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Hatayda Gene işl~ence ! 
····················································ı 

Fransadan ve 
Cenevreden Lizkive Alevileri 

Hatava ilhak istivor 
Suriyeli demirgömleklile
rin tecavüzleri neticesinde 

11 ölü, 19 yaralı var 
Cenevrede, Hatayın lstiklcil Şartına Uygun 
. ilk Proieler Hazırlanıyor 
~nkara, 28 (TAN muhabirinden) - Şamdan gelen haberlere 

rö~e, Milletler Cemiyetinin Hataya gönderdiği bitaraf mü,ahit
k~ı, ~artamba günü Halepten hareket. edecekler ve Toros sür'at 

Müsfemlekecilerin eliyle Ha· 

taydan harice kıymefli fari

rih1 eserler i}fe böyle kaçı· soruyoruz: l 
Yoksa Fransa ve Milletler Cemiyeti f 

ı Hatayda ve Suriyede Asayişi Muha· i 
J fazadan Aciz mi Duyuyorlar? ı 
• Hatayda hüküm ıüren ifratları, tecavüzleri, cinayetleri • 
ı görmüyorlar mı? Görüyorlarsa niyetleri seyirci kalmak 
$ mıdır? Böyle bir seyirci vaziyetinin hem mandater dev 
! let, hem de mandanın sahibi olan Mi/itler Cemiyeti 
l için çok ağır mesuliye~ler uya?dıra.cağını fark ediy'?~
İ lar mı? Biliyorlar mı kı, anarşı ve ılratın oralarda ıtr-
t yat haline girmesi sulh için ve Yakın Şarkın iıtikrarı ı 
• için ciddi bir tehlikedir? ı 
İ Yoksa Fransa ve Milletler C:emi~eti Hataycla ve Su- İ 
• riyede asayifi muhafazadan acız mı duyuyorlar? Böyle • 
J bir aciz varsa itiraf edilmesi lazımdır. Müenir bir hal i 
ı çareıine bakılması için en doğru yoldur. 
............................................................ 

~tanyle Adana, Ankara, latanbul yolıyle Cenevreye gidecekler
dır, Mütahitler, son tetkiklerini Bucak ve Bayır nahiyelerinde 
l'apınıtlardır. Bu nahiyeler, 921 anlatmasına muhalif olarak 
Sancaktan ayrılmıf ve Lazkiyeye bağlanmı;fardı. kamyonlara yüklenirken 
Müşahitler bu iki nahiyede·----------------------------------------

Tarihi Hitit eserleri 
Tramvay ucuzluğu 
Bugünden başhyor C>turan ve halkının yüzde 90 mı 

~Cşkiı eden Türklerle konuşmuş-
ar ve kendilerinin Hataya rap

tedilmek yolundaki kat'i arzu
la.nna şahit olmuşlardır. Bura
daki Türkler, eğer Hataya bağ-
1antnıyacak olurlarsa hicret ede
teklerini söylemişlerdir. 

Fransız gazeteleri 
Avusturyanın istikla
linden endişedeler 

Tramvay ücretlerinde yapılan son birinci mevkide 4.5ı ikinci mevkide 2 
tenzilat, bu sabahtan itibaren tatbik kuruş vereceklerdir. 

2000 
Şahitli 

Bir dava 
edilecektir. tık ve orta mekteplerle Halk biletlerinde iki krtalık mesafe 
lise talebelerinden olanlar, mekteple 5,5, daha fazla kıtalık mesafe de 7 

Bükreş, 28 (TAN) - Dobrucada oturd~~l?rı semt arasında b~rinci kuruşluk bılete tabi olacaktır. Bu 
komünist suçuyla tevkif edilen 337 mevkı ıçın 2 kuruş vereceklerdir. 
Bulgarın muhakemesine Silistirede Üniversite ve yüksek mektep talc- ücret ikinci mevkide 2 kıta için 8,5, 
bakılmıya başlanmış ve mahkemeye besi de daimi olmak Uzerc, herhangi ikiden fazla kıtalar için de 5,5 kuruf 

Türk feıi c/evam ediyor 
Paristcn resmi mahfillere 

relen haberlere göre, Suriye 

~atla~~~~Şr:d~Lar----.;...~.;w;:::w.-... ııhlrr-~~~ 
Tribün dö N asyon gazetesin -
de Jerar, Türk noktai nazarını 
müdafaa etmekte ve anayasa
nın ancak Milletler Cemiyeti
~n Hatay için kabul ettiği is
tiklal prensiplerine uygun ola
rak hazırlanabileceğini kay
detmektedir. 

b Suriye Başvekilinin beyanatını 
eşreden ayni gazetede bu yazı çok 

lnanidar görünmektedir. 

