul, Fatih, Eminönü, 
Beyoğlu, Istanbul balıkçıları, lstan
bul kasapları, Istanbul esnafları, Ha
liç, Eyüp isimleri konulacaktır. 

- Müeueaenin bütün daire
lerine tevzi edilmek üzere 1tura
da iltimas olmadığı hakkında 
bin kağıt bastınnız. 

- Peki elendim 
' 

- Ama durun. Bu lıôiıtlan 
edilmiştir. 

Bu fiyatlar yarından 
beş gün için caridir. 

min etmektedir. 

itibaren on Buradan sonra Emden Port Sait 
ve Sudana, oradan da Singapora gi
decektir. 

Ad koyma merasimi bu ayın on be
şinci pazar günü saat 14 de Yeşilköy 
tayyare meydanında yapılacaktır. 

karımın akrabasından olan mat
baacıya bashraca"6ınız. 

Bugiinkü hava: Bulutlu 

Dün hava bulutlu geçmiştir. Ra
sat merkezlerinin tesbit ettiğine gö
re hava bugün de bulutlu geçecek
tir. 

Dünkü hava 

11 inci •1 Gün: SOi Hmr: 113 
ısss Kicrt ıs~' Kamı 

Saban: 17 21 Biriııcitetrin 

Gilneı: 6.34 - Öll•: ıı.sı 
İkindi: 14,45 - Akşam: 17,03 

1 Yatsı: 11,37 - trnalk: 4,53 
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Siyaset alemi 
Küçük Antant 

V aziyeti ve siyaseti ,son glinler
de en çok mevzuu bah1ı:>lan 

gruplardan biri, Küçük Antanttır. Bir 
rivayete göre, küçük antant ( Y ..ııos
ıavya, Çekoslovakya ve Romanya) 
cephesi zayıflamakta ve son teşeb

büsler, için için ilerliyen bir inhilali 
örtmek için vukubulmaktadır. 

Bu noktai nazarın doğru olnıadığı
nı gösteren amiller çoktur. Bir kere 
küçU kititaf, Bratislava konferanaın
da müfterek menfaatlere müteallik 
mesıeleler üzerinde müşterek bir si
yaseıti takip etmekle beraber d iğer 

meseleler üzerinde müstakil siyaset 
takibine karar vermişti. 

Küçük itilaf arasında müşterek si
yaset takibini istilzam eden mesel~ er 
Habsburgların avdeti, Macarıstanın 

ınualıeıde tadiline teşebbüsü 5ibi iş· 

lerdir. Bu devletler, bunların hari
cindeki meseleler üzerinde seroest ol
mayı kabul etmiş bulunuyorlar. 

Bu serbestinin izleri göze çarptık· 
ça bunu ihtilaf sananların aldandık
ları şüphe götürmez. 

Bu serbestinin neticesi olarak Çe· 
koslovakya, Fransa ve Sovyet Rusya 
ile ittifakı kendine ait bir iş sayıldığı 
gibi, Yugoslavyanın Almanya ile dost 
olması, Romanyanın Sovyet Rusya 
ile fazla sıkı münasebetler vücuda 
getirnıeemsi, yine bu devletlere ait 
olan ve tamamiyle serbest olduğu iş
ler sayılmakta, fakat Tuna hav!ası· 
na ait meseleler, eskisi gibi. kU~ük 

itilafın en bellibaşJı hedefi olmakta 

devam etmektedir. 
Vaziyet bu bakımdan muhakeme e. 

dilince, göze çarpacak cereyanlar şu 
merkezdedir: 

Çekoslovakya, mulıtevi olduğu Al
man ekalliyeti dolayısiyle Almanya. 
dan yana endişe etmekte olduğu için 
daha fazla Rusya ittifakını muhafaza 
etmektedir. Almanya, Çekoslovayayı 
kendi tarafına çekmek için bu ekalli. 
yetten istifade etınel< istiyor. Çekler, 

Almanya ile-t"ılaşrnak istiyorlarsa da 
büyük bir fed~4rlı&a boyun etmek 
ic:tAmivn,.lar 

Yugoslavya ile Almanya arasrnda. 

ki münasebetler gündeın güne ilerle
ıneKteıcıır. Diğer taraftan ltalya ıla 

Yugosfavya arasındaki münasebetle
rin günden güne düzeldiği anlqıh

yor. 
Yugoslavya faşist devletler bloku 

ile anti faşistler bloku arasında kal· 
rnamak, yahut küçük devletleri haki

miyeti altına alacak bir Avrupa kon
sorsiyomuna ti.bi olmamak için Bal
kan antantını sağlamlamaktadır. Bu 
itibarla Avrupada en sağlam teşek

külünün Balkan teşekkülü olduğu 

şüphe götürmez. 
Bundan maksat küçük antantın za. 

yıf olduğuna ima değildir. BilB.kis kü· 
çük itilaf ta anlattığımız gibi müşte
rek saha haricinde serbestisini muha
faza etmekle daha fazla kuvvetlenmiş 
bulunuyor. 

ôma Rıza DOCRUL 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

M aarff Veklleti prevanto:ryoııa 

teşkili.tını tevsi etmeğe ka • 
.ra.r vermiştir. 

• • 
•• 
U niversitede felsefe tarDıJ kür--

süsü için bu yıl yeniden ge-
tirtilen profesör Aster yann ilk der• 
sini verecektir • 

• • 

H oku.le Fakültesinin dört sene
ye çlkanl.nwııl ka.rannd.all 

sonra, hukukun bir ve H<inei smıflıv 

rmda ne "9ki1de program tatbik edl• 
leceğini Vniverslte rektörlüğü Ma .. 
arif V eki.Jetinden 90rmu~tur • 

• • 

G ümrük Unıurn Müdürü Malı· 
mut Nedim Anka.raya döo .. 

müttttr. • • 

\erinin değişme kabiliyeti, 9 Şubatta 

Fuat Köprülünün Sosyal ilimler ve 
tarih, 16 da Profesör Oberndorf
fer'in Kanser çıbanları ve modern 
kanser araştırmaları, 2 Martta Pro
fesör Schartz'ın Alem ve zamanı, 
9 da Profesör Honig'in Müsbet hu -
kuka göre hak fikrinin manası, 16 da 
Profesör Arndt'm Maddenin yapısı 
hakkında eski ve yeni tasavvurlar, 
23 de Profesör Neumark 'm Vergi 
yükü ve iktısadi hayat, 30 da Profe· 
sör Savard'm Elektronlar bir haki
kattir, 6 Nisanda Profesör Pare
jas'in Krt'aların kayması ve jeoloji, 
13 de Profesör Hirsch'in Hukıftc ve 
hayat, 20 de Profesör lsgershei
mer'in Körlerin dünyası, 24 de Pro
fesör Freundlich'in Kainatın yapısı 

hakkında bugünkü telakki, 4 Mayıs
ta Profesör Cemil Bilsel'in Moskova
dan Montröye mevzulu konferansları 

Diln hava tazyiki 763, sıcaklık en 
çok 18, en az 15 olarak tesbit edil
miştir. Rüzgar lodostan esmiştir. 

Sür'ati saatte 10 kilometredir. 

Memlekette 

kezlerinden alman malilmata göre 

bugün bazı yerlerde yağmur yağa

caktır. Hava umumiyetle bulutlu-

D ahUlye VeklJett Teftiş R~ 
Reisi Tevfik Tallt, şehri~ 

~eJmi~tlr. Bazı tetkikler ya~ 
osnra Ankaraya dönecektir • 

• • 

M emurlann Ddnclte,rln aytılt' 
lan dün verilmiştir • 

._..rw-evr~-----,_, ~ -----------Z4<aJWL.aUM4 ,,,,..,. 
vardır. Memleket dahilindeki rasat mer- dur 
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Mussolini son nutkile Fran
endişeye düşürdü sayı 

KÜÇÜK HARICi 
HABERLER 

Y
unan Başvekili cuma 
günü Qirit adasına 

gidecektir. 
• • 

Paris Gazeteleri 

Bir lngiliz - Fransız Anlaşmasının 
Lüzumunu ileri Sürüyorlar 

Pakize Lutliye 

Askerlik 

Ne Yer? 
Bir ukala filozof demi, ki: 
"- İnsan yemek için ~ a~amaz . 

amak
. • • ~a,.. 

ş ıcın yer,, 
Laftır o. Ben şö~·ıe etraflma balu. 

yorum. Gördüğüm canlı mahlükJa 
içinde yaşamak için yiyene hi~ tes: 
döf etmiyonım. 

Alem hep yemek için ya~ryor. 

Doğnısu da bu. 
Yemedikten sonra ya~amanm ma

nası nedir?. 
Ama ne :)İ~or?. Ora.da rinyet 

muhtelif. 
Bir tanıdık nr, dün ~·anıma geldi. 

O da kurar, kurar, gelir zehirini bana 
döker. 

A
tina Hava Klübl.i Av

rupada bir hava t uru 
hazırlanıaktadır. Nisaııda 
yapılacaktır. 

• • 

A 
ımanyadıı bir tayyare 
sukut ederek 1 O yol-

cu ölmüştür. 

Londra, 2 (Radyo) - Burada siyasi mehafil Sinyor Musaoli
ninin tehdit lisanından ve sözler inin tiddetinden bahsetmekle 
beraber onun uzlatmıya varmak istediğini de itaret etmektedir

. ler. Röyterin Roma muhabirine göre Muaaolini İngiltere ile an
latmak yolunu tutmak istiyor, fakat İngilterenin Akdenizdeki 
kÜçük milletlerle anla-tarak balyaya kartı bir blok teşkilinden 
fÜphe ediyor. ltalyanm kendi kendine sorduğu bir ıual vardır: 
lngilterenin silahlanması kime karşıdır? 

Genç kızlar1mız fikir
lerini söylüyorlar 

Tutturmuş: 

- Ne yeriz? . 
- Ne bileyim ben be birader ... D()o 

dim, susturamadım. O devam ediyor: 
- Eskiden gazetelerde çocuğuın 

ne :resin? diye reklamlar nrch. Ço
cuklar büyüyeli bu ilan ela ortadan 
kalktı. Lakin büyüyen çocuklar ne yJ. 
yorlar? Biliyor musun?. Kimisi da -
yak yi:ror, kimisi zılgıt yi~·or, kimisi 
miras, kimisi ceza, kimisi yağh, ki -

-----------------------1 lNGİLİZ GAZETELER! 
Times bugün yazdığı bir başmak:ı

lede diyor ki: "İtalya acaba kimi teh
dit ediyor ve kimin İtalya. haklarmı 
boğmak istediğini tevehhüm ediyor? 
Her halde bu memleket İngiltere ol· 
masa gerektir . ., 

Küçli~ bir salon. Ortada kırmızı örtülü bir masa, ke
nar.~a ~ır y~zıhane.. Biz masanın etraf mda oturuyoruz. 
ön um uz de ılk sayfası açık bir gazete · .. 

r 

• ... 
.ı -

Asiler Madride kat'i 
hücuma geçiyor 
FRANKO HAZIRLANDI 

Moskova Matbuatı Asilere Karşı 
Şiddetle Neşriyata Başladı 

Londra, 2 (Radyo) - Madrit hükümetinJn mukabil t,a.a.rruzlanndan 
tıonra asiler bugii'n tekrar taarruza geçtiler ve Ma.dridin cenubugarbi ci· 
hetinden ilerıediler. Verilen haberlere göre General Franko son taarnız 
hazırlıklarını tamamlamış bulunuyor ve bütün ordu Ma.drit üzerine yürü-

inek jçin emir bekliyor .• 

Asiler dün de Madriti tayyare ile.-------------
bombardim8Jl ettiler. Madrite göre tahça tarzı hareketlerini mevzuu hah 
hükt'.imet tayyareleri bir hayli faali- seden lzvestiya gazetesi diyor ki: 
yetıer göstermektedir. "Asilerin beynelmilel açık deniz 

Sevil. Madritin yeni bir taanuza yollan üzerindeki bu gibi küstahça 
hazırlanmakta olduğunu ve yeni bir hareketleri, gerek bu hareketlerin, 
••demirkol,, ile yürümek üzere buhuı- gerek mazhar oldukları yar<Iım ve 
duğunu haber veriyor, fakat bunun müsamahanın sulh için ne derece teh 
da ehern.ıniyeti ohnıyacağını ilave e- likeli olduğunu göstermektedir. Asi
diyor • lerin vaziyeti fenalaştıkça her türlü 

meydan okuma hareketine girişecek-
AZANAYA GöRE 

' paris, 2 (A.A.) - Vallaloidden bil
dirildiğine göre, şimdi Barselonda bu· 
ıunan B~~akan ı\~an~nm vaziyeti 
gayrikabilı tahammül bır şekle gir _ 

ıniştir. 
Azana. 'bundan birkaç gün evvel 

Barselondan hareket etmek istemişse 
de anarşistler bu harekete m3.n.i ol-

muşlardır • 
Bu vaziyet karşısında başkan inti-

hara teŞebbils etmiş, fakat gene

ral Ma.squelet başkanın hareketini 
zamanında görerek müdahale etmiş 
ve intihardan vazgeçirmiştir. 

~EMl MüDAfiALE 
Londra, 2 (A.A.) - Çarşaınba gü

nü yapacağı içtimada, ademi müda
hale komitesi, sovyet Rusyanın ls

Panya işlerine doğrudan _doğruya mü
dahale ettiği hakkındaki ltalyan ve 
"ı ~ ... n iddialarına karşı Sovyetler 
tı · tarafından verilen iki nota ile 

.ın •ul olacaktır. 

lvfOSKOVA MATBUATTNDA 
ŞlbDETLl NEŞRIY AT 

Moskova, 2 (A.A.) - Tas ajansı 
lıildiriyor: 

Sovyet gemisini durdurarak araş
tırmlf olan lspanyol asilerinin küs· 

leri tabiidir.,. 

Çimento 
ihtikarı 

lktııat Vekaleti Tedbir 
Almıya Başladı 

Ankara, 2 (A.A.) - Çimento fab

rikaları geçen seneki istihJakin bu 
seneki istihlakinden az olmasını ileri 
sürerek istihsallerine geç başlamış -
lar ve ihtiyaç arttıkça mevcut stok· 
larile ve ihtiyacı karşrlayamamışlar
dır. Fabrikalar istihsalatının karşı· 
lryamadığı ihtiyaç miktarı evvela on 

günlük ve sonra on beş ve nihayet 
20 günlük taahhütlerle teslimata se
bebiyet vermiştir. Bu vaziyet vila
yetlerde fiyatlar üzerinde ihtikar ya
pılmasına da meydan vermiştir. tk
tısat Vekfileti fabrikaların geç istih
salata başlamalarını siddetle muaha· 
ze etmiş ve vilayetl~re bir tamim 
yaparak kanuni mevzuata rağmen 
ihtikara sapılmış olmasının sebeb • 
lerini sormuştur. Vekalet ayrıca ih· 
tikara karşı da tedbirler almıştır. 

Deyli Telgraf gazetesi, sulh taraf
tarlarının başından aşağı bir soğuk 
duş tesirini yaptığını anlatıyor, mese 
lenin bir tahakıküm meselesi olmadı -
ğım, anlaşma meselesi olduğunu söy 
lüyor . 

Morning Post, Mussolininin İngilte
re ile İtalya arasındaki gediği kapa
mak istediğini anlatıyor. 

FRANSIZ GAZETELERİ 

Paris, 2 (Radyo) - Gazeteler Mus 
solininin nutkunu tahlil etmektedir. 
Echo de Paris gazetesine göre, bu 
nutuktan sonra Roma protokolünü im 
za eden devletlerle Küçük Antant a
rasmda konferans yapılması imkan-
sızdır. 

Ayni gazete daha sonra Mussolini, 
"Milletler Cemiyetine "gelebilir,, di
yorsa ne diye bu cemiyetten çekilmi· 

Petit Parisien diyor ki: "Yugos
lavya, Bükreş ve Prağ için, daha sı· 
kı bir tedafüi cephe teşkil etmekten 
başka çare yoktur.,, 

Oeuvre gazetesinin mütaleası şu • 

... --? ..:ı:~ ____ _,_. 

dur: 
"İngiltere ve Fransa demokrasileri 

yanımda sarışın, kumral 
' 

esmer bir çok genç kız var. 
üniversiteli Ege kızlan ve 
hepsi gazetenin ilk sayfa_ 
smdaki bir yazı üstünde mü 
nakaşa ediyorlar. Bir tane-. 
sı: 

_ Ha.yır ,diyor, hayır, ben ka1ının 
asker olmasıııa taraftar değilim. 

Niçin, neden? i 
onun bir arkadaşı ilerden atılıyor: 1 
_Sen hukuktansın Vedia .. ~"'ikrini ı 

müdafaa et bakalım. Neden kadın l 
asker olamazmış? l 

_ Bence hayatta herkes kendi is- • 
tidadının sürüklediği istikamete gi- ~ 
der. Bunun için kadın da kendi:;ine 
tamamiyle aykırı gelen bu mesleğe 
intisap edemez. Mademki tabiat ka
dın ve erkek diye insanları iki kısma 
ayırmıştır, demek onlara da ikı ayrı 
vazife vermiş bulunuyor. Kadının 

vazifesi anne olmaktır. Onun anne 

olması be§eriyet için daha faydalıdır. 
l:11U'UU1(1 l:1:5KCl"UJ\. '-''""" c tJUlılU:töa a.,.. 

kerlik icabı harbe giden kadın, cephe
de kadınlığa has olan birçok meziyet
lerini kaybedecektir. Hassasiy~tini 
şefkatini, kadınlığını, dolayısiyle d~ 
iyi anne olmak vasıflarını.... Belki 
bunlara mukabil cesaret kazanacak
tır. Cesaret kadında aranılan mezi. 
yetlerden biri değildir . 

Cephe gerisinde 
daha sıkı surette birleşmeli, orta ve 
küçük devletlere Cenevre sulh teşkı· 
18.tı hakkında itimat vermelidir., , 

Sosyalist Populaire şöyle diyor: Küçük genç kız yine söze karışı-
"Musolini, şimdiye kadar bu dere· yor: 

ce açık surette her türlü beynelm~e~ - Ooo, maşallah ... maşallah ... Siz, 
hukuku inkar etmemişti. ~ussolını ~r~eklerle her şeyde ayni müs1 vatı 
nin bu nutku, kollektif sulhun orga- ıstiyorsunuz. Fakat iş ölüme gelin
nize edilmesini her zamandan daha ce mesele değişiyor ... O zaman öfüme 
ziyade lüzumlu kılmaktadır.,, onları yalnız yolluyorsunuz. 

ALMANYADA . Fen Fakültesi tıbbi ilimlerden Mü-

Berlin 2 (A.A.} -Almanyanın bil- nıre Sonçağ: 
tün radyo istasyonları B. Mussolini· - Hayır ... diyor, onları ölüme yal
nin Milanodaki nutkunu mükemmel nız ~.ırakmıyoruz. Vatan müdafaası. 
bir surette neşretmişlerdir. Hiç bir na gonderiyoruz. Ben de kadının as. 
ecnebi hükuınet şefi tarafından veri· ker olmasına şiddetle muarızım. Fa
len büyük bir nutuk şimdiye kadar kat yurdumun bize ihtiyacı olursa, 
bu derece ehemmiyetle Alman mille· s~ve .. seve cephe gerisinde her vaıife
tine dinletilmiş değildir. Hiç şüphe- ~1 gormeye hazırım ... Yeni harplerde 
siz ki bunda, birkaç aydanberi Berlin ıs~ c.ephe gerileri vazifelerinin de çok 
ile Roma arasında kurulmakta olan muhını olduğunu hep biliyoruz. Fa
ve Kont Ciano'nun Berlin konuşma· k.a~ kadın ne manen, ne de maddeten 
lan ile s~ahat kesbeden siyasal an- sı.lah kullanabilecek yaradılışta deail
laşmanm ilk tezahürlerini görıııek dır. Eğer kanun çıkar da asker ol~r-
Jazım gelmektedir. sak, ben sıhhiyede çalışmak isterdim. 

PRAGDA HEYECAN ttl Bayaıı Çiçek Güleç hemen söze a-
MACARlSTAN MEMNUN ıyor: 

Budapeşte, 2 (A.A.) _ Macar si- - Doğrusu ben kadının aı:ıker ol-

al h fil
. M madsına tamamı"vlc taraftarım, dı'yor 

yas ma a ı ussolini tarafından ne en k J , 

söylenen nutkun Macaristanı alaka· Tıbb" adın asker olamazmış? 
dar eden kısımları ile bilhassa ıneş· _ ıyeden Belkis Aydmoğlu bu 

gul olmaktadırlar. Bu nutukla Mu· 
solinini!1.senelerdenberi beslediği kn· 
naatlerı ızhar ettiği söylenmekte -
dir. Hiç şüphesiz ki şimdiye kadar 
hiçbir ecnebi devlet adamı Macar 
dileklerine taraftar bir lisan kullan· 
mamış ve bu dileklerin pratik saha
ya. dökülmesine teşebbüs etmemiş -
tir. 

Macaristanm haklı metalibinin ye
rine gelmesi, hakikt bir sulh siyasa
smm gerçekleşmesi için en mühim 
şartlardan biridir. 

YUGOSLAVYA 
Belgrat, 2 (A.A.) - Resmi ma -

hafil Stoyadinoviç'in halihazırda Is· 
tanbulda bulunması dolayısile Du
çe'nin nutku 'hakkında ihtiyatlı ll • 
san kullanmakla beraber Yugoslav-

ya - lta]ya münasebatma dair olan 
fıkra d 1 . . 
. 0 ayısıle memnunıyetlerini 

ızhar eylemektedirlcr. 

PRAGDA HEYECAN 

1
• Prag, 2 (A.A) - Mussolininin Mı
anoda söyl d .•. . e ıgı nutuk burada büyi.ik 
hır heyecan uyandırml'=tır Çe k 
Slovy :. · s e 

a gazetesi diyor ki: 

. "Mussolini Milletler Cemiyeti ve 
milletle?' ara huk h. b' 51 uk müsavatı aley-
~e ır idam hükmü vermiatir uus-

soıın· h ~ · fü 
. ı udutlarrn Macaristan lehine 

tadıl edilmesi lazım geldiğin. .. l 
miştir Do~ d d M ı soy e -

. · gru an ogruya bir sulh 
teklıfi ancak lngiltereye yapılmış -
tır. 

Belkis 
suali şöyle karşılıyor: 

1 

~isi ya,·an ~iyor ye llimi..i ~ .. filırint 
yı~·or .... . 

