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7 incide: Antakyada Bay
ram Tezahüratı Resimleri 

____.__ ~ - - ·-- ---~ 

Balkanlarda sağlam iş birliğine doğru 
Suriye Vatanileri Ata.1 
türkü Tebrik Ettiler 
"Yüksek Teveccühleri;nizi Dileriz,, 

Ettiğ i miz 
Kuvvet 

\ Antakyada bayram ı 
tezahüratı emsa.siz 

bir sevinçle geçti 
Cümhurreisi Atatürk, Cümhurivet 

Bayramı münasebetile Suriyeden bir f eb
rik telgrafı almıf ve buna bir t el g-rafla 
mukabele etmiştir. Suriye Vatani Partisi 
Reil'İ tarafından gönderilen telgrafla Şef 
Atatürkün cevaplarını veriyoruz. 

VATANILERDEN ATATORKE 

Ankara, 4 (A.A) - Cümhuriyet Bay
ramı münasebetile Şam'da Suriye Vatani 
Fırkası Reisi Fahri Elbarudi Reisicüm
hur Atatürk' e aşağıdaki telgrafı gönder
miştir : 

Arap aleminin hassas damarı Suriye, 
büyük eserinizi tebrik ederk en kendisine 

Ahmet Emin Y alman karşı yüksek teveccühlerinizi diler. 
ı 

1 ürk azminin, Türk bilgi- -~--~.-...:tlR K.1lJı1 r.u .AD..ı.--~---ı-;..ıı;ı., 
ıının rau-

fu, eair ettiği y aman bir kuv- Reisicümhur At atürk, kendisine aşağı-
vet ... daki cevabı vermiştir : 

lnıanm Çubuk Barajında gör
Samimi tebrikinize teşekkür ederim. aüğü manzara budur. 

Bugün bir kale gibi yükselen ma- Suriyeye karşı hissiyatımız halisane ve 
İnure yerinde birkaç sene evvel sinsi dostanedir. Suriye halkının mesut \'e mü

AN KARADA 

ÇUBUK 

BARAJI 

AÇILIRKEN 

.- .. -·--· 

ı Stoyadinoviç Bulgaristandan Geçerken 

Ankara Ziyaretin· n 

1 
N eticesiıii Kral Borise 

Bildirdi 
iki Başvekil 
Arasında 
Çok Samimi 

Telgraflar 
Teati Edildi 
Ankarada hükumet ri-

calimizle çok samimi te
masla ... · yapan, müttefiki .. 
miz Yugoslavyanın kıy .. 
metli Başvekili Doktor 
Stoyadinoviç şu dakikada 
Belgrada dönmüş bulunu .. 
yor. Dost devletin hüku .. 
met reisi Edirneden Baş
vekil .lnönü ile Har'ciye 
Vekili Doktor Arasa cok 
samimi telgraflar çek~iş 
ve kendisine muhabbet ve 
dostluk dolu cevaplar ve
rilmiştir. 

M. STAYADINOVlÇTEN 
bir düşman, azade bir hayat geçiri
yordu. Bu düşman çorak bir manzara reff eh olmasını dilerim. Ba~ııekil l nönü kurdeleyi keaiyor altta Bara1·, ge z: .. nle • ·· ·· ' ... rı goruyoruz •• 

Ankara, 4 (A.A.) - Yugoslavya 
Başbakanı ve Dışişleri Bakanı dok • 
tor Stoyadinoviç, Türkiyeden ayrılır· 
ken Edirneden Başvekil Ismet lnü
ne aşağıdaki telgrafı göndermiştir: 

gösteren Ankaranın çok muhtaç ol
duğu sulardı. 

lnsanlarm kendisine en ziyade 
muhtaç olduğu dakikalarda bu sular 
gözden kayboluyordu. Ya tebahhur 
ediyor veya toprak altında insan eli
min kolayca varamıyacağı köşelere 
saklanıyordu. Sonra hiç istenmediği 
zaman ortalığı basıyor, bataklıklar 
:yapıyor, mikroplu hayvanlara yuva 
oluyor, Ankarayı sıtmalı bir yer hali
ne koyuyordu, 

Türk fen adamian senelerce araş
tırmalar yaptılar. Düşmanın huyları
nı, itiyatlarını öğrendile:. Nerede, ne 
suretle kurulacak kocaman bir t _ 

. d b • u 
ıak sayesın e u asi kuvvet in n1 _ 
rm kölesi haline konuıabuır· saB a . ... unu 
tespit ettiler. 

lşe başlamazdan evvel dışard 
··teb 1 - an ec nebi mu assı~ ar çagrıdılar. l§e gi-

rişmeden ve Türk paraiannı sarfa 
başlamadan bunlarla son bir danış _ 
ına ya.pWar. . 

Mütehassıslar galiba iyi seçilme _ 
:rnişti. Düşmanın tarafını t uttular . 
"Burada tabiata karşı düşündüğünüz 
hakimiyeti kuramazsınız. lmkan mü
sait değildir. Kafi su yoktur. Para • 
ruz boşa gidecek.,. dediler. 

Mes'uliyetten korkmadık 

T ürk su mühendisliği henüz 
genç bir san'attir. Suların 

huyu ancak uzun senelik arqtırma
larla anlaşılabilir. 

Ecnebi mütehassıslannm reyi kar 
§lsında Türk fen adamlarmm Ytlına
sı, mesuliyetten kaçması ve dü§ma -
hı kendi haline terketmesi beklenebi
lirdi. 

Böyle yapılmadı. Fen adamlarrmız 
hesaplarından, araştırmalarmdan e
mindi. Ağır mes'uliyetten korkmadı
lar. !şe başlandı. 

Tıpkı insanlardan mürekkep bir 
Ordu ile çarpışır gibi, Türk azmi se
-.Ierse fu>i tabiat kuvvetlerile döğüş

[ Arkası 9 uncuda] 

Bu seneki Cümhuriyet bayramı· r= 
mız Antakya ve lskenderunda en kil-! r------··----.. 
çUk köylere varıncaya kadar Türk . 1. k B h 
milli davasına alemdar olacak şekil· p 1 u ra n 1 
de çok parlak, çok coşkun kutlan-
mışıtr. Sancağın kahir Türk ekseri • '' T 
yeti, en küçük yaştakilere v~nnc~ya ve a n , , 1 n 
kadar bayrama iştirak ctmışlerdır. 1 
Antaky~: (Hu~usi. muh.~~~ri'?.iz - Neşriyat 1 

den) - Cumhurıyetın on uçuncu yıl 
dönümü daha Antakyada misli görül- ____ _ 

memiş bir şekilde tes'it edildi. Mu - l ktı"sat Veka- ıeti 
kadderatnnız hakkında ana vatanın 
bizlere karşı gösterdiği alaka ve is- halkı sevindirecek 

[Arkası 9 uncuda] 

Tercüme değil 

Adapte değil.. 

Yüzde yüz 
Memleket romanı 

Kuyucaklı 
YUSUF 

Yazan: 
Sabahatan Ali 

Tercü.me ve adept e roman
lardan bıkan, hayatımıza 
uymıyan uydurma roman
lardan usanan kar ilere müJ 
de: 

K UYUCAKLI 
YUSUF 

T ürk edebiyatında yepyeni 
ve benzeri o l nııyan bir ro
mandır. Bir iki güne kadar 
b8'1 ıyoruz. 

te~birler ahyor 
Memlekette son günlerde bir iplik 

buhranı baş gösterdi. Bu yUzden do
kuma tezgahlan büyük bir sıkıntı i
çindedir. lstanbula yevmiye 100 bal
ya iplik lazımken ancak 14 balya te
darik edilebiliyor. 

Bunun sebebi, lktısat Vekaletinin 
iplik fiatlerini makul bi~ had Uzerin
de tesbit etmesidir. Bunu fırsat bilen 
Jer ihtikar yapmak için mallarını pi
yasaya çıkarmıyorlar. 

Bu haberi "TAN., sah günkü nüs
hasında yazmıştı. Sevinerek öğreni· 
yoruz ki, "TAN,, ın bu yazısile Ikti
sat Vekili Celal Bayar bizzat alakadar 
olmuş ve derhal tedbir alınmasını 

emretmiştir. Celfil Bayar, kendi im
zasını taşıyan bir telgrafla dün geçe 
bunu "TAN,, a da bildirdi. Telgraf 
şudur: 

Ankara-Yenişehir, 4 - Salı nUs • 
hanızda, "lplik buhranı karşısında,, 
başlığı altındaki yazınızı okudum. 
Bu meseleyi takip ediyorum. Fiyatla
rın ucuzlaması · dolayısile alAkadarlar 
hük\lmetin tedbirlerine müzaheret et
memişlerdir. Bu sebeple çalışkan bir 
kışım halkımızı sıkıntıya maruz bı -
rakmışlardır. Aranılan ince ipliğin 
gümrük resmini indirerek ihtiyaç nis 
petinde ithalde ve ucuz bir fiyatla tez 
gah sahiplerine tevzi için teşebbüste 
bulunulmaktadır 