T aıyik hôlô c/evam ediyor 
\' Suriyedcn gelen haberler ise, zülürn 
ıı: tazyiki~ deva:n ettiğini anlatıyor, 
C .. tazyık, bılhassa. D e m i r 

0 nı l e k 1 i l e r i n tazyikleriyle 
~a.nunuı edilmez bir hal almıştır. 

0Yler sı:k erk çeteler tarafından ba
lılına.ktadır. Türk halk, erkenden ev. 
~e çekilmekte ve geceleri dışarıya 

1 
$tka.nıamaktadır. 

Tiirkler sudan bahanelerle hapse 
r • ahhyor 

Vergı memurları gelecek senenin 
<tergueıini almak bahanesile bir çok 
't'tırkıerl hapse attmmşlardır. Hapisa 
belerde Türkleri öldürmekten suçlu 

(Arkası Sa. 10 SU. 3 te) 

Alman ist ilôstna her an maruz bu 
/unduğu ısrarla söylenen Çekoslovak 

ya Cümhurreisi M. Benes 

1 Fenerbahçe Şampiyo~ 

· Dün °y~pdan.ınÖc;la rcl?n bir enstantane 

İıtanoul mmtakası futbol I!g maçla~ dünkü müsabakalarla 
talnarnıanmış oldu. Tasnif neticesinde '.Fnerbahçe birinciliği al
dı. Giin~ ikinci, Galatasaray da 1pçüncü~ür. Bütün tafsilat, tam 
~ O}ft'!lk !1'f'!' hf\M!md~dır. t 

' 

2000 şahit celbedilmiştir. bir semte seyahat ederlerse etsinler olarak alınacaktır. 

Paris, 28 (A.A.) - Petit Journal 
gazetesi, muhabirlerinden birinin 
Prağdan getirdiği Hodzanın beyana. 
tını neşretmektedir. 

Hodza, diyor ki: 
"Çekoslovakya, Almanya ile olan 

mUnasebatını normal hale koymak i· 
çin elinden geleni yapmağa dalma a
made olmu\I ve olmaktadır. Fakat 
Berlin yolu organize edilmiş bir Or. 
ta Avrupadan geçer. Almanlar bunun 
bir muhasara siyaseti tatbiki oldu· 
ğunu iddia ettiler. Bu iddia yanlıştır. 
Küçük devletler arasındaki anlaş
ma, Almanya ile yakmla.Şlllıya 

engel olmak şöyle dursun, bilakis 
bunu kolaylaştırmalıdır. Filhakika bu 
ruhi bir şarttır. Zira küçük bir dev
let, kendisine müsavi olan devletle. 
re dayanmadıkça, büyük bir anlaşma 

[ Arkası Sa 10 Sil 4 de ] 

Mareşal Del 
Bo.no bir nazırı 

düeUoya çağırdı 
Roma, 28 (A.A.) - Israrla dolaşan 

bazı şayialara göre Habeş harbinde 
Italyan ordusunun ilk başkumandanı 
Mareşal Del Bono müstemleklı.t nazı
zırı Lcssovayı düelloya davet etmi§-

tir. 
Musolini bu düellonun vuku bulma-

sını istemediğinden bir haysiyet diva
nı kurulmasına karar vermiştir. Söy
lendiğine göre, Del Bono Habeşista
nın istilası bidayetindeki kumandan
'1ığı esnasında yaptığı icraatı tenkit 
eden bazı makalelerin neşrine mani 
olmadığı için nazın muahaze etmek

tedir. 

Romanvada Masonluk 
Bükreş, 28 (TAN) - Romanyada 

5000 azası olan Mason loca.lan kendi 
kencTrlt'rlnf ff'~1ıetmf~ltor~; .. 

Müsab~kaınızda ikramiye kazanan lar, soldan sağa: Konyadan Nahit Akad, lzınirden Merzuka, Beşik· 
taşta Burhan, Ankaradan Neyyire 

Nası·eddin Hoca Müsabaka 
mızda Hediye kazananla
rın listesini neşrediyoruz 
-~~,,. ,,,._,,.,,., ,..., "' ~ ~ 

i 7 50 Liralık ~ 
-! yeni büyük 
! müsabakamız ~ 
~ 30 Tabla ve 60 darbımael üzerine tertip i 
- etmİf olduğumuz yeni büyük müıabakamız 
- bugünden itibaren başlıyor. Bu müıabaka 
~ da, "Ncureddin Hoca,, müsabakaıı gibi fOk 
- car.ip ve alaka uyandırıcıdır. Müıabakamır.ı 

~ 
kazanacak olanlar ara&ında 750 liralık para 
ve efya hediye edilecektir. 