1 - o_d~ ne?. 
1 - Fikrıni yiyor. Bu en çok besll• 
ı yen gıdadır •. 
1 
; - Sen de yesene? 
ı - Olsa yiyeceğim ama ..• 

1 

B. FELEK 
=====--ı=====-

1 

;1. NASIL YA~IYOR~? l 
! Göğe değecek gibi her Tiirk alın 
: yukarı ... - Behçet Kem 1 TA.~ 
! 2.11.1936 a ' ' 

l
r Tıirk alın... Millet isimi • · ' 
. rak kullanmak tıirkçcde erını sıfat ol .. 
1 manlarda Avrupa dillerin.Yoktu~ .. ~on ~ • 

de kullanılmag-a b 1 d ın tesın ıle bızde 
· .. aş a ı ama d ~ır. !uzumu da yok. "Tur ya ~;gıyo~ 

lırdı, vezin de bozulmazdı k alnı. d.enebı• 
tip hatasıdır.) · (Belkı bır ter• 

Bu müna~ebetle başka bir yanl~unızdaa 
bahsetmek ıs terim. "alman f.l I f 

- Çünkü kadın narin ve nazik ya
~a~ılışta olduğu için bu sert nıeslcğe 
ıntısap edemez... Esasen intisap et
mesi de fiziyolojik bakımdan doğru 
nı>sildir R.sıdın nün.Ye itibariyle er
keklerden çok aşııgıdır. His bakı-

m h 
. . . .' ı oso u raı:ı• 

sız u arrırı, ıngıliz şairi" gibi terkipler• 
d.~· fransızcanın tesiri ile, millet adını kil· 
çuk harfle yazıyoruz. Fransızcada "philo
sophe,, allemand" doğrudur. Çu~kü alle-
m~n.~. sı!attır. Fakat türkçcde Almaa 
şaırı bır sıfat terkibi d • ·ı · · 
ter.!_<ibki (izafet) tir. Millet isiml~~i d~fmaım 
maıus üllc Yll"'dııı de minuskill ~ lt ımıı:ak ııöre bu terkıplu-

u anma dofru değıldir. 
mından ise her cephede onlara faık
tır. 

Ben taraftarım 
Bayan Çiçek Güleç: 

- Oh, diyor, doğ-rusu bu pek iyi.. 
Demek saylav olmak, intihabata isti· 
rak elmek vazifesini verdikleri ~a
~an sesimizi çıkarmıyoruz da asker
lık d.~nince işi münakaşaya dökiiyo
ruz, oyle mi?. Söyle bana, siyasi h:ık· 
larımızdan neden birini alıp ötekini 
bırakalım? 

- Aman, diyor, nahif genç kız, as
ker olmaktansa ... Baksana bana kar
deş .. Bu yapılışta nasıl asker olu
rum. Sen maşallah kuvvetlisin, ken
dine güveniyorsun, hem sen pek ala 
t?pçu olursun ... Topçuya kuvv~tlile

• 
"Keçiniz un· z ·ı 
t 

" ası ı e mektup ,.·· d za a: .on erca 
1. - "Ad koymak" ·ı 11 

manada değildir d" ı c ad takmak" bir 
Ben de· "O • ıyorsunuz. Haklısını:ı 
konmuş;, d ~o~uga Jonann Volfgans acb 
kılmak" r··eım!ştım. Ancak soyadı için "ta-

ıı Lnı kulland · k '" ekseriya birer lak t ım; çun ~.soyadları 
takmak" de k ap ır, bunun ıçın de "ad 

r en ka d t ... · 
ğiştirmcdcn: ''Bir 5 c tıgımız manayı de· 
zaman takılmaz" ~daff!a. ~oyad.ı, dogdui• 
de kanaat geldi mi{ebılırız. Bılmem size 

. 2 - ''Mein nehrin" 
ıle yazıyordu da şa· · ın adını asıl imliaa 

?" .. ırın admı h zuyor cumlcsindeki iki r· ~e akla bo-
z":manlardan olmasına itir ıılın . ayrı ayn 
Yıne haklı.mrz. Fakat b az .. edıyorsunuz. 
yazrları heı gün okumak ~Ü su tunda çıkilQ 
nuyorsanız beni . tfunda bulu • 
lern sıirçmelcri ~ t.ettıp hatalarını ve ka -
mediğimi gö~· bıre~. Y~:'lrS diye kaydet. 
demde "yazıyor uş~~nuzdur. Ben müsved. 
Yorum. Miısvcdd da. dıye >:_azdığımı sanı • 
fakat kabahat" . eyı. aramaga vaktim yolr 
lem sürı;;mesidir~zerıme alabilirim: bir ka: 

rı seçerlermiş .. 
.. Bayan Çiçek Güleç arkadaşının sd- ·-;~-:------._....., ___ :Ah:f:e~:_ 

zu altında kalmıyor: l• · 
. -Yok, diyor, ben t.ıyyareciliği ter- ngiiterede 

cıh ~derim ama, ona da galiba zayıf- A 
~:~.ınceler lazım. Tayyareci sen olur- Ç /ık 

- Ya süvarilik, diye soruyorum, V 

fe:: ~ı;~na değil ... Değil ama, bil· J olcuları 
n:~~· şimd'.ye. kadar asker olmayı hiç Londra, 2 (A.A.) - Gilnesten 
duşunmemıştım. kararnuc 1 ' • . ~ o an çehreleri kendilerini 

Bayan Vedia: guya sıhhatte imiş gibi gösteren ve 

- Doğrusu, diyor, ben asker olur- bayraklarının rengi yağmur ve sair 
sam muhaberede çalışmağı isteıım dolayısiyle uçmuş olan Jarrow "A e 

Bayan Aydınoğlu da onun fikrin~ lık yolcuları .. Londraya gelmişler~·~ 
de: Hayd Parkta toplanmışlardır B" 

- Ben de öyle! diyor. ç~ h.ati.pler'. ~ümayişten maksat .. ı:.: 
Eczacı mektebinden LO.tfiye: gilız ışsızlcnnın sefalet halini .. 
::- Ben eczacıyım, diyor, benim mes ter.rnek olduğunu beyan etm~ıe:~i:~ 

dlegım malüm. Orduda da eczacılık e- ~k?i:~ ........ ---~~~~~;..;;;~:55: 
erim. 
1 

- Evet, dit·or hakk 
smini bilmediğim küçük genç kız . . · J ' ın var Kq 

yine arkadaşlarına takılıyor: hıç bır zaman kanlı bi . · dm zunda tüfek dol r Sa\:aşta omu-
- lyi... lyi, diyor, hepiniz cephe askerlikten baak~aahma~. Bence ka.:iın, 

gerisinde birer iş buldunuz. Buna ba- "' er ışt yağı asker kaçaklığı derler. yerler alabilir. Bir Tü e çok önemli 
boratuvarmda ve a rk kadınını ıa. 

Harp çıkınca en yüksek hii.kimys hukuk sahasının 
Bayan Lütfiye: mekle iftihar edebil~~dalyasmda gör • 
- Neden, kadın asker olamaz. bun- sabrma kim a 

1:ız. ~en kendi he. 
da fiziyolojik mahzur var demek, ka- h" . y tahsıl edıyorum z 
d 

ırlı gazlarla meşgulü · e.-
rn harpten kaçıyor demek olur. Türk g·· b m. Neden b' kad h un aşka milletlerin k ·rı . . ır 
: mı er zaman ve bilhassa son is. dürecek bir terkip veya eşı1 ennı öl· 

~klal. harbinde bunun bo··yt1.e olm ,"dı- t· · on arda · _ 11 " un bir zehir keşfetti - . n lls. 
gını ısbat etmi~lir. Yine bir harp 0 • ı k t gım zaman 
lursa kadın cephe gcrisindn u··s~ · · e e e ve vatana vsıta d 1 nıem 
d'· " Mune tanperverlik borcum n x!ş ık ve va .. 
uşen vazifeyi yapar. ynn. u vuemiş olrna-
mmya üçüncü sınıftan Pakize Ş ev. 

Suat Derviş 



TAN 

~ah.kemelerde 

Hir Kova 
Suyun 
Hıktiyesi 
Suclu mevkiinde, müteaddit defa-

~ 

lar mektupçulukta, kaymakamlıklar-
da bulunmuş bir zat var. Anlattığına 
göre, oturduğu evin orta katır.da.ki 

kiracı kadın sofaya bir kova su dö· 
küyor. Silmesi için kendine söylendi· 
ği zaman: Ben hizmetçi değilim. Su 
dökülürse, ne olur, kendi kendine ku
rur, diye avaz avaz bağırmaya baş· 
lıyor ve o esnada ziyaretine gelen po
lis memuru eniştesine kendisini şi· 
kil.yet ediyor. Memur işe mlldahale 
etmek istiyor. Suçlu: "Bunlar, bir ev 
için olan hadiselerdir, sizin karış
manız doğru ol~asa gerek,, şeklinde 
işi kapatmak isterken, odasında ders 
çalışan (15} yaşındaki oğlu çıkıyor, 

babası: 

- Geçen seen sınıfta döndün. Bu 
sene de dönersen, seni ahıra bağlrya
cağım artık. Gir içeriye, dersinin ba
şına! diye çocuğunu paylıyor. S'l! vak' 
asından muğber olan kiracı ve eniş
tesi bu ihtarı; resmi memuru 1ıay
vanlıkla tavsif, telakki ederek mah
kemeye müracaat ediyorlar. 

Suçlu, böyle hakaret yapacak ka
rakterdA:! olmadığına dair oturduğu 

mahallenin komiserini şahit göster
di: 

.,Siz Bilmezseniz, Ben Bu yaşta 
Yaşımı Nasıl Hesaplarım?,, 
H akim, soruyor: 

-Yaşın kaç? 
- Ben ne bilirim. Sultan Hamit tahta çıktığı zaman 

28, 29 yaşındamıydım, neydim .. Burası hükumet... Siz 
hesap bilmezseniz, ben bu yaşımda nasıl hesaplıyayım! 

- Peki şimdi yaşını ne yazalım? 
- Ne istersen onu yaz. 
-Evli misin? 1 
- Evliyim zahir. Çocuk-lA J 1 k y • 

!arım da vardı. Fakat birisi-! Y 1 eri ne 
ni harpte gavurlar kesti. v · ı K f 

Yanındaki suçlu iskemle- eri en a lr 
sinde oturan ama oğlu Me- Genç bir delikanlı, ayda 10 lira üc
ci t lafa karıştı: retle bir Ermeni ailesinin çiftliğinde 

- Anakın .. Sekıen be' yaşım- 6 ay çobanlık ediyor, fakat, 10 p lra 
dayım, diyor vesselam. alamıyor. Çiftlik sahibine, artık mem 

Sultanahmet ıulh üçüncü ce- leketine dönmek istediğini, parasını 
vermelerini söyleyince, kendiue bu 

za hakimi lhıa.n Mecide ihtar et. para mukabilinde: "Al, üstüne bin de 
ti: git!,, diye bir katır gösteriliyor. O da 

- Yo ... Burası kahvehane de- katırı alıp yola çıkıyor. 
ğil. Ben 1-0rmayınca sen söyliye
mezıin. 
Yaşlı kadın, başına bir keçe külah 

geçirmiş ve üstüne de birkaç yaşmak 
örttükten sonra alnını bir siyah çem
btrle boğmuş, srrtmda eski bir erkek 
paltosu. ayağında da bir erkek ıskar
pmı var. 

İkide birde kapının önüne çıkmak 

Borcunu çabuk ödemek Lutfunu 
gösteren malsahibi, yaptığı bu iyi
likten yine pek çabuk vazgeçerek. 
"elli lira değerinde bir katırınu ça.ldı, 
kaçtı,, diye adam{!ağızı çiftHk mm· 
takasının jandarmaları vasıtasiyle 
arattırmaya başlıyor. 

Bir nar kurbanı daha 
Soma - Bir tane nar için kom

şusu Mahmut tarafından öldürülen 
Mehmet Reşat Körpenin gene Mah· 
mut tarafından yaralanan zevcesi 
Vecihe de ölmüştür • 

YENİ NEŞRİYAT 

Polis ve jaındarmanın 
teknik bilgileri• 

İçişleri Bakanlığı seferberlik direk
törlüğü şefi ve sabık Istanbul polis 
okulu parmak izi öğretmeni D. Okça
bol tarafından, bu nam altında bir e
ser neşredilmiştir. "Polis ve jandar
ma teknik bilgileri,, bu sahada bizde 
çıkan eserlerin ilkidir. 

İspanyada neler oluyor? 
Gazetelerde her gün merakla takip 

ettiğiniz Ispanya hadiselerinin içyü
zünü anlamak için Hasan Alinin 
"I spanyada neler oluyor,, admcla ye-
ni çıkan kitabını okuyunuz. Bu kitap 
İspanyada siyasi kavgaları, bugünkü 
isyanın hakiki mahiyetini vermekte
dir. Fiyatı 30 kuruştur. 

HUKUK GAZETESİ 
Cevat Hakkı Ozbey tarafmclun üç 

senedenberi türkçe ve fransızca ola

rak neşredilmekte olan Hukuk gaze
tesinin ikinci cilt on altıncı nüshası 
intisar etmiştir. Bu nüshada f>rnfe

sö:r Erzurum Saylavı Saim Ali Dilı!m

re'nin adli tıbba, eski Adliye Bal<::ını 

lzmir Saylavı Profesör Mahmut Esat 
Bozkurt'un jüri meselesine, tıbbr adli 
genel direktörü Naci Tekin'in adli ke
şiflerine, Cevat Hakkı Ozbeyin ceza 
ht.ıkukuna ait makeleleri ve otü.:lleri-

Erbaadaki 
Kimsesiz 
Çocuklar 

Erbaa, (Hususi muhabirimizden) 
Senelik geliri iki bin lirayı aşrnıyan 

Himayei Etfal Cemiyetinin Erbaa 
şubesi, iyi çalışmaktadır. Şubenin fa. 
kir ve kimsesiz çocuklar için pansi
yonu, yemek ve okuma salonları ih
tiyacı karşılıyacak şekildedir. E ski 
Yeşilırmak mektebi binasının da Hi
mayei Etfale devri kararlaştırılmış -
tır. 

Resmini gönderdiğim 25 anasız. 

babasız yavru Himayei Etfalin şef -
katli eli sayesinde yaşıyor. Resimde 
arkada görülenler, Himayei Etfalin 
çalışkan idarecilerinden Behçet, Sa
mi ve Bedrettindir. 

Kısa kollu elbise giyiyor 
diye öldürmüş 

Serik - "Nebiler,, köyünde feci 

bir cinayet işlenilmiştir. Ahmet Ça-

vuş oğullanndan Ismail oğlu ME'hrne

din, anası, ayrı olan on beş yaşındaki 
Dudu isimli kızkardeşi, evlatlık ola
rak birisinin yanında bulunduğu Js
tanbuldan "Nebiler,, köyüne gelmiş
tir. Dudunun kısa kollu elbise!erle 
köyde dolaşması Mehmedin hoşuna 

gitmemiş, böyle elbise giymemesini 
söylemişse de dinletememiştir. 

Buna kızan Mehmet, sopa ile ba-
şına vurarak kafasını ezmek suretiy
le Duduyu öldürmüştür. Mehmet ya
kalanmıştır. 
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lıtanbul nüfuı müdürü 
tekaüt oldu 

İstanbul Vilayeti nüfus m 

Hilmi, devlet hizmetinde müd 

doldurduğundan, isteği üzerine 

üt edilmiştir. !stanbula da eski 
sa polis müdürü Faik tayin ed· 
tir. Vilayet nüfus başkatibi T 
de Çanakkale nüfus müdürlü ... 
yin olunmuştur. 

.. YILDIZ 
Sinemasında 

Yarınki Çar,amba akşa 

BOYOK GALA 
Müsameresi 

Dünyanın en güzel sesli 
güzel kadını "Bir aşk ge 
si,, filminin eşsiz bülbülü 

GRACE 
MOORE 

en son yarattığı yüksek bir 
ihtişam ve musiki harikası o 

- Bu iş, diyordu, başıma haylaz istiyor ve muhakeme esnasında :nü-

Çobanı arıyan jandarmalar, yollar· 
da. başıboş gezen katırı buluyorlar, 
bir gün sonra da katırını arayan ço
ban: oğlumun yüzünden geldi. başire yalvarıyor: 

Muhakemenin devamı, evrak tet· - Ben tasla çocuk kapının önünde - Ben de, diyor, katırı arıyordum, 

le, Profesör Mustafa Reşit B~lgesa- ı ·· ·-- ··- ~ 
yın, Şurayı Devlet azasından Cudinin Askerlik işleri 
yazılan vardır. 

'----~----------------------

Margaril 
FiLMiNDE kik edilmek üzere, başka bir güne bı- kaldı, evin kapısını açık bıraktılar. kaçmıştı. 

rakıldı. Reis sordu. 
Şimdi tastan taraktan olacağız. Brra-

- Sen onu çalmadın mı? .. 
kıver de şurdan yavaşça gideyim. 
Davacı eski icra memurlarından Ta - Hayır, işliyen (60} lira aylığ~ına 

karşılık alclım. 

Davacının ve suçlunun iddiaları bi
bah saat yedide Tarığın evinin arka- ribirine muhalif olduğundan, dosya-
sındaki bir bodruma inmiş. Tarık, o- nın tetkiki için muhakemenin deva-

rıktı. Siirtli ihtiyar Mahbube, dün sa-

ŞEHiR TIY ATRosr 
DRAM KISMI 
Bugün 20,30 da 

.6..YAK TAKIM 
ARASINDA 
KOLTUKLAR: 50, .lı ., 

Bütün Bir Mahal
leyi Yakmak 
isteyen Kadın 

Mayısın beşinci gecesi Fındıklı ma
hallesinin bekçisi Rıfat gece yarısın
dc.n sonra Haticenin c:atısı pnürıie e
li kundaklı bir kadın yakaladı: Mus-

rada ne yapacağını sorunca da gaza- mı başka bir güne bırakıldı. ~~11111 '1!1111!1111; ha gelmiş ve sövmüş, saymış. Bunu Üç mahkfun tahliye edildi ~l\ 11 

işiten oğlu ar.ia Mecit te bu hakarete 9 numaralı ihtisa.s mahkemesi t"S· MC!lllı ... ~1 

iştirak etm1f• ~~t;~µ~a~ö~~-~~f;.I .:.. rar. ve ePı&m klllla'llnıayı iti a h•n-."""=~ 

!5EHIR TiYATROSU 
OPERET KISMI 
Yarın · 20 .30 da 
MASKARA 

..14. ele 

tafa kızı Necmiye .. 
Cebinde gazlı bezler, kağıtlar, çıra· 

lar bulunan bu kadın bekçiye haykı

rıyordu: 

- Bu mahalleyi baştanbaşa yaka
cağım. Çünkü hepsi de bana fena laf 
söylediler. Hele bu Hatice yok mu ... 
Onu diri diri yakacağım. 

Hadiseden birkaç gün evvel o ci
varda iki ev de yanmıştı. Necmiye 
merkezde: 

- O evleri de ben yaktım. Çünkü 
imamın oğlu bana takılıyordu. Beni 
rezil etti, sokaklarda bıraktı. 

karakolda bile devam etmiş.. getirdikleri içm tıamıt oğlu Hacı ve 
Mahkeme, şahitleri dinledi. Yaşlı diğer adiyle Tevfiği, Kirkor oğlu SJ

Mahbube bir aralık yanında oturan robu ve Hüseyin oğlu Kazımı ikiser 
Tarığın omuzundan kartal gibi yaka- ay hapse ve dokuz ay da akıl ha.sta
ladı ve kafasına bir yumruk vura- nesinde nezaret altında bulundurma-
rak: ya mhkum etmişti. 1 

- Ha Tanrıdan dilerim. S~n de Zehirli maddeleri itiyat edinen bu 
benim oğlum gibi ol... Bizi yakıyor- üc; suçlu altışar ay hastanede kal
sun. dedi. mak suretiyle tabii ve sıhhi halleri 

Hakim, sulh teklif etti. Davacı ka· avdet ettiği için dün müddeiumumi
bul etmedi. Ve Mahbubenin evindeki Hğe gönderilmişlerdir. Kendilerı ser. 
nüfus kağıdının getirtilmesi içm mu- vest bırakılmışlardır. 1 
hakeemyi saat on yedi buçuğa btrak-

Adliye sarayı hazırlıkları 
tı. Suçlular davacının elini öptüler, 
yalvardılar ve o da mahkemede d:ı.- Umumi hapishane yerinde yapıla
vasmdan vazgeçti. Hakim, Tarığı 600 cak Adliye Sarayı için hazırlıklar iler 
kuruş mahkeme masrafı vermeye !emiştir. Yerlerin tesbitine ve planı
:aecbur tuttu. nın tanzimine memur edilen Nafia 

.ı" oou r a ı n.1 ~ c ı n: 

TAN 
').80NE. VE iLAN ŞARTLAR ı 

rürktY• Oışar 
•<:İD IÇID 

Bir ayhlr . • • . l 50 
3 . • • 4 - 8 -
& . • . '1 50 l4 -
' nlhlr ,. - 28 -

ilin ıçtn llinuhlı $trlı:etlerme aıu 
.:ı1.aat edılmehdir 

Kücülr ılllnlaı dntrudan dntruv,. 
i;ıremızce •lmabılir 

K üçüh illnlarm 5 eatırlıtl bıı 
ıetalık 30 lı:urustur 5 1atırdan fu 
:ısı ic:in utn bıı9ma 5 lrurus almn 
Rir defadan fula ıç10 'ekQmlar 
11~ 10 kurue ın"inllr 
~""f1 ""'rT•rıtc ..,;t~~"'t·u ( "'nnı~0,, , 

Dün ağır ceza mahkemesinde bu 
dava neticelendirildi. Tıbbıadli mü
essesesinden gelen rapor; Necmiye
nin aklında, cezasını eksiltecek hafif. 
Ek bulunduğu bildiriliyordu. MiiJde
iumumi Muhlis, bu hafifletici SE'bep 
nazarı itibara alınarak cezalandml-

masını istedi. Avukatı müdafa:ı3mı 
yaptı. Mahkeme bugün kararını bil
direcektir. 

mühendisi dün müddeiumumi Hik
met Onatla temas etmiş ve istı -ulak 
edilecek yerler hakkında kendi.sınden ] malumat almıştır . , ____________ _, 

Celil Mahir, başrnı salladı: 
- Biliyorum. Sonra, geçinemedi

ler ... Yarı ece G s 1 
Yaşlı kadın, ellerini dizlerine koy-

No. 85 • Mahrrıut Y ESAJ-ll muştu: 
- Geçinemediler ... Ayrılmaya ka-

- Olür... ta? rar verdiler... lclal Hanım, kalktı, 
Mevlut, boynunu bUkmtlştU: Yaşlı kadın, kapıyı açmaya gide- bize geldi... Hatta önce, Bilal Bey 
_Bu, kısmete bakar. ceği zaman ocağın üzerinden indir • de bizdeydi. Akşamdan oturdular, 
Bilal içini çekti: diği tencereyi tekrar ateşe vuruyor- içmeye başladılar ... Gece yansı, kalk 
_ Dayanmak ta şarttır. Adamın, du: tıla.r, sokağa çıktılar ... Hava, bugün-

varatılışında da olmalı. - Bir haftadan fazla oluyor. künden berbattı ... O yağmurda, so • 
- 19 - Celil Mahir, gözlerini kırptı: ğukta, İclal Hanım, fena üşümüş o-

Celil Mahir, kapıyı açan Sabaha- - Ben, daha dün duydum. Hasta· lacak ... Eve döndükleri zaman, ak -
tin annesine, yavaşça sordu: lığı çok mu ağır? sırıp duruyordu. 