F ranklen Ruzvelt, eşi az 
görülmüş bir intihap 
muzafferiyeti kazandı 

~~~~~~----~---.:~-

LANDON 8, RUZVEL T 523 

1 

MağlUp Landon 

Nevyork, 4 {Radyo) - Mis -
ter F ranklen Ruzvelt, Ameı ika 
tarihinde et rne nadir teıadüf e
dilen bir zafer kazanmıt bulu -
nuyor. Amerika Cümhur Reisle -
ri içinde ittifakla seçilen bir tek 
ki•i vardır: Vatington ... 

Fakat ondan sonra dn hiçbir kimse 
bu kadar kahir bir ekseriyetle Cüm
hur Reisliğine gelmemiştir. Neticede 
Ruzvclt, kendisine rakip olan Lan -
donun sekiz rey kazanmasına mu • 
kabil 523 ile Cümhur B~ka.nlığı 
müddetini yenilemiştir. 
SEÇIMIN TAFSILATI 

Dün memleketin her tarafında sa
at altıda başlıyan intihabat intizam 
ve sükün içinde devam etmiş. herkes 
reyini vermiş ve reylerin tasnifinden 
sonra kazanılan galebenin azameti 
büsbütün canlanmıştır. 

Şimdiye kadar demokratlara rey 
vermekte son derece hasis davranan 
Pensilvanya müntehipleri Ruzvelte 
kahir bir ekseriyet temin elmiş bu
lunuyor. 

Nevyorkun koyu cümhuriyetçi ol
malda maruf olan köyleri, reylerini 
hep Ruzvelt lehinde vermişlerdir. Ne, 
york şehrinde Ruzveltin kazandığı 
ekseriy~t. bire karşı Uç nisbetindc
dil'. 

(Arkas,ı 4 Unclide) 

Dost ve müttefik memleketi terke
derken, Tilrkiyenin her tarafında ba· 
na karşı gösterilen bu derece hara • 
retli hUsnUkabulden mütevellit derin 
minnettarlık hislerimin kabulünü ek
selansınızdan rica ederim. Ekselans 
ReisicUmhur nezdinde çok bUyUk sa
d_akatime tercüman olmanızı, ekse • 
lans ve aziz dostum, sizden rica ede
ederim. Dost ve müttefik memleketle 
rimizi biribirine bağlıyan sarsılmaz 
dostluğun bu yeni müşahedesi, mil • 
!etlerimizin refahı için en emin ga • 
ranUyi teşkil etmektedir. Türk mil • 
leti için, candan refah, ve saadet di
lerim. Bayan Ismet Inönü hakkında
ki hürmetkar tazimatımla birlikte en 
dostane hissiyatımı kabul buyuru • 
nuz, aziz dostum. 

lNONUNUN CEVABI 

Başvekil ismet lnönü ~ağıdaki tcJ 
grafla doktor Stoyadinoviçc cevap 
vermiştir: 

Ekselansınızın telgrafı. Türk _ Yu
goslav dostluğunun ve ittif kın 
b nl kt d .k. a ın. u an a e en ı ı büyu .. k .

11 
• 

kalb. d ld ~ mı etın 
ın e o ugu gibi bizim kalbleri • 

(Arkası 4 ıincüde) 

ikramiye 
Alacak 
Mütekaitler 
.Ankara, 4 (Tan muhabirinden) _ 

Hizmet mUddetleri maaş bağla .. . nma~ 
sına musaıt bulunmadıgı· . . . 

. . ıçın ıkra • 
mıye venlmek suretile aı · k 
k ·1 . a alannm 
esı mesıne karar verile h . 

re mütekait ve ök..;~-' .n . usue.i ıda 
. •Hu...ıennın ik . 

len tamamile ··d .. ram1ye 
o cnmek Uzer d" l 

tihkak sahipl · · e ır. s -
erının vaktind Ur 

caatıan için kendi} . e m a-
pılacaktır erıne tebligat ya 



-===2 =================================================~:;;;.:::- J A N 

1 
General Eydeman hareketinden 
önce mühim beyanatta bulundu 

=abrikanın 

umumi 
11anzaras 

...... 
'l~ı;:n şiddetli olacrığı haberlerine bakılırıa şimdiden hazırlıklı 

olmalıyız. Y r.ıkarki re•imde, l•tanbulun fiddetli gecen 
kışlarından .birini görüyoruz. 

önUmUzdeki kış, 
bir rivayete göre 
şiddetli olacak 
Avrupalı alimler çok fena haberler veriyorlar: Buse

ne kış şiddetli olacakmış, her tarafı karlar sara
-cak, her yer buzlar içinde kalacakmış. 

1 Bunların söylediklerine 1740 senesi, gUneş tesirlerinin tena
bakrhrsa, hayvanatta ve ne- kus ettiği bir devreye tesadUf et • 
batatta şimdiden şiddetli kı- mektedir. (Bu tesirlerin haddi azami
şa karşı aksülameller başla- si ı 737 senesinde görillmU§tilr.) Hal-

buki 1926 senesi, güneş tesirlerinin 
mış. Yılan balıklan tatlı su- tezayüt ettiği bir devreye ra.stgelmi~
lardan denizlere iltica edi- tir. (Bu tesirlerin haddi asgarisi 1923 
yorlarmış. Bazı ağaçlar, senesinde görülmüştür.) 

yapraklarını itiyatlarımn ha Diğer iddialar 
ricinde şimdiden döküyor -
larmış ve saire ve saire ... 

Dün bu mesele etrafında malumat 
almak için Rasathanemize müracaat 
ettik. Bize dediler ki: 

•ı şte meselenin en nazik noktası 
buradadır. Bir Avrupalı lli· 

min tetkiklerine göre, biz şimdi, öyle 
gUneş tesirleri devresinde bulunuyo
ruz ki bunların muhtemel haddi aza
mileri 1937 senesinde görUlecekt!.r. 
Bu filim de bu esasa istinat ederek 
bilakis önümüzdeki . kışın o kadar 
kuvvetli olmıyacağmı iddia etmekte -
dir. Bunun kanaatine göre, glineş
teki lekelerin önUrırilzdeki kii fu:la 
olması ve bil!ki§' 'hara • 

Sovyet 1 
Tayyarecileri 

gittiler 

S ovyet Rusya sivil 
tayyare teskiiatı 

Başkanı General Eydeman 
ile refakatindeki tayyareci
ler dün memleketlerine dön
müşlerdir. Misafirlerimiz, 
Galata rıhtımında askerime 
rasimle uğurlanmışlardır. 

General Eydeman, Sovyetler Birli
ğine avdet ederken Türk matbuatı 
mUmessillerine şu beyanatta bulun • 
muştur: 

"Dost Türkiye topraklarından ayrı
lırken, burada bulunduğumuz müddet 
zarfında Türk Hava Kurumu tarafın· 
dan hakkımızda gösterilen istisudt 
misafirperverlikten dolayı gerek ken
di namıma ve gerekse bana refakat 
etmekte olan arkadaşlarım namma 
Tlir.k Hava Kurumu Başkanı B:ıy 

Fua.t Bulca'ya teşekkürlerimi sunma
yı vecibe addederim. 

Osoaviyahim heyetine karşı göste
rilen hararetli istikbal ve sa.mimi ka· 
bulden dolayı Türkiye CUmhuriy~ti 

Hükumetine ve Türk Ordusu Ku
manda Heyetine en derin teşekkür

lerimi a.rzetmeği de vazüe telakki 
ederim. 

Tilrkiye Cilmhuriyetinin 13 üncü 
yılı kutlandığı gUn müşahede etti~ 
ğimiz grup halinde paraşUtle atlama· 
lar gerek beni ve gerekse arkadaşla
rım Sovyet paraşütizm mütehassısllı.
nndan Ni.kolayeva, Minov ve Şmit'i 
pek mütehassis etmiştir. Bilhassa ha· 
va şartları bu gı'bl grup halinde at
lamalara hiç de müsait bulunmadıı1ı 
halde bahsettiğim bu inişlerin gayet 
parlak bir şekilde cereyan etmiş o1-
ması bu ihtisasımızı daha ziyade art
tırmıştır. 

Ben ve ;;ka-a§Iaiı~ı ~ir'Tuımy;. 
nin killtlir ve ekonomi sahalarındaki 

- Bunlar sırf tahminlerden iba -
rettir. Kat'i bir şey söylenemez. Ev
velce 1930 • 1931 senesinde de şiddet
li bir kış olacağı söylendi. Halbuki 
hiç te böyle olmadı. 1928 senesi içm 
de ayni tahmin yapıldı. Fakat tstan
bulda bUyUk kış 1929 seneliinde ol • 
du. Biliyorsunuz. Istanbula buiiİı.ır 
geldi. Fakat bu kış ta mevzii idi. 
Belki kış §iddetli olabilir. Fakat bu 
sene muhakka.k kış §iddctli olacaktır 
denemez .... A vnıpalı alimler ekseriya 
ellerindeki istatistiklere bakarak tah
min yapıyorlar. Şiddetli kış devre
lerini hesap ediyorlar ve ona göre 

gayritabii surette ylikseltinet:ıi muh
tt!meldir. Bu alim bu bakımdan mi\
taleasmı yUrUterek bu sene kışın muvaffakıyetlerini ve Türk milletinin 
şiddetli olmaması 18.zım geldiğini söy- bihakkin iftihar edebileceği yUksek 

tahmlnlerde bulunuyorlar. 

'Alimlerin mütalealar-a 

Ş imdi bu suretle kışı sigortala
dıktan sonra Avrupalı alim • 

terin mUtalcalarma gelelim. Bunlar 
krşm şiddetli olacağını nasıl kestiri
yorlar? 

Bazı filimlerin söylediklerine ba

Jalırsa, 372 senede bir, arz, kaıneT 

ve güneş, feJe",dyat bakımından ta
mamile biribirine müşabih ve muta
bık vaziyetlerde bulunmaktadır. Bun
dan §U netice çıkarılmaktadır: Bu 
küçük arzımıza hakim olan hava ve 
mevsiıriler tamamen 372 sene evvel
ki hava. ve mevsimlere mü,abih ve 
mutabıktır. Hatt! bu mutaba:kat ay
ni aylarda ayni ~ekilde görülmekte
dir. 

Bu Alimler §Unu ileri sUrUyorlal'. 

1936 senesi, şimdiye kadar tuJağı yu
karı 1564 senesinin bütün va.sıflannt, 
karakteristiklerini takip etmiştir. Fil
hakika 1564 senesindeki hava vazi
yetinin blitUn hurda teferruatı ma -
lüm değildir. Fakat ana hatan eli
mizdedir. lşte alimler §imdi bu 372 
seneli.le devreye baka. .. ak bu kış ta 
1564 senesindeki şiddetli kışın hüküm 
süreceğini talunin etmektedirler. Fa· 
kat bumda bir itiraz yapılmaktadır: 
iYine 372 senelik devre vaziyetine is
tinat edilerek 1926 senesinde de tıpkı 
17 40 da. olduğu gibi şiddetli bir kış 
olacağı söylenmi§ti. Fakat b!r eey ol
madı. BUa.kis 1926 senesi kışı çok 
mülayim geçti. Bu nasıl izah edile
bilir? Hiçbir mütalea yUriltUlmeden 
göylemek lazımdır ki 1926 senesi k-ı
r;mda güneşteki lekeler, çok fazla gö
rUlmilş, ve tunlar bizim arzımızda. 
bilakis oldukça mahsüs bir hararet 
fazlalığı husule getirmiştir. 

!emektedir. mUdafaa kudretini memnuniyetle mil· 

Bu 8.lim diyor ki: şahede ettik. Henüz uza\< olmıyan 

- Eğer bu sene havalar 372 Swne bir mazide hemen hemen kurak bir 
evvelki vaziyete müşabih olsa idi. sahadan ibaret olan yerde bir çiço!t 
1936 senesinde 3 Ağustostan 1i gibi inkişaf eden Ankarayı ve Türkt
Ağustosa kadar şiddetli sıcaklar Ôl- yenin Kayseri, Kırıkkale ve Eskişehir 
rnası lazım gelirdi. Halbuki bu müddet 
zarfında Fransada havalar yağmurlu gi i sür'atle ve sürekli bir şekilde 
ve oldu~ça soğuk ge<;mi§tir. inkişaf etmekte olan yerlerini gördük. 

Mülkiye bugün 
merasimle 
ugurlanıyor 

Mülkiye mektebi bugiln merasimle 
Ankaraya nakledilecektir. Mülkiyeli
ler, abideye çelenk koydukt~n sonra 
Haydarpaşaya geçeceklerdır. Tren 
saat 11 de hareket edecektir. MUlki
yeliler Haydarpaşada Vali ve Beledi
ye Reisi Muhiddin Ustündağ, Vali 
muavini Hüdai Karataban ile vilayet 
idare heyeti azalan, şehrimizde bu
lunan eski mülkiye mezunları ve Is
tanbul mektepleri namına bir heyet 
tarafından uğurlanacaklardır. 

Memurların Annelerine 
Bağlanacak Maaılar 

1682 numaralı kanunun 48 inci 

maddesi mucibince memurlar öldük· 
leri zaman annelerine maaş bağlana

bilmesi için alakadarların sağlıkla • 

rmda sicil !i~lerine "ölünce annem 

de kanuni ve birinci derecede istih· 

kakçılardandır,, diye bir kayıt dü • 

1u.nneai Iizıındır • 
Halbuki memurlardan hemen he

men hepsi bu kaideye riayet etme • 
diklerinden kendilerinin vefaUa.rmı 
müteakip birçok sızıltılar olmakta 
ve ayni zamanda yaşlı birçok kadın
lar aylıksız kalmaktadır. 

Memleketimize döndüğümliz za • 

man, başında Atatüık gibi büyük bir 

önder bulunan Türkiye Cilmhuriye -

tinde elde edilen muazzam muvaffa

klyetleri, azimkar ve asil Tilrk mille

tinin başardığı terakkiyatı milletimi

ze memnuniyetle anlatacağız. 

Sovyetler Birliği milletleri ile TUrk 

milleti arasındaki dostluk sağlam ve 

karşılıklı hürmete istinat etmektedir. 

Bu doetluğun, her iki memleketin en 

karanlık günlerinde doğmuş olması 

bunun dUıi.ist, asil ve metin bir dost-

1~ olduğunu isbata kafidir.,, 

Olgunluk l mtihanlarmda 
Bir Der aten Muvaffak 

Olamıyanlar 
Lise olgunluk imtihanlarında bir 

!ersten muvaffak olamıyan talebenin 
bu yıl namzet olarak Universiteyc ka
bul edilmeleri hakkında Maarif Ve
kaletince ittihaz edilen karar dün rek 
törlüğe bildirilmiştir. 

Ancak bu gibi talebeler nisanda 
olgunluk imtihanında döndükleri 
derslerden imtihan verecekler ve bu 
imtihanda muvaffak olup diploma a
lanlar haziranda Universitedeki imti
hanlara girebileceklerdir. 

Olgunluk imtihanını kazanamryan. 
Iar Univeraite imtihanlarma kabul 
edilmiyecekler ve ayni zamanda üni· 
versitede ayni ıını!a tlç ıene devam 
etmek ha.kkmdan bir senesini kay • 
betmiş olacaklardır. 

Kadıköy Su Şirketi ile 
müzakereler 

Fabrikanın harici manzarası 

IZMIT I<AGIT FABRlKASI 
YARlıV MERASiMLE 

AÇILIYOR 
İzmitte kurulan ilk büyük kağıt ve karton fabrika

mız, yarın saat 1 O da büyük merasimle açılacaktır. Açı
lış töreninde bulunmak üzere İzmite Ankara ve İstan
buldan heyetler gidecektir. 

1 Başvekil Ismet lnönü, fabrikanın 

G •• } s ' ) 1 açılış merasiminde bulunmak üzere UZe an at ar bu akşam Ankaradan Izmite hare . 

Akademisinde 
Yenilikler 

ket edecektir. 
Izmit kağıt ve karton fabrikasının 

inşaatı bundan dört ay kadar önce 
bitirilmiş ve fabrika o vakittenberi 

Güzel San'atlar Akademisi, son 7.a· faaliyete geçmiştir. Bugüne kadar 
inanlarda, memlekette güzel sa.n'at- geçen kısa mesai devresinde ilk Türk 
ların inkişafı lehine birçok muvaffa· kağıdı piyasaya çıkarılmıştır. Mem
kiyetlere sahne olmuştur. Bu cümle- leketimizin bir senelik kağıt ihtiyacı
den olarak, Akademi mu~llimlerindcn m yarı yarıya karşıhyacak olan bu 
bir kısmının aylıkları arttırılmıştır. fabrika, şimdilik inhisarlar idaresi • 
Asıl maaşları elli beşer lira olnn Çal- nin ve diğer bazı resmi dairelerin si
lı lbrahim, Hikmet, Feyhimanın maaş par~lcrini yetiştirmeye çalışmakta -
lan yetmişer liraya, Nazmi Zivanm dır. 
maaşı yetmiş liradan seksen liraya, ÖnUmUzdekl ~1 içinde. İzmit fabri
Celal Esadm maa.şı kırk liradan kırk kasının geni§letılmesi içın hazırlan • 
beş liraya, Edip Hakkı ile Andre E-1 makta olan yeni projenin tatbikine 
sadın maaşları yirmi beşer liradan o- geçilecektir. 

tuzar liraya çıkarılmıştır. 

Bundan başka, her sene, t:ılcbe a
rarıında Yl\mlaU.lcı.OJlJaı.IW\ verilen 
uli1i'.Li mük4fa{ıu ııı :h: atı nrttJrılMı9 

tır. Akademide her sene 14 konkur 
yapılmaktadır. Şimdiye kadnr. bu 
konkurların heyeti .mecmuasına 205 
lira gibi cüz'i bir miikafat veriliyor
du. Bundan sonra bu miktar 1500 li
r:ıya çıkarılmıştır. 

Aynca, her s ne Avrupaya iki ta
le:be gönderilmesine karar venlmiş
tir. 

Bütün bu yapılanlar, güzel san'at
larla meşgul olanları teşvik edecek 
mahiyette birer başlangıçtır. 

Mimari kısmı için angaje edilmiş 

olan ve diinyaca tanınmış bir san'at
kar olan Bruno Taut ayın onunda Is
tanbula gelmiş olacaktır. Resim kıs
mı için, meşhur l<,ransız san'nt:kii.rı 
Despiaux'un tavsiyesile Paris Skan
dinav akademisi profesörü Uopold 
Levi'nin angaje edilmesine karar ve
rilmiş bulunmaktadır. 

tstanbul belediyesi imar bürosun • 
da çalışan şehirci ve mimar Va('rner 
şehircllik kürsüsUnUn teknik ve 

0 

eko: 
nomik kı.smmı işgal edecek, Celal 
Esat tanh ve bedii kısmı muhafaza 
edecektir. Universitede profesör Bes
sert ise, Akademide s.m'at tarihi ho
calığı yapacaktır. 

Kagir Evlerin ipoteklerin
den Alınan Komisyon 

Vakıflar umum müdürlüğü, idare 
meclısi kagir evlerin ipoteklerinden 
alınan komisyon miktarını indirmiş
tir. Buna göre §İmdiye kadar yüzde 
üç nispetinde olarak emlakin ipotek
ğinJen alınan komisyon miktarı 

kagir emlak ka.r§ılığında yapılacak 
istikrazlar için yarı yarıya yani yUz 
de 1,5 a indirilmiştir. Bu suretle 
halk, elindeki mülkü ucuza satma • 

Bir Çocuk 
..... "öfa·muuil 
Altı nda Kaldı 

DUn gece saat 19 da 2161 numa • 
rah otomobil ile Gedikpaşa caddesın
den geçen şoför Aşot 10 yaşında Yu
suf ismindeki çocuğa. çarparak ağır 
suretle yaralamıştır. Yaralı hasta
neye kaldınlmı~. şoför kaçmıştır. 

KANCA lLE YARALADI 

Galata rıhtımında bağlı duran bir 
vapura kömür boşaltmakta olan a
meleden Cemal ile Selim iş yüzünden 
kavga etmişler, Selim, Cemali kanca 
ile yaralamıştır. 

BAŞKA BlR KAZA 
DUn öğleden sonra Eminönünden 

geçmekte olan 145 numaralı vatma • 
nın idaresindeki tramvay 60 yaı;ında 
A. vrama çarparak ağırca yaralamı§
tır. Yaralı hastaneye kaldırılmıştır. 

USTURA !LE YARALADI 

Hikmet ismlnde bir kadın, dün öğ
le üzeri Çakmakçılarda aşçı dükka • 
nında yemek yerken Samatyada o
turan sabıkalı kunduracı Sülcyman
da ayni dükkana gelmiş ve eski bir 
meseleden dolayı kadınla knvgn.ya 
başlamıştır. SUleyman bu sırada us
tura ile Hikmetin yüzilnü kesmiştir. 
Yaralı hastnneye kaldırılmış, Süley
man yakalanmıştır. 

mak için müsait çareye kavuşmu3 • 
tur. 

Ayrıca bu tenzilattan muamelele
rini yenilemek istiyen kagir emlak 
sahipleri vakıf paralar idaresinin es 
ki müşklilleri de istifade edecekler -
dir. 

[AkViJ\\ilJJ~HAVAI 
5 Teeriniıani l 
PERŞEMBE Bugünkü hava: AÇIK 

Dlln hava açık geçmittlr. Rasat merkez
lerinin t~ıbit ettiiine ıöre, buıiln hava aı;ık 
geçecektır. 

Memlekette hava 
Memleket hava rasat merkezlerinden ah

nan mal(lmata göre, bugün yurdumuzd3 u
mumiyetle iyidir. Bazı yerlerde va2mur 
yatması muhtemeldir. 

11 inci ay Giin: 310 Hızır: 184 
1355 Hicri 1352 Rumi 

aban: 19 23 Birincitcşrın 
Güneş: 6,36 - Oğle 11.58 
lkinli: ı4,43 - Akşam: 17.01 
Yatsı: 18,35 - imsak: 4,55 
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Roosevelt'in Kahir , 
zaferi 

B in dokuz yüz otuz ikide rekor 
kırarak cümhur reislığine , .. 

çilen Mister Franklin RDoseveıt, dün 
kendi rekorunu da kıran kahir ~ir 
muvaffakiyetle Amerika cümhur re• 
isliğine bir kere daha seçilmiştir. 

Mister Roosevelt 1933 te Amerika· 
nın cünıhur baaşkanlığını ele aldığı 
zaman, memleketin tabi olduğu Cii· 
tün sistem inhidam buhranı geçirl· 
yordu. 

Bankalar biribiri ardınca kapan· 
maktaydı. Yirmi milyon Amerıkalı iş· 
sizdi ve gördüğü yardımla geçinmek• 
teydi. Çiftçilerin ekserisi iflas et• 
mişlerdi. Küçük iş sahiplerinden yüı 
binlercesi altüst olmuşlar ve ne va'" 
pacaklarını şaşırmışlardı. 

Vaziyet kapkaranlıktı. 
Mister Roosevelt bu şerait içinde 

işe başlıyarak yeni bir hareket vücU'" 
da getirdi ve yeni bir programla in .. 
hidamın önünü aldı. Onun aleyhinde 
söylenen sözlerin biri, programını 

tatbik için müsrifçe para ıarfetnıe• 

siydi. Roosevelt buna karşı, bir kur• 
tuluş harbi açtığını ve bu harbi ida• 
re eedrken mutat idari ve iktisadi 
tedbirlerin fevkine çıkmak mecburi'" 
yetini hissettiğini söylüyordu. 

Amerika efkirı umumiyesi bu ha• 
klkati takdir ettiğini, Roosevelt'e 
verdiği rey ile isbat etmiş bulunuyor. 

Roosevelt'in yeniden seçilmasinl 
müteakip üzerinde durulan en mü• 
hi mn.okta: Cümhur Reisinin Am•.lri'" 
ka anayasasını değiştirmoye teşt:bbiis 
edip etmiyeceğidir. 

Mister Roosevelt, on sekizinci asır• 
da ziraatçı bir memleket için yapıla11 
anayasanın sanayiici bir memıeketirı 
işine yaraınıyacağı kanaatindedir .• 
Roosevelt'in bu işe usul danlro!:in:le 
girişeceği anlaşılıyor. 

Amerika bu asrın başındant:oi. ge'" 
çen asrın ferdiyetçiliğinden adım a• 
dıın uzaklaşarak sosyal ize ed l r. ·ic dl34 
ınokrasiye doğru yUrümektey~; . .,. A'I/'" 
rupa demokrasileriyle ıngilterenııı fa
şizm ile komünizmden korunmak ı ç ıı1 
aldıkları tedbir: de bunun aynıdır. 

R oosevaJt, ..f>u '8.d.t01 ları.:,.Juzlanrl•'
' t: la"fl Ouı lik~ yoııarını aına• 

ıniyle seddetmiştir. 

Onun için cümhuriyetçiler kazan• 
mış olsalardı, ayni yolda yurtm ıck 

mecburiyetinde kalacaklardı. 

Seçimde hiç bir harici meseıe meV"" 
zu edilmemiş bulunuyor. Scı>ebı, A• 
merika efkarı umumiyesinin harict 
ıııeseleelri dahili işlere hakim tanı .. 
maması ve alakasının dünya hadis&' 
lerini bilmeye dayanmasıdır. 

M. Roosevelt ile beraber demnkrat"" 
lar partisi seçimi kazanmış bulunu'" 
yor. Ve en son haberlere cöre. de"' 
ınokratlar, meclisteki hAkinı vaziyet• 
!erini muhafaza ile kalnııyarak bun• 
ları yeni muvaffakiyetlerle sağlamla• 
mışlardır. Demokratların ayan meC'" 
lisindekl mevkileri sağlam olduğıJ 

için, dört sene daha Amerikaya tıa• 
kim olaacklar demektir. 

Bütün bu muvaffakiyetlerde RoO'" 
sevelt'in dinamik şahsiyeti, hiç bil' 
şUphe yok ki en bUyük rolü oyna.,ııf 
ve bu rolU azaami iktidar ve liyakat"' 
le ifa etmiştir. 

ômer Rıza DOGRU L 

llRKAÇ 
SATIRLA 

Y etim, dul ve mütckaitlertn aJfS 
aylık maaş yok1&01alarıJll 

dUn b:l§lannııştır. 
• • 

A dJiye Vekileti, İstanbul ,Bele"' 
diyesine bir tezkere göndere" 

rek İstanbul Adliye Sarayının hapiS"' 
hane binasının olduğu yerde yaptıtr 
lacağını bildirmiş, ıehircUik bakJtlll11" 
dan bir mahzuru olup olmadığJJJ' 
sorm~tur. . ' 
T arife Komisyona, Tranı~1 

Şirketi tarifesini 937 bldaY" 
tine kadar aynen ipka etmlfUr. 

• • 

K onsel'\'atuvar bu aym 1 "I fi': 
de Fransız Tiyatrosunda 1 

konserini verecektir. 
• • 

N afıa Vekaleti, aUn BeJedh't1' 
gönderdiği bir tamimde 1~ 

tanhulda iş alan mUtt>alı!tltrrlJ! 
0
• 

belediye tarafından ehemmiyetle 1ıo 
trol ooilmesini bildirmiştir. 

Filhaki\ta 1740 ve 1926 senelcrin\n 
a1'8.Smdaki f ası1ayı nazan dikkate 
alırsak bunun 186 sene olduğunu gö
rürUz. Bu 372 senenin yarısıdır. Fakat 
Memery isminde bir alim eliyor ki. 
b 1740 ve 1926 seneleri arasında 

hiçbir müşterek nokta yoktur. Çünkü 

Bunu nazaridikkate alan hükUınet 
dün bütün dairelere ve belediyeye 
gönderdiği. bir tamimde bu cihetin 
memurlara iyice anlatılması ve anne
si olan memurların sicillerine bu şe
kilde kayıt geçirmek için mliracaat 
eylemeleri bildirilmiştr. 

Kadıköy Su Şirket ile yakında mü
zakerelere başlanacaktır. Şirketin mu 
rahhasları bu ayın yirmisinde Anka· 
raya çağırılacaktır. 

Dünkü havı.. en az 8 tesbit edilmiştir. Rüzgar şımalden 
Dün hava tazyiki 765, en fazla sıcaklık 17, orta geçmiştir. ----..-----.....-w ~ 
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Madride karşı başlanan harekat 
bu hafta içinde bitecekmiş 

ihtilalin 

Korkunç 
. 

ız erı 

Berlinde Bir Cinayet 

Ispanyol Maslahatgüzarını 
yaralayıp evrakını ça'mış'ar 

Londra, 4 (Radyo) - ispanyada hükumet 

kuvvetleri Madrit civarında mukabil taarruza 
f iddetle devam ediyor. Asilerin Vandemoroyu 
tNke mecbur kaldıklan bildiriliyor. Pinto iki ta
raf arasında muvualasız kalmıttır. 

Asilere Cetafe tayyare meydanı yakınındaki Cebro An
geles tcpe!>ini işgal ettikleri, buraya konan topların 
Madride ıı:.kim olduğu haber veriliyor. Asiler mahafili 
de Madride karşı yürüyüşün başlamak üzere olduğunu <.la 
haber verınektcdi r. 