Yeni büyük müsabakamızın hususiyet ve 
~ şartlannr bildiren talıilatı bugün yedinci 
~ •aylamızda okuyacaksınız. Okuyucularımız 
~ yeni müsabakamıza iştirak etmekle hem eğ
- lenceli vakit geçirmek fırıatını bulmuş ola
; caklar, hem de büyük hediyelerimizden iı
t tilade edeceklerdir. ~ 
~ Şimdi, bugün yedinci ıaylaclaki tabloya -
- dikkatle bakınız ve bunun hangi darbımeıele , 
- ait olduğunu araftrrıp bulunuz. Sonra ela ıay-i 
- lanın altındaki kupona İfmet eJüen ıe-
~ kilde numarayı yazaralc 14llrlayını%. ~ 

~ .... ~ ~ """" -

"Nasrettin Hoca,, müsabakafnıza cevap 
gönderme müddeti dün bitti ve dün geceye ka
dar idarehanemize gelen cevapların sayısı 
3000 i buldu. Bunlardan tam muvaffak olan
lar 845 kişidir. Bunlar arasından (yüz üç) 
okuyucuya gazetemiz tahrir heyeti tarafından 
muhtelif hediyeler verilmiştir. Büyük bedi .. 
yeleri kazananları buraya sıralıyoruz: 

200 Lira Kazanan: 
1 - lstanbul Galata Sümer Bank 1. L. E. servisi 

ıııeınurları. 

100 Lira Kazanan: 
2 - lstanbul Beşiktaş tramvay caddesi, 3 ııumara-

da Bayan Hafize San. • 

50 Lira Kazanan: 
3 - lzınir Buca, muallim Bayan ismet. 

51 parçalı 6 ki,ilik sofra takımı kazanan: 
4 - Ankara Deınirtepe Necatibey caddesi 26 nu-

marada Nedret. 
32 parçalı 6 kitilik bardak takımı kazanan! 

5 - lstanbul Şişli Etem Paşa apartmanı QönUI 

Ser il. • 
9 parçalı 6 ld,mıc çay \akanı fua.nanl 

fi - lstanbul Beşiktaş Ortabahçe Camıöz aoku 
32 numarada Burhan J"ulunay. 

'lS parçalı mutbalC takımı kazanan-ı 
'1. - lstanbul, Kadıköy, Altıyol, ~iltlc llOl<aı. it 

numarada Ba~n Na:zmlyaı """ • ... 
,- [Dtğer hediyeler kazaııtmlma limdl!'lllfift! ~ 
farnııt ait tafsilat ıo·uncu sayfa<!aClrr. l 
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Ekmeklerde Gliite!!J 
Nicin Az? 

Dün toplanan Güzel San'-1 
atler Birliği toplantısında 

bulunanlardan bir grup 

Erkek mi güzel, kadın mı? Fırıncılar kendilerinden 
alı~an para cezalarının 
haksızlığını söylüyorlar 

Aziz şeylerim! 

- Kah kah kah! sesleri. 
Felek - Müsaade buyurun da 

bitireyım: Azız arkadaşların. 

- Hah şöyle yola gel! Şey de ne 
demek?! 

Felek - Efendim, bugün sizle
Hı hepinizi pek yakından alakadar 
eden bir mesele hakkında soz soy
lıyeceği nı.: 

Kısık seslı kaptan. 
- Ekmek narlıından mı bahse

deceksiniz? 
- Hayır canım ne münasebet! 

S iz fırıncı mısınız? 
- Öyle ya! Galiba sizde ekmek 

elden su gölden!. 
- Dinliyelım. Kaptan istaper! 

Ermeni madam: 
- Vay onun adı şimdi lstepaıı 

oldu? 
Felek - Efendim bugün erkek 

nıi güzel, kadın ını? Diye bir ınev· 
zu seçtim. Bu mevzu üzerinde yal 
nız ben değil, sız de fikirlerinizı 

söyliyeceksıniz. Geçenlerde arka -
daşlarıınızdan (Lokman Hekim) 
gazetesinde bu mevzuu tetkik e · 
derken ... 

Yaşlı kadın: 
- Aman evladım, lafını ballan 

ke:;tiın. (lokma) ya da bayılırım. 
Ulema sesi: 
- Hay ceddine rahmet hatun. 
Ermeni madamı: 
- Al benden de o kadar. 
Kekeme genç: 
- B i bibibibıbiz buraya l.nlololo ... 
Şehir uşağı: 

- Bizede mi lololo ağabey? 
Genç bayan: 
- Amaaan. Bırakın gevezeliği 

do şu ciddi mevzu üzerine konu · 
şalını. Rica ederim devaın ediniz. 

Ermeni madam. 
- Aaaa, siz de bundasınız Mam 

%el? Tanıyaınadıın. Yüzünliz de • 
ğişırıiş. Kabakulak oldunuz? Yogi· 
senı semizlendini:z, nedır? Kıpkızıl 
olmuşsunuz?. 