_ İclal Hanım, nasıl? Sabahatin anası, ocak başından - Demek, evine gitmedi, sizde 

Yaşlı kadın, genç adama yol ver· ayrılmıştı. bir iskemle çekti, Celil kaldı ... 
mek için bir adım gerilemişti; yü· Mahirin yanma oturdu; söylerken, Yaşlı kadın, halsiz halsiz güldü: 
zünü buruşturdu, hıçkırarak: arada bir hıçkırıyordu: - Eve nasıl gitsin? Geldikleri za-

- Hasta! dedi. - !ki gündür, çok ağırlaştı •.. Sat man, sabahın beşi mi, altısı mı, ne 
_ Evde, kimler var? lıcan olmu:ji galiba... idi? O gün, akşam üstü kalktı ama; 
Sabahatin anası, tekrar hıçkırdı: - Doktor geldi mi? kırgınlığım var! diyordu. O gece ele 
- Kimse yok ... Mevlütla Sabahat, - Dün, bir doktor geldi... içtiler ... 

erkenden çıktılar. Eğildi, kimse var mı gibi etrafına Celil Mahir, gülümsedi: 
Celil Mahir, ayaklarmm ucuna ba- bakındıktan sonra, sesini kıstı: - Gece yarısı, tekrar sokağa çık· 

sarak yürüdü; yaşlı kadın, onu, ko- - Ahbap bir doktormuş ... Doğru- tılar mı? 
lı.uıdan çekti: sunu isterseniz, benim gözilm tutma- - Çıkmak istediler... Niyetler1 

Kuyucaklı 
Yusuf 

Yüzde Ytiz memleket ro~r 

Yazan: Sabahattin Ali 
Cüzel ve orijinal hikayele

riyle tanınmış olan Sabahat
tin Ali, TAN için: 

KUYUCAKLI 
YUSUF 

adında bir roman yazdı. 
Anadoluyu bütün güzellik

leri ve kusurları, Anadolu 
halkını bütün iyi ve fena ta
raflariyle veren bu romanın 
benzeri edebiyatımızda mev
cut değildir. 

Çok heyecanlı bir vak'a, 
kuvvetli görülmüş bir tabia
tin ve nüfuzla tahlil edilen 
karakterlerin arasında karile
ri sUrükliyecektir. 

Emekli binb~ı ve yüzba,ılar 
Üsküdar As. Şubesinden: 

Şubeler münhalatında istihdam e
dilmek üzere rütbesi muhassasatı ile 
Cücretli değil) emekli binbaşı ve yüz
başılardan alınacaktır. Usküdar Şu
besinde kayıtlı bulunan emekli binba
şı ve yüzbaşılardan isteklilerin he -
men Şubeye müracaat eylemeleri. 

Rigoletto'yu, La Bohem 
son iki perdesini Ye yüksek 
pertuvarının en güzide p 
!arını taganni edecektir. 

Zengin, ihtişamlı ve çok h. 
bir aşk filmi. Yerlerinizi e 
den temin ediniz. 

Fiyatlarda zam yoktur 

.,. hahi sesi bütün artistik alemde akisler bırakan ismi bir 
alkir •ibi tesir eden : 

RlLHAKU l f\U)j,t..1'{ ın ou sene yaptıgı oırn.:ın. wıu . . 

VIY ANA ... SENl SEVİYORUM 
(WIEN ... WIEN nur DU Al.TEiN) 

Gelecek perşembe ak- S A R A 
şamından itibaren Sinemasında 

(Wien ... Wien .. nurdu Alleüı) valsinden ilham alan BİR MUS 
PIRLANTASI. Bu film fransızca olmakla beraber RİCHARD T 

~-••• BER filmde aslındaki bütün eserleri söylemektedir. 

Umumi Harpte Olmuş ve ı aşanmış Hadise 

CASUSl.A 
Karsı - Karsıya 

- ----
- Dahi Celil Bey; kim arayıp kim 

soracak? 
Celil M:ahir, yerinden kalkmıştı: 
_ Hastayı görebilir miyim? 

Yaşlı kadın, dudaklarını büzerek 
bakıyordu: 

- Bilmem ki... Dalgın yatıyor ... 
Temin, sütünü vermek için odaya 
girdimdi, uyuyordu ... 

Celil Mahir, paltosunun yakasını 
kaldırdı: 

- Uyandırmıyalrm... Ben, tekrar 
gelirim ... 

Omuzlarında ağır bir yük varmış 
gibi iki büklüm olmuştu, apartman
dan çıktı. 

Söylediği gibi tekrar uğrıyacak 

mıydı? .. lclalin hasta olduğunu dün, 
tesadüf en duymuştu; fakat "ağır -
!aştığını" bilmiyordu. Onun hatırını 
sormak istemişti. 

!clal, Sun'ullahla "mahkemelik'' 
olduktan sonra, Celil Mahir, "hatır 

gözetmek,, i, kendisine bir vazife bi
liyordu: 

- Tekrar uğrarım ..• 

••• 

hayra yormamıştı: 
- Evet... Dün de uğramış 

- Kayınvalide söyledi ... 

- !clfil Hanım nasıl? 
Mevlut, içini çekti: 

- Sizlere ömür ... 
Celil Mahir, yerinden 

- Ne diyorsun? 
MevlUt, başım eğdi: 
- Bu sabah, otomobille e · 

türdilk ... Vasiyeti öyleydi... S 
orada... Şimdi, ben de gidiyo 

Döndü, kapıcı: 
- lşte böyle... Bizi soran c 

meseleyi anlatırsın! 
Dedi ve Celil Mahirin koluıı 

di; yürürlerken, anlatıyordu: 

- Biraz iyiliğe yüz tutsa, 
götürecektik... Dün akşam, p~ 
ğırlaştı... Gece, hep başucunda 
Kapıcıyı bir doktora göndE 
Doktor gelinceye kadar, zaval 
nefesini verdi ..• 

Celil Mahir, bir fey söylemi 
Mevlftt kendi kendine söylen 

tekrar ediyordu: 

- tclal Hanım uyuyor ..• Benim de dı, Celil Bey... vardı ... Gel gelelim, !clal Hanımın, 
bir işim var. Mutfağa gelin... Celil Mahir, "işin dedikodu tarafı- biç hali yoktu ... Hasta olduğunu, o _ Kim soracak? lcl8.I Hanımın, Ertesi gün, Celil Mahir, apartma-

Celil Mahir, üşümüştü. Yaşlı ka- na" aldırış etmiyordu: zaman anladım ... Ertesi sabah, ya • nm alt kapısında, kapıcı ile konuşan 

- öldüğü zaman, tam gecı 
sı idi... Eskiden, bize; haydi 
tar, eğlenelim, gece yansı old1 
di. Son nefesini verdiği za.ma 
gece yarısı idi ... 