Madridın bugün tayyareler tarafından bombardıman 
edildiei, ve Madride karşı yapılan harekatın bu haCta 
içinde biteceği söyleniyor. 

Hükumet kuvvetleri "Steponya,, da taarruza ge<'miş
tir. Burası Cebelüttank ile Malaga arasındaki mesafenin 

ortasmdadrr. Madrit civarında asi mermilerinin tahribatı 
Berlinde siycui bir cinayet r 

iflendi s • d k 1 k Berlin, 4 (A.A.) - Ispanya l.şgü- • 
deri Rovira, dün akşam evine döner- u 1 ye e an 1 ar 
ken iki Ispanyol muhacirinin taarru
zuna uğramış ve yaralanmıştrr. Mü
taarnzlar Işgüderin evrak çantasını 
alarak kaçmaya muvaffak olmuşlar
dır. 

gaşahklar oluyor 
8000 ton bomba 

Paris, 4 (A.A.) - Bayon'dan Ha
\'as ajansına. verilen bir habere göre, 
80n günler içinde Marksist kıtaat i
çin sekiz bin ton bomba karaya çı
kanlmıştır. 

Şam - B erut Treni 
Çetenin Taarruzuna 

Silahlı Bir 
Uğradı 

Antakya, 4 (Tan muhabirinden) - .------
Surlyede meb'us intihabatmm ayın ------------

.. 

PAMUK 
SiY ASETIMIZ 
Ankara, 4 (Tan muhabrinden) -

iktisat ve maliye vekillerinin son şark 

yirmisinde yapılacağı söyleniyor. !:iu- KÜÇÜK HARiCİ 
riyede son muahede hakkında mem- H BERLER 
nuniyetsizlik başgöstermiş bulunu- Y unanrs anın·-M"""'.--1 --""'n""'"'· 
yor:ıucm'UC'UUnuıp.n ;vş ~'Ul"I~nın 

tiklali için çok çalıştığı için va!ctile kara elçisi Sakellaro-
buradan sürülen Abdürrahman Şeh _ pulos Hariciye Nezareti si-
bender, Suriyeye gönderdiği bir tel- yasi şube müdürlüğüne tayin 
grafta, bu muahedeye şiddetle mu- edilmiştir. 

11eyahatlerinde, bu havalide pamuk halefet etmektedir. 
çiftçiliğinin teşkilata bağlanmasına Kudüs, 4 (A.A.) - Şamdan bildi
karar verilmiş, tatbikata da geçil • rildiğine göre, Lübnan makanıatı iki 
miştir. Iğdrr, Cennetabat, Adalık ve 

1 

kişinin ölmesi ve on iki kişinin vara
Tuzlucada. birer zirai kooperatif kuru lanmasiyle neticelenen karışıkhıdar 
lacaktır. üzerine Şamda fevkalade vaziyet il~n 

• • 

Avusturya 
Kabinesinde 
Londra, 4 (Radyo) - Avusturya 

Başvekili Şuşnig, kabineyi tasfiye i

çin istifa ederek tekrar bir kabine 

kurmuştur. Yeni kabinede eski nazrr 

dan birkaçı Yeni kabineden hariç kaJ 
mış, cephe_ birlikleri kumandanı Ma 

reşal L~d~g B~vekU mua•inliğine 
getirilmıştır. 

Büyük Harpte ölen 
Yugoslavlar için 

Atina, 4 (Hususi) - llarbiye müş 
teşarı general Papadimos Selani ~ e 

giderek Bü~k llarpte Makedon~a 
cephesinde olen Yu~oslavya askerle
ri için yapılacak ayınde bulunacak o
lan Yugoslavya heyetini kar§ılıya
ça.ktır. 

TÜRK BUGDA YI 
:Ankara, 4 (Tan muhabirinden) 

Hububatımıza bu yıl hariçten fazla 
rağbet vardır. Ziraat Bankası yakın
da ihracata başlıyacaktır. Türk kö . 
mürü de hariçte çok rağbet kazanmış 
trr. Romanyaya mühim miktarda kö 
mür ihraç edeceğiz. 

Tütün Satışları 
Hararetli 
lzmir, 4 (Tan muhabirinden) 

'!'ütün piyasası bugün açıldı, Ameri
kalılar da iştirak ettiler ve akşama 
kadar 60-132 kuruş arasında mühim 
hliktarda satış oldu. Piyasa yükselme 
)'~ mütemayildir. Tütüncülerin yüzle· 
n gUIUyor. 

etmişlerdir. Lübnan ve Suriyenın 

birle~t.irilmesini istiyen Müslümanla
nn tezahüratı devam etmıektedir. 
Fransız fevkalade komiseri ile dışba
kanlığına yapılan müracaatlar git
tikçe artan galey8Jlı göstermekte -
dir. Şarndaki vaziyet te fenala..şmak
tzdır. Berut - Şam treni silahlı bir 
çetenin taarruzuna uğramıştır. 

Mussolini 
ve Hitler 

A merikada denizciler 
grevinin bütün liman 

lara sirayeti beklenmektedir. 
• • 

• ngilterede yeni bir ka
l nunla siyasi teşek 

küllerin üniformaları yasak 
edilmektedir. 

• • 

M acar Krallık Naibi A 
miral Horti bu ayın 

sonunda Ronıaya gidecel<tir. 
• • 

I
• ngiltere ve Fransaa, A· 

disababadaki sefaret
lerini kaldırıp konsolos cön
dereceklerdir. 

Irak Erkanıharbiyc Reisi 
Moskovaya göre biribir- memleketine dörunüyor 

lerini aldatabilirler Ankara, 4 (Tan muhabirinden) -
Moskova, 4 (A.A.) _ Jurnal dö Burada bulunmakta olan Irak büyük 

Mosku gazetesi, Alman- Italya an -

!aşmasından bahseden bir yazısında 
diyor ki: 

"Bu anla~manın sağlamlığından 

§Üphe etmek pek haklı bir hareket O· 

lur. Şuna emin olunabilir ki, Hitler 
ve Mussolini, kendi menfaatleri emre

dince, biribirlerini aldatmak ve biri

birine hiyanet etmekten zevk alat'ak
lardır. Fakat bütün bunların arka -
sında gayri kabili inkar bir hadise 
vardır: O da, ltalyanın bilhassa Fran 
sa ile alakadar bulunan kısrmlarm
da Hitıer sıyasasma yaptığı yardım
dır. 

Kontrollü ihracat 
Ankara, 4 (Tan muhabirinden) -

Ihracatın murakabesi hakkındaki ka 
nunun 15 birincik8.nunuda mer'iyet 
mevkiine girecektir. Bu kanunun hü
kümlerini iyi tatbik için alakadar 
memurlar yeni açılan bir kursa devam 
etmeye başlamışlardır. Yakında Is • 
tanbul ve Trabzonda tatbikata çıka
caklardır. 

Erkaniharbiye Reisi Taha Paşa son 
hükumet darbesi Uzerine Iraka dön
mekten vazgeçmiştir. Paşa Istanbula 

hareket etti. Oradan da Londraya git 
mesi muhtemeldir • 

Japonya da 
Suiistimal 

Şebekesi 
Tokyo, 4 (A.A.) - Yapı1an tahki

kat isbat etmiştir ki, eski demiryolla

rı bakanı B. Uschida, inşaaat şirket

lerinden 300.000 yen bir meblağ al • 
mış ve buna mukabil bu şirketlere 

münakasalarda kazanmak hususun -
da kolaylıklar göstermiştir. Bu ha -

ber, efkar ıumumiyeyi son derecede 

heyecanlandırmıştır. 

Uschida ile birlikte altmış kişi da
ha yakalanmıştır. 

--
1 Son Seyahatin Akisleri 1 fEiEK 
Balkan Matbuat. M. Stoya
dinoviçin Ankara lemas
larını lahlil Ediyor.ar 

-T esviyei Türabiye 
Derler ki; İngilteredeki nezareti • 

nazırlar değil, orada senelerden.;~ 
yerl~mfş mütehas'11ıs memurlar idare 
edermiş. B~a~ hiçbir nazır deği5_ tinnez ve böylehkle 81k sık nazır de
ğişmesinden dolayı işlerde bir (ek) 
görünme)ip birteviye gitmesi temin 
edilir imi ·. 

Balkan devletlerinin barış yolunda anlaşmaları bugün Avrupa siyase
tinde bir realitedir. Avrupanın birçok noktaları bugün infilak merkezi 
halinde bulunduğu haide, Balkan yarım adası tam bir anlaşma meltemi 
altında rahat nefes alıyor. Dostumuz ve müttefikimiz Yugoslavya Baş
vekili Dr Stoyadinoviç'in Tl:rkıyeyi, Ankarayı ziyaret etmesi, Balkan 
anlaş.nıasının dostluk tezalıüdine kuvvet veren bir hadise teşkil etmiş 
bulunuyor. Son haftanın hütün Balkanlı gazeteleri bu ziyaretin akisleri· 
ni veren ~azılarla doludur. Bunları şu sütunlarda "TAN,, okuyucuları
na da verıyoruz: 

ROMANYADA 
Bükreşte çıkan Momen gazetesi 

Stoyadinoviçin Ankara ziyareti mü
nasebetile yazdığı bir yazıda diyor .1 ki: 

"Yugoslav Başvekilinin sırf iki 
memleket arasında bir ticari mua -
hede akdi maksndilc yapıldığı söyle
nen Ankara ziyareti, ·hayet bu ba • 
sit protokuler şekilden çıkarak bir 
ittüak, ve umumi bir anlaşma şekli
ni aldı. Çünkü neşredilen resmi teb
liğde Türkiye ile Yugoslavya arasın
da bütün meselelerde her noktada 
menfaat ve görüş birliği bulunduğu 
bildirilmektedir. 

"!ki memleket arasında bu iktisa-
di, siyasi ve kültürel anlaşmanın 

Balkan itilafı çerçevesi içinde vuku 
bulmuş olması bizi ayrıca memnun 
etmektedir. Çünkü bu itilafa Roman
ya da dahildir 

"Fazla olarak biz bu anlaşmada 
Bulgaristanı da içine alacak olan bir 
Balkan paktına doğru atılmış ilk a
dımı görüyoruz. 

"lngiliz kralının Balkanları ziya • 
retinden sonra vaki olan bu srkı mü -
nasebetler basit bir tesadüfe atfedi
lemez. Unutmamalı ki, Kral Sekizin

Çok yakın bir hahra: 
Doktor Bayan Stoyadinoviç 

lıtanbulda 

ci Edvard Sofyadan geçerken Bulgar etmiştir. O ondan itibaren Balkan 
Kralı ile de görüşmüş iki hükümdar sulhü ve Balkan emniyeti bu tarihi 
Bulgaristanm Balkan paktına girme mülakata bağlı olagelmiştir. Çok şü
si ihtimallerini konuşmuşlardı. Bu- kür ki, Kama! Atatürk düşüncesini 
giln bu mülakatların neticesini görü- yalnız Ttirkiyenin dahili hayatına 

yoruz. hasretmiş değildir. Bilakis Atatürk 
Zaten Istanbul ve Ankara matbu- geniş bir Balkan politikasına da sa • 

atl Bal~a · ·ıaf ·ı~ arpte Yug - ..I'llınak iclııJazım gelen .insani ve po
ıavya, şarkta Tllrkiye tarafından hi- !itik kuvveti .babı buluaduğunu gös
maye edilen sulh çerçevesinden bah - termiştir. 
sctmektedirler. SuJhU bir dar çerçe-
Vt! içine hapsetmek mümkün ol BULGARİST ANDA 

Bütün Bulgar gazeteleri Ankara -

dan gelmekte olan Yugoslavya Baş
bakanl Stoyadinoviçin Bulgar top • 

mıyacağına göre, Balkanlarda sul -
hün muhafızı olarak bir birlik ve 
müdafaa binası kurmavı istihdaf e
den bir pakt. mevzuubahis oluyor. 
D kt. raklannda parlak bir surette karşıla eme ır.,, 

YUGOSLA VY ADA 
Belgratta çıkan yarı resmi Vreme 

gazetesi, M. Stoyadinoviçin seyahati 
nin akislerini anlatan bir yazısında, 
bu seyahatin Yugoslavyada çok de . 
rin sevinç uyandırdığını söyledikten 
sonra diyor ki: 

"Bugünkü Türkiye, sosyal mesele
lerin Avrupa devletlerinden birçokla
rını kemirdiği bir zamanda milli can
lanmasının büyük bir devresini ya
şamaktadır. Milli yenilenmenin tim
sali olan Kamfil Atatürkün büyük 
Onderliği altında Türkiye Cümhuri
yeti tnilli hayatının heyeti umumiye
sinin tekit ve tahkimi devresini yaşa
maktadrr . ., 

Yine Belgratta çıkan Yugoslav ra 
dikaJierinin organı Samuprava gaze
tesi, dost memleketin hükiımet reisi
nin Ankara seyahatine tahsis ettiği 
uzun bir makalede, Sırbistan - Os • 
manh münasebetleri etrafında tah -
!iller yaptıktan sonra bilhassa şunlan 
söylüyor: 

"Menfaatler küçül!< antantı vücudc 
getirdikleri gibi sağlam düşünceler
de balkan antantının, sulh arzuları
nın tecellisi ve müessir ve reel bir iş 
birliği kabil olduğunun delili olarak 
vücuda getirimesini amir olmuştur. 
Fakat bütün bunların husul sahasına 
çıkabilmeleri için büyük kralrmız bi
rinci Aleksandrm Balkan payitahtla
rını ziyaret etmesi ve bizzat, bi!ava
s~~a, Balkanların mes'ul ricaline dü
şuncelerini, hislerini söylemesi ve 
tarihi teşebbüsünde bulunması icap 
etmiştir . 

Çok şükilr ki, Kral Aleksandr Tür
ki~~de, b~ hususta, yalnız meyiller 
degu, yem bir Balkan politikası la • 
zı~ olduğu kanaatini de bulmuştur. 
Türkiyeyi yeniden canlandıran ve 
Tiirkiyenin banisi, mUcahidi, ti:nsali 
ve hakiki şefi olan ve ınillettaşlan -
n~n bütün zeka ve kalblerinin tanıdığı 
bır şef olan o büyük erkek sulhper
ver Kralın Balkan mefkuresini kabul 

narak uğurlandığım ve bu münasebet 
le yaprlan temasların iki kardeş mil

let arasındaki yakınlık ve dostluk 
münasebetlerini kuvvetleştirdiğini 

yazmaktadır. 

Hükumetin organı olan Dnes gaze
tesine göre B~vekil Stoyadinoviç 
Bulgar gazetecilerine şunları söyle • 
miştir: 

- Güzel yurdunuzdan geçmek ve 
hele eski dostum Gospodin Köseiva

nofla görüşmek fırsatına nail oldu -
ğumdan ötürü bahtiyarım. Yugoslav 

ya • Bulgaristan münasebetlerine 
gelince: Diyebilirim ki, bu memleket 

arasındaki münasebet Gospodin Kö
seivanof'un iktidara geldiği zamanki 
kadar hiçbir zaman bu derece iyi de
ğildi ve olmamıştı. 

Eti Alimi 
Garstang 
Ankara da 

Ankara, 4 (A.A.) - Unlü eti tari
hi alimi Liverpool üniversitesi pro
fesörlerinden Garstang ve refikası 
Ankar~a gelmiş ve bugün saat 18 
de Türk tarih kurumunu ziyaret et • 
miştir. lçtima halinde bulunan tarih 
kurumu üyeleri, profesörle bir saat 
kadar görüşmüşlerdir. Konuşmalar 
bilhassa Alacahilyük hafriyatı üze -
rine cereyan etmiş, kendisine hafri
yat hakkında izahat verilmi§tir. Pro 
fesör, Türkiyede gördüğü inkılap ve 
tarih hareketlerinden hayranlıkla balı 
setmiştir. 

Türk - .Yugoslav 
Ticaret muahedesi 

Ankara, 4 (Tan muhabirinden) _ 
Yeni imzalanan Türk • Yugoslav ti
caret muahedesi yarından itibaren 
tatbik mevkiine girecektir. 

Eğer dedikleri gibi bu usul hakika. 
te.n mevcut ise doğrusu imrene<!ek 
bir şeydir. iyi ,·eya kötü bir adanun 
yapmaya ba.::ladığı bir ŞC)i sonuna 
kadar götürmesi kadar istenen bir 
şey olur mu?. 

Li.kln bu he.r zaman, her yerde 
böyle olamamaktadır. Vaesefaki ya. 
prla.mamaktadır. Hele bizim gibi :va
pıcılık ve kunıcuhtk deni ~·aşıyan 
memleketlerde bir dakika zaman Ye 
bir nefeslik P.mek kaybetmek bUe gü. 
nahtır amma görüyoruz ki gelen, ~i
denl beğenmemekte n onun yapbğ"ı, 
,·eya yapına~·ıı ba ladığı scyi ~'lkıp 

j ondan sonra kendisi y~niden işe b~:-
laman ter<'ih etmektedır. Misal getır
mey~ lüzum görmediğim bu haleti ru
hiye en küçük mcsal höcrelerine ka
dar sirayet etmi~tir. 

Bunun neticesi şurlur: 
Rilhusa ikinci dere<'edeki eiler sık 

"ık dene<>ek değişikliklere maruzdur. 
Bu değişiklikler neticesi her yt'ni el 
eski.CJlnln yaptığını bir kere pkmak 
için vakit kaybedi~·or, sonra da ken
dinden sonra ~ele<-.ek halefin beheme
hal yıkacağı birtakım l~leri yapmaya 
çalışıyor. 

Demek beyhude çalışıyoruz. Su dö
\iiyoruz. 

Böylece l~ler yerl~emlyor, kökle
şemJyor. 

Kabul etmPli)iz kt her )ııpılan fena. 
değildir. Ve hatta her fena )"npıl • 
mış işin mutlaka bir iyi tarafı rnr
dır. İşleri ~hıslarla değil, netirelerle 
mütalea eder , .e onlara hu lıakımdan 

kı)·met verirsek ne )'apılmışlnn yık
mak için, ne de yrlolncak §eyleri yap
mak için beyhude 7.a.man \'e t>mek 

harcanz. 

B. FELEK 

NASIL YAZIVORuz-;-1 

M. Mu-8o?iniyc göre, ltalıta, A.l=de
nizin ba-§ka. deuletlcrin bir deni;; 110-

lu oldıığwm tanımaya hazır.~a da, 
diğer ac,,letler de Akdcnizin ltalya
nm canı olduğunu tanımalıdırlar. -
Muharrem Feyzi Togay, Cumhuri • 
yet, 4.11.1936. 

Bu cümlede "tanımak,. fiili "kabul et
mek, hakkı teıı!i'!' etmek., mi.nasında kul
l~ılmış. B~, ~ızım dilimize Avrupa dillc
nndcn celdı: hıç de Jiızumu yoktu 

"... hazırııa da... .. yerine .. hazırdır 
ama ... ,, demek lazım, 

Cümlenin karı~ı.klığı da caba. 

• • • 
•.. l'akın bir atide topçu, piyciilc .. . , 

su varı ve f cnni k1t'at sınıflarına ı 
hatta bahriyeye ayrılan ka.dınları 
görcceğimi::dcn eminim ... - B. Fe -
lek, Tan, 4.11.1936. 
"Kıt' "k a .. nm arapça cemi "kıt'at,, değil, 

t ıtdaat., tır. Bu, hiç ~ilpheslz bir tertip ha. 
ası ır ama, B. Felek'in "kıtalar,. diye ya. 
zıp bun~ mahal vermemesi lizımdı. "Kıta
d~~ fen!lıyc., terkibi bir klişe diye kabul e. 

1 meyıp ~tc "tercüme., edilince "frnni kr
tala~~· deııl, "fen kıtaları., denilmelidir. Zatc:n kıtaatı fenniye,, : "kıtaatı umuru fen
nıye., demektir. O halde türkçesi yn Ytlka
ı;ıda ~Öylediiim gibi, "I~n. kıtalnrı,, • yahut 
• Iennıye knaları., demelidır. 

* * 4 
h~· .M. Turhan Tan, Istanbul Avcılar Bir. 
lı~ı nın a~tıiı ıerciden bahsederken diyor 
kı: 

Serçeden kartala, tarla f arcsindcn 
yaban mandasına kadar bindcıı faz. 
la hayuan, uçacaklar veya kaçacak • 
Zar gibi canl.• bir durumla orada sa
tır ;·m1tırdtak~"!tı o1~uyorlar ve avcılık 
san a ın a ·ı ıııcc ıklcri lem .._.1 d. 

C .,. c ıyor 
Zardı. - ımı1ı:uriyct. 4.ı t.l9SG. 
Avcılık ııanatindeki in l"k . 

tı tcmsıl edebilir ama cİ 1 lerı av edava
ıd temsil eder? ' on arı hayvanlar na-

Ahfeş 

Edebiyat D oçentle1"İ Ara. 
amda Değitiklikler 

Edebiyat fakUltcsi felsefe b . 
d tl • §Uesı 

oçen erı arasında bazı değişiklikler 
yapılmıştır. Profesör Rayinbah ta 
rafından gösterilen liızü...... .. . -

• .. uzerıne y 
pılan bu tebeddillata g.. a 
doçenti Suut Kemal bugu·~reA estetik 
t kt ' n nkarava aşınma a olan Siyasal B'l . J 

lu müdür muavinr •· 1 giler o'!<u-
ıgıne, doçent z· 

ettin I•'ahri hukuk fakill' t • ıya. 
d ti. w esınde b. oçen ıge tayin edilıni ır 
Sabahattine de henüz § ~c . doçent 
verilmemiştir Ycnı bır \'azife 



4 TAN 

M.:a. h k e rn e ı ei·'d e Türk inkılabının 
lraktaki 
Akisleri 

. . . ,, . 

rf akas "ALiCENAP KADIN ,, iN 
yolsuzluğu MAHKEMEDE ANLA 11 IGI 

M h k mesi 11 Elini Cebime Sokması ile 
U a e Çıkarması Bir Oldu ! ,, 

Bağdat, 31 (Hususi muhabirimiz
den) - Türk devriminin mesut te -
cellilcrinden biri de yurt parçaların

dan bazılarında rastlanan yabancı 

söuerin yerine öztürkçe karşılıkları -
nın kullanılmasıdır. 

Irak hükumeti de Türklerin yürü
düğü bu yoldan gitmek maksadile 
Irak coğrafyasında yertutan ve 
(Acemi) yani yabancı diye tavsif e
dilen bazı memleket isimlerini koyu 
Arapça karşılıklarile değiştirecek -
tir. 

T akas yolsuzluğu davası
na dün üçüncü ceza mahke
mesinde başlandı. Bu mese
le ile alakaları olduğu iddi
ası ile mahkemeye aevkedi
len suçlular 42 kişi idi. . 

Dünkü celsede, eski takas heyetı 
ve ticaret odası idare heyeti azaların 
dan Akif, Müfit Necdet, Zeki, Daniş, 
Havlucu ecep, Rıfkı, Suat, Eczacı 
Necip, Salim, Cemil, Bürhanettin, 
Vehbi, Muhsin, Bahri hazır bulundu-

lar. 
İddiaya göre, suçlulard~ bir kı~

mı, takas işlerinde memurıyet vazı· 
felerini suiistimal, bir kısmı ihmal et
mi§ler, bir kısmı da yalan yere beya
natta bulunmuşlardır. Mahkemeye 
verilenlerden başka af kanunundan 
istüade eden suçluların sayısı da mah 
kemeye verilenler kadardı. 

Suçluların hüviyetleri tespit edil -
dikten sonra, müfettişlerin fezleke
si, Devlet Şfırasmm .karan, idare he
yetinin lüzumu muhakeme kararı, o-
kundu. 

Reis, suçlulara ne diyeceklerini 
sordu Tarife dairesi reisi Muhsin, 
kendisine tevdi edilen vazifelere ka
nun, nizaJll ve usullere göre tamamile 
ifa ettiğini, isnat olunan suçların is
pat olunamıyan indi şeyler olduğunu 
söyledi. 

Eski takas heyeti azasından Akif. 
isnat edilen fiillerin gayrivarit oldu
ğunu anlattı. Müfit Nec~et, ~kas mu 
ayenelerinde bulunmadıgını ıthamla
ra muhatap olamıyacağım söyliyerek 
mahkemeye sevkinin bir yanlışlık e
seri olduğunu ilave etti. 
Diğer suçlular da iddia edilen yol

suzlukla hiçbir alakaları bulı.mmadı
ğını anlattılar. Memurlardan bazıla
~1 diğer arkadaşarı gibi e.f k~~~~
dan istifade etmeleri icap ettigını 'ile
r i sürdüler. 

Bir kısım suçluların müteakip cel
selerde bulunmamaları yolundaki is
tekleri mahkemece kabul edildi. Gel
miyen suçlulara tebligat için duruşma 
başka güne talik edildi. 

Tatlıyı l çerde mi 
Dışarda mı Yemeli? 

Evvelsi gün saat birde hamal Na
dir Kumkapıda börekçi Abdullahm 
dükkanına girmiş. Tatlı yerken bek
çi Tevfik te yanma gelmiş. 

- Bana da tatlı ısmarlar mısın? 
Demiş. Kafayı evvelce tütsüleyen Na 
dir: 

- Buyur beraber yiyelim, teklifi
ni yapmış. Bekçi, bana on kuruşluk 
tatlı al ben dışarda yiyeyim demiş. 

Nadir buna kızmış, arkasından fır 
layarak yerden aldığı bir taşı bekçi 
Tevfiğin kafasına indirmiş ve alınını 
yarmıştır. Bu sırada yetişen 1032 nu
maralı polis Hamdiye de hakaret et
miştir. 

Asliye dördilncU ceza mahkemesi 
dün bu davaya baktı: 

Bekçi Tevfiğin alnı sanlı idi. Nadi
rin de yüzünde birçok bereler, siyah 
leke vardı. Nadir polis .ve bekçi ta -
rafından dövilldüğünü iddia ediyor
du. Bekçi Tevfiğin raporu kat'i de -

M eşhut suçlar;:ı bakan Sultanahmet üçüncü sulh ce
za hakimi davacıya sordu: 

- K aç liranı çaldı? 
- Ben unumu elerniş. eleğimi asmış bir kadınım.Hem 

de Hacıyım. Yalan söylemem. Yarın iki ellerim yanıma 
gelecek oğlum. Cüzdanımda 3 liram vardı. Fazla diye-
m em. 

Hem oğlum ben bir defa banknot 1 -
yeni çıktığı zaman s?ka~ta bir men- ı K 0 .. m ü r ç u va l ı n 1 dil içinde tam 3813 !ıra ile 18 çeyrek 
altın buldum. Kaymakama götürdüm A J d .... · b · 
Teslim ettim. O vakit kaymakam be- 1 Q 1 Q 1 1 
nim arkamı sıvadı. Gazeteler "alice- S , 
nap kadın,, diye yazdı. Hakim o·ğ- - aVUŞnl UŞ . 
lum, mendili açtım. Bin liralık kagı- Davacı ihtiyar bir kadındı suçlu 
dı ömrümde hiç görmemiştim. Şöyle bir hamal. Kadın evine kışlık kömür 
bir baktım da bayıldım. Entarilik alıyor ve götürtmek üzere Bcyazıtta 
basma gibi güzeldi.. bir hamala veriyor. Hamal önde, ka-

Allah b u_ çocuğu .ıslah etsin. Bu dın arkada yürüyorlar. Biraz sonra, 
sabah Yemışten geçıyordum. Bu ço- h al t da kayboluyor ihtiyar . elini am or a n · 
cu~ hemen ya~ımdan geçtı ~e kadın, belki kalabalığa karışmıştır, 
cebıme sokmasıle çıkarması bır oldu. , .1 Fakat hamal yok. . .. d zannı e arıyor. 
Bir de baktım ki, cebımden cuz an y 1 d k bu gaybubetin de uza-

B - d . "A akala . o uza ı ça . 
uçmuş. . agır ım. man Y .. drğıru gören kadın nihayet polıs ka-
yın., dedım. Allah razı olsun, şu ıkı rakoluna müracaat ediyor. Hamalı 
adam ~unu yakaladılar da para mı bulup davacı ile beraber mahkemeye 
alıverdiler. .. d · lar 

Suçlu yerinde oturan sabıkalı Is- gon enyor ·· . . . 

il - k lktı Kadın, heyetı hakımeye dert ya -ma ayaga a : 
- Bunların hepsi iftiradır dedi. nıyordu : 

Şahitler dinlendi. Müzakereden sonra - Vallahi oğlum. Ben fakirim ama 
hakim Isrnaili beş ay hapise malı . 
kfun etti. 

Bir kol düğmesi 
için adımı 
Kirletmeye 
Değmez! 

• 

Bütün suçu; bir çift kol düğmesi 

çalmakmış. O, inkar ediyordu: 
- Ben böyle bir şey yapmadım. 

Reis tekrarladı: 
- Fakat bu düğmeler sende bu • 

lunmuş .. 

gönlüm zengindir. Kömürüm yok ni
ne, şu çuvalın birini bana ver desey
di, seve seve verirdim. Böyle ikisini 
de alıp kaçmak, beni bu yaştan son
ra sokaklarda sersem gibi dolaştır -

mak... Buna ne Allah 
de kul, değil mi? •• 

Reis suçluya: 

razı olur, ne 

- Neden, dedi.. Yaptın bu işi?. 
O, ka,yıtsı~: 
- Yalan bayım. Söylediği hamal 

ben değilim. Bunak benzetiyor. 
Kadıncağız bu cevaba, elinden en 

haklı sevinci alınmış bir insan cid • 
diyetile isyan etti: 