gu"nlerce eve uğramadığına alışmış- M !Ad ·· d" 
dmla birlikte mutfağa girmişti. Kö- - Ne zaman? Nasıl hastalandı? taktan kalkamadı. lşte yatış, o, ya- ev u u gor u. 
mür kokusuna aldırış etmedi, hasır- Yaşlı kadın, doğruldu, sırtını is- tış... tardır artık... Daha Celil Mahir sormadan Mev· 
tarı dökülmüş bir iskemlenin kena- kemleye dayadı, hıçkırdı: Celil Mahir, düşünüyordu: - Peki, hastalığını duyan arka • liıt; bozuk bir yüzle: 
maa ilişti: - lclil Hanımın Sun'ullah Beyle - tclfil Hanımın evinden gelip so- daşlar da gelmediler mi? - Bize mi geliyordun? dedi. 

~~~~~~-·· ........ ~-------~~---"--L--'.-.--.--LU-~~~ ........ -----L--...._~~~--~~~~~----~~1~d-~-~-~- __,-,~~~-~--~-.a..-.· -·-...__~..._ ........ _ ,,..-u.J 1L-:L-L-~..ı.....~ı-.-
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde. fikirde, 

herfeyde teıniz, dürüıt, ıamimi 
olmak, kariin gazeteıi olmaya 

çabtmaktır. 

jGünün Meseleleri 1 

Toprak meselesi 
Atatürk her yıl Büyük Millet M~ 

lislnln açılışında hükü!11ete, meclıse 
\'e millete gideceği yolu çizer. Ona 
bir yd l!:lnde yapılması ı~m~eleu 
~Jer hakkında direktif verır. lUıll~t, 
meclis ,·e hükUnıet bu dlrekt!f dahı -
linde elele \'erert"k işaret ~ılen .. ~·oJ 
Uıerlnde ınuvaffakı.) ete dogru yurur. 

Atatürkün bu defa ,•erdiği direktif· 
)er içinde en mühimnıl toprak mesele
ıine temas eden :ıasınıdır. 

Kültür endlistri, lktısat, müdafaa 
f~er:lnde ' memleket eskiden aJdığı 
hızla gidiyor. Fakat toprak mesele -
sine esash ~kilde ilk defa temas edi
liyor. F1h·aki e\'velce kö~ k~unu çı· 
kanlnuf bazı yerlerde koylülere ara
zi dağıtıİ.wştır. Fakat bunlar kö) liJ 
ve toprak meselesini kökünden hal · 
ledecek tedbirler dt>ğildir. Atatürk 
llk defa olarak bu meseleye işaret e· 
diyor ve "her çiftı;i ailesini gec;indl • 
rebilecek miktarda toprağa mutlaka 
&ahip olmalıdır.,, diyorlar • 

Bu direktif memlekette toprak ve 
köylü meselesinin, endüstri işi gihl, 
iktısat işi gibi, esaslı bir şeklide tet-
kik ''e hallini müstelzimdir • 

Her kôylünlin kendi istihsal ,·ası -
t:aıanna sahip olması Türkiye l!;ln 
mühim bir meseledir. Çünkü Tilrkiye
nln Urtı&adi meselesi köy ,.e köyHi 
meaeles.ldir. Nüfusun ekseriyetlnl 
köylü tıeşkiJ ettiği için onun derdi, 

memleketin derdi sayılır. 
Köylünün istihsal nsıtalarma sa

hip olması demek, esaretten, ırgat • 
lıktan kölelikten kurtulması, lktısadi 
lstiklalİııl kazanması demektir. Bu 
sebeple At.atürkün hu husustaki di -

rektifleri 111ernleketin en mühim bir 
derdhıi )Jalle: lzm~ ...ı-1~.. = 

• • 

Kızlarımız asker olacak 
Ankara.dan verilen bir habere ~öre, 

kıztanmızm askerlik yapması işi nl -
ha,·et ciddi bir safhaya glrl~·or ve bu 
hu~mıta bir kanun haz1rlanryor. 

Dünyada kadınlann ukerlik yap
tığı biricik memleket S«wyet Rus~·a • 
dır. Burada kadından asker, kadın -
dan ahit, hatta kumandan varılır. 
So''Yet Rusya. a.c;kflrlik işinde kadınla 
erkek arasmda bir fark bulunmadı -
fnu lsbat et.mit bir memlekettir. 

A v:rupa mllletlerl i~de, İngilt~re 
•e Amerika gibi demokl'Ulntn en ileri 
gittiği yerlerde bile, kadınla erkeğin 
mUsavlllğl, tamamen kabul edilme • 
m~tlr. Bunlarda bUe meslekler \'ardır 
ki kadınlara Yasak edilmiştir. Vtne 
bu memleketlerde il hayatında ku
dınla erkeğe yapılan muamele blrlhi -
rlnden ayrıdır. Bu sebepledir ki kapi
talist menıleketler kadının asker ol
masını da pek makul bulmamıştır. 

Halbuki Sovyet Rusya, yurttat;'lan 
arasoıda clnsl~·et farkı tanımaz. Ka
dınla erkeği her sahada milsui ta
nır, bunun için de onu askerlik mes _ 
!eğinden uzakiaştmnanuıtır • 

Bununla beraber kadmm en ziya -

de hangi rrıe81ekte inkişaf fldebllecP.~ 
ıtıeselesl henllz halledlhnenıl~tlr. Bu

llu şimdiki halde hayat kendUl~nder. 
haııetnıektedlr· Eskiden kadına ya -
lo uramadığnnız bir çok işlerde onu 
eriek'e onıuıonıuza Tekabet eder gö
liiyo~ "fann onu asker görmekte 

bizim için tabii olablllr • 

Suıığırlık belediyesinin 
bir muvaff alay eti 

Susığırlık belediyesi.. s~k!z sene 
evvel, bir Fransız olrket1 le mukavele 
yaparak Çayllk suyJnU Ka~ab:ıy& 
getırtmişti. MukaveJcn•a ~~kkile tal· 
1-ık edilmemiş olması yüzunden çı
kan bir ihtilaf Uzeriuc, şu k~t 'ddia 
tylecııği 70 bin lira aıa ;ak l"in be.le· 
d!yeniıı emvaline 50 bin liralık har.iz 
koymuştu. Şlmdi bc\cıfye ile şirket 
UYlJ§muşlardır. Belediye şirkete her 
Yıl 1370 lira ödemek ve faiz verme
ınek ~uretile 11 bın ıira teJ )e ede
""ktir, Şirket, beledıve emvaline koy 
••ığu haczi kaldırnu;~ır. 

TAN 

Kırk Milyon 
Rey Veriyor 

Amerikalı fı~~rt 
• 

Yazan: O. Rıza Dopruı 

B ugün kırk milyon 
Amerikalı y e n i 

Cümhurreisi seçimine iş
tirak ederek reylerini ve
recek ve neticede onu
müzdeki dört yıl için A
merikada Cümhur Baş
kanlığının kimin tarafın
dan deruhte edileceği an-
laşılacaktır. .. 

Seçim ıavatı geçen dort yıl 
zarfında Cümhurreiıliği ya
pan F ranklin Rooıvelt ile 

Cümhuriyet Partiıinin namze

di olan Alfred Landon arasın· 

da vuku buldu. 
Savaş 0 kadar şiddetli oldu ki, 

hiç bir kimse neticesi hakkında 
peşinden kat'i bir tahminde . bulun
mak cesaretini gösteremedı. Bu· 
nunla beraber bitaraf müşaJıitle· 
rin mUtalcası. Ruzveltin, Şark iil
kelerinde sevilmemek ve "hüyük 
iş,. sahipleri tarafından ist~nme· 
mekle beraber, kuvvetsiz bir ek· 
seriyetle yeniden seç~lc<:cği n:erke
zindcdir. 

A
ltı ay önceye kadar Ruzvel
tin yeniden seçileceği. kat'i 

bir hakikatti, fakat altı aydanberi 
ortaya "yeni bir sima,, a:ıyılan 
yeni şahsiyet çıktı. Ve ou şah
siyet efkarı umumiyeye çok i~i 
idare edilen bir propaganda ile ta-

Seçim hazırlıklanna ait intıba
lar: Yukarda Rozvelt, afağıda 

Landon seçim propagandası 
yapıyorlar. 

Memleket Ruzvelti istiyor mu, 
istemiyor mu? BugUn ylpılaı:ak o
lan seçim. bu suale cevap verecek-

Ya Ruzveltin dinamik şahsiyeti, 
hasımlarının qeri ve yahut ta 

RuzvelUn tekrar seçilmesi ye
nileşme programının devamı de
mektir. Buna mukabil Landonun 
kazanması. daha muhafazakii.ra
ne bir hattı hareketin takip edile
ceğini anlatır. 

Bu suretle Amerika i'.<i şık ö
nünde bulunuyor: biri geçetı 150 
senelik köhne hükflmet tarzın..ı d()ıı 
mek. ikincisi: milletin bütün kuv
\'etlerini temerküz ~tiren. fertleri 
toplu bir haJde çalıştıran yenı ha
rekette devam etmek .. 

Bu iki cereyanın blrhıcisini 
Landon. ikincisini Ruzvelt 

temsil ettiğine göre. bugün ııctice 
verecek olan B\VRŞ, ya Ruzvelt 
aleyhtarhğınm, veya Ruzvelt ~eyh
tarlığının galebe çalması ile bite-
cek ve bu suretle ya Ruzveltın 
şahsiyeti parlıyacak veya sonecek
tir. 

Son günlerde iki taraf ta Ne\•. 

muhaf azakô.r 
zihnıgeti f(alebe 

çalacaktır 
~·or~ ülkesinde mücadele ediyor ve 
ıkisı de Nevyorku kazanmak ir.in 
uğraşıyorlar. Sebebi; Nevyork~ın 
seçım mücadelesindeki hakinı va
ziyetidir. 

l<"'akat mucadcle sırasında Nev
yorkun hangı tarafa rey vermc•si
nin kuvvetle muhtemel olduğu an
laşılmadı. Düne kadar iki t<ıraf ta 
bu ülkeyi kazandıklarını iddia edi
yorlardJ. 

Şimdiye kadar yapılan seçim
lerin birinde de Nevyorku 

kayucden bir namzet, cUmhur re. 
isliğine gelememişti. Bu kaıdenin 
bir tek istisnası, meşhur Mister 
Vilsondur. 

Vilson 1916 da yapılan seçimde 
Nevyorku kaybettiği halde cUmhur 
reisliğine gelmişti. Halbuki Ruz
''cltin cüınhur başkanlığına yeni
den seçilmesi için Nevyorku kazan 
ması da icap etmektedir. 

Müşahitlere göre: Ruzvelt Nev
yorku kazanmış bulunmaktadır. 

O halde Ruzvelte seçimi kazan
mış nazariyle bakmak mUmkUndUr. 

BUtün bu tahminata son verecek 
hadise bugUn cereyan edeceğl ve 
k~rk milyon rey sahibi bugun reyi
m vereceği için bu muazzam sava
şın kat'i neticesini beklemek ve 
öğrenmek lfızım geliyor. 

nıtıldı. Gerçi bu yeni şahsiyE:ıt süz 
söylemeyi beceremiyor, şahsıyetın· 
de kuvvet ve cazibe bulunmadığı, 
hatta bilyük milli işlerde terrübc· 
sizliği göze çarpıyordu. Fakat bil· 

OKUYUCU MEKTUPLARI' 
: . . ...... •' .. · .... ··..... : .·· . . 

.• i . . . • • . 

tün bu k ur •· uıli. ;a+..:::~="'~~~ 
.. ..,!'"" '1C uı L~li5 unış, onu efka· E 
n umumıyeye takdim edenler. ba- n ver 
sit, fakat çalışkan, normal d'.ışü
nilçlil, 9orcfli bir ndnm oıfatiylc t.n· 
nıtmakla ehemmiyet vermişlerdi. 
Bu adam, Kansas Valisi Misteı 

Paşanın Yaverı Mümtaz Türktür! 

Landondur. 
Bugün Amerikada Ruzvelti sev-

miyenlerin hepsi de on un etrafında 
toplanmış bulunuyorlar. 

Mister Landonu efkfln umumi
ycye bu şekilde takdim edt!nter, 
Mister Ruzveltin esrarengiz bir a
dam, istikrarsız bir şef, bir opor
tonist, temel yasa düşmanı: gay
ri meşru vasıtalarla kongreye ve 
yüksek mahkemeye hakim ol;n ık 
düşünceledni mütemadiyen değiş· 
tirerek halkı kandırmak ve peşin
den sürüklemek istiyen bir mace
racı diye tasvir ediyorlardı. 

Izmitte Istiklal caddesinde d rıva ve· 
kili Avni oğlu Azmi imzasiyl• ıdığı· 
mız bir mektupta deniliyo: kı 

Kaymakam .Mümtazın ölünıiı mü
nasebetiyle gazetenizde çıkan yazı· 
yı okudum. Süvari kaymakamlığın· 
dan mütekait Ahmet Mümtaz, benım 
bıı.bamın öz biraderi ve benim de oz 
amcamdır. Yazınızın bir yerinde, 
kendisinin Çerkez olduğunu yazıyor· 
sunuz. Halbuki, bu yanlıştır. Biz, a
baanced lzmitJiyiz ve öz Türküz. lz. 
mit fatihlerinden olduğu söylenen 
Gazi Hüseyin babanın 20 nci evladı · 
yız. Eğer, Gazi Hüseyin Baba tari-
hen Çerkez ise, bizim de Çerkez ol· 
mamız icap eder. 

Merhum amcam Mümtazın ailesı 
Çerkezdir. Kendisi mektepten çıktı· 
ğı zaman Rumeline gönderildi. ıra· 
da hayvana gUzel -bindiği için arka
daşlan kendisine Çerkez Mümtaz der· 
!ermiş! İşte Çerkezlik bundan galet· 
tir. Bilvesile hürmetlerimi sune.run ... 

o n e bır kangran Kcmerburgaz!ıların dilekleri \mizin Cebeci k"yU d · 

.. _ Kcmerburgaz Hablbalan ko)"J eski §c~dinde cereyan etmektedir. Ve sa
ngretmcni Celal imzasiyle aldığımız yııı saylavlnnmızın el attıkları mcse-
hır mektupta deniliyor ki : leler dahilindedir. 

"B' k 3 K ır aç gUn evvelki ga.zclenizde .. - .. eı:rıerburgaz merkez nahiye-
çıkan < Kemcrburgaz köylüleri) baş- sının k~y ışlcrine ait olan şikayetler 
lıklı yazıyı çok bliyUk sevinçle oku- ~e t..a.:ııık ve intaca himmet lstiycn 
duk~ Bu mtinasebetlc ynzılarııııza şu ışlerdır. 
':1alumatı ilave etmeyi faydıı.lı bulu- 4 - Köylerden toplanan telefon 
)oruz: paralarının daha el'an bir işe yara-

1 ~ Mevzuu bahsolan tahkikatta mayıp köyleri telefonsuz bırakmak 
Habıbalan köyündeki toprak ve arazi suretiyle mütemadi şikayetlere vol 
~eselesi diye bir pilrilz!U iş yoktur. açmasıdır. • 
Ç
1 
.. 1f~l~n köyünün dUzelmiycn ve köy- Bize alakalarını göstermek lutfun-
uyü. Uzen, köy kanununun layıkiyle da bulunan lstanbul teftiş heyetiyle, 
tntbık edilmemesidir. Beyoğlu ve Eyüp ilçebaylan Daniş 

2 - Toprak arazi meselesi nnhiye- ve Haşime, sayın saylavlanmıza VE' 
matbuata teşekkürlerimizi sunarız ... 

Kıt tiddetli olacak 
Bua;ün bu sUtunun kUfat me . 
1 • 1 k b' rası. m nı par a ır nutuk, kırmızı ko d 

li. a;Unıü• makas yerine, fena bi/h e
berle yaptı&ım için mUteessıfi- Fa. .... a-
k at ne yapayım, kalemime bu düşt" 
Onun için siz de kusura bakınayın. u. 

Haber, hakikaten fena! Bu ..aene kıf 
fazla olacakmış. Havaiyat ıntite'ıas
sısı alimler haber vermişler. Zaten 
bu havai sUtunu da bir hava tahmini 
ile açmayı, onun için dnha muvafık 
gördUın yal Keşki her kUşat resmin. 
de söylenen nutuk ve yazılan yazı bu 
kadar yerinde ve bu kadar mevzua 
uygun düşse! 

Evet, bu sene kı• fazla olacak., 11 , .. 

Alimler, havanın hayvanat ve neba
tat üzerindeki aksülA.mellerını tetkik 
ederek bu netıceye varmıflar. lsveçli 
bir mütehassısa göre, yılan batıkı:ı

rı şimdıdın tatlı sulardan denıze akın 
ediyorlarmış. Di&ııır taraftan kar bıl-
dırcınları, vaktinden evvel beynzlaş. 
ınışlar. 

Şu hesapça hayvanlar insarılardan 
akıllı vı sevkitabii, kafadan daha 
şuurlu a;ibi ıörDnUyor. 

içimizde kaç kl,i, fimdidon k••ın 
giyeceiimiz paltoyu, örtüneeeğimiz 
battaniyeyi ve yakacatımız kömürü 
dUşünmUttUr? 

Halbuki bakın •u yılan balı&ına, 
bakın fU bıldırcınlara! ... Onlar ~imdi
den işi ıezmi,ıer, tedbirlerini almış· 
lar. 

Vaziyet aleyhimize de olsa itir&f e-
delim ki b .. h . u muşa ade ve mukayese 
ınsanların pek lehinde değildır. 

• • 
NOT - Bu fıkraını beğennıediniz

se. nıavzuun soğukluğuna blltışlayın. 

Kimse sağ kalmıyor! 
. ispanyada hala kan govdeyı götü

rüyor. Yani Is .. . panya insansız, yani 
gov~esız bir iskelet halini alıyor. 

Bır arkadaş dedi ki: 
- Fakat büt" un mukavemeıa rağ-

men sağlar ınuvaf fak oluyor 
Oteki cevap verdi: · 

- Fakat kinıse sağ kalmıyor! 

Vallahi \alim yapıyorum! 
l~ınlr •ta•I •dıldıQ'ı 11rada .,lı Va;. 

hudı: 

-:- :~şasın! diye batırıyorlllufo 
Bırısı sormuş: 

- Kim yaşasın? 
Yahudi cevap vermiş: 
- Daha belli değil! .. 
ispanya vukuatına dair de bu 

benzer bl hl na 
1 

r klye anlattılar. Bılmem 
ıoşunuza gider mi! 

Bütün bu iÜ ült '' 
sında bittab' yr u .. patırdılar esna. 

ı ahudıler d k 
lınnııı;:, Bun! d . . e as ere a. 

T ar an bırı ha 
hizmetine girdiğini . ngı tarafın 
Sağlarla mı. sollarla bbılınıyornııış. 

mı eraber çar 
pışacak farkında değil! • 

ilk talim esnasında zabit 
Se 

sornıyt· 

- n sağ mısın?.. • 
- Evet! .. 

- Ulan doğru söyle. s .. .ıw mısın? 
- Ev t k "6 ~. 

saade e uı~andanıın. Eğer siz mu. 
kalaca ~der,senız yaşıyacağım ve sağ 

gıın ... 
Zabit bö ı . . 

8 
t Y. e tehllkelı bır anda ala. 

y . ahanıınul eden cinsinden dAA'I 
mış H'dd ... ı • 

• 1 etle bağırmış: 
- Doğru söyle, sat mısın sol mu 

sun?.. ' • 

B
una mukabil Mister Ruzvel
tin fırkası, Amerikanın 

Linkoln devrindenberi onun dere
cesinde yüksek bir insaniyetçi gör· 
mediğini, oıı un içtimai bir kasır
gayı yendiğini, yeni şeraite göre 
hükumeti yenileştirdiğini, milli 
bünyeyi yeniden kurduğunu, \'e 
memleketi müthiş bir buhrandari 
kur.tardığını süslüyorlar .. 

ihtikar ve belediyeler 
Karilerimizden 'Tavşanlı" da lf\Ü· 

hendia Eşref Oral yazıyor: 

larBuı~un üzerine Yahudi sert adım. 

i1Q;~~d[1'~~~~~~;1:."et; la ılerleıneye ve her adımı attık-
- ça şu nakaratla tempo tutmaya b 

lamış: •J-

40.000.000 Amerikalı bugiln ken· 
disine bu şekilde takdim olun:ın i
ki şahsiyetten birine reY, verecek 
ve ikisinden hangisini seçtiğini ve 
tercih ettiğini gösterecektir. 

lki taraf ta netice hakkında ay· 
ni emniyeti besliyor, ve mu\iaffa· 
kıyet kazanacağına kani bulımU· 
yor. 

Efkarı umumiye de reyini kul
lanmak için büyük bir alaka gös· 
termekte, ve kendini tescil ettir
meye en büytik ehemmiyeti var· 
mektedir. 

A sıl mesele, demokratlar na.m· 
zedinin tekrar işba.fIDda 

kalması, yahut cUmhuriyetçiler 
n~mz~inin kazanması değildir. 
Çünku R uzveltin şahsiyeti f'ırk& 
meselesini ikinci dereceye ' düş~r
müş ve ortaya Ruzveltin cüınlıur 

başkanlığında kalması ve kalma· 
ması ta.nmda bir mesele atılmı§· 
tır. 

"Yiyecek ve içecek maddeleriyle 

belediyeler alakadar olmadıkça ihtı· 

kann memleketten kalkacağına ina
nılır mı? 

Geçende misafirlerimiz içın k9.ğıt
la sarılı şekerlerden almak uzere bir 
dükkana uğramıştım. Lül:s diye 
yerli marka bir kutu şeker verdi ve 
muhteviyatını da methetti. 

Fantazisine inanarak eve getirdi . 
ğim kutunun içinden ne çıksa bcğe • 
nir!iniz ! Gayet şık kağıtlara s1ırıtmış 
bayat ve güvelenmiş çikolatalarla kı
rıJması valyör.e muhtaç tekerlemeler 
çıkmaz mı? On santimlik kutunun 
y~~ı da kadaif gibi ince klğıt kırın· 
tııarıyle doldurulmamış mı? Lüks de
nilen o canım şekerleme ve çikolata· 
lar kutunun bir sıra yaldızı! 

Bunu Avrupa maii diye almış ol
saydım, hayret etıniyecektim, aldan
dım derdim. Fakat yerli malı diye 
bir lira verdiğim bu kutu ile beni al· 
?atmalarını yaşadıkça unutnuya.ca • 
gım. 

Belediyelerin bir parça bu işlerle 
alakadar olmalannı bekleriz.,, 

1 :.ı ' 
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- Zavallılann otomobilleri it b yardıma ihtivacları var mı? ep irclen bozulmu,, acaba bir 

- ..... -- ~-~ ...._,,..,. 

- Sol, sağ, sol, ıat. ıol, sat 
Zabit bağırmıf: .... 

- O ne? •• 
Yahudi cevap verıniş: 
- Talim yapıyorum ... Vallahı 

set yapmıyorum!.. sıya .. 

Dalgadan dalgaya 
Kadın saçı da bir ıne 1 

le ondüll\syon mesel ~e e Oldu. He. 
dedikodulardan sonraesı .. e~r~fındakl 
sllçına döndü. busbutün Arap 

Şimdi işittik ki k d 
ondUllsyoııu için bl a ın saçlarını" 
zırlanıyornıut. 8~ talin~atname ha. 
ihtimal, saçların talımatnanıade 
dcılgalanac•,,.ı h kknasıl kıvrılacatı, 
d 

... a ında birr....k 
eler vardır Fak t T"' mad. 

· a acaba, h k 
lan şey, her dal h er ıvrı. 
1
• ~a akkında b" 
ımatname hazırlanır ır ta. 

1• sa, o ?am lı 
ımlz nice olur? an a. 

Bu fikrimi bir 
CüldU: 

arkada,a 8 ,... 
y~•nl. 

- Demek .dedi kad 
galannıası için bir't ı· ın saçının dal. 
ı . a ımatna anıyor, öyle mi? 0 nıe haıır-
dalıa ile kartı ko ,esene ki dalızaya. 

YU l\C;tk? 

~luıutaa.1.. 
ıl . ... 
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Güreş Federasyonu 
Balkan şampiyona-i 
sından niçin vazgeçti! 

Beşinci Balkan güreş şampiy"'I 1 \Sını lstanbulda yapmayı Balkan mi'let- J 

terine karşı resmen taahhüt etmiş olan Qüret Federasyonunun, bu müsa- 1 
bakaJarı yapmaktan sarfınazar ettiğini gazeteler yazmıştı. ; 

t 

Spor Krınımu llrinci BOfkam 
Halit Bayralıtar 

SPOR 

ŞAKASI 

Kaptan! 

Yaptığımız tahkikat bu haberin j 
maalesef doğru olduğunu gösterdı. / 
Halkm gilreşe karşı Türkiyede bugün ı 
göğsümUzil gere gere mevcudiyetini J 

bağırdığmırz ya.km ala.kasının yega- 1 

ne amili bu Balkan güreş turnuvaları 1 
olmuştu. ' 

Ondan evvel yapılan en büyük ve 
mühim güreş müsabakalarmm 500 
seyirci bile topladığı vaki değildi. 

Gtire,ten anlayanların mütaleala -
mıa göre bugünkü Türk güreşçileri
nin beynelmilel güreş aleminde ta -
nmmasma ve onlara hiç olmazsa se
nede bir mukannen hazırlık ve mii -
saba.ka devresi yaşatmasına fırsat ve
rerı bu karşılaşmaların yapılmaması 
gilrefimizin istikbali için iyi olmıya
caktrr. 

Milsaba.kalanı yapılmasına engel 
diye ileri süıilleaı yersizlik ve para
mzlık, a.zimkAr bir teşebbüsle izale 
edilmiyecek şeyler değildir . 

ÇUn1dl geçen dört senedir yapıl -
makta olan Balkan gilreşierinin yapıl
dığı yerler bili mevcut olduğu gibi 
para husuauna gelince, spor teşkili -
tmu:zm senelik bütçesi 50 bin liradan 
fazla değil iıken Balkan güreşleri için 
tahsisat bulunup ta bu seneki gibi 
hüklımetin yardımının 250 bin liraya 

Dedim ya! Li.ft ~ edilmeye bat- çıktığı zaman para bulunamaması ga. 
Jadı. Hayırdır inşallah. Spordan hah- rip görünmektedi::-. 
eediyormn. Gerçi eöyleyea de mem • Kaldı ki §İmdiye kadar bilhassa 
nun, dlnJeyen de. Bbe a dtilmes Balkan epor ınah&filinde taahhütleri
amma demeden~ Yal- ni her neye mal olursa olsun yap
mz blzbbe gö~ d~ pn•parola malda töhril bUlmUf olan Ttıitt apo
QJmNJJ1, Ağudaıı ağıza ~ ~ runun bu sene 1bllhassa bir de dünya 
karlar eonn sözlertml • JfO- t~~iyonluğu .kaza.n~ı'~ sonra be· 

fJllCı Balkan güreşlenru tertip husu -
Bu yıl Atlaada Balkan o~a sundaki taahhüdünü dahili sebeplere 

gittik. Ben, sade ben defll, daha bir atfederek ifa etmemesi hoş görü.lmı -
çokları üçüncliliik bekliyordu. Daha yecek ve belki de manidar buluna -
gitmeden bu mavatt.,.ethl belden- ca.ktır • 
dlğinJ açıktan ~ğa dejll de kibarca Biz bir taraftan Türkiyede yapılan 
gösteren 8Ö7.ler de söylendi. LUdn en büyük amatör güreş hareket!ni 
kmmet d~. Dörditnctt olduk. Eh, iktihamı hiçte güç olmıyan miniler 

bahanesiyle yapamuıken Cümhuriyet 
Bayramında Eminönü Halkevinin ter 
tip ettiği profesyonel gilreşlerin halk 
ve matbuat nezdinde kazanmış oldu
ğu rağbet te ayrıca güreş idarecileri
ni derin derin düşündürmeğe değer 
bir mü,alıededir . 

dördündi var, dördüncü var. Bu se
nSI dördüncülük obdar ekstn 

ekstra da ol.madr. Buna Jdımenbı lftl 
ettJğl yoktu. Bu netleeyt berkeıa Bu-

u.nk tatmayı t.erdh ederk• itin -
..... glriıJUler • 

"Atlnadakl B•hn O)'Ulllannda 

ilördttncll okl'*- Atletbmdeld kucltt
tlmlz bulmdardır ,, dedller, 

Bu aözö okuyunca aklıma pı fıkra 
geldi : 

İçi yolcu dolu bir yelkenB ;yoluna 
ptip dururken kaptan vefat eder. E
der ama o amanlar bir gemide fim
dikl gibi iki öç kaptan olmadıp..tu 
tayfalar ve yolcular ae yapeıcaklarmJ 

pşmrlar. Gemide teıW çıkartıp 

~tanlıktan anlayan bbW_ mn • 

eut olup olmadığmı 901'Uftarmtar. 
~olculardan birisi: 

- Ben anlanm, der ve hemen p.. 
mbıbı id&rfl8lni eline alır. Yolealar da 

"işi bir ehline verdik ! ,. dJye mu.t.erlh 

uyurlarken gemi "çatır, çatır!,, kara

J"& düşmez mi'! • 
Herl<M caıımı lmrtamuya çahşn' ve 

Dk hercümerç g~n 110nra "son

radaa gelme kaptan., ı ararlar. O da 
bir kaya kowğuna çekllmit ildbetinl 
beklemılş. 

Görünee hfJIDen ttattine hlcam e
dip hırpa1mıak lst.erler : 

- Bire adam! Bani ya, 9eD bptaa
bktan anlar, gemi idare ederdin!. 

- İdare ettim ya! Ne varf 

- Bire b.il& ne var, denin! Gör -
möyor musun! Gemi karaya dttfttl .• 

- Ne yapayan be kardet ,df.llk bit
ti. Bitmeseydi, gemi gtU gibi yol.una 
dM'am ediyordu, der • 

Kaptan ne etsin'! 
Atletizmde de galiba deniz blttL •• 

Ki. Me. Ne. 

Boks Aleminde 
Anarşi 

Amerika ile Avrupa arasındaki 

boks rekabeti dolayı:siyle ötedenberi 
bir çok anlaşamamazlıklar olurdu. 
Mesela Amerikalıların şampiyon ad
dettikleri bir boksörü A vnıpalılar 
§&mpiyoın addetmezler.di • 

Bu sene Amerika - Avrupa rekabeti 
en y{ik.sek dereceyi bulduğundan bey
nelmilel boks federasyonu ile Ame -
rikan boks federuyonlarmm da ara
m açılmıftır 

Almanlar Şimelinge bin bir bahane 

ile dünya ağır siklet §ampiyonluğunu 

vermek istemiyen Amerikalılara mu

kaıbeıle olma.k üzere §ampiyonu mev -

cut olan dünya ağır siklet birinciliği 
için Belçikalı Gilstav Rotla Alman 
Adolf Vayt arasında Berlinde olimpi-

yat münasebetiyle yapılan güreş sa

lonunda bir boks maçı tertip etmiş -
!erdir • 

Halbuki diğer taraftan dünya ya
n ağır sikletin §&mpiyonu AmerikalJ 
zenci Con Hanri Levis'i de Ingiliz
ler, tngiltereye davet etmişler, onlar 
da dünya yan ağır siklet şampiyon
luğu için İngiliz Leu Harvey'le zenciyi 
kartııa.ştırmağa hazırlanıyorlar . 

Tabii bu maçların neticesinde yan 
ağır siklet dünya şampiyonu olar:ı~ 
iki boksör ilin edilmiş olacaktır. A
merikalılar kendi boksörlerinin şam
piyon olduğunu, Almanlar da tertip 
ettikleri dtinya yan ağır siklet maçı
nm muteber olduğunu ileri sürecek· 
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Geçende Holivutta yap;lan öldürücü bir gürefİn 
inaana korku veren mcuuarcuı 

Amerikada Kırıcı ve Ezici 
Güreşlere Rağbet Fazlalaştı 

Evvelki sent1e kadar bizim hatalı saydığımız darbelere ve boğmalara 
müsaade edilerek yapdan Amerikan tanıııdaki se~ gtireelerin şiddeti 
son zamanlarda Amerikalılan tatmin etmemeğe başlamıştır. Güreş tertip 
edenler halkın yavaş yavaş azalan merakını yeniden ca.nJan41ırmak . öze
rePankre88 denilen boğuşma~, serbest güreşin yerine geçirmek için 
mühim müsabakalar tertip etmeğe başlamışlardır • 

Bir Bisiklet 
' 4 Liraya 
Japonlar Bisiklete 

Ehemmiyet Veriyorlar 
Şimdiye kadar Japonyada pek sö

nük gitmekte olan bisiklet sporu bu 
son dört sene içinde büyük bir rağ -
bete mazhar olmuştur. Japonlar Av
rupada ve bllııa..a Franaada. oldun 
gibi Japonya. de\·ri ve am gun, ıutı 

gece bisiklet yarışları tertip edecek
lerdir • 

Geçen seneye kadar A vnıpa üstün
de Japon bisikletçi pek görülmezdi. 
Halbuki bu sene Bernde yapılan dün
ya şampiyonasına Japonlar da iştirak 
etmişlerdi . 

V&.kia dünya şampiyonası için İs -
viçreye gelen Japonlar henüz bisiklet 
yarışlarının tekniğine Avrupalılar ka
dar v8:kıf olmadıklarından birşey ya
pamamışlardır. Fakat Japon şampi -
yonlamm cesaret ve gayreti ve bil
hassa mukavemet hassalarmm bü -
yüklüğü dikkati celbetmiştir. 

Avrupalılar ,böyle devam ettikleri 
takdirde esasen seciyeleri spora pek 
müsait bulunan aponlarm pek yakın
da bu sporda da ileri gideceklerini 
söylemektedirler . 

Japonyada bisiklet sporunun pek 
az zamanda bu derece inkişafına se -
be polan şeylerin birincisi, bis~let 
sanayiinin müthiş faaliyetidir. Bugün 
Jı.ponlar kadar ucuz b~iklet yapabi
len millet yoktur, hükmü rahatça ve
rilebilir • 

Senelerce bisiklet sanayii yerleşmiş 
olan memleketlerde bile Japon bisik
letleriyle fiatça rekabet ka'bil göıill -
memektedir . 

Geçen altı ay içinde bisiklet fiatle
mıı biraz daha indirmeğe muvaffak 
olan Japonlar bugün bir bisikleti, 

Türk parasiyle, dört liraya kadar sat

maktadırlar • 

Balkan Kupası 
Maçları 

Bu sene Atinada yapılmasına kn
rar verilen Balkan kupası futbol maç
larının büyük paskalye günleri olma
sı tekarrür etmiş ve Yunan futbol fe
derasyonu tarafından haZII"lrklara baş 
!anılmıştır • 

]erdir • 
Hele İngiliz boksörü Amerikalı zen

ciyi döverse o zaman mtina.Jcaşalara 
lngilizler de dahil olarak dünya şam
piyonluğnun kendilerinde olduğunu, 

iddia edece4tlerdir . 
Bakalım boks Alemindeki bu anar

§1 yakında ne şekil alacak?. 

Pankreas eski Romalılar zamanın
da tatbik edilen bir mücadele hüneri 
idi. Onda rakibi haklamak üzere kul
lanılan her türlü darbe ve oyun mem
nu addolunmazdr. F.ski Romalılarm 

Pankreas mücadeleleri rakiplerden 
birinden bisinin ölmesiyle neticelene
bilirdi . 

Amerikalılar eski Romalılar devrin 
de olduğu gibi yumruklara pirinçten 
teller sararak sahaya çıkmak usulü -
nü pek kabul edemediler. Fakat her 
türlü darbeye, boğma.ya müsait olan 
bir asri Pankreas'a başladılar. 

~ıu,.,,ıii tıP-k ra~t ırHrP.n a~r! Pank
reas ımüsabakalarmı seyredenlerin 

pek çoğu boğuşmanın dehşetine da

ya.namıyarak salonu terketmekte 
imişler. Mağl\ıp olan pehlivanlann 

ekserisi haftalarca hasta.nelerde te -

davi ediliyorlarmış... Bu boğuşmad~ 

kafa vurmak, tokat ve yumruk at -

mak, ayağiyle hasmmm kamını tep -

mek ve kemikleri k1rabilecek her tür

lü hareketi yapmak memnu değildir. 
Adeta biribirini öldürmeğe azmetmiş 
olarak sahaya çıkan rakiplerin şiddet 

li boğuşma anında bazan hakemleri 

de yumrukladıkları çok vaki olmuş
tur . 

Yukarda koyduğumuz resimde gö

rülen heyecanlı sahne böyle bir bo -

ğuşma esnasında alınmıştır. 

Al Stecher ismindeki pehlivanı, ra -
kibi Taylor'u boğarken, mücadeleyi 
yaıkmdan ta.kip eden hakemin ayağı 
altma düşmesine bakmıyarak rakibi
nin işi tamamlaınağa çalıştığı göıiilü
yor. 

Ege Tütün 
Piyasası Açıldı 

Akhiaarda 128 den Bir 
Milyon Kilo Satıldı 

Jzmir, 2 (TAN muhabirinden) -
Tiitiln piyMUı, Egenin muhtelif yer
lerinde açıldı. Akhisarda 128 kuruşa 
kadar bir milyon kiloya yakın tütün 
satıldı. MUbayaat hararetle devam 
ediyor. Amerikalılar henüz piyaHa
ya çıkmadılar. Bununla beraber pi -
yasa henüz açılmış telakki edilmiyor. 

Esrarengiz 
Suikastler 

lngilterede 
Yangınlar 

Fabrikalarda 
Çıkanlıyor 

Londra, 2 (A.A.) - Son zamanlar
da birçok tayyare meydanlarında ve 
mühimmat fabrikalannda çıkan yan
gmlarm önüne geçmek için hükumet 
çok ciddi tedbirler almıştır. Bu yan -
gmlar suikaste hamlolunmaktadır. 

Vapurun güvertesinde parmaklık
lara. dizilmiş, karşıda tektük sönük 
ışıklarile bize göz kırpan şehre me
r akla bakıyorduk. O zamanlar daha 
hiç taşraya çıkmamış bir çocuktum. 
Babamın dışarıya tayini yüzünden 
lstanbuldan bu ilk a.yrılığımdı. 

Saat Uç vardı. Karanlık yıldızsız 
bir geceydi. Sertçe bir sonbahar 
rüzgarı esiyordu. Vapurumuza derin 
hışırtılarla çarpan dalgaların sesi, 
karşımızda sönük, titrek birkaç ışı

ğı ile simsiyah uzanan şehir vapur
da biraz diner gibi olan teessürU:nü 
yeniden kamçılamış, gözlerim nem -
lenmeye başlamıştı. Bir aralık an
nem: 

"Galiba bu motörle döneceğiz." de
di. Karşıdan, tektük ışıkları yanıp. 

sönen simsiyah şehirden sanki kü -
çücük bir parça kopmuştu ve bu par
ça şimdi bize doğru siyah sulan be
yaz köpüklerle benekliyerek uçar gi
bi geliyordu. Annem kulağıma eği -
lip fısıldadı: 

- Bu gece uykusuz kaldın. Fakat 
biraz sonra seni rahat ettireceğim. 
Biraz daha sabırlı ol olur mu çocu
ğum? 

Gözümde bir sıcak otel odası, te
miz, kar gibi örtülü yataklar can -
landı. Gizli bir sevinç duyarak sesi
mi çıkarmadım. Hem şimdi bizi gö
türecek olan motör de vapura yanaş 
mış, kamarotlar bavullarımızı alıp 
götürmüşlerdi. Biraz sonra biz de ıp 
merdivenlerden dikkatle iniyorduk. 
Her adım atışımda ayağımın takı
lıp, siyah mürekkep gibi sulara dü
şeceğimi sanıyordum ve yüreğim oy
nuyordu. Merdivenin son basamağı
na ayağımı attığım zaman iki kuv
vetli kol uzandı ve birdenbire ken
dimi havada buldum, uzun, siyah bı
yıkları olan, gözleri karanlıkta aca -
yip bir ışıkla parlıyan kocaman bir 
yüz yüzüme yaklaştı. Sonra yavaşc;a 
motöre bırakıldım. Karanlık sular, 
motörün içinde durmadan hareket 
eden siyah gölgeler, bu kocaman 
korkunç manalı yüz beni müthiş ür
kütmüştü. Motörde benimle eğlen
melerinden korkarak, anneme, baba-
ma bir §CY demedim. Vücudumun 
tiu.n.etaı ~ '*a....,.7• çahprak 
l>J.ı" KO~t:J., Lü.4':.a..ı;;.~. 

kapakları şıkırdıyan bir mangal, sır
tında bavullar yukarı gelmişti. latan
bulda bazı tanıdıkların bize anlattık
larının pek aksi olan hanın sefil man 
zarasını bile gördüğü halde neş'esin
den hiçbir şey kaybetmiyen babamın 
hancı odadan çıkarken ilk defa asa
bileştiğini gördüm. Adama kapıyı 
iyi çekmesini, arkasından sürmeliye
ceğimizi söylemişt. Fakat hancı ka
yıtsızca omuzlarını silkerek gaı-ip bir 
cevap verdi: 

- Sürmesi bozuktur bey, kapan-
maz. 

Ve babam hırsla dudaklarını ısı -
rırken kapıyı çekip gitti. 

Annem bavullara sarılı battaniye
leri çıkarıyordu. Birini demir karyo
lıılardan birisine serdi ve yanımızda 
taşıdığımız küçük bir yastığı da kp
yarak: 

- Haydi kızım sen yat, dedi. Ba
banla benim daha uykumuz gelmedi. 

Çok yorgundum, başımı koyacak 
yer arıyordum. Hiç itiraz etmeden, 
yalnız iskarpinlerimi çıkararak kar
yolaya çıktım. Annem battaniyenin 
öbür ucu ile de sıkı sıkı üstümü ~rt
tü ve gitti, öbür battaniyeyi de ke
revete serdi. Mangalı önlerine çekip 
babamla beraber oturdular. Bir ara-
hk annemin: "Aman, aşağıdaki pıs 

koku buralara kadar çıkıyor." diye
rek lstanbuldan hediye edilen şeker
lerden mangala attığını, babamın ko 
lanya serptiğini gördüm. Aşağıdan 
gelen zar sesleri, boğuk homurdan • 
malar yukarı çok fena aksediyor, 
aklıma çok fena şeyler gelmesi.ne se
bep oluyordu. 

Aşağıdaki adamların koca • 
man, kanlı bakışlı yüzleri göztımde 
canlandıkça sırtımdan soğuk ürper• 
tiler geçtiğini hissediyordum. An • 
nem: "Bu lamba da fena koku yapı· 
yor." diye, idare laı!lbasım söndür • 
meye kalkarken kendimi tutamıya • 

rak babama seslendim: "Kapı açık 
kaldı baba ... Ya, aşağtdaki adamlar 
buraya gelirse?" Babam gülüm siye.o 
rek: ''Korkma, buraya kimse gele
mez, zaten biz de uyıı.muyoruz.,, dedi. 

ldare lambası da siindiikten son· 
"' M !ı •th kaftıriHhta JrahnıştıJc, 
uıcuıba.ıuaıu ı.c~ıu ..,.. ..... , . ... 

ile babamın kerevetin birer kö:;Jesine 
büzüldüklerini görüyordum. Başlan• 
.... ellerlııl aayaını~. ı;ozlerını kapa .. 
mışlardı. Uyuyorlar mıydı? Bilmi• 
yorum. lı,akat uyumamalannı caıı 

ve. gönülden istiyordum. 

Yav~ yavaş ağırlaşmıya başlı • 

Rıhtıma çıkınca bizi en iyi ve gü
zel oteline götüreceğini söyliyen o 
vahşi yüzlü motörcünün peşine ta -
kıldık. Hep deniz kenarından yürü
yorduk ve biraz ötede biribirinin ü
zerine bir ölüm sükutu ile yığılmış 
birçok siyah kümeler halinde evler 
görülüyordu. Zifiri karanlıkta h•!s -
tığımız yerleri görmeye çalışarak bi- yan gözkapaklarımı zorlukla açıyor 
ribirimize tutunup, sendeliye se;ldc- ve hancının "Sürgüsü bozuktur" d&1 
liye on dakika kadar yürüdükten diği kapıdan bakışlarnnr ah.mıyo• 

sonra yanımızdaki adam "işte bura- rum. Hep okuduğum küçük hiklye.o 
ler, masallar aklıma geliyordu. Han· 
larda boğulan yolcular, kesilen çO'" 

cuklar ... Bunlar kafama hücum edin• 

sr ... " dedi. Hayretle irkildim ve va
purda kurduğum tertemiz sıcak bir 
oda hayalinin ne saçma bir şey oldu
ğunu anladım. Motörcüniln bize şeb 
rin biricik, en iyi oteli diye, göster- ce gözerimi açabildiğim kadar açı • 
diği yer iki katlı, altı kahve, harap, yor, kapıya bakıyorum. Bilmem böy• 
kirli yüzlU, sefil bir handan başka bir lece ne kadar vakit geçti. Birdenbire 
şey değildi. Ust kat pencerelerinden hafif, ~itil yapmaktan çf:kineO. 
birinde mum ışığı gibi sönük bir zi- bir elin teması ile kapının oynadığı
ya parlıyordu. Altındaki kahvede de nı hissettim. Kalbim göğsümden fıt'" 
ışık vardı ve isli camların ardında layacak gibi oldu. Seslenmek iate
birçok gölgelerin kımtldandığı görü- dim. Sanki dudaklarım kilitlenmiştl. 
lüyordu. Kapının kanadı yavaş yavaJ} aralan'" 

Gaz k o k u s u n a k a r ı ş a n dı. Içeri siyah bir hayalin süzüldüğil'" 
a g ı r n e f e s ~okulariyle dolu bu nü ve bu simsiyah kocaman vücuduıJ 
zehirli havadan bıran evvel kurtul - bir sıçrayışta üstüme atıldığını gôl"' 
mak istiyerek hancının işaret ettiği düm, bayılmışım •.. 
dar merdivene doğru sür'atle yürü- Kendime geldiğim zaman alnımdt 
dük. OnUmüze düşen hancı elindeki ıslak ~er vardı. Sabah olmuş, odf 
mumun &?nmemesine gayret ederek, aydınlıktı. Başucumda annemin, 1>•"' 
yayvan bır tebessümle gülerek baba- bamın sararmış, telaşlı yüzleriol 
ma: ' gördüm. Annem sevinçle vüzümU o~ 

- Yarm tatil de bey, dedi, ondan gıyarak: "Nihayet ken:Hne geldin 
müşteriler böyle geç vakitlere kadar dedi Babam: "Ne garip çocuksuJlr 
kahvede kalırlar. diyordu. Küçük bir kara kedinin Y''" 

Yukarda, hancının açtığı odaya gi- tağına sıçramasından insan hu ka 
rince, annem eşikte biraz duraladı. dar korkar mı?" Doktor olduğulll 
Babamın onun kulağına: sonradan anladığım genç bir adaı' 

- Ne yapalım? Bu geceyi burada yanıma yaklaşıp nabzımı tuttu. Ys ' 
geçirmeye mecburuz diye, fısıldadı- vaşça gözlerimi kapıyarak geniş lJI 
ğını duydum. Odanın duvarında kü- nefes aldım ve dudaklarımda bir ti' 
çük bir idare lambası asılıydı. Kar- bessüm belirdi. Demek gece kapd' 
,ılıklı iki siyah demir karyola ve itip içeri giren, yatağıma sıçrı)rt' 
pencerenin önünde ot minderlerin - küçük siyah kedi, uykulu gözleri; 
den samanları fışkırmış uzun bir ke- de büyümüş bUyümüş kocaman -• 
revet, bir de ortada tahta, çarpık canavar olmuş, akşamki adamlardY 
bacaklı bir masa vardı. Annem o- biri sanmıştım. Bütün bunlara ,_ 
turmaktan, bir yere dokunmaktan bep sürgüsil bozuk bir han kapı4 
korkar gibi ayakta etratma bakar - dı ve şimdi annem yanıbaşıtJt~ 
ken babam, merakla bizleri süzen ·"Bizi epey korkuttun, teli.şa ve~ 
hancıya artık inkisarını saklıyamadı- diye, söyle~irken. ~abam nereden -J' 
ğı kmk bir sesle: duklarmı bılmedıgım doktorla be rf' 

- Haydi oğlum, bir mangal yak canlı bir münakaşaya dalmıştı. f'.~ 
ta getir, dedi. Annem aşağıdaki ba- zu Anadoludaki hanların kött1lilJ .. 
vulları da yukan çıkarmasını söyle- yolcuların uğradığı mUşküla.ttı. 
di. Biraz sonra hancının elinde kara Peride Celil 
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1 Memleket Mektubu 1 ... l _v_A_z_A_N_: __ v._A_._I' 

C ümhuriyetin sihirli 
eli, memleketin 

bir çok köşeleri gibi İzmi
ti de değiştiriyor. Vilaye
tin her bucağında çalışılı
yor, halk ve köylü gün
den güne artan sayinin se 
meresini topluyor. Mem
leket içinde bu birinci de
recede bir transit limanı 
olmıya namzet şehirde ya 

pılacak o kadar çok iş var 
ki.. 

Genç ve faal belediye rei•i 
Bay Kemal, üç .enedenberi 
belediye varidatının, oktruva 
resmi kaldınldığı halde 60 
binden 160 bine çıkarıldığını 

ve varidatının günden güne 
artmakta olduğunu söylüyor. 
Mimar Yansene yaptırılıp tat
bikine b~lanmıt olan plana 
göre, İzmit azami on bef sene 
sonra kanalizasyonu, parkla
rı, rıhtımları, bahçeli evlerile 
ve her türlü konforile modern 
bir transit limanı, bir ticaret 
merkezi ve ayni zamanda isti
rahat ve rahat arayanlara mi
safirperver kucağını açacak 
çok güzel bir sahi) tehri ola
cak. 
Şehrin en bü • 

lzmitin me,hur ıaat kulesi 

pülverizatörle haşarata karşı mü
cadeleye girişilmiş ve yüzde yet
miş nisbetinde muvaffak olun
muş. Bu mücadelenin semeresi bu 
sene mahsulünün geçen senekinden 
daha iyi ve daha fazla olmasında 

görülüyor . 
Arifivedeki tohum ıslah istas

yonu ~crübeler neticesinde tesbit 
ettiği mısır, patates ve buğday 
tiplerine ait tohumları köylüye da
ğıtmaktadır . 

Ezcümle cümhuriyet buğdayı is
mini verdiği Mentana buğday ıköy
lüyü çok sevindirmiş. Mentanaya 
gayet iyi bir buluşla ''Bin tane .. 
diyorlarmış. Diğer cins buğdaylar
dan bir ay evvel idrak edildiği, 
saplan, sert olduğundan rüzgar ve 
doludan müteessir olmadığı gibi 
diğeri bire on veriyorsa bu laakal 
bire yirmi beş, otuz verdiği için 
hakikaten bin tane ismine layık. 

V:layete ye:l~ştirilecek .. 3850 
göçmen ıçın Karamursel, 

Gebze, Adapazarı, Kandıra ve tz
mit merkez kazasında göçmen ev
leri yapılıyor . 

En mühim dert mektepsizlik: 
:Vilayette 1173 köy var. köy mek
teplerinin adedi iki yüz küsur. De· 
mek ki köylerin dörtte üçü mek
tepsiz. Maarif Vekaletinin. asker
liğini bitinniş çavuş ve küc;Uk za
bitleri bir kurstan geçirerek köy 

yük derdi olan su I •t 
n-ıeselesi, .~.~e zmı 
suyunun buyük ' 

hocası yetişti:r-

y e mek hususuııri::ı 

epyenı ve bir ;;roje%::~~~i 
bir himmetle a- bana bu usulii n 
şağı indirilmesi • 
le halledilmiş ol • 
duğundan geriye 
elektrik işi kalı· 

yor. Mevcut san
tralin kuvveti, 
gittikçe genişli • 

Modern Bir Şehir 
Olmıya Namzet! yen ve kalaba • 

lıklaşan şehrin 

ihtiyacına kafi gelmiyor. 

bundan bir çok 
sene evvel Al· 
manyada tatbik 
edildiğini ve alı 
nan neticeler kar
~asmda terkedil • 
diğ;ni söylemişti 

Belki zaman ve 
muhit itibariyle 

Gölcük tel"Sanui meılem 1* 
hale getirilmek · çin .. etüt 

yapılmakta. Şimdiki hlµiqde bile 
bir gaz gemisi hediye etti ,tezgMt
larda inşa halinde bulunanlarla 
yapılması düşünülenler bunu takip 
edecek. 

Sümerbankm geçen sene yaptı
ğı kağıt fabrikası faaliyette. Genç 
ve kıymetli müdürü kimyager Meh
met Ali bize, selloz fabrikasonn 
inşasına başlanmak üzere olduğu· 
nu ve halen günde 35 ton kağıt ya
pan fabrikanın memleket ihtiyacını 
tamamen karşılayacaJc şekilde gün
de 75 ton çılkarabilmesi için pek 
yakında tevsi edileceğini müjdeli
yor. Kendi malımız, Türk mühen
dis ve işçisinin eseri olan kağıt nu
munelerini gördüm, nefaseti, ma
ğazalarda satılan A vnıpanm mek
tupluk kağıtlariyle • faik deme
mek için • ayni derecede diyeceğim. 

Kocaeli Valisini bütün okuyucu
larım iyi tanır: Eski belediye Re
is muaviıtimiz Bay Hamit. Güler
yüzlü, faal ve muktedir ,o nisbet
te de mütevazi._ Bana, başarılan 
işleri anlatırken daima açık olan 
kapısını vurmadan giren iş esha
bma gösterdiği kolaylık, tarlasın-
dan gelip en küçük derdini a.n!a

tan köylüye yaptığı müşfik mua

mele ile kendini herkese çok sev

dirdiğini görüyorum. En küçük 
köyleri bile ihmal etmeden .müte
madiyen geziyor, mütemadiyen işle 
ve halkla temas halinde. Hüktimet 
konağındaki mükellef dairesiyle 
kendi konağından ba.şka bir yer 
bilmiyen, vilayetinin hududunu an
cak haritada tanıyabilen eski vali· 
terle cümhuriyetin valileri arasın· 
daki fark ne kadar büyük.. • 

K örf ezin gerisindeki batak
lıklar yüzünden halk ırt · 

mada.n kırılıyormuş. Derbende 
doğru demiryolunun sağ tarafın • 
daki bataklıklar kurutulduğundan 
beri artma çok azalmış. Şimdi hat
tın sol tarafında.ki Derbent batak
lıklarını da kurutmak için etüt ya 
ptlıyor. 6,5 kilometre uzunluğun
da yapılacak bir kanal, Dipsiz ve 
Bakırlı bataklLkları kurutulurken 
açılan kanala 'bağlanacak ve bu ka
nal birkaç yUz metre daha uzatJlrr

ölüniln etrafındaki 

bataklıklar da kurutulmuş ve bu 
suretle halk ta sıtmadan tamamen 
kurtulmuş olacak . 

lıllBil"& p.- -&lotaa-pirinç ve ~ 
muk burada d ti tiı1Uyor ve bu-
rayı da zengin edecek. Fakat hUkO.· 
met sağlık işlerini daha üstün tut
tuğundan alabildiğine ekime mani 
olmuş, sağlıkla paranın telifine ça
lışıyor. Geçen sene pirinç ekimi 
tamamen menedildiği halde bu 
sene kesik sulama usulünün tatbi
kiyle sürfeler imha edilerek mah
dut bir ekime izin verilmiş. Bu u· 
sul iyi netice verirse • iyi tatbik 
edildikten sonra muvaffakıyetsizli
ğe hiçbir sebep yok! · gelecek se· 
neden itibaren pirinç ekiınine faz
la ehemmiyet verilecek. Hl&O.met, 
Geyve, Akhisar ve Mekece havali
sinde dünyanın en iyi pamuğu o
lan Amerikan pamuğu tohumu da
ğıtmış. Elde edilen pamuk yerlisin
den daha fazla para ediyor, hem 
de evvelkinin üç rrtlsli mahsul alı
nıyor. Şimdilik kırk. elli bin kilo o. 
lan mahsul, senede bir milyon ki
loya çıkarılabilecek.miş. 

Vali, Yüksek Ziraat Enstitüsü 

profesörlerinden bir Alman müte

hassısına iptidai bir şekilde yürü. 
tülen meyvactlığı yakmdan göste
rerek fikrini alnuş. İstihsali bütün 
memleketin meyva ihtiyacını te
m.in edecek dereceye çıkarmak ve 
ayni zamanda cinsleri ıslah etmek 
için Derbent civarında geniş bir 
ara.zıide bir meyva istasyonu kurul· 
ması kararla.ştmlmış. Meyvacılarm 
en büyU'k derdi ağaçlara anz olan 
haşarat. İzmit ve Hendek tütünle
rinin denize dökülen ıska.rtalarım 
işleyerek nikotin isti~al etmek i· 
çin vali hükumete bir fabrika ku· 
rulma.smı teklif etmiş. Bu proje 
tahakkuk ederse bir taraftan fenni 
bir surette ni:kotin vererek haşa· 
rat imha edilirken, diğer taraftan 
da meyva çiçeklerinin ıslahı için 
arıcılığa ehemnıiyet verilerek bil· 
tün vilayet bilgi ile çalışmak neti· 
cesinde büyük ve modern bir mey
va bahce.si halini atar.ak. 

E velce senede on milyon kilo 
uytin alman Karamilrseldc 

ağaçlara anz olan hastalık yüzUn
den mahsul dört, beş yüz bin kilo
ya düşmüş. Sineklerin aşıladığı 

hastal~a.r yüzünden iri taneli ~i
masına rağmen zeytinlerin içi ÇÜ· 

rük olu or. Bu sene alman yüz 

olan fark AJmanyada iyi ne
tice vermeyen b i r usulün 
b i z d e çok iyi semereler ver
mesini intaç edebilir. Fa.kat bundan 
daha iyi bir şekil yok mudur, aca
ba?. Mesela Bulgarların tatbik et
tiği usul ..... 

Fikrimce Bulgar köyctilüğünden 
bizim için alınacak çok dersler var
dır . 

Diyorlar iki, yüksek tahsil gör
müş bir Bulgar genci, bilhassa da
ha ileri yabancı bir memlekette 
tahsilini bitirmişse iyi bir mevkı 

sahibi olabilmek için behemehal bil' 
kaç sene tam manasiyle feragatle 
köylerde hocalık etmek mecburi
yetindedir. Muayyen bir müddet 
ve çok cüz'i bir maaşla köylünün a
rasında yatıp kalkarak, çocukları
nı okutmak, büyüklerini mütema -
di hasbihallerle irşat etmek sure
tiyle bu çok yüksek vazifesini bi
tirdikten sonra köylerdeki hizmeti 
göz önünde tutulup kendisine kıy
metine göre bir iş °'erilmektedir. 

Bulgaristanda bu usul hakikatte 
tatbik edilsin veya edilmesin, aca
ba bizde tatbik sa.hası bulamaz mı? 

Valinin pek hayırlı bfr işi 
var: Bütçesinden ayırabil

diği pek cüz'i bir parayla Çocuk 
Esirgeme Kurumundan da bir 
miktar yardım temin ederek 150 
köyden ilkmektep talebesi birer 
çocuk almış, fevkalade bir isabet
le intihap ettiği Herekede bir kamp 
kurmuş. Paranın kifayeti nisbetin
de yalnız bir ay süren bu açık hava 
kampında, sarı benizli, cılız çocuk
lar, doktorun, hocanın ve mürebbi
yenin idaresi altında denize gir
miş, spor yapmış, iyi ve muntazam 

yemiş, muntazam uyumuş ve ken

dilerine daha evveld~n hazırlattı
rılan elbiseleri giymişler. Kendile
rine birer diş fırçası ve diş macu
nu verilmiş, temizlik öğretilmiş. 

Bu bir ay zarfında oyun ve eğlen
ce arasında ana ve babalarma kü
çük birer mektup yazacak kadar 
okuma ve yazma öğrenenler bile 
olmuş. Müddet bitince hepsinin 
yüzleri renkli ve sıhhatli, köyleri
ne iade edilmişler. Gelecek sene 
için Kızılaym da yardımmı temin 
eden Vali, daha fazla yavruya ve
receği sıhhat, elbise, medenilik 
derslerinin zevkini şimdiden duyu
yor. Keşke her vilayette, her sene 
böyle kamplar lrunı1sa da yavrula-

Önümüzdeki 5 Sene Zarfında Gemlik 
Bir Milyon Balya Pamuk Sun'i ipek 

istihsal Edileceği Umuluyor Fabrikası 
Gemlik, (Hususi muhabirimiz. 

den) - Sümer bank tarafından açı· 
lacak olan sun'i ipek fabrikasının ye
di buçuk ay sonra tamamen hazır bu· 
lunması için lazım gelen tedbirler it· 
tihaz olunmuştur. 

Fabrika civarında şimdiden aşha
neler ve kahvehaneler açılmıştır. Fab 
rika memurlarına ait evlerin bulun· 
duğu yerleri anaşoseye bağlamak i
çin, şose, doktor odası, hamızat dai· 
resi, dokuma daıresi ve saireden iba· 

1 ret olarak 17 muhtelli tesisat 7,5 aY, 
içınde tamamlanacaktır. 

"Nazilli,, pamuk ista8yonunun pamuk tarlalarını ıulama 
tesi•atından: "Burhaniye,, kanalı 

Nazilli, (Hususi muhabirimizden) ra karşı muhtelif ilaçlarla tohum i
Nazilli üretme çiftliğinin faaliyeti bu 18.çlama ve fidan ilaçlama usullerinin 
sene arttırılmış, Kuyucak kamununa neticesini bulmaktır. Sulama dene · 
4 kilometre mesafedeki 2 bin dönüm- meleri pamukların hangi devreler • 
itik Paşa Çiftliği de üretme çiftliği de, hangi tarroa ve kaç defa sulan
hesabına 27 bin liraya istimlak edil- masının maksada daha uygun oldu
miştir. Yeni ekim senesinde pamuk ğunu meydana çıkaracaktır. 
istasyonu 3000 dönüm arazi üzerin- Tecrübeler beş sene devam ede -
de işliyecek ve seçmeler yapacaktır. cek, alman neticeler neşrolunacak • 
İstasiyon, Denizliden Balıkesire ka - tır. · 

dar Küçük ve Büyük Mendres mm • Bu beş sene içerisinde Türkiye fab 
takasında 25 yerde de pamuk dene- rikalarınm ihtiyacını karşılamak için 
meleri yapmaktadır. Ayrıca merkez 
de (zaman, mesafe, hastalık, milna- 500 bin balya (beher balya 200 ki-
vebe, sulama, çapalama, gölge) de • lo) pamuk istenmektedir. Buna mu
nemeleri yapılmaktadır. Zaman de- kabil pamuk mmtakalarmda bir 
nemesinden maksat, 15 marttan ma- milyon balya pamuk istihsal oluna -
yıs sonuna kadar en müsait pamuk cağı kuvvetle ümit edilmektedir. 
ekim günlerini tesbit etmektir. Ara 
ve aralık denmeslııden maksat, en 
iyi sıra arasını ve fidan arasının me
safesini bulmaktır. Hastalık dene -
mesinden maksat ta pamuklarda gö
rülen mantari ve haşeri hastalıkla -

Nazilli pamuk istasiyonu ilerde 
pamuk enstitüsü haline konulacak 
ve Ege bölgesindeki ziraat t_,.kil&tı
na mensup bütlln memurlar burada 
staj görecek, burada yetişecekler -
dir. 