- Rabbin adına yemin ederim ki, 
bu çapkındı oğlum, çok şükür daha 
gözlerim görüyor. Nasıl benzetirim! 
Bunca sene yaş yaşadım. 

IRAKTA ASARIATIKA 
ARAŞTIR~iALARI 

Bağdat, (Hususi) - Son senelerde 
asarıatika araştırmaları için, Alman 
tngiliz, Amerikan heyetleri, grup 
grup tetkikat yapmakta ve mühim 
neticeler elde etmektedir. 

Ur, Babil, Samarra, Neyneva gibi 
ehemmiyetli 8.sariatika merkezlerin -
de yeniden yeniye pek kıymetli eser
ler meydana çıkarılmaktadır. 

Irak hükıimeti, Bağdattaki milli 
müzeyi zenginleştirmek için hafriyat 
işlerine büyük bir ihtimam veriyor. 

AFGAN HARBİYE NAZRI 
BAGDATTA 

Bağdat, 31 (Hususi muhabirimiz
den) - Afganistan Harbiye Nazuı 
Mareşal Şah Mahmut Han, Türkiye
yi ziyaretten sonra lrana gitmek ü
zere buraya uğradı. Afganistan Har
biye Nazırına Irak hükumeti tara -
fmdan büyük bir istikbal merasimi 
yapıldı. 

Afgan heyeti, Irak hududuna gir
dikten sonra Hariciye Nezareti ta
rafından sureti rnahsusada gönderi -
len bir komite tarafından karşılan
dı. Mareşal Mahmut Han Bağdadın 
şimal istasyonuna vasıl olduğu zamaıı 
k endisini istikbal edenler arasında 

Irak Hariciye Nazırı, Harbiye Nazın, 

Er~anıharbiye Reisi ve birçok rical 
bulunuyordu. Heyete Irak Kralı, Har
biye Nazırı. Hariciye Nazırı tarafın
dan müteaddit ziyafetler verildi. Dost 
ve komşu hükfımetin misafirleri Irak
ta on gün Jta.lrp ICcrlıeıa., Necot .cJ!bt 

mukaddes makamları ziyaret ettikten 
sonra Iraktan ayrıldılar. 

Komünizm 
l sviçrede Şiddetle Tenkil 

Edilecekmiş 
- Evet. Ben de onları bir çeşmenin 

yalağmm başında buldum. 
- Nasıl olur canım, çeşme yala

ğmm yanına bu düğmelerin ikisi de 
birden mi gelir? .. 

Reis suçluya tekrarladı: 
- Haydi şunun doğrusunu 

Ne yaptın çuvalları?. 

Berne, 4 (A.A.) - Federal mec -
söyle. lis, Isviçrcde Komünist tahrikatmr 

ten kil için şiddetle faaliyete geçmiş -

_ Bir kağıtta sarılıydı efendim. 
_ Bundan evvel hiç mahkftmiyetin 

var mı? .. 
- Evet. 
- Neden?. 
_ Sirkatten. 
_ Şu halde?. . 
_ Evet aına. O başka idi. Bu baş-

ka .• 
- Ne demek?. 
Mağrur, başını kaldırdı: 
- Ne demek olacak bayrm. Ben 

hırsızlık ettiğim zaman büyük şeyler 
üzerinde yaparım. Bir kol düğmesi 
için admıı kirletmeye değmez de on
dan. 

ğildi. Mahkeme Nadiri tevkif etti ve 
muhakemeyi üç gtin sonraya bırak
tı. 

O yine inkar etti. 
- Ben hamal değilim, yalan. 
Mahkeme, eski mahkumiyeti olup 

olmadığının sorulmasına kaldı. 

Güpegündüz 
Soygunculuk 
Yapanlar 

1 
Mehmet, Ismail, Necati adlı Uç ka-

fadarla Necatinin dostu Müzeyyen 1 

ge~e~lerde Aksarayda Nadire.~ ev!· ı 
ne gırmi§ler ve kadının ellerını bag
lıyarak bütün mücevheartıru çalmış
lardı. Dün ağır ceza mahkemesinde 'ı 
bu davaya devam edildi muhakeme 
bazı şahitlerin çağrrılması için başka 1 
bir gtine bırakıldı. 

YENt NEŞRlY AT 

tir. 

.. 
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Bir aylık • , , • 
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' nlhll 

Türkiye Oışar 
içi11 için 

l 50 
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7 so 

14 -

g -
14 -
28 -

!llln tçın llanctlılı Sırketlerınc mı 
ıı..aa ı edilmelidir 
Kllc:iilı ı l Sn laı dofrudan dotruv. 

tlar~mızce ıı lmabilir . 
Küçilk ilantarm 5 utırlıtı bıı 

letılılı 50 lııırııstar 5 11trrdan fu 
•a~ı ic:in satır baenuı 5 kun:ıs ılınır 
Bır defadan faıla lc:in velrflndaı 
3 l O lrurue indir ilir 
'1ıınn ll'f'CTnl~ ., ııcı,. ı ,., ~ trunntuı 

İzmirde İşçiler için Aşevi Kitap ve kitapçılık 

lYl BlR MOJDE! Bu mecmuanın 19 uncu sayısı da 
çıkmıştır. 

Banka Mecmuası 

"Banka mecmuası,, nın 2 inci sayı
sı da intişar etmiştir. 

Yeni Adam 

"Yeni adam,, m 149 uncu sayısı 

zengin münderecatla çıktı. 

ŞEIDR TIY ATROSU 111111111111111' ı· 
DRAM KISMI 

Bugün 20,30 da '11111] \ 
ı ... YAK TAK 1 M l "' 

ARAS I N DA 111111111 

KOLTUKLAR: 50, 40 r;uı t1!J 

Beyoğlunda 

TOKATLI 
Müesseseıi ; İstanbulun en 
iyi pastacısının nezareti al
tında olarak eskisinden da
ha mükenunel bir tarzda 

PASTAHArt fSirti 
yeniden açmıftır. 

Alaturka ve Alafranga lo
kanta, emsalsiz ve itinalı 
h izmet. 
YARINDAN iTiBAREN Bu 

Balalayka Orkestrası 
crayi terennüm edecektir. Hepiniz 

Stoyadinoviç 
Bulgaristandan 
Geçerken 

[Başı 1 incide] 
mizde de ne derece büyük bir yeri 
olduğunu bir kere daha bana göster 
eli. Türkiyede size gösterilen hüsnü 
kabul, aziz Başbakanım ve dostum, 
ziyaretinizin daha ziyade alevlendir
diği derin hissiyattan doğurmuştur. 
Memleketinize selametle avdet hak
kındaki temenniyatımı arzederken 
bu fırsattan bilistifade, şahsi tema
sımızdan ne derece mesut olduğumu 
ve bu teması tekrarlamanın benim 
için nekadar şayanı memnuniyet ola
cağmı bildiririm. Refikam ve ben, 
bayan Stoyad!noviç'e hürmetkar ve 
çok dostane hissiyatımızı arzederiz. 

HARIC!YE VEKlLIMIZLE 
Stoyadinoviçle Hariciye Vekili -

miz doktor Aras arasında teati edi
len telgraflar da çok samimi ve mu
habetkıiranedir. 

~ - 11 • 036 

Landon 8 
Ruzvelt 523 

[Başı 1 incide] 
BUYUK TEZAHURAT 

Hulasa Ruzvelt, Amerikanın 4 
vilayetini kazanmış, ancak öteden . 
beri cümhuriyetçi olan ve cümhurı 
yet partisine herçibadabat sadakati 
ni muhafaza eden Maie ve Vermon 
de Landona rey vermiştir. 

Bu münasebetle Amerikanın he 
tarafında coşkun tezahürler yapılnll 
ve Ruzveltin kahir bir zafer kazandı 
ğı anlaşıldıkça bu tezhürler büsbütü 
hararetlenmiştir. 

KAYBEDEN NAMZET 

Savaşta mağHıp olan Mister LaJl• 
don, rakibini derhal tebrik etmiş ve 
~u telgrafı göndermiştir: 

"Millet sözünü söyledi. Bütün A. 
merikalılar, milletin verdiği hükmi.İ 
kabul eder. Müşterek dava için. 
memleketin hayır ve menfaati için 
beraber çalışacağız. SR.JIJim.i tehriklı? 
rimi kabul ediniz!,, 

BULGARISTANDAN GEÇERKEN ESK! PROGRAM 
Sofya, 2 (A.A.) - Kral Boris ile 

öğle yemeğini yediği Kırişçinden çı
karken Yugoslav Başbakanı Stoyadi
noviç şu beyanatta bulunmuştur: 

"Majest e Kral Boris'in beni Kıriş
çin malikanesinde kendisi ile beraber 
birkaç saat geçirmiye davet edişi 

bana büyük bir şeref verdi. Kralın 

bana karşr gösterdiği yüksek ve ha
yırhah dikkatten dolayı en derin min
nettarlığmıı her şeyden evvel izhar 
etmek isterim. Kral ile olan görüşme 
esnasında Balkanlardaki sulhün sağ
lamlaşması için Balkan milletleri a

Ruzvelt bu muvaffakiyetten son• 
ra, dört sene, tekrar seçilmeyi düşUn· 
nıiyerek siyasetini ve programını tat· 
bike devam edecektir. An'aneye gö· 
re bir cümhur reisinin üçüncü defa 
seçilmesi varit değildir. Ruzvelt sos· 
yal reform programını ve sanayi ve 
ziraat kontrol tedbirlerini tatbike de
vam edecek, bundan başka beynelıni• 

lel ticaretin ihyası, gümrük engel• 
!erinin azaltılması ve paraların istik• 
n sahasında daha faal bir hattı ha.• 

reket takip edecektir. Ruzvelt bun· 
rasındaki bağların kuvvetlenmesi dan başka silahsızlanma için çaitca• 
maksadiyle yaptığım Ankara ziyare
tinin neticelerini kendisine bildirdim. 
Biz Balkanlılar da Avrupa sulhü ese
rine iştirak etmekteyiz. 

cak, fakat bunun için Avrupada va• 

ziyetin aydınlanmasını bekliyecektir. 
Ruzveltin partisi olan dcmokratıa.r 

ayan meclisiyle kongrede kahir ekse• 
riyeti haiz bulunmaktn'dırlar. Ayan• 
da 271, kongrede 540 Azaları vardn'· 
Bu suretle Amerikanın parti tarıhin• 
de eşi görülmiyen hiidise nihayet bul· 
muştur. 

Gerek kral, gerek dostum Başba -
kan Köscivanof ile yaptığım müla -
katlarda Bulgar istanda sulhçü bir 
müfokkir enin m evcut olduğunu bü -
yük bir memnuniyetle müşahede ey
ledim. Bulgaristan ile Yugoslavya a

-=-4 
rasındaki doğrudan doğruya müna- ği hakkında en nıUsait ümitler ııya.Jl 
sebetlere gelince, bu münaf•!betlerin drrmıştır. Balkan milletlerinin ı iitiil'l 
çok mükemmel şartlar içinde inkişaf sahalarda daha mesut \'e daha feyizli 
ettiklerini söylemekle bahtiyarnn. Bu bir atiye mazhar olacaklarmd~n cmi· 
rrıHn"-f!ebetlPı- ~ i bir zamnn ..;.-•·U ~.-.n• , 

olduğu kadar müsait ve dostane ol- Bulgar Başvekili Köseh·anof, rlok· 
mamıştrr. Ankara ve Kıriçin ziyaret- tor Stoyadinoviçle hududa kadar be· 
leri bende müstakbel Balkan iş birli- raber seyahat etmiştir. 

Bu akşam M E L E K Sinemasınc!a 

tarafmdan FRANSIZCA SOZLU olarak yaratılan nefis bir filin. 

KARiSi ve DAKTiLOSU 
Herkesin beğeneceği - Herkesin seveceği ve herkesin bahsedeceği 

bir mevzu. 
Ayrıca: Paramount Gazetesi: Mlihim havadisler arasında: İspanya 

asileri Madrit önünde - Italyan Hariciye Vekili Berlinde - Son kürk 
modaları vesaire ... ·-- Numaralı biletlerinizi erkenden aldırın. Tel. 40868 

Bu akşam SARAY Sineması 
Gayet cazip ve güzel filmlere baplıyor: 

ViYANA ... SENi SEViYORUM 
(WlEN . . WtEN . . • nur DU ALLE1N) 

Bir güzellik hülyası ... Bir musiki incisi ... Adına layik olan bu emsal
siz ve zengin musiki filminde. 

Tatlı ve muhrik sesi ile bil tün dünyayı gaşyeden tenor 

AiCHARD TAUBER 
Schumann'in en nefis melodilerini ve birçok büyük opera şarkılarını 

taganni edecektir. 

İlaveten: BERLIN OLlMPtY ATLARI 
FOX JURNALDE: Madrit etrafında, Kont Ciano Berlinde, Paris • 
Saigon tayyare postası ve saire ... 

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

~----• ... HARRY BAUR'un -4-.. ----· 
DAN/ELLE DARRIEUX ve JEAN PIERRE AUMONT 

De beraber temsil ettikleri 

TAAAS BULSA 
emsalsiz filminin gördüğü muvaffakıyet üzerine 

SÜMER SiNEMASI 
ızmır, tHuı:;usı munabırımtzden ı 

Kıztlay Izmir merkezi, Halkapınarda 
pamuklu mensucat fabrikasm~a ça
lışan işçiler için bir aş evi kurmuş
tur. Cümhuriyet bayramında açıl -
ma töreni yapılan bu aş evinin işçi-

Iere beş kuruş mukabiilİide 1ıezr-og.. 
leyin birer kap sıcak yemek ve ek

mek verilecektir. 

Gönderdiğim resim, açılma töre • 

ninden bir intıbaı tesbit edivor. 

'5EHIR Ti YATROSU 
OPERET KISın 

Bugün 
20,30 da 

MASKARA 

Tokatlı Paatanesine 
gidiniz. Memnun kalacaksınız. birkaç gün daha göstermeğe karar vermiştir. 

İİll•••••••••••liıl' ~---• Geç kalanlarm istifadeye koşmaları. Tel. 42851 ---·-..,.· 
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Gündelik gazete 

Başmuharriri 

'~--=B:...:i=-z .:..:.i m~-~y..:.:.a.:_ra_m_a_z_l_a_r ___ __ ===--===------:==J ~Rq ~ 
Ahmet Emin Yalman 

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

çahtmaktır. 

c ~vız KIRACA~INI 

8Ul.AMADIM DA! 

-

Kadın Asker Olursa 
Nihayet bir emellerine daha kavu

şuyorlar. Asker de oluyorlar. Faknt 
ne yazık ki salonlarda, erkeklerin ya. 
nında daima ön safa geçen, en önde 
yer alan kadınlar, askerlikte geri hiz
metlerde kullanılacaklarnıış. Bu va. 
ziyete göre, ermeydanında çarpışaı. 
mıyacaklar, erıneydanının ismi yine 
değişıniyecek demektir. ı Günün Meseleleri] 

Kadının askerliği 
Hak , azile ile beraber yürür. 
J{adınJanmıza, medeni memleket -

lerden bi~oğunun tanımadığı halda
n tanıdık. Onlara intihap etmek 'e 
edlbnek hakkını verdik. Bu haklan 
alırken kadınla.nmız m~mnundular. 
Sevinçlerini mitinglerle ilan ettiler. 

Kayseri Röportajlarım 

M ünasebetiyle Açık 

tahrik olunmuştur . 
Mutekit Hıristiyanların iddiala

rma gore, buraya giden topalların 
baca.klan dUzeliyor, amalar gör 
meğe başlıyor, sağırların kulakları 
açılıyormuş. 

Gelin de buna inanın bakalım! 

Fakat buna dair gazeteler sUtun 
sütun yazılar yazdılar, kimse bir 
şey demedi. 

Oüşi.inüyorurn. Kadın asker olur
sa vaziyet ne olacak? Hiç şüphe yok 
ki bazı kadınların atılgan tablatle11t
ne bakılacak olursa onlar bu i•te de 
muvaffak olacaklardır. 

Fakat bir gelınin kaynanasının 

karşısında hazırol vazıyetinde nasıl 
resmi tazim yapacağını tasavvur e
diyorum da hayretten kendimi ala
mıyorum. Buna mukabil her halde 
gelinlerinden selitın vaziyetinde emir 
tebellüğ edecek kaynanalar da blllıına 
cak, asıl bu manzara çok şayanı dık

kat olacaktır. 

Şimdi onla.n ,·a.zife~ e da\'et ediyor
lar. Vatanın mUdafaası işinde izin 
de cephe arkasında sıhhiye işlerindt-, 
büro ı lerinde va.zlfelerinlz vardır, di
yorlar. 

A\'llkat olabilen, ha.kim olabilen, 
gaz.etecl olabilen \'e nlha) et m.-.h'us 
olabilen kadın, hup halinde askeri dıı 
irelerde 'azife ya(>amaz ıruf Analığı 
ve ev işleri nasıl kadrom haklanndruı 
istifade etmesine mani teşkil etmi -
yorsa, \'8.Zİf esini yapmasına da mani 
olamaz. 

Onun için biz hükumetin kadını va
zife başına çağırmasını doğru \'e ye
rinde buluyoruz. 

• • 
Zat.en hük\ımetln hu kararından 

en :r.iyade se'inmesi li.znn gelen ımııf 
vfne ·kadınlanmız olmalıdır. Çünkü 
bu ka.rarile hlikümet memlekette ar
nk hiçbir sahada cinsiyet farkı tanı
madığını, kadını tam erkt".k gibi yur
dun m\isa\i bir evlfuh ulakki ettiğini 

gösteriyor. 
l'anl kadm kölelikten, esaretten ve 

tahllyetten tam manasUe luırluluyor. 
Bu, kadınlar için bir bayram olmalı
dır. 

• • 
Amerika imtihan geçiriyor 

Amerika, cUmhurreisl intihabı mU
nasebettle ıniihim bir imtihan geçirl-

~ 

'"b1tlhabatta belllbaŞlı lkl fırka \'ar-
dır: Cümh urlyetçiler \'e Demokrat • 
lar. 

I>euıokratlann namzedi Roozvelt, 
CUmhııriye~erin namzedi Lancjon
dur. 

Fırkalar arasında siyasi program 
baknnmda.n büyük bir fark yoktur. 
Fakat bu defaki intihapta kavga iki 
mühim prensip etrafında toplanıw~ 
bulunuyor. 

Rooz\'elt, Amerikada modern de _ 
mokrasinm müm ilidir. Landon 
liberal demokrasiyi müdafaa ediyor. 

I~lbera.1 demokrasi, on dokuzuncu 
881r clemokrasisidir. Bu demokraside 
hükfımet menfi ,ıı.zıyettetlir. Hiçbir 
ise ~ka.nşmaz, yalnız yurtta"ilann hak
lannı muhafa1.a husu8unda bekçilik 
yapar \'e vazifesi bununla biter. 

20 inci asır demokrasili biiyle an
lamıyor. Modern dernokra ide devlet 
aktif \'e dlnamlkttr. Bekçilik etmek
le kalma7.. lld;ısadi işlere kan ır. 
Memlt>,ketin bütün faalfntleri uzerin
de devletin ya i ttraıchıı, ya kontro
Jtınil kabul eder. Yanı de,·Jet~lllği tıe
rl götürUr. Roozveıt Aınerikada bu 
veni devlet sistemini tathlka başla _ 
~~tt. Amerika.da ilk defa devlf't sa
n.a;ii, 2 Lraatl, ithalat \'e lhl'a('atı ya 
kendi eline, yahut kontrom altına alı
~ordu. RooZ\'elt Jiberal Amerikada 
bir ne\i devlet kapitaliznıl kunnağa 
çalışıyordu. 

Landon bunım aksini iddia ooiyor 
Vf' liberal demokrasiye dönülme ini 

tsth·or. Bn bakımdan intihabat Amerika 
için bir dönlim noktası teşkil edecek-

tir. 
Gelen t.etgraflar Roozveltln kazan-

makta olduğunu bildiriyor. Demek ki 
modem demokrasi Amerlkada da ~a
lehe caiıyor. Jjberal demokrasi Ame
rlkada bUe arak sahneden çekiliyor. 

• • 
Biz gördüğümüzü söyleriz 

TAN, memleket röportajarma 
ehemmıyet \'eriyor. Hemen de her 
nUshada bize memleketin bir kö e.c;i
ni anlatan tetkik melduplan ncşrcdi
Yoruz. Bu mektup , e röportajların 
uynndır<lığı alakayı adıı~unız mek -
tuptardan anlı~ onız. 

•ı şittim ki Kayseri 
mektuplarını, Kay

seriyi mühmel vaziyette 
bırakanları biraz fazla 
gücendirmiş ve Kayseri
nin daha çok ilerlemesini 
arzu edenleri ise bi!aki!\ 
memnun etmiş. 

GUcenenlerden bazıları bana 

F ilhakika Kayserililerden ba
zılarının hususi adetierine 

an'anelerinc dair de yazılar yaz
dım. 

Bu da fikrimce fahiş bir hata ol
masa gerektir. Kayserilinin: 

- Okuma, yazma bılmem ama 
Kayseriliyim! sözü Kayserililer ta
rafından da daima tekrar edilen 
bir cümle değil midir?. 

Sonra bu şekilde adetlere, an'a
nelere memleketin her tarafında 
tesadüf edilebilir. Bu adetler ma· 
halli rengi gösterir. Nitekim bun -
dan sonra dolaştığım yerlerde, A
danada, l.1arnşta, Antepte, Kiliste, 
Elazizd~, Diyarbekirde, Mardinde, 
Nusaybınde, Urfada ve bütün ka
zalarda, köylerde bu gibi tetkikler 
yaptım. Bunları da yazmak mem· 
leketin folkloruna hizmet etmek· 
tir, zannederim • 

Bir şehirde düğünlerin şöyle, ve-

latan mektubumu uluorta tenkit edl· 
yor• Fa.kat bize madde tayin ederrk, 
muharririmizin yanıldığı tarafarı 
gö temiyor. 

Okuyuculanmızdan rica ediyoruz. 

}J\" elki giin de Vunu adında bir 
<mu~ ucumuzdan bir mektup a.clık. 
Z<lirne yol<'uluğunu \'C FAlm~i an-

Bu ) azılar hakkındaki tenkitlerlnl bi
ze hatamızı gösterecek f16kilde yaz -
mlar. Ku urlanmız \"arsa anc.ak bu 
uretle düzeltebiliriz. 

Müdafaanamem Bunun gibi size daha kaç tane 
kaç bin tane misal zikredebilirim. 

Onun için tekrar edeyim; Ben 
Kayserideki hayatı en hurda tefer
rUatına kadar yazarken yegane 
dil Uncem, Kayserilinin hRyat 
şarUarını göstermek ve mUmkUn \)· 
lan şeylerin yapılması için aıtı.ka

darların nazarı dik.ı. Lnı celbet • 
mektı 

Ya kılıbık erkeklere ne buyurulur? 
Eğer karısı zabit, kendisi neferst me
sele yok! iş yoluna gimıi,, hilesi 
bulunmuş demektir. Ne yapsın! As
kerlikte eınir eınirdir. Silsileiınernti~e 
rinyet etmek lazımdır. Bu suretlo hem 
vaziyet korunmuş, hem de iş görul
ınüş olur. 

Yazan : Mümtaz 
\ 

Faik 

söylediğine göre buranın 
ve tam bir J?lfuu bile yoktur. 

Sen Mifel ayn bir ah:mdir. Bu
rada ancak bir ara.banın güçlilkle 
geçebileceği sokaklar vardır. 

Paria\e halin bulunduğu yerin 
civarından sabahlan kokudan ge
çilmez. 

Sen nehri kenarmda köprU alt· 
Iarmda serseriler uyur. Bunlar 
saçları, sakallan bitil, tam mln&· 
siyle murdar heriflerdir. Metelik· 
leri yoktur. Fakat bellerindeki bir 
uçkurda daima bir frank bağlıdır. 
Bu fraıık serseriliğe karşı bir nevl 
sigortadır. ÇilnkU cebinde bir fran 
gı olmadığı halde sokakta yatan· 
lar serseri addedilir. Fransız ka
nunlarına göre bir frangı olan a
damın kendisine bir gecelik yata
cak yer temin edeceğini, hiç oıınaz
sa, bir kahvede sabahlıyabileceği 
f a.rzedilmi§tir. 

Polis serseriye yaklagtıit za
man o derhal uçkurunu çözer, 
frangı ıösterir: 

- lşte, der!. Servetim var. Sen 
beni ne derneğe yakalıyorsun?· 

B rUkselde, bilhassa eski 
Brüksel denilen mahalle

lerde dehliz gibi sokaklara rast -
!arsınız. içine girdiğiniz zaman 
kaybolursunuz. Şehrln tam göbe
ğinde "Rue Neuvc,,, civarında bir 
sokak vardır ki içinden ancak bir 
adam geçebilir. Onun için ismine 
"Rue d'une petsonne,, yani "tek 

Nitekim bu yazıla.nmdan sonra 
derhal merdiven Uzerinde, kefenile 
cenaze naklınnin ya.sak edilmesine 
karar verildiğini haber aldığım za-

Fakat kılıbık erkek z.abit. kadını 
neferse, o zaman siz hali seyredin ... 

Kadını emri dinler ama, bu itin bir 
de O'ecesi var. O zaman siz seyredin .. 
güınbürti.i yi.i ! ... 

' man ne kadar haz duyduğumu ta
rif edemem. Bir ay evveline kadnr 
açıkta nakledilen cenaazclcr şımdi 
tenc~e tabutlarla götUrUlmekte
dir. 

Kadın asker olursa .•• 
Meşhur şarkıdır: Kadın asker olur

sa ... Bütün KÖnUller kı~la! 
Kalpleri fetheden kadınların ıııeı)ı

leketleri de fcthedeceğine ştiphe ede
meyiz, fakat ne yazık ki bir kadın .Ja
kışı bir mitralyöz ateşi, ve kadın kır· 
pigi sün~ü degıldir. 

B undan Uç sene kadar evvel, 
}1ne Bclçlkada iki Uç c;o.

cuk bir gUn bir kasabanın etrafın
da dolaşırlarken semada Hazreti 
Meryemi gördüklerlni ve onunla 
konuştuklarını iddia etmişler, bu
rası çok geçmeden bir ziyaretgah 
olmuş, yüz binlerce halk bu kasa
baya a.km etmi§, bunun için hu
swıi trenler kaldırılmı,, otobUsler, 

Belki yakında pastınnahaneler 
da ıslah edilir, belki sind<lerle de 
mücadele olunur. Belki tozlu yol
lar da tamir görUr. O zaman Kay
serili daha iyi şerait içinde, daha 
zevkle yaşama imkanlanna kavuş
muş olur. Bunu görmek sade ga· 
zeteci sıfatile değil, fakat bir millPt 
ferdi olmak itibarile az büyUk saa
det midlr! 

u izahattan sonra artık .ba-
na tariz W~erJe tama

men anJqtık, zannederim. Nitekim 
dönüııı seyahatimde de tekrar Kay-
eeriye uğradığım zaman bUtiln ilı
tilaflarm ortadan kalktığını gör
mekte tekrar te~rar sevindim. 

İlk defa bana: 
- Kayserililerin gözüne gözük

me! Sana çok kızıyorlar! Diyenler 
oldu. 

Kendilerine tamamile Kayserinin 
lehinde çalışmak kaygusile bu ya
zılan yazdığımı isbat ettim. 

Birçok Kayserililer de zaten va
ziyeti görmüşlerdi. Onların bana 
karşı gösterdikleri iltifata burada 
teşekkür etmeği bir vazife telakki 
ederim. 

Beni itham edenlere karşı bu 
açık müdafaanamem içlerinde ufa~< 
şüphesi olanları bile tatmin etmiş· 

tir, sanırım. Buna rağmen birkaç 
kişi hA.ll bir iğbirar hissi besliyor
sa buna diyecek,sözUm yok. Niha
yet hUsnU niyeUe ve iyi olsun diye 
yapılan bir tenkit her vatanda
şm hakkıdır. 

Ben bir İstanbullu değil de bir 
Kaygerili olu idim yine bunlan 
yuardım. Bundan şUphe etme!in
ler. Artık ba.nşttk değil mi? 

Bereket versin ıleri hizmetler .) 
kullanılınıyacaklar ... Fakat geri hız
ınetlerden bazılarını da ben aci::.:.ano 
pek muvafık görmüyorum. 

Kadınların levazımda kullanılma
sı dogru değildir gibi geliyor bana. 
Çünkü o zaman asker tayınları me
yanında dudak boyası ve pudra u.ı
lunınası da ıhtimal dahilindedir. 

Muhab rede kullanılması da fık

riınce ~ayrl muvafıktır. Çtinkü bUt\ın 
hatların dedıkodu ile işgal edilıı . si 
ihtimal dahilindedır. 

Kadın asker olursa ... 
Kadın asi< er olursa blitün srôn ·ı lor 

kışla ... Kışla ı.aına, maalesef. ou ,..o
nüllere beşik sığmaz ... 

Kadın asker olursa? .• 
O zaıııan kışlada d.oğacaK ço:aıl<

lara şu isimlerin takılacağını sanı
rıın: Savaşçı, Süngü Bliken. c ·~~r. 
Mavze.rer, Ozateş .. Sagaçan<arı. Si
pcrselı. Kışladan. Nöbetçi, Ceph'3den 
ve saire, ve saire ... 
Şakayı bir tarafa bırakalım. Kadın

lar asker olacak. 

Bana kalırsa, çenebaz kadınları 
n~itralyöze, sükutileri mulıaboreye, 
şışmanları menzile ayırmalı .. 

Fakat yine de. düşünüyorum da 
bunların geri hizmetlerde kullanıl
ması askerlik bakımından pek doğ. 
ru olmasa gerek. O zaman bütün er
keklerin 2özü arkada kalır. 

Fakat öne de koysak, o zaman düş. 
nıan askerleri biran evvel hedefe va. 
sıl olınak isterler. 

Elhasıl karışık bir mesele ... 
Bu meseleyi tan halledemedim. 

Mümtaz FaiA 

GÖRDÜGÜM ŞEYLER · 
Akeam saat on olmak üzere ... A-

layköşkünün yanından kıvrıldım, 
a§ağıya doğru ilerliyorum. 

Elektrik lambalarmm ışığı etra
fında tuhaf bir buğu var ... Ha ada 
sis yok gibi ama .. bilmem neden? 

Tektük geçen tramvaylar bu ka -
rantık ve sessiz gecede adeta kor
kak bir silztllUşle ilerliyorlar. 
Sağdaki ayazmanın ve telefon le

vazımı fabrikasının yanından geçer
ken arkadaşım koluma dokunuyor: 

- Baksana şuraya ... 
Diyor ve gUlUşUnil mendili içlnde 

boğuyor ..• Ben de başımı çeviriyo -
rum ve ben de gayriihtiyari gillilyo
rum. 

Çünkü, oradaki çeşme yalağının 
içine giren bir adam, bir taraftan 
keyifll keyifli şarkı söylilyor, bir ta-

Temiz Adam! 
raftan da çıplak ayaklarını, kolları· 
nı, boynunu, çıplak göğsUnU sanki 
kendi evindeymiş gibi fütursuzca yı· 
kıyor. 

1 

Çeşmenin yanındaki sette de bir 
yığın buruşuk kağıtlar bırakmı9 ... 
Besbelli, bunlar da hamam bornusu 
olacak ... 

Çeşmenin öte tarafında elinde bir 

kutu karamel ile sıska bir çocuk du
ruyor ... Ve çeşmede yıkanan adama: 

- Rey amca, diyor ... Bu ne şar. 
kı, keyfin pek yerinde... Sana bak
tıkça insan şu adama piyango vur
mu5 zannediyor. 

Yıkanan adam garkısını keserek 
çocuğa: 

- Oğlum, diyor .. Elbet tc bana 
pıyango çarptı ya! .. lstanbulun her 

tarafında suları bol bol akan çe.,m 
bulunur mu? Çeşmenin bu çeşidin: 
ra.stgel~ek piyangonun bUyük ikra
~ıye.sidır. Hele insan benim gibi ti
tız olursa buna pek sevı·n· So ır ... 

nra hanı harıl yıkanmaya de
vam ederken ilave ediyor: 

- Amcanda para yok, pul yok 
ev yo~, bark yok, kan yok, çocuk 
yok, yıyecek yok, içecek yok, Y<ık a-
ma, lstanbulda ayda yılda b. . 
ak ır . bır 

ar çeşmeye raııtgelirse amcana b . 
tiln bunlar vız gelir... U· 

GülUyor, çecuk ta _ beık· 
ı de an

lamadan - gülüyor .•. 

Ve ikisinin kahkah 
k ası Şanı anı 

a an suların ses ine karışırken 
oradan uzaklaşıyoruz. bız 

Suat Dervrs 
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Tekirdağh, Türkiye başpehli
vanhğı kemerini dün kuşandı 

T. S. K. İstanbul Bölgesi Futbol 
Ajanlığından: 

Cumartesi günü yapılacak 
lig maçları 

Taksim stadı: Alan gözcüsü Samim 
Talu, Anadolu - Beykoz B takınılan 
saat 13,30 hakem Samim, Gü • 
neş -Topkapı B takımları saat 15,15 
hakem Fe,ridun Kılıç. 

HÜSEYİN 
Aleyhindeki 

Dedikodulardan 
Şikayet Etti 

Dün akşam Cağaloğlu 
Halkevinde iki güreşin de 
Türkiye Başpehlivanlığmı 
kazanan Tekirdağlıya veri
len Başpehlivanlık kem~ri 
için merasim yapıldı. Mera
sime bir çay ziyafeti ile baş
landı. Yağlı ve serbest gü
reşler tutan bütün pehlivan
lar orada idiler. 

Tekirdağlı meydanda 
Çaylar içildikten sonra Halkevi 

Başkanı Ag~h Sırrı, bir tarafında so
yunmuş olarak Tekirdağlı, öbür ~a
nında başaltı birinciliğini almış oıan 

Babaeskili ile kürsünün önüne geldi 
ve açık, meramını iyi anlatan bir nu
tuk söyledi. Agah Sırrının irticalen 
söylediği nutkunda; gayri federe 
klüplerde olduğu gibi memleketin en 
verimli ve en müstait çocuklar yetiş
tirdiği güreşin dağınık kalmış kıy

metlerini ortaya çıkarmak maksadı
rıı takip ettiklerini söyledikten sonra 
Halkevinin o husustaki hedefini şöy
le hulasa etti: 

- Biliyorsunuz ki, şimdiye kadar 
profesyonel serbest güreşler bir inzi
bat altına alınamamıştı. Her aklına 
gelen, Türkiye başpehlivanı Unvanını 
takınarak hariçte temaslar yapıyor
du. Bir nizam tahtında yapılmadığı 
için Unvanlar indi iddialarda kalıyor 
du. Biz düşündük, bu sporun meçhul 
kalmış veya malum olmuş kıymetle -
rinin hakkile meydana çıkmasına yar 
dım edecek muntazam tarihlerde 
müsabakalar tertip ederek bu işi bir 
intizam altına almayı ve bu sporun 
bir nizamnamesini yapmayı hedef 
bildik. Hedefimiz ayni zamanda yağ 
1ı güreş pehlivanlarını beynelmilel 
ölçülere alıştırarak, beynelmilel bir 
güreş olan serbest güreşe geçirmeyi 
kolla yor. 

Dk teşebbüslerde hatalar olur. Bu 
hataları itiraf etmek te civanmert -
Iiğin bir mecburiyetidir. Biz bu hedef 
lere varmak üzere attığımız şu ilk a
dımda bazı hatalarımızı ve eksikleri
mizi de görmüş olduk. Derdeki sene
lerde bunların önüne geçilecektir. 

:Arkadaşlar! Şu gördüğünüz pehli
Tanlar bizim hedefimize doğru attı -
ğımız bu ilk adımda. istikbalin büyük 
varlıkları olacaklarını ve kendilerin
ce tabii ve irsi kuvvetin mevcut bu
lunduğunu ispat etmişlerdir. 

Türk gibi kuuueıli 
Tekirdağlı HUseyine dönerek: 
Sana da hitap ediyorum? Kazandı

gın şerefli başpehlivanlığın hatırası 
olarak şu kemeri ve madalyayı veri
yoruz. Taksimde ispat ettiğin gibi 
her seneki gayretinle e:d~~m :"~ 
eskilerin dünyaya yaydıgı Turk _gıbı 
kuvvetli,, sözüne lyik bir pehlıvan 
olmanı dilerim. Bu imkan ve bu kud
retin bizim kanımızda mevcut bulun
duğuna kaniim. Pek yakında, hudut
larımız dışındaki beynelmilel güreş 

imtihanlarında da ayni sözü hatırla
tacak kıymetler vücut bulacaktır. 

Bu vesile ile müsabakaların deva -
JDI günlerinde eksiklerimizi hatırla

tarak bizi tenvir eden gazeteci arka
daşlara da teşekkürlerimizi söyleme
yi bir vazife bilirim. 

Söz Hü•eyinJe 
Agah Sırrının bu nutkundan son

ra Tekrdağlmın beline Türkiye baş
pehlivanlığı kemerini ve pehlivanlık 
madalyasını göğsüne taktı. Çok al
kışlandı . 

Hem serbest hem yağ güreşinin 

başpehlivanlıklarını almaya muvaf -
fak olan Tekirdağlı yazdırdığı ceva
bını bir arkadaşına okuttu. Tekirdağ 

ağ ı üseyin Başpeh ivan ık kemerini kufandıktan 

lı, bundan evvelki müsabakalarda~ 
hakkında yapılan dedikodulardan ne 
kadar müteessir olduğunu verdiği Arsena 1 5 
cevabın bir yerinde pek açık ve pek 

ha~ı olar~k a~latıyordu. Işte Tekir- R a c ·, n g o 
daglının sozlen: 

Arkadaşlar? •••••••••••••••••• 

Şeref Stadı: Alan gözcüsü Adnan 
Akm, İstanbulspor - Vefa B takım
ları saat 13,30 hakem Bahaettin LTlu-
öz, Galatasaray - Beşiktaş B takım
lan saat 15,15 hakem Nuri Bos ıt. 

Fenerbahçe Stadı: Alan gözcüsü 
Rıfkı, Hilal - Süleymaniye B takınıla
n saat 13,30 hakem Halit Özbaykal, 
Fenerbahçe - Eyüp B takımları saat 
15,15 hakem Rıfkı. 

Pazar günü yapılacak 
lig maçları 

Taksim Stadı: Alan gözcüsü Adil 
Giray, Altınordu -Karagümrük A. ta
kımları saat 11,30 hakem Basri Bü
tün, Beykoz - Anadolp A. takımla11 
saat 13,10 hakem Adil Giray, Güneş -
Topkapı A. takımları saat 15 Halit 
Galip Ezgü. 

Şeref Stadı: Alan gözcüsü Nuri 
Bosut, Feneryılmaz - Beylerbeyi A. 
takımları saat 11,30 hakem Kadri, 
İstanbulspor - Vefa A. ta.kımlan saat 
:13,10 Sadi Karsan, Beşiktaş - Galata
saray A. takımları saat 15 hakem 
Saim Turgut. 

Fenerbahçe Stadı: • Alan gözcüsü 
İzzet Muhittin Apak, Anadoluhisan -
Galata Gençler A. takımları saat 
11,30 hakem l. M. Apak, Hil8.l - Sü
leymaniye A. takımları saat 13.10 
halkem Sabih, Fenerbahçe - Eyüp 
A takımları saat 15 hakem Nuri Bo-

ln11iltere - Macaristan maçının 
hakemliği 

önümüzdeki ay içinde Londrada 
yapılacak olan Ingiltere - Macaristan 
milli futbol takmılarmm karşılaşma· 
sı için lngilterc federasyonu Macar
lara iki hakem teklif etmiştir. 

Badim elan \ılı 1 :Mı ._. tlolthor B&.. 
vens diğeri Isveçli Olsondur. lıti sene 
evvel Romada dünya kupası finalini 
idare etmiş olan Isveçli Olsonun Ma-

l 
car federasyonu tarafından kabul e· 
dileceği tahmin edilmektedir. 

Eminönü Halkevi büyükleri 
tarafından açılan 1936 senesi 
güreş birincilikleri müsabaka.la -
rını büyük bir sevinçle karşıla
dım. Bu işin beni en fazla mem
nun eden ciheti Eminönü Halke
vinin himayesine aldığı Türk 
pehlivanlarını dünyadaki eski "e 
çok şerefli mevkiine yükseltece
ğine karşı beslediğim kanaattir. 

Vehap oynamadı, İngiliz
ler . tayyare ile geldiler 

Arkadaşlar! 
Biliyorsunuz ki, bundan bir 

müddet evvel gazete sütunlann
da aleyhimde birçok t .:cavUzkar 
dedikodular çıkarılmı~tr. R•Jgün 
kazanmakla iftihar duyduğum 

netice bu dedikod•ıların menfa
at kasdile çıkarıldığını ispat et
miş bulunuyor. Onlara müsta -
hak oldukları cevabı b.Ifiil ver
miş olmak hayatınım ~n büyük 
saadetlerinden birisidir. 

Bu en sevinçli g\.\ııümde Ata
tUrkü ve memleket bi::lük.erini 
huzurunuzda saygı ile anarırr... 

Tekirdağhnın sözleri bitince pehli
v1ıılar salonda biribMerile hasbiha
h ba.~fadılar. Taksim güreşinde mağ
lup olanlar kendilerini yenenlerle hiç 
kırı'mamış olarak ahbapça, mertçe 
kon uşuyorardı. 

Bu arada rastladcğ•m alaturl acıla
rın hepsi alafranga oyunlardan bir 
ikıöiui öğrendikten itonra gelecek se
r:e daha iyi güreşebi1eı:ı.:.klerinı iddıa 
ediyorlardı. 

Şerif l•tanbulJa kalacak 
Taksim güreşlerinde dikkati celbe

den Sındırgılı Şerifi:'! daha iyi yetiş
ti:ilm::-si için bir çar2 düşünülmüş, 
o:ıa lstanbulda bir iş oulunarak kö -
yün.1t>.n getirtilmPğe karar verilmiş -
tir. Şerife düşünülen iş te bulunmuş 
gibidir. Kendisi Halkevinde çalışa -
ca.ktır. 

E,rel ŞEFiK 

1930 senesindenberi her 
sene tekrarlanan ve hasılatı 
harp malullerine verilen Ar. 
senal - Racing maçı bu se
ne de yapıldı. Beynelmilel 
futbol aleminde söylenen 
sözlere rağmen İngiltere 
şampiyonunun yine eski 
kudretinde bulunduğunu 
gösteren bu oyunda Arsenal 
oyuncuları 5 - O galip gel· 
mişlerdir. 
Fransız gazetelerinin yazdıklanna 

bakılırsa, lngilizler Fransızlara gü -
zel bir ders vermişlerdir. Hatta o ka
dar ki, bazı seyirciler Ingiliz takımı
na kalecisinin lüzumu olmadığını ba
ğırmışlardır. . 

Bu oyun 20,000 seyirci önünde oy-
nanmıştır. İngilizler birinci devrede 
3-0 vaziyette idiler. ikinci devrede de 
2 gol daha atan İngilizler neticeyi 
5-0 temin etmişlerdir. 

Bu maç münasebetile dikatimizi 
celbeden bir şey oldu. O da buradan 
Racing klübe giden ve onlarla Iskoç 
takımına karşı oyniyan Izmirli Ve • 
habın takımında oynamamasıdır. 
İzmirli Vehabı bazı Fransız gazetele
ri Ingilteredeki maçta bir gol atma
sına. rağmen tenkit etmişlerdi. Veha
bm ağırlığını ve tam idmanında ol -
madığmı yazan futbol münekkitlernin 
İzmirli oyuncunun açıkta kalmasına 
sebep olmaları ihtimali vardır. Diğer 
taraftan Vehabın Türk federasyonun
dan beklediği tasdiknamenin henüz 
gönderilmemiş olması da takıma alm 
mamasına sebep olarak gösterilebi -

lir. Fakat bu ikinci ihtimal daha u
zaktır. Çünkü Ingiliz takımile yapı • 

lan maç hususi mahiyette olduğun -
dan Vehabm oynatılması ile alakadar 
olmasa gerektir. Maamafih Fransız 

federasyonunun lisans muamelesi ta 
manılanmaınış bir oyuncuyu ecnebi 
bir takıma karşı dahi Pariste oynat
mak istememiş olması kabildir. 

1930 senesinden~i oynanan Ar· 

Pek sükuti bir adam olan tahrirat var mıdır? Yok mudur·,, diye bir 
katibinin soyadını Gürdü almasına anket çarpınca, o mesele üstünde 
karısı Bayan Saffet sebep olmuştu. gazete sütunlarında derin tetkikler• 

Çünkü Bayanın en büyük dertle - de bulundu. 
rinden biri de bu son bir sene içinde Verilen cevaplan okuyunca, onları 
ha.tip olmak arzusu idi. o kadar basit buldu ki.... Ben de bu 

Zaten onun böyle si~. ~~etine tu - ı mesele hakkında fikir beyan edebi • 
tulmasına., yüzünü, gozunu oynat - lir miyim, diye düşündü ve eline ka· 
masına sebepte bu nutuk söylemek lemi alıp: 

iştiyakı idi. . (Milli ediplerimzi nasıl doğurt&· 
Yoksa Bayan Saffet ( ..... ) şehn- biliriz) diye on beş sayfalık bir (kili· 

nin içinde pek te yabana aWacak tür) makalesi yazdı ve ( .... ) §ehrinill 
kadınlardan değildi. Kumral~. . Kı- dört sayfalı gazetesine tuttu, bu ma· 
sa boyluydu. etine dolgunca . ıdı. I~- kaleyi yolladı. 
tanbul gibi, Ankara ve belki lzmır B Saff t Gürd' u· ld · ilk . . . .. nı-· k ayan e m va esı 
gıbı şehırlerde onun guze gı pe (şahadetnameli kabile) lerdendi. Bu· 
geçmezdi amma .. ( .... ) şehirde (fm- nun için aklına doğurtmak kelimesi 
dıkkurdu gi~i :azelerin) henüz mo - gelmiş olacaktı. 
dası geçmemıştı. . . ) .. _ . -·ı k ( ..... ) §ehrının (Yurd Duygusu 

Fakat onun yuz guzellıgı e ve a.- t . . ahib' b kal · alın 
dın gibi hoşa gitmekle hiçbir ala - gazeb esınm s t . ıd u ma tme~ .. ti.'" 

ca unu gaze esın e neşre egı ıç • 
kası yoktu. _ mai inkılabımıza ve kadını semansi• 
Saçlarım kısa Jrese:r, arkaya dog- 'k ulusal b. öd 

91 ru tarar, yan bol, yarı dar bir etek, p~ykok~wntti~za. a.r§ı ır e 
. k k .. 1 - . tela 1 e . kravatsız bır er e gom egı ve er -

kek biçimi ceket giyer. Kalın çorap- Ve büyük makale, cümle, sarf, 
\arının üstüne ökçesiz iskarpinlerden nahiv, ve kompozişyon hatalarına 
geçirir,. esasen şah iken şahbaz o- rağmen neşredildi. 

!urdu . Yer olmadığı için tam sekiz gUıı 
- Bana diyeceksiniz ki Bayan Saf- yani tefrika halinde ... 

fet neden bu kılıkta gezer, yoksa... Küçük şehirde bu makalenin çıkışı 
- Devam etmeyiniz ... Hayır ... Ha.- bir bomba gibi pa.tJadı ve "Yurd Duy• 

yır, bu giyinişin fena bir sebebi yok- gusu,, ceridesinin sayın sahibi de bu 
tur. Bu giyiniş bir kanaatten doğ - ödevi ödediğinden dolayı binbir kere 
maktadır. Nasıl kendilerini soprcu pişman oldu .•. 
zannedenler, golf pantalon giyerler, Oldu amma, iş işten geçmişti. 
şair ve ressam olmağa karar veren- Çünkü küçük şehrin bütün bayanları 
ler saçlarını uzatıp yıkanına.ırtan vaz kaleme sarılmışlardı. (0 yazar da, 
geçerlerse, münevver olmak sevda • biz neye yazamayız?.) yok mu?. 
sına düşen bazı bayanlar da tebdili- Ve Bay mutasarrıfın bayanmdaD 
kıyafet ederek erkek kılığına girme- tutunuz da inhisar müdürünün kız
ği bir mecburiyet zannederler. kardeşine ve banka müdürünün hern• 

tşte Bayan Saffet. Gürdü de, ko- şirezadesine kadar küçük şehrin bil• 
cası tahrirat katibi olup ta ( ... ) tün kadınları Bayan Saffetten aşağı 
şehrine geldiği günden itibaren mev- kalmama.k için kimisi şiir, kimisi 
kice ,paraca, güzellikçe kendinden edebiyat, kimisi mutfak, velhasıl het 
ilstUn olan bUtUn kadınlara faik ol- biri, bir başka telden, biribirındeJI 
mak arzusunu duydu. kötil, biribirinden berbat makale yol• 

O biçare, bir tahrirat katibinin ka- !adılar ve zavallı Yuro Duygusu. 
rısı idi. Teşrifatta yeri bile yoktu... bunların hepsini, Hasanı, Hüseyni, 
Buna can olsun da dayana·n! 

Halbuki Bayan Saffet Gürdü, için
de ne oevherler buluyordu. Ve kendi
sini nasıJ cıa t>utun ıuuıuucuuıw yu.K-
sek hissediyordu. 

Usküdarda nümune rüştüyesinde 

eski Türkçe okuyup yazmasını, harf 
inkılabında da, halk mekteplerinde 
Latin harflerini öğrenmişti. Resimli 
mecmuaların daimi karii idi. Ve ma -
sasmm U7.erinde Rafael, Manon 
Lesko ve Pol Evirjininin tercümesi 
dururdu. 

Büyük rütbeli memur karılarının 

kendisine yaptıklan cakayı, gördük 
çe Bayan Saffet Gürdü, bir fırsatmı 
düşürüp te şu şehirde kendisini bir 
göstermek için yanıp tutuşuyordu. 

Kocası alt tahsil görmüştü amma .... 
sersemin biriydi. Onun memuriyetin
de ilerlemesini beklemek bir delilik

ten başka bir şey değildi • 
O halde madl!mki eski devirler 

- şükürler olsun • geçmişti. Ve kadı
nın da erkek gibi hayatta yükselip 
parlamağ~ imkanı vardı. Buna ne 
diye teşebbüs etmemeliydi'!. 

Ve bu imklnı sezen Bayan Saffe
tin parlamak, yUkselmek ve birşey 

olmak hırsına gem, daha. doğrusu, 
fren takmağa imkan yoktu • 

Malflm ya, gem bir beygire vuru
lur .. Halbuki bizim minimini kahra
manımızda iştihar hırsı parmak ka
dar boyuna rağmen en aşağı otuz al
tı beygir kuvvetindeydi. 

Kocasının haftada bir iki defa bir 
yerden toparlayıp getirdiği Istanbul 
gazetelerinin (edebi anket) ve bazı 
yüksek kültürlü ediplerimizin fıkra 
sütunlarını takip eden bayanın gü
nµn birinde gözüne "Milli edebiyat 

sena! - Racing maçlarının bir bilan
çosunu veriyoruz: 
1930 Arsenal 7 Racing ~ 
1931 Arsenal 3 Racing 2 
1932 Arsenal 3 Racing 2 
1933 Arsenal ı Racing O 
1934 Arsenal 3 Racing O 
1935 Arsenal 2 Racing 2 
Şu cetvele nazaran, Fransız takı· 

mınm İngiliz takmıile ancak bir kere, 
1935 senesinde 2-2 berabere kalma -
ya muvaffak olduğu görülüyor. 

Fransız takımının en ağır. mağlö -
biyeti olan 1930 senesinin 7-2 neticesi 
de Fransızların amatörlüğü henüz bı 
rakmadıkları zamana tesadüf ettiğini 
hatırlatırız. 

Ahmedi, Mahmudu gücepdirmemek 
için sayfalanna g~irmek meebwi • 
vetinde kaldı. . 

Bayan Saffet kenai iınzasmr takıp 
eden imzalan gördükçe hırsmdaJI 

küplere binmeğe başladı. 
Makale yumak, demek şehrbl bü 

tiln bayanlarına kolay gelmişti. O 
halde, o da b~ka bir şey yapardı. 

Ve başka bir şey yaptı. Bir gün o
turdu, Allahına güvenip üsttiste, ta.dl 
on beş şiir yazdı. 

Fazla şiir yazmak rekorunu kıraJl 
bu şaire bunları Yurd Duygusun• 
yolladı • 

Fakat §iirler neşredilmedi. Guetl 
sahibi: "Gazetemiz siyasi mahiyet• 
te bir gazetedir. Maalesef ıiit 
dercedemiyeceğiz.,, Defter BayaJI 
Saffete iade edildi. 

Bayan Saffet bu vaziyet ka.I'§IBID" 
da soğuk kanlılığını bozmadı. 1ştiha! 
etmek için bir çare düşündü. Ve oiba• 
yet aklına geldi. 

Elindeki büyük annesinden kalın• 
bir çift küpe vardı. Nasılsa. umuıııl 
harpte bedastene gitmemiş olan bit 
§ey... Bunu şiir defteriyle birlktl 
Istanbuldaki bir akrabasına. yolladJ. 
Onun vasrtasiyle bunu sattırdı. VI 
bir şiir kitabı bastırdı. 

(Zehir gözler - Yahut Kadın hıçkJ
nklan). 

Be§ yüz §iir kitabı ... e bir g6' 
vürut etti. 

Bayan Saffet Gürdilin kalbi geli' 
olduğu gün bile duymadığı bir be ' 
yecan içerisinde idi. Tahrirat kati • 
bi o gece dört yüz seksen beş kita -
bm üstüne isim ve ithaf yazdı. Erli' 
si gün beyanname dağıtılır gibi ~ 
tap küçük şehre yayıldı • 

Küçük şehir bayanları arasınd' 
bu kitap az kaldı bir ihtil&J çıkar9 -
caktı. Günlerce biribirlerine taşın' 
rak bunun dedikodusunu yaptılar· 

Ne §iirle.rdi yarabbi, vezinsiz, ~ 
fiyesiz, bir mısraı arzu ile, bir dığeı' 
parmak hesabiyle, bir fiçüncüsil "1' 
best nazımla yazılmıştı. 

Fakat kimse işin esasını farke:,i 
miyordu. Yalnız edebiyat öğret~~•ırl 
tenkit edecek oldu. O da: "~ 
Sürrealist tarzıdır. Anlamadın :_.. 
insanın burnuna gülerler.,, 
Tenkitten vazgeçti . J 

Ve Bayan Saffet Gürdil ( . ...
şehrinde, bu kitap sayesinde ~ 
şair olarak tanılch. 

(Sonu yatJll) 
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ÖZTÜRK ANTAKYADA 
CÜMHURiYET BAYRAMI 

1 

l 
Fransız Set arethanesi 

ı 

llektepJi bir Türk yavrusu, kliçük 
arkada.5lan kar~ısmda masum 

bevecanmı dökü:vor 

a~da: Bayram gtinll Antakya,a 
kın eden köylüler, solda: Ateşli 
gençlerden Ziya Bereket ha.lka 

hitap ediyor .• 

n stte: CUmhuriyet Bayramma fşt. . 
~ eden Türk yavruları. Solda: 
Reşit Lami, bizzat yazdığı Atatürk 

destanım okurken .. 

Cümburiyet bayramımız Sancakla 
~ok geniş bir bağlrlıkla, 

candan kutlandı 

B üyük bir kısmı 1913 senesin
deki yangında yannııştı. 

Şimdiki, ondan bakiye kalandır. Ah 
şap, aşr boyalı bir binaydı. Vakti
le, Türkiyeye tabi, Memleketeyn 
denilen Eflak ve Buğdan eyaletle• 
rinde, Eflak Voyvodası yani Beyi 
Ypsilanti'ninmiş. 

Ypsilanti uzun boylu, iri yarı, 
gayet yakışıklı bir adammış. Şa
tafata çok düşkün, krallar kadar 
debdebe ve daratı varmış. 

Devleti aliyeye karşı entriKala
rı sezildiği iGin idamına ve malının 
mülkünün müsaderesine irade çık
mış. Babası, çabuçak oğlunun ku
lağını bükmüş. Herif kaçıp yakayı 
kurtarmış ama, ihtiyarın da, ma
lın da, mülkün de icabına bakıver
mişler. 

Korsikada doğma, Birinci Napo-
t 11 leon zamanında babayiğit bir as-

i ' ker, sonra becerikli bir diplomat 

Antakya Ilalkevinde iiç ya15mda bir 
TtiJ'k çocui{u halk arasında [Antakya 
benim ha.bam, ben Atatürkü sc\'C 

rim) diyerek herkese heyecan 
ya.5ları döktürmüştür ,, 

olan General Sebastiani, Uçiincü 
Selim devrinde ve 1806 senesinde 
Türkiyeye elçi olarak geliyor. Ça~ 
nakkaleyi zorhyan lngiliz donan
masına karşı, güya Istanbulun mü
dafaa hazırlıklarını tamamlıyor. 

Elçi cenaplarının bu gayretine mu
kabil, Eflak Voyvodasının yalısını 
Fransa devletine sefarethane ola
rak bahşediyorlar. 

Fransız şairi meşhur Theophile 
Gautier, bu bina hakkında der ki: 

"Koskocaman, ahşap, mimari 
kıymeti yoksul, fakat havadar, kul
lanışlı, yazın şiddetli sıcaklarından 
mahfuz ve serin, dünyada en ~aya
nı ha~Tet bir m vjtj~ JJ.ıınipilr.. 
~ Aa bah~Jer wı Kara-

denizin rüzgarlariylc boyuna. 
yaprakları oynıyan, eflake se 
çekmiş, yüz yıllık ağaçlar ... En üs~ 
sete çıkılınca harikulade bir man
zar~ ile .. karşılaşılıyor. Asya kıyısı, 
senn golgeliklerini önünüze yavı
yor .. D~a uzaklarda Yuşa tep~si 
tnavıleşıyor. Avrupa kıyı d 
Büyu"kd ~ · · sın a, 

ere, latif kavsini döndürü-
yor ve Bosfor, Rumeli ve Anado
lu Kavakları gerisinden Karadeniz
de kayboluyor ... 

K anlıcadaki Fuatpaşa yalrsı-