Denizli ilkokul muallimleri içtimaı 

~i 

Denizli, Clnısust muhabirimizden) 
Denizli merkez öğretmenleri 10 gUn
denberi her akşam öğretmenler bir· 
liğinde kültür direktörü Vasıfın baş 
kanlığı altında toplanarak yeni müf
redat programı üzerinde görüşn~k-

ra bir çok şeyler verilse ve öğretil
se: Sıhhat, temizlik, yazma ve o
kuma hevesi, ucuz elbise ..... 

G örüştUğilm Gebze ilkmektep 
hocalarından biri kitapların 

pahalılığından bahsediyordu. Al· 
'dığı aylığın bir kısmı ile kitap te
darik edemiyecek kadar fakir ço· 
cuklara kitap alıyormuş .Fa.kat sı
nıflar bü~Ukçe kitapların adedi 
ve fiyatlarr arttığı için yardım 
nisbeti de l.Zalmış. Çocukların bir 
kısmı istidatları olduğu halde o
kumağı bırakarak tarlaya dönü

yormuf. Acaba köy mekteplerine 
Maarf Veki.leti parasız kitap dağı
tamaz mı?. 

tzmitte lise ve yatı mektebi yok, 
ortamektebi ise yalnız iki kazada 
bulunduğundan bu ihtiyacı temin 
için Vali, İzmit ve İstanbulda birer 
talebe yurdu açmağa karar vermiş 

Vilayet dahilinde ilkmektebi bi-

te ve müşterek kararlar vel'n"ek+e • 
dirler. Gönderdiğim resim, ilk okuJ 
öğretmenlerini bu içtiınalardan bi • 
rinde kültür direktörü ile bir arada 
gösterivor. 

tiren ve orta tahsil yapmak iste
yen çocukların yalnız yiyeceklerini 
veliler temin edecek ve bir müreb
binin nezareti altında bunlar yurt-

1 ta ~atırılarak muntazam bir tale
be hayatı sürecekler. 

Ortayı bitiren çocuklar da ts. 
tanbulda yine velileri tarafindan 

iaşe edilmek suretiyle vilayetin a

çacağı yurtta yatarak lise tah

sillerini yapacaklar. Böylece vellleT 

fazla masraf etmeden bütün vill
yetin çocuktan hem orta tahsili. 

hem de lise tahsilini yapDUf ola· 
caJdar. 

Villyet konapun önünde Ba9· 
kumandan Atatilrkün heykeli var· 
Ordulara eliyle ileriyi gösteriyor. 
Muharebe meydanında verilen bu 
işaret ve ileri kumanda.siyle bil
tün millet hız aldı, o zamandanberl 
yürüyor. tıeri ,hep ileri yürüyor ve 
yürüyecek ...... 

v. A. 

Fabrika civarından, Yalova -Bur• 
sa şosesinin öteyanındaki yüksekliğe 
14 metre uzunluğunda bir de köp
rü yapılacaktır. 

Mahsule zarar gelmemesi için fab· 
rilı:a bacalannm çok yüksek olması 
kararla.ttınlmıştır. Sahilde küçücük 
iskelelerin yanında, otuz beş metre 
uzunluğunda ve ayni zamanda dal· 
galann hücumunu kıracak şekUi~ bir 
anaiskele kurulacaktır . 

Sahilin bir kısmı doldurulmuş. ba· 
zı binaların temelleri denizin sathın• 
dan aşağıya kadar indirilmiştir. 

.. - ··- .. -·- ·---··------
Zeytin 
Müstahsillerinin 
Bir Dileği 
Aydın, (Hususi muhabrlmlsden)' 

Yeni yılın zeytin mahsulü piyasaya 
gelmeye başlamıştır. Kilo fiyatı dört 
kuruştur. Piyasaya gelen, dip zey· 
tinler, yani kendi kendine düşen zey• 
lliılerdir. 

Bazı zeytin sahipleri, blllıas::;a 

mahsul kiralıyanlar, zeytinlerini silk 

meye başlamışlardır. Bu, hem ağaç• 

tara zarar vermekte ve hem de ke

male gelmiyen zeytinlerin sıkılması .. 

na, rekoltenin düşmesine sebep ol .. 

maktadır. Zıeytin müstahsilleri, va .. 

kitsiz zeytin ıilkilmesinin menedil • 

mesini diliyorlar. 

Sivas Civarında 
Bir Kaza 

Sıvas, (Hususi muhabirimizden) 
Buraya gelmekte olan "Hafif 15,, nu· 
maralı kamyon, Hafik.in bir kilometo 
re ötesindeki Bayram mevkiinde, 
yolların bozukluğundan dolayı yapıl· 

mış olan muvakkat ahşap köprüden 
geçerken, köprü yıkılmıştır. On te .. 
kerlekler hemen hemen köprüyü gcç-ıı 
miş vaziyette olduğundan, kamyoıı 

ancak yarım metre yüksekten hen• 
değe yanlamasına devrilmiştir. Kattı 

yonun içinde bulunanlardan dört bet 
kişi kollarından ve yllzlerinden ya • 
rala.nmI§, kamyon bir hayli haaara 
uğramıştır. 

------
Akhiaarda tütün piyasaıl 
Akhisar, (Hususi muhabirim~ 

den) - Balya haline konulmaları ta• 
mamlanmış olan tütünlerimizin saU" 
şı başlamak üzeredir. 17 kumpanya"' 
nın salahiyetli memurları burad• 
toplanmış bulunuyorlar. PiyasanJJl 
açılması gün meselesidir. Bu seıı• 
çok nefis olarak yetişen tütilnlerinıl' 
zin yüksek fiyatla satılacağı hakkıtl' 
da genel bir kanaat vardır. 

r--~~ı:-ti;-er-,-e,---J"" 
.• Akhisar (Tan) - Balya KaY ~ 

makamı Rifat, ilçemiz kaymakaıO" 
lığına at8.llmlftlr· 

• Bilecik, (Tan} - VillyetimiJ ~ 
cak, nahiye, Parti kongreleri n· _:.

1 ediJ.mittir. l1d giln evvel de BolllY ..... _ 
ilçe kongreai yapılmıştır. Diğer t1~ 
kongreleri de bu ay içinde bitece1' 
tir • 

• Yozgat, (Tan) - Şehrirrıi~ 
ilk defa olarak, on gUn evvel ~ 
sinema gösterilmiş ve rağbet g(lt 
müştUr. 
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BÔYÔJ< 
. TÔRI( Radyo J lngi terede Faşizm 1 . ,. 
INKILAB J yazan : Zıya Şak"1r 

ÔÜ~manl<!rı Mağliip. Edec~ğimize 
Dair itimadım Bır dakıka 

Sarsılınanııştır . 
. . . i Mil J eden (General Papulas), yenı bır 

Milddeti ömrUmde. ~a~ı~ıye!u"u· harbe girişmenin imkansızlığına ka· 
liyenin en sadık bir. hadimı d~~a te· naat getirmiş, ve bunu d.a _hükunıe
mu nazarı millette bır defa . . k • u·ne - açıktan açığa - bıldırmckten 

. ti .. y gıbı ı 
yit için; bu saHi.hıye n uç. a ·ini ay çekinmemişti. 
sa bir müddetle takyit edilme~ ' General Papulnsın bu iddi~sı, Y~-
rıca talep ederim· ~ 331 nan hükiımetıne korkunç bır tel:ı.ş 

4 Agustos .. 
. t M clisi Reısı 

Türki e Büyük Mille e 
vermişti. . 

Hükumet ve siyaset mahfellerın 

21KtNC1TEŞRİN PAZARTESİ 

Paralar 

Alı~ 

1 Sterlin 614,-
1 Dolar 126,-
20 Fransız fr. 113,-
20 Liret 125,-
20 Belçika fr. 81,-
20 Drahmi 20,-
20 lsvıı;;re fr. 565,-
20 Leva 21,-
( Florin 62.-
20 Çekoslovakya ku- 70,

ronu 

Satı t 

618,-
125,-
117,-
130,-
ss.
?3.
~:s.-
23.-
6Cı-

78,-

l $iling 20.- 22.-
1 Pezeta 
1 Mark 
I Zloti 
1 Pengö 
20 Ley 
20 Dinar 
1 Yen 

Tescil edOmcmışbr. 
23.- 2t--
19,- 20 50 
20,- 23,-
12,- 14,-
47.- 'iO.-
Tescıl edılmcmıııtır y MUSTAFA KE1'Lı\L 

Başkumandanlık Jıaruınu 
de: Ruble 

Ordu; kendisinden beklenen ı Isviı;;re kuronu 
. 1 1·ra etmemıştir... Altm 

.. 
30.-

988,-
240.-

" 
32.-

990.-
242.-. Mustafa l{emı;.l Pa-

Bu takdirde, ti nefis) 
b" "k bir (feraga 

l~nın n~ . uy~ r olmakla beraber: 
gosterdığı aşıka ar (Meclisin mev 
muhalifler, daha h ~bir şekil ve su
cudiyetinin, herhangı edilmesinden) 
rette akamete dbuçagır. biri hakkında 

( dan bet an 
ve .aza fi muamele) ye girişilnıe-
keyfı ve ör 1 • 
. di e etmektelerdı. 
aınden en ş~ al p düşünceleri· 

M t fa Kem aşa, 
us a ci olduğunu göster-

nin nekadar . ne p haliflerin bütün 
ınek maksadıle, mu 

• korkularını ize.le edecek ma-
~~laş ve. hat vermiş, teklifi üzerin-

dıyettde·ı~~a vUcuda getirmiş ... Ertesi 
e ta ı a den 
.. kşamına kadar cercya~ e 
~:z~ere neticesinde, muhalıfler ar· 
t k (hak) kı kabul etmeye mecbur 

kı ak (Baakumandanlık) • (Ana· 
alar ~ · dil 

fartalar Kahramanı) na. tevdi e . 

mişti. Paşanın, büyük 
Mustafa Kemal . t teklif ettiği 

bir hüsnü niyetle bı:ıza d 
(Başkumandanlık Kanunu) şu ma . 

i ihtiva ediyordu: . 
deler d 1 Millet ve memleketın 

[Mad e - . ~. 
mukadderatına bilfiıl vazıillyet ye • 

• kuvveti aliye olan.. ve azasın-gane . , 
dan herbirinin; Kanunu . Esası .. e 
Teşkilatı Esasiye Kan.unu. ile b~k~k 

. ti' teşriıyesı tab1atılc ve masunıye . . 
ınahf uz, ve şahsiyeti manevıy:sı, 

hizmeti tamamı e Banknot 
Bu kadar zamandanberi, bu dere~e ı Ç e k l e ' 
fedakarlıklarla devam eden b~ .harp, 

A k da hitama erebılır. 
ancak n ara .. 

Diye bir feryat yü~se~mıştı. . 
Yunan Erkanıharbıyeı Umumı~~-

. . f'k' de şu suretle tebanız 
sındekı ı ır • 

etmişti: ·ı mahvet-
- Düşmanı yn tamamı e 

. h t. hiç olmazsa, yenıden 
melı, veya ut~ aın kespederek bıze 
kuvvet ve ın ız t · 
h" m edemiyecek dereceye ge ır· 
uc~ için de, düşman ordusu-

melı. Bunun . k takibe 
nu, Ankaraya doğru surere 

devam eylemeli. , !'yeti on"uzla-·· r· mcs u ı .. 
Fakat, bu un ::>uğra Ordu-

rında taşıyan, (Asyay\ p pulas ı ile 
su Kumandanı, Genera .... a tale 
d . w rdu erkanı da bu tun bu P· 
ıger 0 b ı etmekte -

lcre şu sual ıle muka e e 

lerdi: . h 1 - Evet, amma .. Ya, aksı a zu-
hur ederse, ne yapmalı? .. 

Nihayet, (Kral l{ostantin) ın, ba§-
\'ekilin ve harbiye nazırının da ıştı -
rakile, (Kütahya) da bir (harp mec

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Rrksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrit 
Beri in 
Varşova 
Budapeşte 
Bu kreş 
Belgrat 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

Tahvilôt 
o< ınrırr 

615,-
0,7950 

17,0943 
15, 1056 

4.7133 
89.2682 

3.46 
65 8536 

1 4686 
22 4682 

4.2470 
7.3820 
1.9764 
4,2375 
4.3090 

108.6175 
34,715 

2,77 
2ıl.8585 

3,1536 

Anadolu l ve JI kupon kesik 
" lll 
.. MU"'"SSll 45,90 

lıtikrazlar 

Turk Borcu l 
il 

,, ,. III 
Ergani A. B O. 
lstıkrazı Dahıli 
Sıvas - Erzurum 1 

615,-
0,7935 

17,091.3 
15.1056 
4,7325 

89.26€2 
3.4590 

65,8536 
1.4792 

22.4682 
4.2470 
7,3820 
1,9764 
4,2375 
4,31)90 

108,6115 
34,715 

2.77 
24.sse:i 
3,ı536 

ıo ,, 
43,-
43,
ııo ıu 

23 52.1/2 
23,60 
22,-
96 25 
99.25 
gy ., 

lisi) aktine karar verilmişti. 
Kral Başvekıl Gonaris, Harbiye E ı h a m 

Nazırı 'Teodokis, Ordu Erkimıharbı • 
ye ikinci Reisi Miralay Sarı Y~~ı ile l• BankHı 

lJ ~9~0 

81 -

salahiyettar kumandan ve erKanı -
harpler, 'Kütahyaya gelmişlerdi. 

N 10-
H •mıhne l/ı 

Anadolu % 60 i'S,20 
" 3 100 41.-

,;.,kf"•• Hııvrı~~ ıtı 

Bugünkü program 

1 tanbul 

Öğle nesriyatı - Saat, 12,30: Plakla 
Türk musikisi; 12,50: Havadis: 13,05: 
plakla hafif mıizik: 13,25 - 14: Muhtelif 
plak neşriyatı. 
Akşam ne$riyah - Saat. ı8.30: Caz 

plikla, 19,30: Konferans: Bayan Suat 
Derviş tarafmdan: 20: Vedia Rıza v arka
daşları tarafından Turk musikisi ve halk 
$arkıları: 20,30: Turk musiki heyttı; 21:1 
Plakla sololar: 21,30: Orkestra: 

ı - J. Strauss: (Yarn a) uvertür. 
2 - Snint - Saens: (GUmuş Zıl) siıvit. 

1. Roman 
2. Venedık valsi. 

3 - Rimski • Korsakoff: (Antar) sen-
foni Poem. 

4 - Chopin: (Noct .ınrne No. 5) 
s - Mcndelsohn: (Babah Sarkısı). 
6 - Yvain: (La Haut) operetinden par

çalar . 
7 - Pesse: (Değirmen); 22,30: Ajans 

haberleri: 23: Son . ,,. 
Güniin Orf\rrram özü 

SP.nfonlk konserlt>r: 

21.30 Bukres: 'Rıadvo s,.nfonik orkestra-
sı; 21.30 Belırat: Zemun filirmonisi . 

fi<> f'f ı·,.,rıııırrlrr: 

11 30 Eintlf'hven: Filip'I lıihnr:ıtuvıırJ,.rm
dan 'er.lenceli ne rivııt : 1 "'1 ıo Bukre : Kris 
tea orkestrA~ı · 1 ı; IS Paris - J{..,tonvnl: 
Kon'ler nnklı: 1" 30 Varc;nva: Oıkestra· 
?n Budaneste: Macar h11lt sarkılan; 21 
Viyanıı: f!lvlcreden karısık hvic:re mus'ki
si· 21 tO Hl>mhnrg: Avcı ~"r1'tlnrı· 23 OS 
'R;ıdıııı.este· H f;f mn .. lki· 23 71'1· Belgr~t· 
l{nnser n:ıl<li · ?.'I 'l'i n .. ..,hıırv• r.•ce musi: 
kisi: 24.30 Viyana: Gece musikisi. 

Oılern hır: 

20.30 Praıt: SmttR,,ıınm <ÖPUC0K) j. 
!!İmli operııcı; 21 •S Ml!Rno Floransa. Zan 
donRi'nn (Conchitn) operası. 

Oda mu'11ki i : 
!R 15 Rom:ı: Piyano snn,.•lıırı: l R 45 

'Rudqnl'!jtı'" Macar oda mus•kısi · 21 to Bu
rl::1n•"•tl'' Kon ervııtuvardan od;ı mus kiııi: 
20 ;>O Rükre : Kıııırtet Tırol mn~;ki'li; 
23.20 Viyana: Dresden yaylı kuarteti. .... ,. 

ıS.15 Vnrı1ov" • Solist konoı:eri (Piyano • 
keman). 20 55 ~ ıkreş· s~pl<ılnr; (İvanes -
ko): 23 Roma: Koro musıkısi 

Plak kon nl : 
111 . ıs · Rukre'I' lR.lS: Knlnnyıı <operet

ler): 191'i: Bukreş; 22,05: Budapeşte: 
23,20: Bukrcş. 

)Q,45: Kolonya: 23,45: Varşnva: 24,l~ : 
Buda peşte. 

Ba kumandanlığı haiz bulunan Tur· 
. ş B" "k Millet Meclisi; kuyudu 

kı~e , uy~a kumandanlık vazifei fii. 
ntıye ile ş . . . Mustafa Kemal 
liyesine, kendi reısı, . . 

Harp meclisi, kralın ika~e.tın~ tah 
sis edilen evde içtima etmıştı. \ e bu 
meclise (Efes) metrepolidi de iştirak 

Tramvay 20 ~!• 
Bomonti Nektar l · ·- Vilayette seferberlik ~ubesi 

Pa.ssı.vı ınnm"" nvlemıstir. 
dd 2 

_ Bac:kumandanlık, or-
Ma e w . . 

dd" ve manevi kuvvetını a-
dunun ma 1 

. • k ve ida· 
ıami surette tezyıt; \ e, sev 

- . b'ır kat daha tarsin hususun· 
resını . · · 

.. . •e Büyük Millet Meclısının 
da, Türkı~ • . t' . M ·li" 
b 

··te-•ı:k sala.hıye mı, ec ~ una mu ıuu 

f"len istimale mezundur. 
namına ıı · 

Madde 3 _ Müşarünileyhe, bal~-

d 
. t ile mevdu sıfat ve sala-

akı meva d" . .. a müddetle muteber ır ... 
hıyet uç.. Y .. dilğU' takdi.İ"de bu 
Meclis, luzum gor d h' 
müddetin inkızasmdan evvel. . a] ı, 
b f t e salahiyeti refedebilır. 

U SI a V d · ·· 
Bu kanunun ikinci mad esı, mu-

himdi (B~kumandan Mustaf~ Ke-

l pu:a) nın verdiği her emır, ta-
ma ...,. .. iktis 
mamile kanun mahiyetını ap e-

decekti. 

Bütün dünyaya ka,.şı .• 

:Mustaf& Kemal Paşa, tarihte pek 
az fertlere kısmet olabilen çok ağır 
bir vazife deruhde et.nllş; dünyada 
hiç bir ferdin kabulüne cesaret ede
ıniyeceği bir mes'uliyeti memnuniyet 
Ue omuzlarına yilklenm.işti... Fakat 
:Mustafa Kemal Paşa, bu kanunun 
kabulü akabinde irat ettiği kısa bir 

hitabede: 
_ Efendiler!- Zavallı milletimizi, 
. etmek istiyen düşmanları, behc-

esır d -· . hal nıağlüp e ecegımıze dair em-
~e t e itimadım, bir dakika olsun 
nıye v . . 

ıl amıştır ... Bu dakıkada, bu ıt-
sars m h t' ı·ı . . tantımı, eye ı ce ı cnıze 
ınınanı . 1 k but·· 
k bUtiln mil ete arşı .. ve un 
arşı.. . di 

ll karşı nan e yorum. 
eme · f f ki 
Dediği zaman, beşerıye ı~ ~; n-

de olan bu metanet ve ne ıs ı ~~~
d herkes hilrmet ve ta ır 

U
ma karşı, .;.mek mecburiyetini his -
e boyun ec·-

setmişti. . 
A k d ki muha.lifler, - ve, ı-

n ara a d" 
yıf lanıar - uşmanın va-

mam za o ğill' d' Dil 
ziyetinden haberdar de eh~r ı.Af ş • 

d (Eskiş ır - yon 
man or usunun, eli esi . 
k ah" ) h t~· ... a g verm nı, ar ısar a .wu k' . 
CbUyük bir felaket) telak. 1 etmı~ • 
lcr· lilzumsuz telaş ve endışelere ı.a-
pı1·vermişlerdi. . . . 

lialbuki, Ankarada bu şıddetlı mü
nakaşa ve mUzakereıer devam eder
ken, (Kiltahya) da bulunan (~ıınan 
Karargahı Umumisi) nde de, ıbrete 
eayan birtakım hadiseler cereyan 
etmekteydi (1). 

8on Harpte, Yunan ordusu fena 
halde ezilınistı. Bu orduya kumanda 

eylemişti. 
t .... ~. ı...:.:.,.ı • ..:ı.tr....----·- ~ 

kfın~harbiye Reisi Pnllis ayağa kn~k
mış. General Pnpulasın şu - tarı • 
hi ~ raporunu kıraat eylemişti t2 ı : 

-Aynen-
d - hnre Ordunun, Ankaraya ogru -

bb"ssü hakkında rapordur: 
ket teşe u . d . manın 

Eskişehirin işgali ve uş 
(Eskişehir - Afyonkarahısar~ cep -
hesinin yıkılması ile, (harekatın bı-
rinci kısmı) hitam bulmuştur. 

Harekatın ikinci devresinden ~ak 
sat (l{emalist kuvvetleri) ni dligıt -

' b' d ha E::.kı -mak, bu kuvvetlerin ır a .. . 
. .. .. de tecemmulermı 

şehir cephesı onun z • 
yri .. mkün kılacak; veya, me 

ga mu h karşısın-
kiır kuvvetlerin işbu cep e 

1 .. .. düşmanın hiç o maz· 
da tecemmuu, ~ ek 

. dilik malik olamıyacagı p 
sa şım . . rok bır 
büyük vesait ve avamıle, 'e .,, : 

·ht'yaç gösterecek vcc.hle, 
zamana ı ı . b' phcsin • 
işbu kuvvetleri Eskışe ır ce 
den uzaklaştırmaktır. 

Buna muvaffak olmak için or~u; 
Ankaraya doğru akın yapmaya .. eg.e~ 

d"f ederse düşman kuvvetlerını 
tesa u ' d .. 

Ankarada müdahhar uş -
ezmeye.. · h ak ve mühimmatını ım aya .. 
man erz d (dilşman 
\:' bu harekattan sonra a, 

e A k ada k:ı.l-
inkiyat göstermezse)• n ar . 
mak tehlikeli olacağından, ~enııry~ -
lunu esaslı bir surette tahrıp ettı • 
ten sonra, Eski§ehre avdete mecbur-

dur. l) . ~li 
Bu akından sonra, (Kema ın c 

altında büyük kuvvetler bulundur3 • 

bilmesine ihtimal yoktur. Her halde, 
V<'saiti nakliyeden mahrum, de • 
miryolundan mahrum ve demiryo • 
!undan uzaklaşmaya gayrimuktedir 
olan bu ordu, artık Eskişehir cephe
sine, ciddi kuvvetlerle yaklaşamaz. 

Mesafenin büyüklüğü, yolların ve 
köprüsüz geçit vermiyen Sakarya ve 
Porsuk nehirlerinin vaziyeti ve, ey
lfıl ayı ile başlıyan yağmur me\'simi 
hasebile; Ankara teşebbüsü, müşkU· 
lat arzetmektedir ... Zikredilen bu 
mahzurlar haseblle başlıca ,ınUşkU -
lat: ikmal ve iaşe hizmetlerinin ye · 
niden tanziminde kendini göstermek
tedir. 

(Arkası var) 

( 1) Aşağıda bahsedeceğimiz kısmılar, t11 
kuvvetli Yunan vesa kınden aynen a!ınmıs
ur. - Z. Ş. 

(2) Bu raporu aynen nakletmekten rnak· 
&adımız, Başkumandan Mustafa Kemal Pa: 
şanın Sakarya harbin'de ~oıterdiii ask~rı 
dehanın kudret ve azametıni arzctmek ı · 
rmdir 

Tu~M l~-
A !i\an Çimcnto-;...o;.~~--....~ .. ,.--~ ..... ı,,,.3_8_s--t l eft.anbul Vil~etinde ihdas edUen 

0 
~"'B"::kası 2 Q.- Scferbcrlık ubcsl ı dUrlugun.· De· 

~~rı. ~Jl .. r"er f.crnnesl , ~0 \'Cli kaymakamı Kemal tayin roılmi.F 
~ 7 Sivas 99.50 

M r ı r r tahvilleri 

1903 IJ 
1911 m 

111.-
102.-

112.-
103-

ve emri de gelmiştir. Seferberlik Şu-
besi, hava tehhkesi işlerile meşgul o-

lacaktır. 

..__. .............. .. 
SAGLIK ÖGÜTLERi 

Yazan: LOKMAN HEKiM 
-~_,...-_.r-_..~ ... ..-..... ...... _ 

Ev lç"nde Köpek 
insanların yüreğinde köpek Eev

gisi - ilk insanların gıdalarını av
cılıkla tedarik ettikleri devirlerden 
kalmış olsa gerek - adeta tabii 
denilecek derecede kökleşnııştır. 
Köpeği sevmiyenler bile hiç olmaz
sa ona merhamet ederler. 

Bu sevgiden dolayı, köpek ın· 

sanların edebiyat kıtaplarına gir • 
ıniş, oradan filozofların eserlerıne, 
akademilerin kürsülerine 1<auar 
çıkmıştır. Ernest Renan, Fransız 
Akademisinde büyük Pasteur'ü 
karşıladığı gün söylemiş oldıı&tı o 
ölıniyecek mantığında köpek :çin 
de bir fıkra ayırmış ve onu "insan
ların en sadık dostu'' diye tavsıf et
mişti. 

Sadık dost... Şüphesiz ama. ayni 
zamanda zararlı bir dost! Vaktile 
lstanbul sokaklarında köpekll!r ge· 
ce, gtlndüz serbest gezerlerken, ls
tanbull ular kapılarının yanında ya
tan köpeklere sadece iltifat ederek, 
bazı vakitler de ekmek doğruya

rak köpek sevgisini tatmin eder
ler, o zamanlarda lstanbul köpek • 
lerinin en büyük zararları da 
- eğer kuduz olmazlarsa - çir • 
kinlikten ve kirlilikten ibaret ka
lırdı. 

Köpeklerin sokaklarda serbest 
gezmek hakkı kaldırıldığındanberi, 
köpek sevgisine "müptela" olan • 
tar, bilhassa bayanlar evlerinde 
türlü türlü cinslerden köpekler 
beslemeye başladılar. Bu merak 
gittikçe çoğaldı. Eski • lstanbul 
"hanımlarının" yalnız kedilere şa

mil olan muhabbetlerinin en büyük 
kısmı, şimdiki bayanlarda, köpek· 
lere geçti. Sokaklarda köpeklerinin 
tasmasından tutarak yürüyen ba -
yanlar lstanbulda - Avrupaı~ın 
başka şehlrlerindekllere nisbetle -
az görülürse de hemen her evde 
yahut apartmanda, bazan da sivri 

dişlerini gösteren azılı, köpeklere 
tesadüf ediliyor. 
Halbuki köpek ev içerisine girin

ce haylice zarnrlı olur. Kuduz has
talığı üzerine ısrar etmeye ILzum 
yoktur. Onu çünki.i herke:ı bilir. 
Köpek meraklıları da - kendile -
rinden önce - köpekleri o IH\sta -
lıktan korumaya çalışırlar. 

Fakat köpeklerin insanlardan 
vereın hastalığını alıtrak verem c.1-
duklarını ,sonra da sağlam insan -
lara bu hastalığı geçirdıkleriııi 
- Öyle sanıyoruııı ki - bilmıyen
l~r. bilenlerden pek çoktur. Ev içe
rısınde köpek tutmamak için bu, 
en kuvvetli bir sebeptir. Köpeğin 
bu hastalığı hem nefes boru~un -
dan, hem ağzından alabilınesı ona 
verern hastalığına karşı pek ziya -
de istidat verir, sonra da hastalı
ğını insanlara geçirmek için pek 
"faal" bir vasıta yapar. 

Köpeğin zararı bu kadarla da 
k~lnıaz. Uyuz veya kel olduğu va
kı~ bunları insanlara da geçirir, 
Bır barsak lıastalığı vardır ki y:ıl
nız köpeklere mahsus olmakla be
raber, onu tıft.sıl eden solucan kö
pekten insana geçince insanııı da 
barsaklarını rahatsız eder. insan
lara kist idatik hastlaığı Lirçok 
defa köpeklerden geçer ... 

Netice şudur ki ev içinde kö
pek tutmak sağlık bakımından. hiç 
t~. doğru bir şey değildir. Hele kü
çuk çocukların köpekle ahbap ola
rak bir arada oynamaları çucuk
ları türlü türlü hastalıklara maruz 
bırakmak demektir. 

Köpeği seversen iz., onu besleme
ye ihtiyacınız varsa, köpeğin yeri 
ancak bahçede ayrı bir yerde bulu
nan kulübesidir. O vakit te ÇDCllk-

larınızla gene buluşmamak ve sizin 
de ellerinizi yalamamak şartile .•• 

lngUtC1 cılc F aşistlcr sı1r ,7, [Jiirultülü tc::a1tiirat yapıyor1ar. Bilhas~a 
Pc.ızc11 veya dı{Jcr tatil gıiıılc,1 i Fa~.,,stlcr lJondrada ve diğer 1.alabalık şe
hirletdc mm <ıyi~l ya,ı yoı far. Resim loııdrada sorı faşist tc-ahıiratuı
dan biriııi göstc1 iyoı 1d, pohs7 in fa§istlcri dağıtmak için zecri hare -
ketle c mecbur old ıgwıu aıılalıyo1•• 

Kütahyalılar buğday ve 

sayım kanunlarının 
tevsiini istiyorlar 

"l(ütahya,, Meb'usları ve Orgeneral Fahrettin ile Korgeneral 
Sat.it "Kütahya,, da .. 

Kütahya, (Hususi Muhabirimizden) - intihap dair6. 
leri halkının fikir ve dill'klerini ?inlemek Maksadile, say
lavlarımız l\1chmet Somer, Şakır Ahmet, Besim At.alay 
Naşit Uluğ, İbrahim Dalkılıç, ÔMer Dinç geçenlerde seh: 
rimize geldiler. · 

O gün Par~İ s~lonnnda umumi bir toplanma yapıldı. 11-
bay Sedat Erımın, saylavlarımızın her yıl halkla yerinde 
yaµtıkları sık temasların ehemmiyetini tebarüz ettiren 
sözlerile açılan konuqma geç vakte kadar devam etti Say 
lavlarımız bize, T\~rkiyc h~~-at.~nda şeref ve başa~!larl~ 
dolu olarak geçen hır yılın gogsumüzü kıvançla dolduran 
dahili ve harici bir tarihçesini yaptılar. 

Bilhassa, Kütahyada ku. ı-----------
rulacak maden ve elektrik 
ve kimya sanayii ile girece
ğimiz feyizli safhayı anlattı
lar. 

Bundan sonra halkın şu dilekleri 
konuşuldu: 

A) Buğday Koruma Kanunu tat

bikatının şümullendirilerek ikinci, U· 
çüncü derecedeki buğdayların da mu 

bayan hududu içine alınması. 

B) Gelecek yıllarda da duşük ka
liteli mahsullerle karşılaşmamak için 

ziraat vekaletince burada açılması 

yıllardanberi kararlaştmlan silonun 

yapılması. 

C) Şehirde seksen kadar abone te

mini kabil olduğundan, telgrak ida • 

resince şehir telefon şebekesi kurul

ması. 

D) Sayımdan muaf hayvanlara 
ait muafiyetten istüade etmek için 
yapılan müracaat tarzlannm birçok 

muamele ve karışıklıklara sebebiyet 

vermesi dolnyısile bunlarnı ilkinden 
sayıma dahil edilmesi. 

E) Pancardan düşülmekte olan fi. 
rcnın fazlalığı 

Diğer mevzular üzerinde de uzun 
uzadıya görüşmeler oldu. 

Küçük Sanayi 
Mensupları 

ile Temaslar 
Küçük sanayi erbabının inki~afı ı. 

çııı yapılacak kanuna esas olmak üze
re hazırlanacak rapor için şehrimiz Ti 
caret Odası kilçilk sanayi mensuplan 
ıle temaslarına devam etmckttdn . 

Bu işle sanayi şubesi mUdürU H k-
kı Nezihi meşgul olınakta ve h ~. er ~'Un 
bir sanat şubesinin ihtiyar .. 1 k 

~ ve oı e • 
terini tesbit etmektedir. 

Buna ait hazırlanacak r aporun çok 
esaslı olması için am 1 . e enın çalışma 

şartlarını göstermek Uzere fotoğraf-
lar çekilerek rapora eklenecekt1r. 

.. Ra~r, bu ayın yedisinde Vekalete 
gonderılmiş bulunacaktır. 

Türk • Japon ticaret 
anlafma 1 

Bu yıl nihayetinde müdd t' . · e ı bıtc-
cek olan Türk - Japon ti 

caret anlaş-
masının feshedildig·i hab . 

. er Venlmek 
tcdır. Yeni bir anla • 

şma için 
da. müzakerelere başlan Yakın
meldir. ması muhte-
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M. Stoyadinaviç 
Dün Gitti 

ilk Hava Şehidi Genç Kız 
~~~~~~~~~~~--