t' ~· na dair intibalarını naklet-
ıgım Matmazel De Melforttm duy

gulan da bir fına .. 
Zannedileceği gibi. ne mermer

den, ne de taştan bir binaydı, di
ror. Denizin rutubeti kagir yapı. 
~ra t~~ir edeceğinden, ahşap, bü
~k, guzeJ bir sayfiye .. Arkasında 
Y~ksek sedleri, yetişkin ağaçlar 
Ytikselnıiş muhtesem bir korusu 
var... • 

1 
Rapısından girince yilrek ferah-

~mada. Içi gayet aydınbk. Hep
sı de, denize bakar sayısız pen
cere. Yalnız büyük salonunda 19 
Pencere varmış ... Pencerelerde 'pan · 
cur nıancur, kafes mafes yok! Be
y~ tülden ipincecik perdeler. Işık, 
guneş, manzara, hep içeri dolma
da. 

Büyük salonun çepeçevre etra
fı_nda, Bursa ipeklileri Wa.ph geniş 
~~anlar, üstlerinde, en kıymettar 
Izın~ kumaşından örtüler; yerde 
mır ve Acem halıları .. 

• • Yukarda Tarabyada 
eski F ransa sefaret
hanesi binası, aşağı
da, dolmuş bir pa-

zar kayığı 

yim, zannını veriyordu; fakat kar
yolamı çevrcliyen beyaz tül cibin
liğim, pembe kornişli geniş odam, 
o dapdaracık kamarada bulunma
ilıı?nnı da. hemen hatırlatıyordu.,, 

S abahlann güzelliğine do
yum olmazmış. Hava ılık 

ve durgun. Hafif ve beyaz bir bu
har halinde etrafa yayılmış ... Deni. 
zin üstünde ufacık bir buruşuk 
yok ... Bir yaprak bile kımıldamı-
yor .. . 

Her şey oradan geçmede .. Mavi 
ve yeşil dalgaların üstünde bir sü
rü balıkçı alamanaları ve kayıkla
rı; Trabzona iŞliycn bliyük vapur
lar ... Yalılara o kadar yakm stizül
medeler ki içlerindeki yolcuları 
dürbünsüz tanıyabilmek kabil.. 

Arada pazar kayıkları da var. 
Türlü türlü zahire ve erzakla ma
lamal koca koca salapuryalar, Bo
ğaziçi halkına eşya taşımaktalar ... 
Bu seyyar pazarların içlerind~ kü
me küme istif edilmiş karpuzlar. 
kavunlar, üzüm sepetleri, portakal 
sandıkları, yaş ve kuru yemişler, 
sebzeler ve insanlar ... 

En geriye, kırmızı, mavi, mor 
feraceli kadınlar oturmuş. Baş ta
ı·afta :• aksakallı sarıklılar. Yanla
rında ayaklarını dışarıya sallandır-

Eski 
konaklar 

r1eler 
anlatıyor? 

mış çocuklar ... Ve bütün bunların 
üstüne lstanbulun parlak güneşi 

vuruyor; altın ışıklarını bol bol 
serpiyor. 

Her gün, kuşluk vakti, alafranga 
dokuz buGuk, on suları, yüzlerce 
küçük yelkenli, beyaz kanatlı 

kuşlar gibi, mavi suların üstünden 
aşağı doğru kayarmış ... 

Karadenizden dönen balık ka
},kları... Boğazdan içeriye girin<'e 
rüzgar kesilecek elbette ... Ora"ık
larda dama diyorlar ve ha va bekli· 
Yorlar ... 

T arabya koyu o vakitler ga-
yet kalabalık ve hareketli .• 

F~ans~ sefa~eti maiyetine memur 
AJaccıo avizesinin tayfaları bovu
na köyde dolaşmada... Müslün:an. 
Acem, Yahudi, Ermeni, Bulgar sa
t~ctl~r da aral:ırırıda ... İngiliz e!çi
sı Sır Hcnry Bulwer'in Arnavut 
kavası da, kırmızı çuha üstüne sa
n sırma işlemeli parlak elbisesiyle 
arada dört dönmede. 

Ta~bya k~limesi simdi her 
dilde, bılhassa hekimlikte 

destan olan ve tedavi manasına ge
len, Rumca Tcrapötikos kelimeslil· 
den geliyor. Buranın havasının ~i
ze1liğinden dolayı verilen bir · ~ 
1 k 

ısım 
o aca . 

lstanbuldaki ecnebi elçiler yaz-
lık b" ' . ınalarrnı hep buraya kurmu.,. 
lardı. Sultan H •t 

amı devrinde sa-
raya ve Babıaliyc mütemadiyen 
balta olan sefaret istasyone!'leri 
hep burada demirlerlerdi. 

Sermet Muhtar ALUS 

1 
-ye her tarafta çiçek. Dıvar ö:[l:" 

erıne konmuş çini vazolarında. 
ortada; köşelerdeki beyaz mcrme; 
raflarda ... 

ı ·arabya koyunda Fransa •elaretine ait "l 
gemı e r 

Adeta havaya yükselmiş gibi. dı
ş~~ıda yalnız gökün ve denizin ma
vısı gö ··ı ni . ru e? odalarda, insan kendi-

bır gemıde zannedermiı:ı y ~ .,, ... 
ukan dogru bir iki sed çıkınca 

parktan g" ü ' or nen manzaraya uyar 
:VOk. Büttin sedler · . .. . , mevsımın son 
~U~rı ve margeritlerile dopdolu ... 
.enıze bu kadar yakın ol da böyle 

çıçekli taraflara r~tıa... Akıl alır 
şey değil... 

Matmazel De Melfort diyor ki : 
"_?en~in şıpırtıları ve uğultula

rı, ilk gunler bana, halli Marsilyı.
dan geldiğimiz (Sinai) gemisinde-

J Yapak Piyasası Hararetli 
1 Yapak piyasası son hafta hararet
lenmiş, Anadolu kırkım· 47 den b2 ye, 
Trakya mallan 65 • 66 kuruşa yük-
selmiştir. 

İhracatçılar, bu fiyatları çok yük
sek görmekte ve mal satamadıkların
dan şikayet etmekte iseler de, Ana

dolu kırkımın mühim bir kısmı el • 

den çıkmış bulunmaktadır. Diğer ta
~ftan hariçten de mühim talepler va. 
kı olmaktadır. 

Yabancı piyasada fiyatlar yüksel-

Limanlarımızın teşkilatland~ 
rıbnaaı · · ıçın .• 

Iktisat Vekatctince limanlarımı 
~ teş~atlandırılması için mühi .. 
bır proJe hazırlanmıştır. Bun .. m 
limanlarılllJz modern t . a gore 

. csısatıa t akvi 
ye edılecektir. Bu arada mo -
trepolar yapılacak dern an-

- • ayrıca • 
ınagazalar kurulacakt llmunıı 
t . t ır. Bu . 1 
zmır, stanbuı lirnanl ış ere 
nacaktır . arından ba~a-

meye doğru bir te .. .. • 
tedir. mayuı gosternıek-



1Memleketten 
Mektuplar 
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-Eskişehir manzaralanndan: 

ESKiŞEHiR/ 

BAKIMSIZLIKTAN 
KURTARMALIYIZ! 

... l _v_A_z_A_N_:_v_._A_._ı 
Tren soluya soluya 

yokuş tırmanıyor. 
lnönünden geçerken bir 
lahze sandım ki onun da 
nefesi kesildi. Fennin ve 
makinenin bile soluyarak 
güçlükle yol alabildiği bu 
yerlerde bir zaman Türk 
çocukları dövüştüler; yo· 
rulmadan, solumadan, 
göz bile kırpmadan dün
ya tarihinin en büyük ha
maset ve kahramanlıl< say 
fasını kanlarile yazdılar. 
Şimdi bu yerlerdeki sü
kun insana huşu hissi ve
riyor, o günlerin hatırası· 
m canlandıran bembeyaz 
abideler, Mehmetçiklerin 
mezarı gözleri yakıyor. 
Tren bile buradan onlara 
doğru hürmetle eğilerek 
geçiyor. Nasıl eğilmesin 
ki bugijn memleketin bir 
bucağından ötekine per
vasızca koşmasını onlara 
medyundur. 
Vatanın dört köteıini biri. 

birine bağhyan Eakifehire ge
liyoruz. 

lıtaayondan biraz ilerleyin
ce, tehri ikiye ayıran Porsuk 
Çayını gölgelendiren çift sıra 
evler, çayda dolaş.an sandal
lar bana pek aşina geldi. Bu
rası Kadıköyünün Yoğurtçu 
deresine ne kadar benziyor •• 
Onun derin ve ıuyu bol oldu
ğu zamanlar, orada da tıpkı 

böyle 1andallarla gezilir, Y o

ğurtçu ve Kutdili çayırlarında 
piyasa edilirdi. 
Eskişchre gerilemiş demE.!l?lek için 

bundan senelerce evvel ne ise bu -
gün yine o diyeceğim, o kadar ba • 
Jmnsız kalmış. 

Istasyonun sol tarafındaki ma. • 
hallenin sokaklarmda manda bo -
ğulmuş diyorlar. Sokakta manda 
camur ve suya. batar da boğulur 

mu hiç? Fakat bunlar sokak değil 
de ondan! Birer aralık .. 

Rüzgar esti mi veya bir otomobil 
geçti mi toz bulutları her yeri kap
lıyor, böyle zamanda ellerinizi göz
lerinizden ve yüzünüzden indire • 
mezsiniz. Benzin sarfolma.sın di • 
ye belediye yolları -o da yalnız ana 
caddeyi- pek seyrek sulatryormuş. 
Bilmem ki, benzin sıhhatten de pa
halı mı?. 

Ş ehircilik noktainazarmdan 
mar namına, intizam namı -

na hiçbir şey yok. Tayyare ile şeh
rin üzerinde dolaştığım zaman gör 
dUm ki, ova üzerine kurulduğu i • 
Çul az bir himmetle Eskişehir mo
dern ve yeni bir şehir olabilir; yol
lan !stanbulunkiler gibi eğri 
büğrü, inişli çıkışlı değil. Fakat 
her şeyde olduğu gibi bunun için 
de bilgi ile çalışmak lazım.. Tuhaf 
değil mi? Belediye mühendisi vazi
zifesini alelade bir katip görüyor, 
rnühendis yok! Teknik ve ihtisas 
asrında Eskişehir gibi bir vilayet 
merkezinde böyle bir şey olabile -
ceğine inanır llll8InIZ? Şehrin et -

rafında memleketin en ıyı suları 

kaymyor, tahlil raporlarına göre 
Taşdelendcn, Çene suyundan bile 
'evsaf itibarile daha yüksek ... Fa -
kat onları toplamayı, şehre mdir -
meyi düşünmek ve himmet etmek 
ister. Bu ihtiyacı duyan belediye 
nihayet bu derdi halledebilmiştir. 

~ehir haddinden fazla yayılmış, 
120 kilometro tutan cadde ve so -
kakları var. Elektriğin kilovat sa
ati 25 kuruştan fazla ve nüfus ta 
50 bin olduğu halde yine masraf 
korunamıyor ve belediye borç yü -
künden kurtulamıyor. 

Orduevinin çok güzel bir bina 
ve bahçesi var, şehrin yegane otu
rulacak bir yeri. 

Genç hava sübaylarınm neşesi ol 
masa adeta bütün şehir halkı bir 
felaket geçirmiş diyeceğim, o ka
dar sessiz ve ağır. Onlardan taşan 
neşe halka da sirayet ediyor ve 
yüzlerinde akisler yapıyor. Sivil 
gezerken bile tayyarecilerimizi can 
lt hareketlerinden, nikbin ve müte 
bessim yüzlerinden tanımak müm-

.ı:.'t!.ı..~ ., ,}.• .... kün .. Kıymetli r.aum ıayyarecım1z 
Bayan Sabihjl tam bir Türk kadı
nına yakışadı.k kadar cesur ve is -
tidatlı, her gün muntazaman uçuş
lar yapıyor. Şimdiden 'çok iyi bir 
tayyarecı olduğunu söyliyenler is
tikbal için bir as yetiştiğini ilave 
ediyorlar. 

Ş 
ehir daimi bir hareket için -

de ve çok iş var. !ktisadi 
ka ınma çoktan başlamış, köylü 
halinden memnun, esnaf memnun 
ve tüccar memnun. Yalnız, bu se
ne fazla yağan yağmurlar bazı yer
lerde mahsule hayli zarar vermiş. 

Eskişehrin büyük bir derdi mek
tepsizlik. Diyorlar ki: "kayıt ka -
pandr, yerimiz yok., diye birçok o
kumaya hevesli yavruya irfan o
caklarının kapısı kapanıyor. Husu
si muhasebe, bu haddinden fazla 
yayılmış şehrin bazı yerlerinde bir 
kaç mektep açmış, bazı mahalle -
!erde ise hiç mektep yok. Bu sebep 
ten mektebe kabul edilmek saade
tine mazhar olan çocuklardan bir 
kısmı karda, çamurda birkaç kilo 
metro yol yürüyor ve tabii hastala 
nıyor. Yine diyorlar ki, mektep o
larak tutulan evlerin fahiş kira be
deli ile, aranırsa, daha. ucuz ve a
deden daha fazla ev kiralanabile
ceği gibi birkaç senede amorti e
dilmek üzere yeni binalar bile yap 
tırılabilir. 

Ha.lkevinin üzerinde çalışması 18. 
zımgelen mevzular pek çok. Musi
ki ve spordan başka başta hars 
mesele.si olmak ti.zere etraflı meş -
gul olunması icap eden birçok i§
ler var. 

S öğüdün Tozman köyilnden 
Hasan isminde müteşebbıs 

bir genç, Amerikanvari bir çalış • 
ma ile para kazanarak şehirde bu
lunan dört sinemadan ikisini işle
tirken mevcut binaların fent şekil. 
de ve mer'i nizamlara uygun olma
dığını görüp elli bin ~ira sıı:netmiş, 
Beyoğlunun birinci sınıf sınemala
rı ayarında bir sinema yaptırmış. 
"Yeni sinema,, adını taşıyan bu bi
naya girince kendimi Melek sinema 
smda zannettim, onun küçük bir 
modeli. Yedi yüz kişi alıyor, aşağı. 
ki salonun ve balkonun fUmüvarla-

T "' "' ::::..::-~:..:::====~==================-- --·-· 

Antalyada 
limon 

ve muz 
Mahsul Miktarı Günden 

Güne Fazlalaşıyor 

Antalya (Hususi muhabirimiz-
den) - Ana caddelerin açılmasına 

ve yolların genişletilmesine bir pro~
ram tahtında devam edilmektedır. 
Belediye, mali imkanlar buldukça bu 
yeni caddeleri beton olarak temiz ve 
güzel bir şekle sokmaktadır. 

Yeni lnhisarlar binasının önii de 
bu suretle tanzim edilmiştir . 

Köylerde yapılan mektepfar 
Finike kazasında köylünün yardı

miyle dört yeni mektep yapılmıştır. 

Bunlar: Kumluca nahiye merkeziyle 
Kuzca nahiye merkezinde Gödene -
de beş sınıflı. Hasköy ve Adrasan 
köylerinde de üç sınıflı ilkmektep
lerdir. 
Bunların inşası için idarei hususi

ye köylere yalnız beşer yüz lira 
yardım etmiş, mütebaki masarif ve 
işçiliği köylü temin eylemiştir • 

Pirinç tarlalarına su 
Kumluca köylüleri mekteplerini 

yaptıktan başka köy namına bir de 

pirinç harman makinesi almışlardır. 

Bu köylülerin şimdi en mühim te

şebbüsleri, köye, pirinç tarlalarını is
ka için lazım olan suyu getirtmektir. 
Suyu civarda. Alakır köyünden ge -

tirteceklcrdir · 
Hacrveliler köyü halkı da civarda

ki Göksu 5aymdan kanal açmak su
retiyle kendilerine lazım olan suyu 
temin etmişlerdir. 

Limon, portakal, mu:ı. 
Çalışkan köylülerin himmetiyle 

buralarının bilhassa pirinç, limon, 
portakal, muz mahsulleri çok art -
maktadır. 

Çavdır, Bağyaka, Hasköy, Halaç 
köylerinde limon ve portakal sahası 
çok genişlemiştir . 

"Finike,, ve ''Elmalı,, da 
Finikede kaza merkezinde beledi -

ye bir han yaptırmıştır. Hanın önün
de bir hal ve iki tarafında da halk 
pazarı kurulmuştur . 

Ekonomik bakımından, Finike 

gündengüne yükselmektedir. Bu şi
rin limanın en mühim ihracatı; ke
reste, pirinç, limon, portakal, man -

dalin, hububattır. En mühim hin -

terlandı da Elmalı kazasıdır. 

Elmalı kazasında, köyler arasında 
yapılacak telefon masarifine yardım 
olarak büyük bir pehlivan güreşi ya
pılmıştır. Güreş iki gün sürmüştür. 

Bilecikte 
Umran 

Hareketleri 
Pazarcık, (Hususi muhabirimiz

den} - Bilecik vali vekili ile vilayet 
erkam, beraberlerinde Bilecik spor 
bölgesi bandosu olduğu halde, Kara
köy istasiyonu ile Demirkapıda ya -
pılan sıhhi şartlan haiz ve pek ca
zip ilkmektep binalarını açtıktan 
sonra nahiyeınize gelmişler, 220 volt 
luk elektrik santralı ile fenni mezba-
hanın resmi küşadmr yapmışlardır. 
Bundan sonra nahiyeroize bağlı Kı
nık köyüne gidilerek oradaki yeni 
mektep te törenle açılmıştır. 

n gezinti yerleri, üst katta da bir 
çay ve dans salonu var. Bunu yapan 
şehirli değil de bir köylüdi.ir. Sine
manın bir ihtiyaç olduğunu, mev • 
cutların nizama uygun bulunmadı
ğını belediyeden evvel görüp anıı
yarak gereği gibi bir bina yapan 
Cümhuriyet köylüsile, sinemayı, 
tiyatroyu değil, mültezimlerin elin
de ezilriıekten kasabanın yolunu 
bile Yalnız askere giderken tanıya
bilen eski köylüyü mi;ikayese edi • 
yorum: Dün esir olan bugün efen
didir, dün velinimeti şehirli iken 
bugün ,velinimet onlar olduğunu şe 
hirli de biliyor, kendisi de .. Köylü
nün kalkınması bütün millet ve 
memleketin kalkınması demek ol
duğunu bugün herkes takdir edi-
yor. 

Kelkit 
Köprüsü 

• • 
Mersin ·tacirleri vapur navıu 
larının yükselmesinden 

şikayet ediyorl 
YÜZDE YiRMi BE 

FARK VAR 
, Mersin - İhracat mevsimi geldiği ~ 

t lirrıanda canlılık başlamıştır. Fakat her 
olduğu gibi. bu sene de ihracatçılar. ecn 
vapur kumpanyalarının aldıkları fal 
navlun yüzünden çok müşkül va.ziy 
diişıniişler ve vaziyetlerini alakadar 
kamlz.ıra bildirmislerdir. 

· Mersin şimal Iimanİarı için mevsim başlangıcı 
i sar A ) - Cumhuriyetin memlekette vücuda &etirdiği lıububa' navlunu 8 sı'lı'n oldu"'• halde bugun" ·ıo s • · d b" · d N'k r ve Recadiye ilçelerini biribirine ı.. ~ 6.. . sayısıı eserler f'n ın e ı sa . :": .. .. .. . .. · B hal 'h t 

bağhvan Kilkit üzerindeki beton koprudur ~u koprı.mun çatr uzerınden alınmaktadır. u ı raca çımızm zara 
inşaatı bitmi~. heton kısmma başlanmıştır. .. Ik~. ay s.onr:ı .umum_a olduğu kadar ihracat maddelerimizin maliyet fiya 
açıla..:aktır. Yukarı1o resim; köprünün bugunlı:u vazıyetını :esba d "k lt kt d' 
ediyor a yu se me e ır. 

Trabzonda 
Elektrikle 

Feci Bir ölüm 
Trabzon, (Hususi muhabirimiz • 

den) - Elektrik şirketi şebeke me
muru Faik, Zeytinlikteki transfor • 
matör üzerinde çalışırken 5.000 
voltluk bir cereyana kapılarak öl -
m~tür. Yapılan tahkikata göre, ka
zanın vuku bulduğu gün, şirket mü
hendisi Celalettin, Faik ve diğer iş
çiler, Zeytinlikteki muhavvile mer -
kezine gitmişlerdir. Mühendis, cere
yanı kesip işe başlanılmasını Faika 
söylemiş, Faikin: "Cereyanı kes -
tim" demesi üzerine işe başlanılmış
tır. Halbuki Faikin cereyanı kesme
diği bilahare anlaşılmıştır. Faik, e
Dfitl~ . bulÜriaıi 1)fr "nasirdin . elektrik 
geçmediğini iddia eder ve 220 volt
luk cereyanlara da temas etmek su
retile bu iddiasının doğruluğunu gös 
terirmiş. Bir gün kazaya sebep ola
cağı hakkındaki ikaz ve ihtarları 
dinlemiyen Faik, bu nasıra ve inada 
kurban gitmi.~tir. 

lşe başlar başlamaz feryat eden 
Fa.iki cereyandan kurtarmak için, 
işçilerden Rasim zavallıyı pantalo • 
nunun paçalarından çekmişse de 
bundan bir fayda hasıl olmamıştır. 

Yarım dakikadan az bir zaman içınde 
elektrik cereyanını kesmek mümkün 
olmuşsa da, Faik yere düşmüş

tür. Mühendis C e 1 a 1 ettin 
8 1 h h i tedbirlere hemen baş -
vurmnı?, bilahare gelen d0ıktorlar. 
da altı saat sun'i teneffüs yaptır -
mışlar, fakat Faiki kurtarmak ka
bil oiamamıştır. 

[ -- =Kü;k'H:ilierler 
• Sıvas, (Tan) - Hafik belediye

si, Çay mahallesinde yeni bir mez
baha yaptrrnuştır. 

"' Zile, (Tan) - Ortamahalleden 
Tamburacı oğlu Ahmet, fazlaca iç
tikten sonra dolaşırken Torna Hatun 

oğlu Feyziye rastgelmiş, Feyzi, Ah

medi evine götürmek istemiş, fakat 

Ahmet, Feyzinin yakasına sarılarak 

ceketini Yırtmıştır. Bunun üzerine, 

Feyıi, Ahmetli iyice döğmüştür. Her 

ikisi hakkında Cürmü Meşhut Ka -
nunu tatbik edilmektedir. 

• Biga, (Tan) - Münhal bulunan 
Biga köy bürosu memurluğuna es
ki zabıt katiplerinden daktilo Ham
di, hususi muhasebede açık olan em
lak ve araıi katipliğine de musiki 
birliği üyelerinden L(ıtfi tayin olun· 
muştur. 

* Bursa (TAN) - Bu sene de 
Ha.Lkevindede lisan dersleri açılmış
tır. Bilhassa almanca dersinin talebe
si çoktur. 

"' Zile (TAN) - Ortaokul Fran
sızca yardımcı öğretmeni Albert As
sa, Diyarbekir Lisesi Fransızca ve 
Almanca stajyerliğine atanmış, ye -
rine henüz öğretmen tayin edilme -
miştir . 

* Tokat (TAN) - Bulgaristan 
muhacirlerinden 700 il Tokata gele
rek iskan edilmek üzere Çoruma yol
lanmışlardır. 

1 Sermayesi büyük miktarda s 

Yalovada 1 ve bağantılara müsait. olmıyan ih 
catçılar kumpanyaların istedikl 

T • t navlunu vermek mecburiyetinde k ayyare IS as- makta, sermayesi müsait ve 5 - 6 

K tonu birden yükliyecek kuvvette ol 
yonu uruiuyor !ar ise ayrıca vapur kiralıyarak .Dl 

Yalova, (Hususi muhabirimizden) 
Başvekil General Ismet Inönünün i
şaretile, Yalovada bir tayyare ista
siyonu kurulmasına karar verilmiş, 
Devlet Hava Yolları tarafından gön
derilen pilot Abdullah buraya gele
rek tetkikatta bulunmuş, Baltacı 

Çiftliğindeki Limanovasınr tayyare 
i.stasiyonu yapılmak için müsait bul

muştur. Yakında işe başlamak üze

re tertibat alınmıştır. 

Y alovada Avcılar Klübü 
Açıldı 

....... -..... ., . .. . .... ~ , o ' ,...,,...q 
Yalova, (Hususi muhabirimizden) 

Burada bir avcılar klübü teşekkül 
etmiştir. !ki yüz avcmm iştirakile 

Parti salonunda toplanılmış, nizam
name hazırlanmış ve idare heyeti 
seçimi yapılmıştır. Zeki, Cemal, ben
zinci Mehmet, Çalıca köylU Kamil ve 

KasıklI tbrahim idare heyetine se -

lannı sevketmektedir. 
Bu şekide evvelkilere sonunc 

arasında % 20 - 25 nisbetinde 
navlun farkı hasıl olmaktadır. 

Ecnebi vapur kumpanya! 
yaptıkları bir antant neticesinde I 
hiş navlunlardan başka % 3 Prinı 
ve tüccara verilen konşimento e 

kı için de 150 kuruş alınmaktadır 

bu nihayet beş kuruş değerinde ma 
bu 'bir kağr .... <ın ibarettir. 

Bir Alman kumpanyası diğer i 
büyük kurrıpanya ile anlaşarak Al 

manya için yapıaca.Jt sevkiyatı ken 

inhisarına alm.rştrr. Almanyadan 

len taleplerde de (Alman vapur1 

teslim edilmek) şartı konulmaktad 
İhracat tacirleri, işte bu vaziyetler 
den müşteki btı lunuyorlar. 

çilmişlerdir. Şunlar 
ziraatçi Zeki Yiğin.i 
mişlerdir . 

Bandırmada 
! 

Çocuklara Yardım 

'~ 
Bandırma, (Hususi muhabiri -

mizden} - Cümhuriyet Bayramı mü
nasebetile Halkevi tarafından 89 fa. 
kir ve kimsesiz çocuğa elbise, şapka, 

ayakkabı ve saire verilerek yavruftl' 
sevindirilmiştir. Gönderdiğim resfOlı 
giydirilen çocuklardan bir kısnıJJJf 
gösteriyor. 

Denizlide Askere Mahsus T emsillet 

Denizli (Hususi muhabirimizden) 
Denizli Halkevi Gösteri Şubesi, yal
nız askere mahsus olarak (Yarım 
Osman ve !stiklfil) piyeslerini tem-

,,, 

1 
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Radyo Esir Ettiğimiz Kuvvet Suriye Vatani-

No. 95 Yazan : Ziya Şalı."ir 

Sakaryada ·Kazanılan Büyük Zafer 
Bugünkü program 

İstanbul 

Milli Hükumetin Siyaset Sahasında- -T-ü~-!1_e_;~:r~rs~~1 1z.5~~at,Ha~2~~~~; ~~~~~ 
ki Muvaffakı '-"etini I< olay: aştırmıştı :ı1t:ı!e~:i~~tı'.11üzik; 13

.
25 

- l4: Muhtelif 
J Akşam neşriyatı - Saat, 18,30: Caz: 

.. k d ''k k er 1 k b' 'f il h .. kA k . Plakla; 19,30: Monolog: Bay Hazım tara· Fakat Tur or usunun yu s.c .. . a ır vazı e e u umet mer ezm- fından; 20: Rifat ve arkadauları arafmdan 
kanıharbiye ve kumanda heyetı, duş- den uzaklaştıkları zaman yerlerine Türk musiki ve halk ~rkıları; 20,30: Safi
maııın bu planını anlamakta gecik· tayin edecekleri (Vekil vekilleri) hak- ye ve arkadaeları tarafmdan Türk musiki· 

si ve halk earkıları; 21: Plakla sololar; 
memişler: ona göre tedbir ittihaz ey- kında bir müzakere cereyan l!di- 21,30: Orkestra. 
lemişlerdi... Türk ordusunun büyük yordu. Mebuslardan biri, şimdiye ka ı - Vagner: (Lohengrin) uvertür. 

2 - J. Strausıı: (Dinamyden) vals. 
başku.mandanı, planı en açık ve en dar ittihaz edilen usulden şikayet 3 - Becthoven: (Romans Op. s. fa.) 
sarılı bir lisanla bütün ordusuna bil- ediyordu. Muhalif partisine mensup 4 - Moussoreski: (Kalcnbcrg Dağında 

Bir Gece). 
dirmişti. olan bir mebus, cereyan eden mua- 5 - Brahms: (Vals). 

[.Müdafaa hattı yoktur. Müd:ıfaa. mele ile istihza makamında: 6 - Dvorak: (Slav dansı No. 8: G. 
Mol, Presto), 

sathı vardır. O satıh ta, bütıün vaı.uıı- - Ne yapalım? .. Büyükler böyle 7 - Lehar: (Luksembur& Kontu) ope-
dır .. Vatanın her karış toprağı va- emrediyorlar. r~tinden parçalar. 22.30: Aia.ns havadisle-

k il sl dık t k rı; 23: Son. 
tandaşın ·an e ı anına ·ça, er o- DemiQti. 

J :t Kahire 
lunamaz. Muhalif partisinin alemdarları - ---
Başkumandanın bu emri, aynen tat dan olan öteki mebus derhal fe·ıe- 6,25: Plik neşriyatı; 7,30: Haaberler; 

bı.k edilmişti Ve Sakarya meydan 7,45: Konferans; 8.10: Konser·, 8,40·. Kon· · ' ran ctmiQ ·, sesini bir kaç perde '-'u·· k K · · d b l -; J ferans; 9: eman; 9,30: Konser; 10,10: Pi-
muharebesm e u unan her fert, sclterek: yes; 10,50: Konser. 
beşeri fedakarlığın en yüksek kud- _ Bizim büyüğümüz, yok efen- ~ 
retini göstermişti. 
(BaŞkumandnn Mustafa Kemal Pa 

dim. Büyüğfünüz, AJ!nhtır. Öyle kim
seyi tn.nımıyoum. Bizden, an<.ak 

şa), Yunan hücum dalgalannı gün- A 
llah büyüktür. Başka kimse değıl

lcrce kırıp ezerek artık taarruz ka-• d~ 
biliyetiııı tamamile imha ettikten 
sonra, birdenbire mukabil taarruza 
geçmişti. 

Tam yirmi iki gün, yirmi iki gece 
fasılasız hücumlarda bulunan - ve 
fakat; her defasında, maruz kaldığI 
mukavemet karşısında artık tama. 
mile yıpranmış olan - Yunan ~ordu
su, (Başkumandan Mustafa Kemal 
Pa§a) nm bu kahir darbesi altında 
sersemlemişti... Ve nihayet, bütün 
cephede perişan bir ric'at başgöster
miş ... Korktuğuna uğrıyan zavallı 

General Papulas (Eylı'.ilün 13 üncü 
günü) koca Sakarya muharebe mey
danını şerefli galiplerine terkederek 
firar etmişti. 

Cihan tarihinde ender görülen bu 
munzzam meydan muharebesi de -
vam ederken, Ankara ve bilhassa 
Büyük Millet 'Meclisi, çok heyecanlı 
günler ve saatler geçirmişti. 

Diye cevap vermişti. 
Öno:?leri böyte .kapalı örtiilü 4ce

limelerle canlanmaya başlıya.n mu
halefet, yavaş yaYaş (hükumet ida
resinden şikayet) suretine inkılap 
etmişti.. Nihayet bazı mebuslar: 

- Memlcketlt~<i suiidareden, ve 
memleketin mukadderatına sahip o
lanların takip etlikleri yanlış siya. 
setten müştekiyiz. 

Diye, maksatlarını ortaya dökU
vermişlerdi. 

Fakat bunlar, bu tenkit ve itiraz
larını birdenbire yilksd< tabaJ<alara 
çıkaramıyara!k evvelii, idare şubele
rinde ve vilayetlerde çalışan memur -
lara hücum etmekle girişmişlerdi. 

Bütün şikayetler başlıca şu nok
talar üzerinde temerküz etmekte idi : 

Günün proı?ram özü 
Senfonik konserler: 

16,1~ Varıov.a ! Senfonik konser; 21 Prağ: 
Çek fılharmonısı. 

llaf•I luınserlrr: 

ıs.ıs Vareova: Kl:isik Alman d:ınsları · 
20 Varşova: Şilezya halk şarkıları ; 20,3Ô 
V?ruo~a: Hafıf sonbahar havaları; 21 ,10 
Laypzıg: Avusturya halk musikisi; 21.25 
Budapeşte: Radyo orkestrası: 22 Zürih: 
~arışık konser. 23 Romaa: Opera muıılki · 
sı: 23,45 Buda peşte: Halk orkestraB1; 23,45 
Strasburg: Karı51k program. 

Operalar: 

21 Zıirih: "L 'ltalyana in Londra .. adlı O· 
pcra: 22,30 Strasburg: "La surprlse ıic l"a. 
mour., operası; 23,20 Kolonya: "La ııerva 
p;ıdrona., operası 

Oda musikisi : 
19 20 Liypzig: Weberin eserlerinden oda 

musikisi; 20 Stutgart: Brahms (trio): 21.ıo 
Budapeşte: Oda orkestrası; 23,30 Doyç. 
landzender: Becthovcn. 

•fi r 

18,30 Viyana: Solo keman konseri; 21,10 
Budapeşte: Bulgar halk şarkıları; 2Z Var. 
şova : Padercwski musıkisi ; 22,30 Prac: 
Org musikisi; 23,20 Viyana: Pıyano solo. 

Plak konseri : 

[Başı 1 incide] 
tü. Her adımda karşılarına yeni yeni 
müşküller çıkıyordu. Düşmanın kö
leliğini temin edecek yüksek kale du
varlarına muhkem temel lazım ... 
Sağlam kaya bulmak için çok deriıı
lere gidildi. Uzak asırlara kadar ya
şıyacak bir Türk ümran eseri başarıl
ması için ne lazımsa yapıldı. 

Tabiate karşı kazanılan büyük za
fer evvelki gün Ankarada tes'it edil
di. 

Güzel bir asfalt yoldan Çubuk ba
rajına vardık. Uzaktan muhkem bir 
kale gibi baraj duvarı, bunun üs -
tünde de türlU türlü fenni tesisat gö
ze çarpıyor. Aşağıda bir ağaçlık, be
ton mecralı geniş bir dere... Bunun 
üstünde büyük bir zevk tanzim edil
miş, köprü ile karaya bağlı, güzel, a
ğaçlıklı bir adacık ... 
Adanın bir tarafında kocaman bir 

seyliin bu sahanın yakında ne hale 
geleceğini gösteriyor: Şurada danslı 
gazino, burada plaj, sandalla gezı
Iecek yerler, karşı tarafta çocuk oyun 
meydanı. yeni yeni ağaçlıklar, etraf
ta hep ağaçlıklar tepeler ... 

Kalenin yukarısına çıkıyoruz. Şim -
di insanların kölesi haline gelen dün
kü ii.si düşman sular. geniş. muhkem 
kale duvarının arkasında tam oir 
teslimiyetle uzanıp gidiyor. Yüksek 
tepeler arasında uslu, güzel, koca
man bir göl... 

Vazile başındu 

B
ir düğmeye basıldı, bir mani

vela çevrildi. Esir kuvvet va
zifeye sevkolundu. Şiındi şakırd:ıya
rak bir şelale gibi iki, üç mecrad:ın 
aşağılara doğru dökülüyor. Bu şa -
kırlılar artık bir şikayet homurtusu 
değildir. Hakim Türk elinin kuvveti
ni duyduktan sonra yeni hizmetme 
teslimiyetle razı olacaktır. 

Bir kısmı bir filtre istasyonunda 
terbiye görecek, havalanacak, temiz
lenecek, sıhhat prensiplerine göre in
san vücudüne hiçbir zarnr vercmiye
cek, mikroplarla insnnlnra fcnahk 
için birleşmiyecek saf bir içmesuyu 
olacaktır. 

1- Millet Meclisi teşekkül etti 
edeli, hakikaten ilme istinat eden 
bir hayli faydalı kanunlar yapmış
tn-. Fakat, bu ka.nunlan tatbi.k eden 
memurlar, azalmıştır. İdare şubele

rinin hemen hepsinde , yavru} yava~ 
(Milli şuur ve iman) dan uzak1nşı:ı.n 

13,10: Bilkreş; 17: Liypzi&. Bir kısmı, geniş bir sahayı sulamak 
ve her tarafı yeşil bir Ankara yarat-

21 ,10: Hamburg ve saire 22.30 Budapeıt- mak için ~u\lamlacaktır. Bir köşesin
tc (Arjantin tango bandosu): 2.3,l.S! Pr - · 'de nsanlar yıkanacak, yüzecel<, 
23,30: Berlin veııaıre: 24: Viyana. 

Bu bilyilk zaferin şerefli müjdesi, 
yurdun her köşesindeki Türk kalple
rini derin bir sevinç ile titrettiği gi
bi , memleket haricinde de, milli hü
kumetin siyasi mevkiini derhal yük-
6cltmişti. 

ve İmparatorluk devrinin zullim ve ,, ............ -........ _ ... n:_ ... n.,..nc_• .. -........ _.,..,....,.... .................... ııııı ............... _ .... _.,_ .... , ............... - ... .-.-. ,,, ...................... -...:: 

Büyük Millet Meclisi; (Mustafa 
Kemal Paşa) ya karşı Türk milleti
nin takdir ve minnettarlığını arzet -
mek için, bu bUyUk kumandana 
(mUşür) lük riltbcsile (Gazi) unva
nını vermişti. 

seyyiat yollarına sapan memurların 

ve amirlerin adedi, hergün bıraz 

daha çoğalmaktadır. 

2 - Büyük Millet Meclisi hüküme 

ti (Halkçılık) esa.c;ı üzerine !kurul -

muş bir (halk cümhuriyeti) olduğu 
Sak~a harı meydanında kazanı 

lan buyu'k zafer, Milli hükumet· için her şeyden evvel ( halkın mena-
siyaset sahasında da büyüde bir m: fiini temin ve müdafaa) etmek lazım 
vaffakiyet istihsalini temin etmişti. gelir. Halbuki, hükumetin memur-

Birinci İnönü harbinden sonra Lon lan, bu esası hazmedememişlerdir. 
draya giden Bekir Sami Bey, Avru- Hatta, (Ankara)da bile (hükumet> 
pa siyaset merkezlerinde İtilaf dev
letleri ricalile temas ettiği zama 
Türk Milletinin ve Milli hükuın t~· 
h k=·~ e ın 

ile (Meclis) arasında büyük bir ay

nlık görillrnektedir. Halk, hükumet 

kuvvetini temsil edenlerin ta~ip et-a JoAl menfaatlerine taalluk d 
mühim bir faide elde edeme:.~~ tikleri usullerden ve zihniyetlerden 

bilakis; k~disine, ağrr şartlan ~t;: müştekidirler. (Halkçılık) kelimesı, 
va ed~ ~1!' .takım teklifler derme- sadece bir luğat ma:na.smı ifade et
yan edilmıştı. mektedir. Bu kelime henüz (ka\'lİl 
Halbu~di,h~a~arya harbinden mahiyetten çıktp (filiyat) sahasına 

sonra - a ukuıneti, sab,~ na- f h lk · 
zırlardan (Mösyö Franklen d .. B. geçmemiştir. Bu tara ta a geçın-

) · as t' al 0 uy- mek,vergi vermek, hükumetin bütün 
yon nuntn: de ı . tında Ankaray:ı 
bı·r heye gon erm;.,.1• ..... ihtiyarlarına yardım edebilmek ic:b 

• "'?" • .ou heyet res- ~ 
mi sıfatı hnız olmamakla be b aç ve perişan bir halde didinip du-

h .. k. t• ra er 
F:ranSa u ume 1 namına Bil "k rurken, hükumet memurlarının pek 

el. · h.'kl\- ' yu 
Millet me ısı u LUneti ile -u·· k _ f h t · · d ı uı za e çokları, zevık ve se a e ıçın e sa -
rata girişmişti. Bu müzakereler 

b . ·ıu·r ne- tanat sürmektedirler. 
ticesinde ır ı a akdalunarak, 
(25 Kiı.nunuevvel 337 _ 1921 d ) 3 - (Köylü bizim efendimizdir.) 
Gaziantep. (4 Kanunusani 1338e. denilmiştir. Fakat köylüyü (efendi 

1922 de de) Adana ve havalisi, Milli derecesine çıkarmak) şu tarafa dur
hük{Unete iade edilmişti. sun; bilakis eşrafın ve küçük me-

Ankarada, İstasyon civarındaki murların tasallut ve hakar~tlerin 
dairei ınahsusada, Erkanı harbiyei den bile tahlis edilememiştir. Kaza 

uınıuniye reisi Fevzi P~a ve Harici- ve nahiye merkezlerinde; daha bala 

ye Vekili Yusuf Kemal Beylerin iş- - (eşref) ve (mütegallibe) dö
tirakile cereyan eden bu müzakere- küntülcrine kavuk sallayan kUr.ıik 
len. bı·zzat Mustafa Kemal P11ca ida memurlar· za an k .. 1. d k , -,. , v ı oy tiye aya ., 
re etmişti. Ve, sila.hile Sa~arya mey- rüşvet ve irtikap karşısında inim i
dan muharebesini kazanan koca Ba.~- nim inletmektedir .. 

kumandan, burada da siyasi deha 4 - Vilayetlerde, idare amirlik· 
ve kudretini göstermiş, 0 kıymettar lerine bir takım yeni adamlar geti
sahalan ele geçinndc suretile, Milli rilmiştir. Ekserisi, mesleklerincfoki 
hUkflmetin hudutıa.rını. en tabü nok- Iiyakatsizliklerinden dolayı istifaya 
talara kadar isal etmişti. veyahut tekaüde sevkedilmi.ş olan 

• • . . b~ ~damlarda, idare işlerine daır en 
Sakarya zaferini takıp eden gün- kUçuk bir fikir ve malümat bile 

ler ve aylar zarfında. Ankara derin mevcut değilldir. Ve hemen hepsi de 
bir silkiın ve vahdet içinde idi. Fa'kat Anlkaradaki nüfuzlu şahsiyetlerin te
zafer günleri uzaklaştıkça, yine bir sirile bu vazifelere tayin edilmışler
ta~Lin cereyanlar harekete gelmiş, dir. Bu cahil ve liyakatsiz adant.:ar
lll~halefet, te.lkrar çehresini göster- dan, memlekete ve millete ne fayda 
nıışti. gelebilir? .. 

Bir gün Mecliste, (Vekil) lerin baş (Arkası var) 

SAGLIK ÖGÜTLERi 
LOKMAN HEKiM 

Dondurulmuş Et Nasıl Çözülür 
Ceçen gün, Trabzonda kur~la· 

cak olan dondurulmuş et f abrıkıı
sından bahsederken, o fabrikadan 
çıkacak etlerin çözülnıesi bir ta
kım ahkama tabi olduğunu haber 
verınic:., fakat bu ahkamın ne oldıı-

T • r e 
ğunu yazmayı, fabrikanın ış ıy -
ceği zamana bı rakınıştını. 

Çok sevdiğim bir okuyucur;ı· ~a
liba fabrika kurulup ta işleyıııcıye 
kadar sağlık öğütlerinin yahut on
ları yazanın sağ kalacağında•' e
min olamadığı için, dondurulmuş 
etin çözülürken tabi olduğu ahkı\
mı şimdiden yazmamı istiyor. Sen 
kendi hesabıma, fabrikanın pek 
yakında işliyeceğinden emin ol
malda beraber, sevgili okuyucu
mun arzusunu yerine getireceğim. 

Bilirsiniz ki, eti dondurmak için 
onu, en az, sıfırın altında on, on 

iki derecede tutmak, sonra da nak

lederken yine sıfırın altında beş 

dereceden yukarı sıcaklıkta bir 
yerde bulundurmamak lazımdır. 
Bu derecede kalan et aylarca daya
nır ama, et donduğu vakit elyafın
dan bazıları çatlar, onların arasın
da bulunan ve ete lezzet veren u
sare de elyafın arasına çıkar. 
Et donmuş kaldığı müddetçe bu
nun hiç bir zararı olmaz. Ffll<at 
donmuş et sıcak bir yerde birden
bire çözülünce o usare akar gider. 
Onun için dondurulmuş eti bayağı 
taze et gibi kullananlar onu tatsız 
bulurlar. Zaten böyle yapılınca et 
gevşek te olur. 

Bundan başka donmuş et, bil
hassa en üzerinde bulunan sathi 
kısım yağsız bile olsa kendi kendi
ne yağ haline döner. Herkes bilir 
ki taze et daha kanlı, durmuş et 
daha yağlı olur. Taze eti tercih 
edenler de .çok defa, yağlı parçala
rı sevmiyenlerdir. 

Dondurulmuş etin taze etteı<i 

hassaları kaybetmemesi icin -

tabii birçok tecrübeler üzerine -
~u yedi maddelik ahkam kurul
muştur: 

1 - D.ondurulmuş et çözülürken 
yahut çözüldükten sonra ondan çı
kan usarenin hiç faydası yoktur. 
onun ıçin eti usaresinin içinde tut
mamalıdır, et ta sız olur. 

2 - Dondurulmuş et çözülürke:ı 
en üzerinde bulunan kısım lnçatda 
hafifçe kazınarak yağ haline dön
müş kısımları atnıalıdı r. 

3 - Kızartılacak yahut ısk.ırn
da pişirilecek küçlik parçalar der
hal kızgın bir ateşe göstermelidir. 
Elyafın arasında kalan usarenin 

kaybolınaınası, yani etin lezze+li 

olması bu suretle temin edilir. 

4 - Kızartılacak parçalar bü
yük olursa, onları kızartmndan, 
yahut bir salça içerisine atmadan 
önce, birkaç dakika kaynar cu i'ie
risinde tutmalıdır. Böyle yapı
lınca etin sathındaki albümin ta
hassür eder ve içindeki usare sağ
lam kalarak ete lezzetini verir. 

5 - Yahni halinde pişirilecek 
parçalar da beş altı dakika su için
de kaynatmalı, fakat bu su atıla
rak, sonra soğuk su içerisinde tel-:
rar yıkatmalıdır. 

6 - Fırına konulacak parçalar
da - sakın - daha donmuş haide 
konulmamalıdır. Onlar da kaynar 
s~~a yıkanıldıktan, yahut su içe
rısınde beş altı dakika kaynatıldık
tan sonra fırına konulur. 

7 - En sonra da, dondurulmuş 
et çözülmüş olsa bile yine az çok 
:oğuktur. Onu pişirirken bu so
gukluğu hesaba katmalıdır. Mese
l~ donmuş bir butun yarım kilosu 
P'.Ş.mek için yirmi dakika ateş i.ize
rınde kalmalıdır ... 

Bu ne kadar çok, hem de giiç. ah
kam diyeceksiniz. Şüphesiz. fa
kat dondurulmuş etin lezzetini dıı.i
nıa temin için bu zahmete katl:m
mak zaruridir 

sandalla gezecek, manzarası gözlere 
ferah verecd<lir. 

Esir sular şelale halinde hizmet ve 
vazife mecralarına sevkeclilmişti. Her 
kes tabiate karşı zaferin se\incini ve 
iftiharını duyuyordu. Tam bu sıra
da bir ses: 

- Bakın, bakın ... Dedi. 
Gösterilen istikamete baktık. En 

yüksekte bir tepe... Uzerinde Türk 
bayrağı dalgalanıyor. Bayrağzn göl
gesinde bir Mehmetçik bir heykel 
gibi, bir kale gibi dimdik duruyor ... 
Birçok gözler tatlı tatlı yaşardı. Hiç 
bir tecavüz emelinin vasıtası olmı -
yan, yalnız yurdu lilzıımunda koru -
yan Mehmetçik burada Türklüğün en 
hızlı zaferini, tabiat kuvvetlerine kar 
şı hakimiyetini şerefle temsil ediyor· 
du. 

Yarın ağaçlıklı bir hale gelecek 
yüksek tepeye barajın bayrak direği 
kurulsa ve yanına Mehmetçiğin haki 
renkte bir heykeli yapılsd ne güzel 
ne manalı nekadar yerinde bir man~ 
zara olacak ... 

Uzüntülerin mükalatı 

B ir aralık lsmct Inönünün va _ 
kur yüzü gözüme İli§ti. Bu 

vakarlı, ciddi tavnn arkasında o sa
niyede nekadnr derin bir heyecan 
ve sevinç gizlendiğini farkctınek ko
laydı. Başvekil az konuşuyordu. Dal
gın duruyordu. 

SeneJerdenberi böyle zafer gün:e
rini heyecanla, hasretle beklemi§ti. 
insanlardan nimetlerini esirgeyen, 
fırsat buldukça her fenalığı yapan 
iıznde ve asi su kuvveti, Başvekilimiz 
için senclerdenberi en büyük üzüntü 
mevzuu olmuştur. Bir gün olmamı§
lir ki, Başvekilimiz gözünü göklere 
dikmesin, vaktinde gelecek ynğmu -
run memleket için rahmetini, yıkıcı 

kuvvet diye göklerden akan suların 
zararlarını çok derin bir teessür ve 
hassasiyetle takip etmesin. Su kuv
vetini istendiği zaman işe sevkedile
cck, lazım olmadığı zaman bir köle 
gibi zincire vurulaca.k hnde gör
mek, Başvekilimiz için uzun Uzüntiı 
senelerinin en güzel mükafatı olmuş
tur. 

Pek yüksek bir medeni eser olan 

su filtre istasyonuna gittiğimiz za
man BUyUk Şefin, bir Jevha hahne 

konulmuş ve binanın yükseğine asıl

mış olan şu sözleri bizi karşıladı: 

"Tiirke ev bark olan her yer sai:

lığın, temizliğin, güzelliğin, modern 

kültürün örneği olacnkhr.,. 

Atatürkün bu sözlerinde Türklük 

için bütün bir medeni program, dur

madan uğurunda uğraşılacak ulvt ga

yeler vardır. Evvelki gün açılış resmi 

yapılan baraj bu programın tahak -
kuk ettirilmiş, iftihar verici bir mer

halesidir. 
İsmet lnönil, tabiatc karşı müca -

dele kuvvetlerinin bilfiil b~mda bu

lunan Ali Çetinkayadan, bütün çalış

ma arkadaşlarından ve bu güzel csP.
rin yaratılmasına hizmet eden Türk 

fen adamlarından bahsederken: "Su 

gibi aziz olsunlar!,, demiştir . 

Hepimiz candan tekrar edelim: Su 
gibi aziz olsunlar ... 

Ahmet Emin YALMAN 

Parti Kaza Kongreleri 
Başlıyor 

Halk Partisi kaza kongreleri bu 
ayın on beşinde başhyacak ve Kanu
nuevvel başında bitirilecektir. 

Vilayet kongresi de Kiı.nunuevvelin 
on beş~~den sonra başhyacak ve Uç 
veya dort toplantıda ikmal edilecek
tir. 

Muamele Vergisinde 
Yapılacak Tadilat 

Muamele vergisinde yapılacak tadi
lata esas olmak üzere Ticaret Odası 
Sanayi şubesi direktörlüğü tarafın· 
dan hazırlanmakta olan rapor ikmal 
edilmiş, dün Vekalete gönderilmiştir. 

" 

leri Atatürkü 
Tebrik Ettiler 

[Başı 1 incide] 
tiklruimlz hakk~nda sarfettiği gay • 
ret bize on sekız senelik esaret ha • 
yatını unutturdu. Artık kendimizi 
şimdiden hürriyetimize kavuşmuş ad 
dediyoruz ve biliyoruz ki, Türkiye .. 
nin başardığı büyük işler yanında bu 
Sancak meselesi hiç mesabesinde ka
lacaktır. Ve bunu böyle bilen Hatay 
Türkleri bu bayram vesilesile mevcu 
diyetlerini ve ana vatanın bir parça
sı olduklnru11 ve ona bağlı bulunduk
larını canlı bir vesika halinde bir da
ha ispat ettiler. 

Bayram arifesi günü bütün Türk 
köylerinden bayrama iştirak etmek 
üzere binlerce halk Antakyaya akın 
ettiler. Ve başlarında feslerini ata _ 
rak şapka giydiler, köylerinde kalan
lara da şapka gönderdiler. Köylüıe
rin bu i§tirakleri bayrama ayrıca bir 
hususiyet verdi. Bayram hazırlıkln
nna daha evvel başlandığını haber 
alan hükumet, memleket Türk~ri • 
nin ileri gelenlerini istihbarat daire • 
sine davet etti, kendilerine bayram 
tezahüratı esnasında taşkınlık yapıl
maması, bayrak çekilmemesi bildi .. 
rildi. Onlar da istihbarat kumanda .. 
nına şu vakur cevabı verdiler: 
"- Türk, her zamnn olduğu gibi, 

bu milli coşkunlukta da vakarını 

muhafaza etmesini bilir.,, 
Bayram günü çarşılar, dükanklar 

kapatıldı. Herkes biribirile kucakla -
şıyor, sevinç gözynşlan arasında teb
rikler yapılıyor, dargınlar barışıyor
du. Halkevinde de çok knlabalık bir 
toplantı yapıldı. Milli şiirler okundu, 
heyecanlı nutuklar söylendi ve şefi -
miz Atatürkün adı derin bir saygı 
ve sevgi ile anıldı. 

Bayrama iştirak için Antakyaya 
akın eden köylülere Abdülgani Türk
men tarafından Hatkevi bahçesinde 
çok kalabalık bir ziyafet verildi. Hal
kın sevinç ve eğlencesi gece yansın
dan sonraya kadar devam etti. 

Arapkir Çayı O zerinde 
i Köprü 

Arapkir - PagnJk köyünden Ha
san Paşa adlı bir hayır sahibi, köy 

den bir saat kadar uzakta Arapkir 

çayı üzerine bir köprU yapılması için 

600 lira teberru etmiştir. Jnşaata 
başlanılmış olup bu para yetişmezse 
Ust tarafını mezkur köy halkı ver • 

meyi taahhüt eylemişlerdir. 

lzmitte Ne Kadar 
Hayvan Var? 

lzmit, 4 (A.A.) - Yapılan vergi 

kayıtlarına nazaran 936 yılında ili • 

mizde 432,804 muhtelif. cins hayvan 

bulunduğu anlaşılmıştır. Ve 935 
Yılına nazaran 28,847 koyun, 17,503 

kıl keçisi, 2841 sığır, 3573 manda. 
938 at, 884 kısrak , 1770 merkep ol
mak üzere topye.~un 61,356 baş hay
van fazlalaştığı görülmüştür • 

"B ursa,, Ortamektebinde 
Talebe Fazla 

Bursa (Hususi 
den) - Şehrimizde 
mektep sınıflarına 
fazla olınuştur. 

muhabirimiz
bu sene orta 
müracaat pek 

Bu vaziyetten dolayı, orta ınektep. 
te çift tedrisat usulü yapılmıya bll§
lanmıştır. 

Yalvaçlılar Mektep 
istiyor 

Yalvaç (Hususi ınuhabirimizden) 
- Ya~~·~.çta !mevcut iki ilkokul lhti
ya~a da ~goe memektedir. llk tahsil 
çagm a yavru bulund ~ 
bunlardan mektebe . . ugu halde 
b'I b l gırebılenler 200 il 

ı e u muyor. Burada b.T. 
!arın ilk tahsil .. . u .un çocıık-

k k d gorebılmesıne yete 
ce a ar mektep açılması lazım : 
dır. 

BERLITZ'd~ yeni açılan. 
.. . Lısan Kursları 

Turkçe, Frantuzca, lngılizce hal A 
R K , Yanca, Irn 

usca v. s. ayıt rnuaıneleai ba-.Ia t T anca, 
d . '.:c ınış ır. ecr .. b 
ersı parasızdır. u e 

lstanbul Ankara 
Konya CadtJesi 

373 istiklal caddesi 
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Paralar 

Cildiniz; 
ölmüş mü? 

Yaşıyor mu? 

Ya~an Stephan ZWEIG Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN Alış Satı' 

Mari Antuanet Yeni Felaketten 
Haberdar Değildi 

1 Sterlin 614,-
1 Dolar 122,-
20 Fransız tr. 113,-
20 Liret 125,-
20 Belçika fr. 80,-
20 Drahmı 20,-

bl8,-
121i,-
117,
:30,-
85,
?3.-

Simon kral taraftarı müverrihle
rin anlattığı gibi hain ve sarhoş ve 
berbat bir adam değildi. Sadece ga
yet iptidai ve kaba, tam mnnasile 
terbiye görmemiş bir halk çocuğu 

idi. Hayatında hiçbir kitap okuma
mış, yazdığı yegane mektuptan an
laşıldığına göre en basit imla kaide
lerinin bile cahili idi. Fakat koyu bir 
ihtilruci olduğu için ona bu vazifeyi 
verdiler. Altı ay evvel veliahta mü -
rebbi olarak o zamanın en önemli 
muharrirlerinden birisi olan Condor
cet'yi tayin etmeyi düşünüyorlardı. 
Fakat altı aydanberi ihtilalcilerin fi
kirleri değişmişti. Daima tekrar et
tikleri hürriyet, adalet, müsavat düs 
turunun ancak üçüncüsünü yani mü
sav tı bütün şiddetile tatbik ediyor
lardL Nitekim Simonu mürebbi in· 
tihap etmekle çocuğu da Simon sevi
yede bir adam olarak yetiştirmek is
temişlerdi. Nereden geldiğini, bütün 
an'ancleri unutmasını, bir halk ço
cuğu, hatta basit ve kaba bir halk 
çocuğu olarak büyümesini iltfr.sun 
ediyorlardı. 

Gece ziyaretleri 
Mari Antuanet yeni felaketinden 

haberdar değildi. Çocuğunu elinden 