~ 

Eribe için arkadaşlan masum 
Mari Antuanet ve Ailesi, Onları 

Kurtaracak Olanları Bekliyo~!ardı. 

[Başı 1 incide] 
ret etmek için nadir bir fırsat çıktı. 

Böylece Tür~iyeyi, satvetinin geçit 
resmini yapmakta olduğu bir sıraı:la 
gördilm ve onun terakkiyatmı yakın
dan müşahade ettim . 

Dinamik şef 
Reisicümhur Ekselans Atatürk gi

'bi yüce. ve dinamik bir varlığın sevk 
ve irşadiyle bu kadar az zamanda el
de etmiş bulunduğunuz neticelere 
hayranım. 

bir ihtifal yaptllar 
Geniş bir bahçe .. . Sıra sı

ra dizilmiş siyah önlüklü kız 
çocukları ... Ortada bir seh
pa var. Sehpanın üstünde 
bir çiçeklik, solda Türkku
şunu ve Hava Kurumunu 
temsil eden zevat ... Onların 
Yanında biz gazeteciler ve 
ilk kadin havacılığının kah
ramanı Eribenin akrabaları, 
tanıdıkları ... 

Bu paraların kontrolü de yoktu. Her 
keste vicdan ve namus mefhumu 
kökleşmediği için bu vaziyetten isti
fade edenler pek çoktu. Evvela ide· 
al için çalışan birçok ihtilfilciler, son
radan para kazanmak ve zengin ol
mak için çalışmışlardı. Işte Batz bu 
gibilerden istifade etmek istedi ve 
ortaya sihirli bir söz attı: Bir mil • 
yon! 

Mari Antuaneti Tamplden kaçıran 

lara bir milyon vadetti. 
Böyle bir para ile en geniş ve 

en yüksek hapishane duva~ları yıkı
labilirdi. Batz, Jarjayes'in yaptığı 
gibi fener yakanlardan ve nöbetçi 
askerlerden yardım istemedi. O, o 
zamanın en nüfuzlu adamını elde et
meye çalıştı. Bütün hapishanelerin 
ve Tamplin müfettişine rüşvet 1.ekliI 
etti. Onunla anlaştı. !kinci olarak 
ta o zaman askeri kumandanını el
de etti. Bu suretle her tarafta ara.
nan ve yakalanınca derhal idş.m o • 
lunacak olan Batz asıl onu tevkif e
dip hapsedecek olan adamlarla be -
raber çalışıyordu. 

Bu soğukkanlı ve hesapçı adam 
ayni zamanda harikulade cesurdu. 

Her memlekette aranan ve arkasın

da yüzlerce casus ve memur dola -
şan bu adam, bütün dikkatine rağ
men asker kılığına girerek Tample 

bizzat dahil olmaya muvaffak ol
muştur. Onu uzaklarda, hudut ha -

riçlerinde ararlarken o ihtilalin oca
ğında yaşıyor, asker karavanasm -
dan yemek yiyordu. Omuzunda tU -

fek, sırtında kirli ve yırtık bir üni
forma olduğu halde Mari Antuane

tin kapısının önünde nöbet bekliyor
du. Kraliçe ile konuşup konuşmadı
ğı malüm değildir • ...Ç~ ttu işi. biz.. 
zat hapishane mfifettişi yapmıştı. 

Askeri kumandanın delıiletile Tam -
ple Batı için çalışan birkaç kişi da
ha dahil oldu. Bir müddet sonra va
ziyet çok garip ve gülünç oldu. Ihti
lalin en kuvvetli bir devrinde Pari -
6in göbeğindeki Tample hapishanesi 
bu hiç kimsenin müsaadesiz gireme
diği en büyük kral taraftarlarmın ve 
kraliçenin mahpus olduğu yer ;:;ade 
Batz ve onun adamları tarafından 

işgal edilmişti. 

Bütün ihtilal kuvvetleri çekilmiş, 

hile ile onların yerine kral taraftar
ları gelmişti. Tarihte bu kadar ga-

HASAN 
Kuvvet Şurubu 
Zaafı umumi, kansızlık ve ke
mik hastalıklarına şifai tesirleri 
çoktur. Çocuklar, gençler, genç 
kızlar ve ihtiyarlar her yaşta 
istimal edebilirler. Hasan depo
su; lstanbul, Ankara, Beyoğlu. 

1936. 937 
başmahsulü 

Norveç Morina 
BALIKYAGI 
Halis Morina balığının ciğerle

rinden çıkarılmıştır. İçmesi ko
lay ve nefistir, mideyi bozmaz. 
Gayet temiz ve muakkam ve ye
ni ·Hasan markalı şişelerde sa
tılır. Taklitlerinden sakınınız. 

1/ı litre 10, % litrelik 60, 1 lit
relik 100 kuruştur. Hasan depo
su: İstanbul, Ankara, Beyoğlu. 

rip ve olmıyacak bir vak'aya nadiren 
tesadüf edilir. 

Nihayet Batz, son işi görmenin 
zamanı gelmiştir diyerek bütün cür
et ve cesaretini topladı. Eğer mu -
vaffak olursa, tarih gene baştanbaşa 
değişecekti. Mari Antuanetle bera -
ber müstakbel Fransa Kralı On Ye
dinci Lüi de kurtulacaktı ve günün 
birinde tahta geçecekti. Batz ve ka
der bu büyük rolü oynamaya hanr
lanıyordu. Akşam olmu~tu. Her şey 
en ufak teferruata kadar düşünül -
müştü. BütHn kapılar Batz'ın adam
ları tarafından bekleniliyordu. Baş
ka nöbetçi yoktu. 

Hapishane Müfettişi Michonis kra
liçe ve Madam Elizabet ve çocuklar. 
için paltolar hazırlamıştı. 

Saat on ikide asker kaputlarını gi
yerek Tamplden çıkacaklardı. Çünkü 
başlarında hem hapishane müfettişi, 
hem de askeri kumandan vardı. 
Batz'ın Paris civarındaki bir evine 
saklanacaklar ve birkaç hafta sonra 
ortalık biraz durunca hududu geçe
ceklerdi. 

Sc~akta da elleri silahlı birçok a
rlam.Iarı bekliyordu. Saat on bire ge
liyordu. Mari Antuanet ve ailesi on

ları kurtaracak olanları bekliyorlar
dı. Dışarda dolaşan nöbetçileri gö

rüyorlar, fakat bunların dost insan 
lar olduğunu bildikleri için müsterih 
oluyorlardı. Michonis, Batz'dan emir 
bekliyordu. Fakat tam o sırada bir
denbire bir gürültü işitiliyor. Hapis
hane k-ıpısı şiddetle vuruluyor. Ge -
len, kunduracı Simon'du. Bu çok na
muslu ve rüşvet yemiyen koyu bir 
ihtilalci idi. Birkaç saat evveJ ken
disine bir asker, kraliçenin kaçmla • 
cağını. ve bu işi de Hapishane Müdü
rü Michonis\n yapacağım söylemiş
ti. O da koşa koşa gelip ortalığı, a-
yaklandırmak ve buna mani olmak 
istemişti. Hiç kimse bu kadar !m -
kansız bir şeye ihtimal vermiyordu. 
Hergün bu gibi dedikodular oluyor
du. Bu nasıl kabil olabilirdi. Tample 
tki yüz kırk muhafız tarafından, ge
celi gündüzlü bekleniliyordu. Her ı)e
ye rağmen ihtiyaten o gece nbbeti 
Simon'a verdiler ve Michonis mezun 
addedildi. Bu hal karşısında her şey 
mahvolmuştu. 

r Arkası var 1 

Milletle 
Hükumetin 
Birliği 

[Başı 1 incide) 
izah ettiği gibi inkılap rejiminin fi
kirlerde ve ruhlarda yarattığı bu gü
ven yeni bir hayatın müjdecisidir ve 
halk ile hükumet arasındaki yakınlık. 
birlik ve beraber çalışma itiy tları 
Türklük için emin ve metin bir istik-
bal kuracaktır • 

Hükfımeti kendi malı ve koruyucu
su tanımak, benimsemek ve kendi 
menfaatiyle hükfunetin emel ve he -
deflerini biraraya karışmış görıııek 
hususunda hiçbir millet, Tilrk milleti 
kadar ideal şekle yaklaşmıştır. Çün
kü milletimiz hükumetin vaitlerini 
tuttuğunu yalnız kendisi için çalış

tığını, gittikçe artan eserler ianesiyle 
görmüştür. 

Sizin her yılınız, başka memleket -
lerde onar yıllık. ve hatta yüz yıllık 
devirlerden daha verimli olmuştur. 

Reisicümhur Atatürk, adının sizin 
dilinizdeki medlfılünü gerçekten tem
sil etmektedir. O, yeni Türkiyenin ha
~tiki atasıdır . 

Eşsiz Ankara 
Yepyeni apak ve şerefli Ankıı!'a 

yeni ve misli bulunmaz bir faaliyet 
enmuzecidir. O, daha şimdiden, ayni 
sahada veyahut ki pek yakınlarında 
biribirini takip etmiş olan kültür 
merkezlerine yetişmiştir. 

Ve onları elbette geçecektir. Bu · 
günkü Kemalist Ankara, Eti Boğaz
köyüne ve buralarda teessüs eden 
azametli eseri hayretle takip eyli -
yen eski Hüyüklere gururla bakabi
lir. 

Türk ordusu 
Geçit resminde askeri kuvvetiuizi 

yakından gördüm. Onda da. Ankara
da müşahede eylediğim ayni canlılığı, 
ayni dinamizm ve hareketi buldum. 
D o s t ve m ü t t e f i k 
Türk ordusnun bu kadar iyi yetiş -
miş, zapturapt hususunda bu derece 
mükemmel ve bu kadar şe\·k ve heye
can içinde görmeıkten ne türlü haz 
duyduğumu söylemeğe lüzum var mı
dır? . 

Tayyarecisinden denizcisine ka
dar ordunun her sınıf efradınırı 

simasında vazife aşkı ve kuvvet ve 
kudret inancı okunuyordu. 

Milli bünye 
Ordunun yanıbaşmdağ Büyük Ş~fi

ni kıvançla selamlamakta olan halk 
partisini de asla unutınıyacağım. 

Say ve nizam, harp ve sulh, :ıı:eni 

Türkiye yurttaş arının hiilrnıü altın

dadır. 

Ankaradaki kısa ikametim, bana, 
milli bünyenizin, en sağlam temciler 
üzerinde kurulu, sağlam bir bünye 
olduğu kanaatini verdi. 

lnönü 
Her tarafta, iyice t1.:tkik edilerek, 

geniş esaslara göre hazırlanrnı~ bir 
planın mevcudiyeti göze çarpma;,ta
drr. Mimarı bizzat Büyük Şefiniz A
tatürk olan bu planı tahakkuk etti
ren ise, kendileriyle uzun ve samimi 
görüşmelerde bulnduğum BaşvekiJ 

ismet lnönü'dür. 

T iirk matbuate. 
Evvelki gün Ankaradan, bugün gü

zd Istanbulunuzdan ve binnetir."e 'l'ür 
kiyeden ayrılırken, siz gazetecilerin 
hizmetinizden de bahsetmemek elim 
den gelmez. Memleketlerimizın ya
kınlaşmaları ve karşılıklı tanışmaları 
için siz de çok emek sarfettiniz. Bu 
yolda devam etmenizi rica eut'rim. 
Bu vesileden istifade ederek dost ve 
müttefik Türk milletinin refahı ve 
yükselmesi için gönlümden kopan ha
raretli dileklerimi. sizin vasrtamzla 
kendisine bir kere daha ifad<! ede
rim.,, 

Doktor Stoyadinoviç, müteakiben 
~atbuat mümessilleriyle birlikte çay 
ıc;miş ve bilahare Yugoslav kolonisi
ni kabul etmiştir. 

Ayrılı, 
Kıymetli misafirimiz Stoyadinoviç 

müteakiben, saat 21,40 da hareket 
eden eksprese bağlanan hususi bir 
vagonla Belgrada hareket etmiştit'. 

Sirkeci istasyonu Türk ve Yugos -
lav bayraklarile süslenmiş bulunu -
~ordu. Bir askeri müfreze ve bir po
lıs kıt'ası büyük misafire selam res
mini ifa için yer almıştı. 

Doktor Stoyadinoviç saat 21,30 
da istasyona geldi. Teşyi için gelen
ler arasında Vali ve Belediye Reisi 
Muhittin Ustündağ, kumandan vekili 
General Ali Fuat, Yugoslav elçiliô-i 

Trampet sesleri duyuluyor. Başı
mızı yana çevirdiğimiz zaman siyah 
önlüklü genç kızların talimli aJımlar
la bize yaklaştıklarını görüyoruz. 

Ünde sarışın bir c;ocuk pir bayrak 
tutuyor. Arkada Eribenin siyah tül
l:rıe süslü resmini taşıyanlar, ve ef
latun krizantemli bir çelenk göLü
renler var ... 