alacaklarını tasavvur etmiyordu. Ak· 
şanım saat dokuz buçuğunda oda 
kapısı vurularak içı:ri altı murahhas 
girdi. Ani şekilde ş~ırtma hareket
leri yapmak Herbert'in sistemiydi. 
Teftiş yapacağı zaman da hiç haber 
vermezdi. Çocuk çoktan uyumutu. 
Annesile halası oturuyorlardı. Mu • 
rahhaslar içeri girince derhal bir 
felaketten korkan Mari Antuanet a· 
yağa kalktı. Bu gece ziyaretlerinin 
fclii.ketli manasını çoktan öğrenmiş
ti. Murahhaslar bu defa her zaman
kinden daha çekingen idiler. Birço
ğu aile babasıydı. Bir anneyı hiç se
bep s-östcrmeden, hatta vcdaıa,mlı
ya vakit bırakmadan sevgili çoC'u • 
ğundan ayırmak güç bir vazifeydi. 

Bu acıklı sahnenin yegane şahidi, 
Mari Antuanetin kızı olmuştur. Son
radan anlattığına göre vaziyet cid • 
den feci olarak cereyan etmiştir. Ri
vayete göre Mari Antuanet gözyaşı 
dökerek murahhaslara yalvarımş, 

merhamet dilemiştir. Onu öldürme -
den çocuğunu elinden alamıyac"' kla
rrnr söylemiştir. Hatta murahhasl:ır 
eğer çok mukavemet ederse iki ço
cuğunu birden öldüreceklerini söyle
mişler. Velhasıl birkaç saat si.iren 
ıuzi§li bir sahneden sonra veliahti ,_ .... ______ ._ 

HASAN 
Kuvvet Şurubu 
Zaafı umumi, kansızlık ve ke-

1 mlk hastalıklarına şifai tesirleri 
çoktur. Çocuklar, gençler, genç 
kızlar ve ihtiyarlar her yaşta 
istimal edebilirler. Hasan dt-po
su: lstanbul, Ankara, Beyoğlu. 

1936. 937 
baş mahsulü 

Norveç Morina 
BALIKYAGI 
Halis Morina balığının ciğerle

rinden çıkarılmıştır. Içmesi ko
lay ve nefistir, mideyi bozmaz. 
Gayet temiz ve muakkam ve ye
ni Hasan markalı şişelerde sa
tılır. Taklitlerinden sakınınız. 
1

1
, litre 40, 1h litrelik 60, ı lit

relik 100 kuruştur. Hasan depo
su: lstanbul, Ankara, Beyoğlu. 

ağlıya ağlıya annesinden ayırmışlar
dır. Murahhasların yazmış olduğu 
resmi raporlarda tabii bu teferruat 

20 lsviçre fr. 565,-
20 l.eva 21.-
1 Florin 63,-
20 Çekoslovak ku- 70,-

ronu 

5:'5.-
23-
66.-
76.-

yoktur. Onlar va.tiyeti şu şekilde ı Silin& 
göstermişlerdir: 1 Pezcta 

20.- 22,-
Tescil edilmemiştir. 

I Mark 
- Vaziyet layık olduğu müşkü - ı Zloti 

?4,- 26.-
t9,- 20 50 

!at ve hassasiyet ile cereyan etmiş- I Pcnı;ô z1.- 23.-
20 Ley 

tir. Millet murahhasları kendilerine 20 Dinv 
12.- 14,-
47,- ~o.-
Tescil •.r.liJ-emiştir düşen işi sükun ve itidal ile başar- ı Yen 

Ruble 
mışlardır. Ve vazifelerini görmÜ§· ı l&viçrc k\JÇ.-ıı 
!erdir. Altın 

Banknot 
Bu iki riva etin hangısı doğru • Ç e k l e r 

dur? Ve ne dereceye kadar doğru- ----
~il Londra dur? Orası malum dcg . Ncvyorlc 

Bu ayrılış :Mari Antunnetin ıstı- Pari& 
•· k'"l f Milano rap dolu hayatının en muş u sn • Brıikscl 

hası ve en fena tarafı olduğu mu • Atina 

hakkakbr. Sarışın ve zeki bir ço- ~~r;;re 
cuk olan veliahti annesi bilhassa se- Amsterd. 

verdi. Bir gün kral olabileceğini Ü· ~~;!na 
mit ettiği için tahsil ve terbiyesine Madrit 

ayrıca itina eder. Bütün yalnızlığını ~:~~~va 
ve ıstıraplarını onunla unutur ve Budapeşte 

avunurdu. Hiç şUphesiz kızını da çok ~~l~r~~ 
severdi. Fakat somurtkan, ters ve Yoşohama 
aksi tabiatli olan kızı, zeki, sevimli Moskova 

Stokholm 
ve çok sokulgan olan oğlundan ne- T a h v i l ô t 
kadar farklıydı? 

t< ıt11 lrT 

.. 
30.-

978,-
240,-

615,-
0 ,7952 

17,0943 
15,11 

4,71 
E" ~Ci82 
3,46 

65,04 
1,47 

22,4682 
4,24 o 
7.3820 
1,9768 
4,2375 
4,3090 

J08,6175 
34,7154 
2.7814 

24,75 
3,1536 

Velihat yine Templcde mahpustu. 
Hatta annesinden bir kaç metre öte
deydi. Fakat ne çare ki ana ve oğul 
bir kelime bile teati edemiyorlardı. 

Anadolu 1 ve TT kupon kesik 
III 

Çocuğun hasta oldut;"llnu haber aldı
ğı halde yine onu göremiyordu. Tıp
ki müthiş bir hastalığa tutulmuş gi
bi sıkı bir karantina yapıyorlardı. 

,, Murnessıl 45~ 

l•tikrazlar 
Türk Borcu I 

il ,, ,, 
,, ,, III 

Ergani A. B .. !J. 
istikrazı Dahılı 
Sıvas - Erzur~ 1 

Hatta daha garip bir şey yapmış - E s h a m 
ll 

!ardı. çocuğun mürebbisi olan Siman 
ile de onukştunnıyorlardı. Oğlundan 
her türlü haber almak memnu idi. 
Çocuğunun birkaç adım ötede oldu

ğunu bildiği halde günlerce ondan 

habersiz alkmak, onun tebessümünü 
görmemek, sesini işidemcmck, onu 
öpememek bir ana için ne müşkül bir 

vaziyetti. 
Birkaç zaman sonra Mari Antu -

anet küçücük bir teselli bulmuştu. 

O da üçüncü katın yüksek pencere · 

111 Bankası 
N 
H ~miline 

A~adolu % 60 
" % 100 

S ı rkeıı Havrıye 

Tramvay 
Bomonti Nekt•H' 
Terkos 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Sark Mcrkeı F.rnne~ı 
% 7 S ivas 

I 

Mısır tahville:i 
1903 ll 
1911 m 

111.-
102,-

" 32.-
980,-
24Z,-

615.-
0,7943 

l 7,o943 
15,11 •.71 
89.Z682 

3,46 
55,il4 

1,.:710 
22.4682 

3,2470 
7,3820 
1.9764 
ı.2375 
·1,3090 

108,6175 
:ı4,7IS4 
ı.i814 

24.75 
3.1536 

\O 4C 
43.-
43,
•o.10 

23.60 
21.63 
22,-
96.25 
<:9.25 
ç9:.!ı 

7~.50 

81.
ıo.
J0-
25,20 
41.-
16-
20 . .S(ı 
1.-
12.-
13,75 

• 89.SCL 
29.
s. ~o 

99,50 

112.-
103.-

Ya§amak ve gençliğin bütün ta
zeliğini iktisap etmek için lüzııırı 

olan canlı ve besleyici unsurları
nın noksaniyetinden dolayı ölme
ye mahkum olan bir cilt, buruşur, 
kurur ve solar. Bu canlr ve besle
yici unsurlar, şimdi büyük bir itin'!. 
ile intihap edilmiş genç hayvaıı

lardan istihsal olunmaktadır. Bmı· 
!arla beslenen bir cilt, gençleşir 

ve ta?.cleşir. Viyana üniversitesi 
profesörü doktor Stejskal tarafın

dan keşfedilen bu şayanı hayret 
cevherin münhasıran istimal hak
kı pek bliyük fedakarlrkarla To-

kalon müessesesince temin edil
miştir. 

Biocel. tabir edilen bu canlı hii-, 
ceyreler hülasası. yalnız pembe 
rengindeki Tokalon kreminde bu-

1 
lunmaktadrr. Hastanelerde 60 - 70 

yaşlarındaki kadınlar üzerinde ya

pılan tecrübelerde 6 hafta zarfında 
bUtün bunışukluklann zail oldu
ğu görülmüştür. Her akşam, yat
mnzdan evvel pembe rengindeki 
Tokalon kremini kullanınız. Slz 
uyurken, o: cil<.linizi besler ve genç

leştirir. Serian buruşuklukları ıza· 
le eder ve birkaç hafta zarfında 

kendinizi birçok Bene gençkşmiş 
göreceksiniz. Gündüz için (yağ

sız) beyaz ·rengindeki· Toka.Jon kre
mini kulanmız. Siyah benleri eri

tir, açık mesameleri kapatır ve en 
sert bir cildi beyazlatıp tatlılaştı

rır ve yumuşatır. 

sinden çocuğun oynadığı bahçenin 

1 b~kö~~görünUyordu. ~~buha~ [L~•'•"•h~ıs•a~r•ı•:•r~~~~~u•m~•~~•üad~ü•r•ı•ü•g•-•ü•n~d·e~n•:~ ret çeken zavallı anne saatlerce o ı• 

pencereden çocuğunun müphem şek-

lini çok uzaktan olsun görmek için 

bekliyordu. 
Çocuk demirli bir pencere arka -

sından annesinin ağhyarak ona bak· 
tığını bilmiyordu. Dokuz y~mda bir 
çocuk olduğu için her türlü vaziyete 
derhal alışmıştı. Kanını ve ismini bi
le unutmuş, aralarında yaşadıığı halk 
çocukları gibi olmuştu. 

Gülüyor, şarkı söylüyor. Sıhhatli 

bir halde y~ıyordu. Simon'un öğret
tiği küfür dolu yabancı şarkıları, 

manasını anlamadan söylüyordu. Nö
betçi askerlerle şakaln§ıyor, onla -
rın başındaki kırmızı şapkaları giye • 
rck eğleniyordu . 

Annesinin bu kalın duvarlar arka
sında mahpus olduğunu unutmuştu. 
Bu hal Mari Antuaneti büsbütün ha
rap ediyordu. Opmiye bile mezun ol
madığı çocuğunu uzaktan görmek 
ona en ağır ceza olmuştu. Sonra ÇO· 

cuğunun mukadderatı hakkında kor· 
kulan vardı. Gazetelerin birinde kor
kunç yazılar okumuştu. 

Hcbert, kendi gazetesinde şöyle 
yazmıştı: 

"Zavallı milletim... Bu çocuk yine 
bir gün sana fenalık edecdctir. Eu 
küçük yılanla kızkardeşini ya met -
riık bir adaya sürmeli, yahut ta her 
ne bahasına olursa olsun ortadan 
kaldırmalıyız. 

Cümhuriyetin selameti karşısın • 
da bir çocuğun ne kıymeti olabilrr? .. ,, 

Evet Herbert için bir çocuğun 
hiçbir kıymeti olamazdı. Fakat bir 
de annesine soralım: Yavrusunu hah· 
çede dola.§ır gördükçe ona yaklaşa • 
madığı, onu himaye edemediği için 
hırsından dişlerini sıkıyordu. Mah • 
pus bir zavallıya bu kadar zulmet
mek fazla idi. lhtilfil ideali pek yük
sek olmakla beraber böyle sefil ruh
lu ve hunhar adamlara fazla itibar 
ve kuvvet verdiği için tarihin önün
de çok kaybetmiştir . 

r Arkası var] 

1000 Kilo 40 lık çivi 
1500 Kilo 45 lik çivi 
3300 Kilo 50 lik çivi 
2600 Kilo 60 lık çivi 
4600 Kilo 70 lik çivi 
I - Yukarıda miktar~ ve eb'adı yazılı 13000 kilo çivi 

nümune ve şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alına· 
caktır. 

II - Pazarlık 11-11-1936 tarihine rastlıyan Çarşamba 
günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mübayaat şube -
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve 
saatte 'f0 7 .5 güvenme paralariyle birlikte isnıi geçen ko
misyona gelmeleri lazımdtr. ( 2 S O 9) 

2100 kilo arap sabunu 
800 kilo beyo.z sabun 

1 - Y :.ıkarıda cins ve miktarı yazılı iki kalem malzeme 
şartnamesi mucıbınl:c pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 20/ 11 / 936 tarihine raslıyan Cuma gü
nü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şııbesin
deki ahm komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. • 

4 - İsteklile: in pazarlık için tayin olunan gün ve saat
te o/o 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen komis
yona gelmeleri lazımdır. "2691,, 

5 • 11 - G~ti 

ODEO 
Yeni Çıkan Plaklar 

lstanbul Radyosu ve Odeon Fabrikasının değerli san'atkarı 

Nr. 270107 

Bayan VEDİA RIZA GlZ 
Hilznm şarkı - Aşkınla sürünsem 

Beste: Salahaddin Pm 
KUrdili şarkı - Ellerine kimler yaktı kınayı 

. Beste: Salahaddin Pın 

Bayan HAMİYET YÜCESES 

Nr. 270105 

Kürdili şarkı - Sonsuz geceler 
Beste: iz. Zeki Duygu 

.Muhayyer şarkı - Yürük Ali 
Beste: lz. Zeki Duy~ 

Bayan MAHMURE ŞENSES 

Nr. 270103 

Rumba - Boğazın sarı kızı 

Tango 
Beste: Mustafa Şük 

Yeşil gözlerde Bahar 
Beste: Mustafa Şü 

NEZf PLl DELl MEHMET 
. Aymtap şarkısı - Düman düman olmuş ka.rşı 

Nr. 270114 dağlar 

Oksüz garip - Bir çiçek açılmış 

Sa-:. ışa Çıkanlmıştır. ----
,...,a:mcmamm ...... ._..__.. .......... _.--ı 

HALiHAZIRDA: f rkek kadın ve çocuklar içi 
En mükeınmel İngiliz fabrikaları mamulatından 

Trençkot ve Gabardrnler·ni 
Zengin ve milntahap çeşitlerini en müsait şartlarla ve her ycrd 

ucuz fiyatlar la Beyoğlunda 

B A K E R 
den başka HIÇB.:R MAGAZA takdim ederr.ez 

Sizi son derece alakadar edecek 
~ Vitrinlerimi.le lutfen bir göz gezdiriniz. Bilm:ı•I 

Katip Aranıyor 
Güzel San'atlar Akademis 

Direktörlüğünden 
Akademi kalcıninde çalıştırılmak üzere dosya, muha 

berat ve kayıt işle:ij.ien anlar, düzgün ifadeli bir katib 
ihtiyaç vardır. Aylık ücret 60 liradır. Bu işte tecrübe! 
olanlat· tercih edilir. En az orta derecede tahsili bulunan 
!arın Akademiye müracaatları. "2690,, 

ı ı '.llJ'( /JllL 

Bir verirsen bin kazanabilirsın. Bir kaybedersen para 
heba olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşınızı zengin eı 
miş hem de yurdunun göklerine birkaç filo katmış oıut 
sun. Bu yü~lerce zenginden birinin de senin olmıyacağı 
kim iddia edebilir. 
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Dr. HORHORNi 
Eminönü eczanesi yanında Tel. 

1 

24131 Her gün nkşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Türkiye. Cümhuriyeti Merkez 
31 Birinci Teşrin 1936 vaziyeti 

Bankası 

AK Ti F 
Kasa : 

, _______ , 
Lira PASiF Lira 

ALTIN: Safi kilogram 17.0S7.9531Lira 24 035 57311 Sermaye .• 
15.000.000.-

1.551.182.53 
SIHHi KANZUK 
BALSAMiN 
KREMLER 

Esmer, sarışın, kumral her 
tene tevafuk eden güzellik 
kremleridir. Sıhhi usullerle ha-
zırlandığından cildi besler ve 
bozmaz. Çil, leke, sivilce ve bu
ruşuklukları kamilen giderir. 

BANKNOT ••••••• 
UFAKLil{ • • • • • • • • 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk Lirası • • ı • • . . 

Hariçteki Mu~abirler: 

.. 
,, 

Lira 

ALTIN: Safi kilogram 4.398.244 
Altına tahvili kabil Serbest dö-

.Lira 

vizler • • • • . . · • • 
Diğer dövizler ve Borçlu kliring 
bakiyeleri • • • • • • • • 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhde edi.evrakı nakdiye kar· 
şılığı • • • • • • • • • • 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 
va.ki tediyat • • • • • • • 

Senedat Cüzdanı : 
HAZ!NE BONOLARI • , • • 
T1CARI SENEDAT. • • • • 

Esham ve Tahvilat cüzdanı 

( Tahvilat (itibari kıymetle) 

,, 

., 

Lira 

" 

[Lira 
1 ,, 

. . 
Lira 

10.779.485.-
845.191.55 

444.129.52 

6.186.482.30 

74.009.11 

15.634.045,-

158. 7 48.563.-

• 12.064.611.-

429.381.67 
.t4.270.663.64 

34.502.460.23 

35.660.249.66 

4:44.129.52 

21.894.536.41 

146.683.952.-

24.700.045.31 

ihtiyat Akçesi . • . • • 
Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 lncl maddeleri
ne teVfikan hazine tarafından 
vaki tediyat • • • • • • • 

J)enıhde edL evrakı nakdiye 
bakiyesi • • • • • • • • 

• 

ira 

" 

• • 

158.148.563.-

12.064.611.--

146.683.952.j 

Karşılığı tamamen altm olarak 0 
ilaveten tedavüle vazedilen . . !Lira 19.000.000.-
Reeskont mukabili ilaveten ted.J 

vazed. I ... __ ,_, ____ 6:.:...000::..:..:..:.:..·o ..... oo_.-ıl 

Türk Lirası Mevduatı: 

Döviz Taahhudatr : 

1.090.47 
Altma tahvili kabil dövizler . · ıLira 
Diğer dövizler ve alacaklı k1i· 

ring bakiyeleri. • • • • • " 24. 765.417.53 
·------...:....:.:.,:: 

Muhtelif •• • • • • • • • • ...i 

171.683.952.-

14.020.997.28 

24.766.508.-

71.376.528.31 

4 şekilde takdim edilir: 
l - Krem Balsamfn yağlı gece 

için pembe renkli 

( Deruhde edilen evrakı nak- ı 
A - ( diyenin karşılığı Esham ve 

B- Serbest esham ve tahvilat " 4.160.887.92 38.663.348.15 

2 - Krem Balsamin yağsız 
gündüz için beyaz renkli 

3 - Krem Balsamin acıbadem 
gece için 

Avanslar : ---------ııı 
• Lira 207.304.88 Altın ve Döviz Uzerlne • • • 

Tahvillit Uzerine • • • • • • " 17.183,821.77 17.391.126.65 
~~---------------ü 

4 - Krem Balsamın acıbadem 
gjindüz için 

Kibar mahfillerin takdir ile 
, kullandıklan yegane sıhhi krem
. !erdir. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu • lstanbul 

Hissedarlar • • 
Muhtelif. • • 

• • • • 
• • • • 

HE:Q TCl2Ltı iZAHATI GiŞELElllMiZDEN ALiNiZ 

-' 

istanbuı Belediyesi ilanları 1 
Hepsine 24 lira 20 kuru, kıymet konulan Beyoğlu 15 inci Okul 

öeposunda bulu~an musluk lafı paravana, re&İm ve yazı çcrçeve
i, Trampet vesa.tre eşya olduğu yerde açık arttırma ile satılacak

tır. istekliler ll / lJ / 936 Çartamba günü saat 14 den 15 fe kadar 
orada bulunacak mell:iuruna müracaat etmelidirler. {l) "2699,, 

* .y. * 
Yayaların yollarda takip edecekleri istikamete dair olan Bele

diye tenbihine aykırı hareket edenlerden bir lira maktu para ce
zası alınacağı Daimi E~cümenin 21/10/936 Tarihli kararı iızerİ· 
ne ilan olunur. (B.) 2700,, 

istanbul Erkek Lisesi Satınal
ma komisyonu Reisliğinden: 

Lisemiz için açık eksiltmeye konulan 200 ton Tuvö. 
nant kömürüniin itasına talip olanlar tarafından verilen 
fiat gali görüldı.iğünden bu ihtiyaç 7-11-936 Cumartesi 
günü saat 1 O da İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında 
Liseler Muhasebeciliğir:de toplanacak olan komisyon ta
raf mdan ihale edılecektır. Muhammen fiati 14,50 kuruş
tllr. Muvakkat teminatı 218 liradır. İsteklilerin şartna
mesini görmek için İstanbul Erkek Lisesi Kalemine ve 
eksiltmeye iştirak icin Komisyona müracaatları lüzumu 
ilan olunur. (2683) 

• • • 
• • • 

YekUn 

4.500.000.-
8.461.780.42 

298.399.168.12 

Kapah zarf usuliyle Eksiltme ılanı : 

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

Mücade e nstitüsü fitopat oji a or tuvarı in ır. 
Keşif bede1i 14497 lira 63 kuruştur, 

2 - .Bu işe ait evrak şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık ışleri genel şartnamesi. 
D - Hususi şartname ve tarif name. 
E - Tahlili fiat CP.tveli. 
F -- Keşif cetveli. 
G- Proje. 
İstiyenler bu evrakı 72 kur~~ bedel mukabilinde Yapı 

İşleri U. Müdürlüğünden alabılırler. 
3 -- Eksiltme 9/11/1936 tarihinde pazartesi günü 

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

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1087 lira 
32 kuruş muvakat teminat vermesi ve müteahhitlik ve
sikası ibraz etmesi 137ımdır. 

1stekliierin teklif mP.ktnplarını 3 üncü maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. 

Posta ile gönderilecek tekliflerin dış zarfların mühür 
mumu ile iyict~ kapattlnırş olması lazımdır. Postada ola-
cak gecikmeler kabul ediJmez. (2302) 

. 
Celık 

• 

Yekün -----------~2~98~.3~99]~ 
2 Mart 1933 tarihinden itibaren : 
• ·konta haddi o/o 5 % Altın üzerine avans % 4 11'.? 

b:rdefa 
gelip 
görü
nüz. 

----------------~=-------------~----
Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka
leti iskan Umum Müdürlüğünden: 

1 - Orta Anadolu vilayetlerine yerleştirilen göçmen • 
ler için fenni şartnan1esi dahilinde (5000) adet pulluk 
imali eksiltnıeye konulmuştur. 

Bu pulluklara ait fenni ve idari şartnameler Ankarada 
İskan Umum l\1üdürlüğünde ve İstanbulda İskan Mü. 
dürlüğiinde mevcut olup talipler resmi tatil günleri hariç 
olmak üzere hergün saat dokuzdan on yediye kadar bu 
şartnameleri alabilirler. 

2 - Pazarlıkla,ih~len~n 10/ 11 / 936 salı günü saat 15 
bu~ukta Sıhhat \ ekaletınde hususi komisyonda yapıla
cagı. (2625) 

..., 

I 

' 
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r AN 5- 11 J3f -

.En müşkilpesend fen adamlarının 

EN ZORLUKLU DiLEKLERiNi 

LUMA Ampulunun 
FENNi 

Dünyanın her 
KUDRET·l TATMiN EDlYOR. 

~tarafında · yapllan tecrübeler 
Bu iddiamızın doğruluğunu resmi raporlar ve vesikalarla ispat ediyor 

Yer yüzünün en mükemmel ampulu 

dır 
Yalnız L UMA 

ELEKTRON 
ampullerini kullanınız 

Hakiki L U M A ampulları yalnız kırmızı orijinal 
ambalajları içinde satılır 

M Ü .E S S E S A T 1 
Galata, Voyvoda caddesi No. 58- 60 - 62 Ankara, Anafartcllar caddesi No. 10 

• 

Diş Tabipleri 
Diyorlar. ki: 

"Lazım olan, dişleri alabildiğine fırçalama 
değildir. Evvela diş temizliyen tertipleri 

iyi İntihap etmelidir,, 

Dislerini fırçalıyan bir çok kimseler bildiğimi 
halde dişleri güzel ve beyaz pek az insan tanım 
lığımız bu sözün doğruluğunu ispat eden en ku 
vetli delillerden biridir. Dit macununuzu iyi düş' 
nerek seçiniz. Daha doğrusu dit macunu denin<! 
ilk akla gelen ve en mükemmel, en müessir, en ço 
sevilen ve kullanılan macun olduğunda fÜphe b 

. lunmıyan "RADYOLIN,, i kullanınız • 

• 

------------ · ikrobları öldürür, diş etlerini kuvvetlendirir 
dişleri parla tir ve beyazı afı". 

KAŞE 

NE K LMiNA 
Gr;p ·Nevralji • Baş ve Diş Ağrlları - Artritizm - Romati~ma 

• 

Valruz REVUE saatlerinin yiiksf'k 
derece saatler olduğunu iddla etmiyo
ruz. Fakat yüksek derece, fenni te
rakkinin en son yenilikerUe müceh -
bez, sağlam, hassas ve en son model 
şık ve modenı eşkfilde olmakla bera
ber, yüksek marka birçok saatlı>r 

Emirgan Orta Okul Satın Alma .... B-e•y•n•e·ı·m-il·e·1111111ı ~;,~t~ea;~r~~~;::::ri~!; 
K Om ·ısyo n undan bir malıalde yalnız ayrılım~ saatçi -

Yüzü haki lcrde satılmaktadır. 
ki bir tüy Umumi satış deposu: İstanbul, 

6-11-936 Cuma giinü saat 15 te İstanbul liseler muha- kadar ok- Bahçekapı, Taş han No. 19-(22). Te-
sebeciliğinde toplanan okul komisyonunca 1208 lira 78 şıyan dün ıefon: 21354 

kuruş keşif bedelli mektebin yan ve ön istinat duvarları- yada nadi ------------k İstanbul Altıncı !cra memurluğun-
run yapılması açık eksiltmeye onmuştur. de tıraş bı dan: Mahcuz olup paraya çevrilme-

Mukavele, eksiltme, nafıa işleri umumi, hususi ve fen- çağıdır. sine karar verilen muhtelif cins ve 

ni şartnameleri, proje keşif hülasasile buna müteferriğ Bunu kul .-..-~ıiiil!ı"!l"'P.....,.ıı. miktarında balık iğneleri ile yeni lü-
diğer evrak mektepten görülüp öğrenilir. ıannıamak !!:!!:~~~~!!!!!~ fer, uskumru ve izmarit balık ağları 

Muvakkat teminat 91 liradır. adeta bir hatadır. 9 - 11 - 936 pazartesi günü saat 11 
İsteklilerin bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair den 13 e kadar 1stanbul Balıkpazarın-

e?.siltme gününden en son iki gün evvel müracaatla İs - da Peynirci sokağında 14 numaralı 
ZA Yl - 932 yılında Üsküdar 25 dükkanda aç1k arttrrnna ile sattla-

tan c ul Nafıa müdürlüğünden alınmış fenni ehliyet vesika inci nkokulundan almış olduğum Şe- caktır. Arttırma ikincidir, almak is-
ve ilk~m~atmakbutlarilebelligünvesaattekom~yo- h~~name~k~b~ti~Y~~~~a- ti~~~ino~nftR~te~h~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
na gelmeleri. (2344) cağımdan eskisinin değeri yoktur. bulunacak memuruna müracaatları. Sahibı: Ahmet Emin \'AUIAN -Umumi Neşriyatı idare Eden: S. sAJ..1~' 

Ahmet oğlu Halil (27100) Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi Basıldığı yer TAN matb~ 
~------------~--~----~--~----~------~------------~-----~--------~~----------------------...:-----------------~~----~--------~~~~---

i açlarınız BahCje 
kapıda SALiH NECATi 

den alınız. Reçeteleriniz 
büyük bir dikkat, ciddi 
ı..;~ ic:ttiksımetlP hsı.?.Trlı>'lTT 

• Grip, Nezle, baş ve diş ağrılaJ1111 

K ES K İ N , KAŞ EL ER· muannit aan.ctl~:1 bir anda keser'· 
Kıymettar hır ilaçbr. 