Bunlar kürsünün etrafında doJ-:ı.şı
yorlar. Sonra kırmızılarla sarılı seh
panın üstüne ve bir çiçek sak:Hsmın 
y~a en taz.! bir çic;ek kadar körpe 
çocugun resmini brrakıyorlar. 

Eribenin resmini... 

GOZYAŞLARIARASINDA 

Daha bü senenin nihayetine kaıfar 
bu vbahç:lerde koşmuş, oynamış ço
cugun bırdenbire milli bir kahrar.ıan 
oluverişi, büyük bir ehemmiyet kazıı.
nıverişi, bütün bir memleketin kal· 
bini saygı ve matemle dolduruşu. o
nun oyun arkadaşlarının, ders ve sı
nıf arkadaşlarının kalbini ürkek bir 
saygı ile doldurmuş... Sıralarda göz 
Y~ş~. d.~kenlcrden hiç biri bu, yaşça 
kuçucuk, fa~at heyecan ile bir ~ey 
olmak hevesıyle, ilerlemek, kendini 
göstermek isteğiyle büyüklerden bü
yük olan ölünün ihtifali yapılır ·n 
kalplerinden kopan, çoşup gelen ha
kiki' feryatları dudaklarından çıkara
mıyorlar. Hiç biri istediği gibi: 

- Ah Eribe ... Bizim Eribemiz ... Bi· 
zim kardeşimiz Eribe! 

Diye dövünemiyor .. 

ÖRNEK BIR ARKADAŞ 
Şimdi onu kendilerine bir örnek S!i-

~ 

bi görüyorlar... Ve onun matemini 
her hangi bir arkadaşlarının mateınjn 
de gösterecekleri sac'elikle degil, ve
ka!'la gönüllerinde taşıyorlar. 

Acılar yine hepsinin yüzünde! 
- Düşüşüyle bütün Türk kadınlı

ğını yükselten bu küçük kız biz }~n. 
diyen bir gurur da var ... 

!stiklal marı;ıını söyliyen sesli'•r giz
len en hıçkırıklarla boğulmuş. Tayya
re marşında bu sesler daha kırık Jö
ldik oluyor. 

Ve Kadıköy kız orta mektehiıün 

değerli müdürü çocuklarına hitaben 
konuşmaya başlayıp ta. Eribenin bu 
mektepte yetişmiş olmasının, bu ma
temli günde bile kendilerine verdi<>-i 

. o 
sevınç ve gururu anlatırken, yıı..lnız 

arkadaki ve öndeki sıralarda bulunan 
mektep kızları değil, mektep hocr.1a
n ve Eribe ihtifaline gelmiş bütün 
insanlar ağlamaya başladılr. 
O, YAŞASAYDI... 

Merasim büyük bir heyecan içinde 
devam ediyor. 

Bir sene evvel Eribe ile ayni smıf
ta okumuş bir talebe, büyük bir he
yecan içerisinde bir nutuk okuyor: 

29 - 10 - 936 perşembe günü. cüm
huriyet yıldönümünün tes'idi sırasın
da canını veren kahraman Eribenin 
yegane emeli dünyaya Türk tayyare
cHiğini tanıtmaktı. O, yaşasaydı, hiç 
şüphesiz yurdun en değerli bir uzvu 
olacaktı. 

O, yaşasaydı, Türk kadınlığının en 

k
A Q 

er anr, Emniyet Direktörü ve Yu -
go~lav kolonisi bulunuyordu. 

Büyük misafir perona girer gir -
mez muzıka Yugoslav ve Türk milli' 
marşlarını çaldı. M. Stoyadinoviç 
kendini selamlıyan askeri teftis et
ti ve türkçe olarak "Merhaba" 'dedi. 

Dün Eı :benin ark.::!{ l_;lan tarafından yapılan ihtilalden 
bit görünüş •• 

canlı bir örneği olacaktı ... 
Fakat o şimdi de bir kahramanlık 

ve cesaret timsali değil midir? 
Ve perde perde heyecanlanan bu 

ses nutka devam ediyor. 
En ön sıradaki miniminilerin artık 

bir milli kahraman olan ablalannm 
matemine tahammülleri kalmadı. Iç.
lerinden fırlıyan bütün acılarile hıç
kırıyorlar. Nutku okuyan genç kızın 
pürüzsüz güzel sesi, bahçenin içinde 
ötüyor: 

"Eribe. kalplerimizde ebediyen öl. 
miyecek milli kahramanlara yoldaş 

oldu. Kalbi vatan aşkile çarpan bu 
gencin en büyük arzusu (ilk kadın 

asker) olmaktı. 

0,ÖLDÜ ... 
Çocuklar Eribe öldü. Yarını kalan 

arzularını biz tamamlıyalım ... ., 
Bu küçük hatibin nutkunu küçük 

bir şairin şiirini okuması takip edi· 
yor. Onun arkasından iki genç kız ay
rı, ayrı kürsüye çıkarak Eribenin şa· 

"" hadeti üzerine gazetelerde yapılmIJ 

Eriben:n arkaJcr~lan onu dün 
gözyaşlarile andılar 

neşriyatı okuyor. 
Ve nihayet Eribenin meslek arka· 

,-~~~~ 

daşı olan ille kadın planörcüler vo po. 
raşütçülerimizden genç bayan .Naciye 
Toros söz alıyor. 

Ve Eribe gibi hayatını ayni gaye· 

ye bağlamış olan genç kadının hita· 
besi herkes üzerinde kuvvetli bir te
sir bırakıyor: 

"Biz Eribeyi gayelerin en ytikseği 

yolunda kaybettik ... :,, 
Büyük bir heyecan içerisinde ko

nuşan genç ve cesur Türk kızı bar· 
kesi kendine hayran ediyor. 

ÇELENK KONURKEN 

Merasim bitmeden evvel Eribenhı 

ilk uçuşunu yaptığı Vecihi hangarı· 

na kadar alayla gidiliyor .. Oraya bit 

çelenk bırakılıyor •.. 
Yine alay ayhi hüzün içinde mek· 

tebe dönüyor ... 
Mektebin merdivenlerinden yukaı1 

çıkılıyor. Ve loş sofadaki duvara E
ribenin resmi... Minimini bir mektep 
kızuıın, güzel bir çocuğun ölen, vak· 

tinden evvel ölen, sırasız bir ölilmle 
aramızdan ayrılan, bir çocuğun resmi 
asılıyor. 

Bugün nutuklar okunurken... Bir• 
çok kere: 

"Eribe ölmedi.,, Diye tekrarlanctı. 
Neden kendi kendimizi aldatıyoruı· 

Eribe öldü.... Eribeyi bu memleket 
tamamile kaybetti. Şimdi biz btJ 
memlekete Eribe cesaretinde, Eri• 
be kıratında, Eribe değerinde kızla/ 
yaratmak mecburiyetindeyiz. 

Ankarada da lhtif al 
Yapıldı 

Ankara, 2 (Tan muhabiriudı:n) ~ 
Paraşütle atlarken şehit olan Erib' 
için bugün Halkevinde bine ya}:f1l 
genç kızın iştirakile bir ihtifal yapıl• 
dı, Tür~ kadmlığınm uçma.k yoıunrW 
ki kat'i arzusuna işaret edildi. ___________ ___./. 

Suriyede Kanlı 
Çarpışmalar 
Bevrut, 2 (A.A.) - Dün Tr3bl[ll 

J 1'1fi1' 
Şı.mda kargaşalıklar olmustur. 
may.işçile: ile polis, biribirİerine ~t~ 
etmışlerdır. Askeri kuvvetler. 111 

Bu güzel ruhun tatbikattaki neti -
celeri henüz hayatımızın her köşesine 
sokulmamıştır. Hükumetle halkın 
münasebetlerinde kafi derecede 
sür'at husule gelmemiştir. Kendini 
milletten ayrı sanan ve hükumet de
nilen ayrı bir kuvvetin mensubu ad
deden memurlara tesadüf ediliyor. Al 
dıklarma mukabil hükumete borcunu 
seve seve vermeği mukaddes vazife 
bilmeyen dar görüşlü vatandaşlar da 
eksik değildir. Fakat yeni gidişin ya
rattığı ruh, az bir zamanda hayatımı
zın her köşesine tatbikat bakımmdan 
da sokulacak ve geri ruhta bir memu
run ve hükumete karşı vazifelerini 
koşarak yapmıyan vatandaşın Türk 
camiası arasında yeri kalmıyacak -
t-

Alım et Emin YALMAN 

Ekspresin kalkmasına bir dakika 
kala misafir trene bindi ve ekspres 
alkışlar arasında hareket etti. 

Dii.nbii ihtilalJ11 Eribenin ilk uçucu arkaclafı onu 
ıayglyla anıyor •• ı zamı iade etmişlet-dir Birk~c; Y"'r' 

vardır. 
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l tılarına i11:tirak edenler bir arada k. uallinı top on T 

. "GeyıJe,, Je ı m . . k ve okuldan eve dönüş ile okul 
A babirırnızden) en . . . 

Gyve, (Hususı mu . nımtaka dahilindeki kıyafet.lerı ıçın kapalı ve 
nçe ilk okul öğretmenlerı, b kolları uzun, lacivert veya siyahtan 

. Salmanın aş . . 
ispekteri Sabrı Yılmaz 1 yeni nazarı dikkati celbetmıyecek şekilde 

ıa.n!Ill§ ar ve 
kanlığı altında top . il- bir rop yapılması kararlaştırılmıştır. 

. d yapI1acak ışler 
ders yılı içerisın e _ Bav öğretmenlerin de, yalnız okul 

ıardır Bu konuş ., 
zerinde konuşmuş · nl d hilı'ne mahsus olarak, doktorların .. - etme e- a 
nıalar esnasında, bayan ogr . h . iş başında giydikleri pardesü tertibi 

.ı t' kıyafetlerı arıç · · t· 
rin hususi gej',Jn 1 .d _ ceket giymeleri kabul edilmış ır. 

rtile evden okula gı er 
tutulma~ şa , 

= 

Musiki kuralan 
Beyoğlu Halk evinden: Evimizin 

Ar şubesi, aşağıdaki programa ;;öre, 
kurslar açmıştır: 
1- Keman. 
2- Piyano. 
3 - Senfonik orke~tra (orkestra

ya iştira kedecek her müzik bilen 
yurtdaş kendi aletiyle bu kursa yazı
labilir.) 

Bu kurslara yazılma işi, 3 - 11 - 936 
tarihinden başhyacak ve 10 - 11 - 936 
tarihinde bitecektir. 
Yazılmak istiyenler, nüfus tezkere

sile Evimiz direktörlüğüne gelsinler. 

1st. 4 üncü İcra Memurluğundan: 
•Yeminli üç ehli vukuf tarafından ta
mamına "25.900,, lira kıymet takdir 
olunan !stanbulda Çe1ebioğlu ma
hallesinin Alacahamam sokağında 

kayden wA.i 18, 20, 22 yeni 28, 28/ 1, 
30, 32 ve mahallen 28, 30, 32 ve Çık
maz sokakta 24, 24/ 1, 26 numara
larla murakkam bir tararı çıkmaz so
kak ve diğer tarafı Alacahamam 
Marpuc;çular sokağı ile mahdut 23, 
30, 32 numaraların cepheleri !stor 
kepenk ve camekanlı ve zeminleri ah
şap olup tizerlcrinde üst üste iki kat 
odası, ve alUarında sokağa kapısı o
lan bodrumu bulunan; Çı'rl:maz sokak
ta 24 - 1, 26 No. h .kapılar 28, 30 No . 
lı dükkR.nlar dahiline açılmakta oluo 
Üzerleri de yine ayni dü~kanlar t;
rafmdn.n kullanılmakta olan; 24 No. 
nun: Zemini ahşap ve cephesi istor 
kepenkli olup üzerinde bir kat odası 
bulunan heyeti umumiyesi 110 M2 
mesahai sathiyesinde bulunan kagir 
üç mağazanın nrsıf hisseleri dairemiz
ce açık arttırmaya vaz'edilmiş oldu
ğundan 7 - 12 - 936 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat H ten 16 ya ka
dar dairede birinci arttmnası icra 
edilecektir. Arttırma bedeli hisseye 
isabet eden kıymeti muhammenenin 
yüzde 75 ini bulduğu takdirde müç
terisi üzerinde bıra',{ılacaktır. Akı;;i 

takdirde en son arttıranrn taahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma 15 gün 
müddetle temdit edilerek 22 - 12 - 936 
tarihine müsadif salt gün saat 14 ten 
16 ya kadar keza dairemizde apıla· 
caJc ikinci açık arttırmasında arttır
ma bedeli keza hisseye isabet eden 
kıymeti muhammenenin yüzde 75 ıni 
bulmadığı takdirde satış 2280 No. lı 

kanun ahkamına tevfikan eri bıra-
"""''ı+H'ft-t· .ıı;:uı:ı. o::ıa1:lşll şındır. Al"ttırmaya ış i-

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis· 

liğirı timsali olan EJY markasını arayınız 

rak etmek bıteyen1crin kıymeti mu -
hammenenln yüzde 7,5 nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın temi
nat mektubunu hamil bulunmaları 

lazımdır. Hakları tapu sicilile sabit 
olmryan ipotekli alacaklarda diğer 

alakadaranın ve irtifak hakkı sahip· 
!erinin bu haklarını ve hususiyle faiz 
ve masarife dair olan iddialarını ev
raki müsbitelcrile birlikte ilan tarı -
hinden itibaren nihayet 20 gün zar • 
frnda birlikte dairemize bildirmelen 
lazımdır. A.ksi takdirde haklan tapu 
sicilile sabit olmıyanlar satış bedeli • 
nin paylaşmasından hariç kalırlar. 

;;;;;;;;;;~~~~~~:::~~:::~---ı Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiye-den mütevellit belediye rüsumu ve 
. b I Belediyesı ilanları vakıf icaresi ve yirmi senelik taviz 
ıstan U bedeli müşteriye aittir, Daha fazla 

h . olunan Ayasofya mü:zesi ar-
Hepıine 1000 lira kıymet ~a mınn ankazı satılmak üzere açık 

k d k . . l yurdu bınasınıı d l" - .. d .. asın a ımsesız er . levazım mü ür ugun e go-
k 1 t r Şartnaınesı k b"l arttırmaya onu muş u · . at makbuz veya me tu ı e 

rülehilir. İstekliler 75 liralı~ i~~ ~~::ı 14 de daimi encümende 
beraber 9/11/~36 Pazartesı gunu 

bulunmalıdırlar. { 1) "2482,, 

malumat almak isteyenler ilan tari -
hinden itibaren herkesin görebilmesi 
için dairede açrk ~ulundurulacak art
tırma şartnamesi ile 935 - 1924 No. 
lı dosyaya müracaatla mezkür dosya
da mevcut vesaiki görebilecekleri ilan 
olunur. (27078) 

Beşinci İcra Memurluğundan: 
Mahçuz olup paraya çevrilmesinr 

karar verilen kahve değirmeni, sabun 
zeytinyağı. rakı ve saire 6 - 11 - 93() 
cuma günü 12 den 14 e kadar Kurtu 
luşta Kurtuluş caddesinde 256 sayılı 

dükkan önünde 1 inci açık arttırm:ı 
suretiyle paraya çevrileceğinden talip 
olanların mahalinde hazır buluna
cak memuruna müracaat etmeleri 
ilan olunur. (27027) 

t 1 -

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 

Liselerin 1930 - 1936 mezunlarından imtihan ile 

25 - 30 Memur Ahnacaktır. 
İmtihan 25 111 / 1936 Çarşamba günü yapılacak

tır. Matbu izahnamenin Ankara'da umumi müdür
lükten İstanbulda Sümer Bank Şubesinden ve diğer 
mahallerde Sümer Bank müesseselerinden istenmesi 
ilan olunur. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka
leti iskan Umum Müdürlüğünden: 

1 - Ona Anadolu vilayetlerine yerleştirilen göçmen • 
ler için fenni şartnamesi dahilinde (5000) adet pulluk 
imali eksiltnıeye konulmuştur. 

Bu pulluklara ait fenni ve idari şartnameler Ankararla 
İskan Umum l\1üdürlü.ğünde ve İstanbulda İskan Mil .. 
dürlüğiinde mevcut 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. (2625) 

Adapazarı Belediye Dairesinden: 
Kapah zarf u~uliyle ve bir ~Y ı:ıüddetle münakasaya 

konulmak suretıyle Adapazarı ıtfaıyesine bir yangın ara
zözü satın alınacaktır. 

Arazözün pompası ''Ruzenbaver,, ve şasesi "Stüdeba ... 
kcr,, olacaktır. Muhar:ımen bedel 6500 lira ve muvakkat 
teminat miktarı 488 lıreıdır. 

Tediye şar.tlarım öğrenmek ve tafsilat almak istiye l 
re şartaamesı meccanen gönderilecektir. n e. 

Talip olanları~ ~an~un tarifi veçhile yazılacak teklif 
ınektuplarmı 26 Ikıncı teşrin 1936 Perşembe gu·· ·· 

v k · 1 E ı d" nu saat 14 buçuga auar e e ıyeye göndermeleri ve ih ı · 
at 15 buçukta Belediye Encümeninde yapılac ... a .~1 :ıın sa
n ur. (2632) agı 1 an olu-



12 

. - . 

3 - 11 - !-fiSü 

SAN ÖZLÜ u LARI 
• Vitamin - Kalori -Gıda -Kuvvet - Sıhhat 
Pirinç .. Buğday - Patates - Beyaz Mısır - Arpa· Bezelye - Yul~f .. 

Mercimek - irmik - Çavdar - Badem - Türlü Ozlü Unları 

Çocuklarınıza yediriniz. İstediklerini ve sevdiklerini biktırnuyarak değiştire değiştire yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok olan bu mü
kemmel, özlü unlarla yavrularınız neş'eli sıhhatli, tombul, kanlı, canlı olurlar. Çabuk bUyUrler. Çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuv
vetlenir, ishal olmazlar. HASAN ÖZLÜ UNLARİLE yapılan mahallebi ve çorbaların ve tatlıların ve pilrelerin ve yemeklerin lezzetine 
payan olmaz. HASAN ÖZLU UNLARI nefasetini on sene muhafaza eder. Dalına tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklitlerinden sakınınız. 
Başka marka verirlerse almayınız ve aldanmayınız. HASAN MARKASINA DiKKAT. HASAN DEPOSU: ANKARA, lSTANBUL, 
BEYOGLU. 

eno 
1 

iNHiSAR SARAPLARI 

KIRMIZI 

BEYAZ SEK 

BEYAZ DpMi SEK 

+ 
. YENT FİATLAR: 

- . -· . 
70 el. 35 Kuruş 70 cl. lik titı için 10 Kurut 

2. Lit 70 
2. Lit. 

" " 15 • 
" 3.40 25 " " 3.40 

" 100 ayrıca depozito alınır. Şiteler ıetirilincı 
il depozıto geri verilir. 

' .. Açık sat'Jlak iste_l!"le[e hususi şartlarla litresi 22 kuruştan verilir • 

_,_AOEMD üKTllDAR 
ve BELGEVŞEKLiGinE KARŞI 

HORMOBiN 

Tehlikeyi 
Büyümeden 
Önleyiniz ! 
B üyük, küçük birçok hasta

lıklar soğuk algınlığı ile 
başlar. Mikroplar üşüyen vücu
de hücum ederler. Nezle ve kı
rıklık başgösterir. Hararet yük 
selir. Artık en korkulacak has 
talıklar için bile zemin hazırlan-

mıf ~matir. 

endin izi UşüttUğUnüzö his· 
~eder etmez derhal bir kaşe 

GRiPiN 
Alınız 

<J.K.ı.Pli\I sızı gripe kar::ıı 

korur. GRIPIN en şiddetli 
baş ve diş ağrılarını geçi
rir. GRlPlN üşütmekten 

mütevellit bel ve sinir ağ. 
nlarını, bütün sızr ve san
<"ılart dindirir. 

GRiPiN 
Kaşelerini tecrübe ediniz. 

Bütün eczanelerde satılır. 
..... 

KREM 
Venüs 

1 Bütün 
Güzeılerin 
kremidir 

Deposu: Evliya zade 
Nureddin Kimyevi 
Alat ve Itriyat Tica
rethanesi, lstanbul 

Bahçekapı 

Canlı Model Aranıyor 
Güzel Sanatlar Akademisi 

Direktörlüğünden 
Akademimiz Resim ve Heykel atölyelerinde çalışmali 

üzere kadıo ve erkek modele ihtiyaç vardır. Verilecek 
günlük ücret iki liradır. İsteklilerin Direktörlüğe müra· 
caatları. ( 2465) 

~-·-·-- . """'=""' __ ........ -=~---------1 

T.N.K 
BÜVÜK 

ır KAnzuK~ 
____ T_•_b_•_•_u_•_r_._~ __ "_•_,_•_a_•_n_•_d_•_•_r_•_Y_'"_'z_._c_~_s_~_~_t_~_u~ll-~_H_o_rm_~_ın_ı ___ ÖksürükŞurubu 1 

D. İHSAN SAMt 
Bakteriyoloji Laboratua~· 

Umılmi kan tahlilltı frengi 
noktai nazanndan ( Wueeıınan 
ve Kahn teamülleri) kan lrilrey· 
vatı sayilması. Tifo" ıartma 
hastalıktan teşhisi. idrar, bal· 
gam, cerahat. kazurat ve su tah· 
lilitı, üıtra mikroskopi, hususi 
aşılar istilızan. Kanda tıı;e, şe
ker, Klorür, Kollesteriıı m.ikt&J'· 
larmm tayini, Oivanyolu No.ll'l 

··-- Tel. 20981 ---il 

Zayi - İstanbul İthalat GUmril -
ğünden 28 ağustos 933 tarih ve 6014: 
numaralı beyahname ile deposu sure
tiyle ithal ettiğim FM: ma.rka altı 

balya İtalya malı ipliğin 9 - 9 - 934 
tarih ve 218157 numaralı irat mak -
buzunu zayi ettim .Yenisini çıkart& -
cağımdan eskisinin hilkmU olmadı -
ğını ilan ederim. Mehmet Buhn 

-----·----·-·,-·------
Sahibi?Ahmet Emin YALMAN -

Umumi Neşriyatı idare Eden: 
8.SALDI 

Gazetecilik ve Ne,riyat TUrk Limitet 

-iŞÇi KIZ ARANIYOR~ 
Sabahlan saat seki7.den akşamlan saat sekize kadar hafif fabrika 
işmde istihdam olunmak ve haftada 350 kuruş ücretle çalışmak isti
yenler Postahane arkJ.st Basiret han 27 numaraya müracaat etsinler. 

meraklılarının bekledini gündür. Cünki 
herkesin bahsetti~i yeni 

PHILCC 
radyoları. bu tarihte geliyor. 

r 

,,..._~ 
~~)-~ 

En muannit öksUrtlkJ.erle bron· 
şit, astm ve boğmaca öksürüğü
nün kat'i ilacıdır. Göğtlslerl za
yıf olanlara vikaye edici tesiri 
şayanı dikkattir. 

BUtün eczanelerde v~? 

INGILIZ KANZUK ECZANESJ 

Beyoğlu, Istanbul 

. 
Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen pa 

heba olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşınızı zengin 
miş hem de yurdunun· göklerine birkaç filo k'atmıı ol 
sun. Bu yüzlerce zenginden birinin de senin olmıyaca 
kim iddia edebilir. 