Qenç bayan: 
- Rica ederim sormayın! Za -

ten sabahleyin sinirlendim. 
- Yok evladını. Söyle ki derdi

ne çare edelim. Sus pus oturur i
sen ne kar edersin ki?, 

Şiş.man avukat: 
Anlıyalıın! Hemşire anlıya-

lını! 
Efendim! Anlıyacak bir şey 

yok! Kafir hizmetçi kız! Diş ına

cunuınu. yüzüme sürdüğüm krem 
tüpünün yerine koyınuş, kremimi 
de aşırmış. Ben de dalgınlıkla dik
kElt etmeden diş ınacumıııu yüzü
me krenı diye sürmüşüm. Yüziim 
çatır çatır yandı. Sildim ttımizle • 
dinı aınına iş işten gP.çti. işte bu 
hale geldim. 

- Şehir uşağı: 
- Ablacığım, cam ıııacunu sür-

sen daha iyi ederdin ... 
- Susar mısınız rica ederim. 

Hem ben sizin neden ablanız olu
yormuşum? 

Ulema sesi: 
- Canını kızını, siz de cahil gi

bi söylüyorsıınuz. (inıeınel-nıünıi -
nône ihve) Müslümanların kfıffe
tıi ihvan değil midir? 

Yaşlı kadın: 

- Amin evladını! ölnıüşleriniıı 
canına deysin! 

Felek - Kilfi efendim. Kafi. 
Şimdi davamız erkek mi güzel ka
dın nıı? 

Ateşli genç: 
- Söz isterim başkan! 
- Buyurun efendim. 
- (heyecanla) Kadın, hayatın 

bir çiçegıdır. Kadın olmazsa, tabi
at somurtur, küser ve ağlar. Ka -
dın hayatın bir çiçeğidir. O çiçek 
bize yaşamanın zevkini verir! (el
lerini kase tarif eder gibi açarak 
ve gözlerini tavanın köşesine dike
rek) kadın! Kadın! Sen olmasan 
acaba dünya olur muydu?. Sen ol
masan acaba hayat olur muydu? 
Sen olmasan acaba ... 

Sesi kısık kaptan: 
_ Kuyumcu dükkanları, terzi-

ler, çorap fabrikaları olur muydu? 
Ernıeni nıadanıı: 
- Aıııan ayol. Sen de hep zev • 

~eklik edersin. Bak biz kadınlar 18. 
fa karışoor muyuzf 

- Vay sen de mi kadınsın dos-

tunı! Bıyıklarına koznıatik vere • 
yinı ıni? 

(Kahkahalar) 
- Sen onu afetnıişsin. O ana tü 

yüdür, bıyık değil. Ya senin nene 
erkek diyelim ki: 

Mülkiye mütekaidi: 
- Efendim! Bu keyfiyetin hal 

ve faslı pek kolaydır. Her iki tara· 
fın nUfus tezkerelerile sair vesika
ları tetkik edilirse hangisiııin cin~i 
latıfe ve hangisinin cinsi kaviye 
mensup oldukları .... 

Kaptan: 
- Olbapta emri.lferıııan Hazreti 

deli Bekirindir. Mektepte biz onu 
da okuduk anıma bir türlü ... 

Ermeni madam: 
- Adam olamadınız ... He? Ağ -

zın lfı.fından dökiiloor. 
Şehir uşağı: 

- Ters oldu nıadaııı .. 

- Ters olduysa, yüz et te kafa· 
na giy! 

- Vay ananı vay! Anıına bas
kın şey be! Senin hakkından 8 si

lindirli Sti.idbekerler gelsin ... 
Ateşli genç bir taraftan devam 

eder: 

- •. Kadın olmasa idi ne çiçek. 
ne neşe, ne tebessüm ne de ... 

Kekeme genç: 
- Cicicici. .. 
Cenç bayan: (kendisine bakan 

kekeme ye) 
- Terbiyesiz! Cici diye kiıııe söy 

lüyorsun?. 
- .. Cicicinayet te olmazdı ... 
Kısık se~li kaptan: 

- Çok şükür, şu çocuk altı ay. 
da bir laf etti. 

Cenç bayan: 
- Aa affedersiniz. Ben sizin ke 

keme olduğunuzu bilıııiyordwn da. 
Bana söylüyorsunuz sandHn .. 

- Hay, hay, hay. hay, hay ... 
- Alı hny hay diyvı ! .. 

- Hayhay. hayır efendim. Ben 
biraz ağır lalalala! 

Kaptan kıranta kaııtarcıya: 

- Bak lalasını çağırıyor .. 

- Varıver kaptanını. Sen zaten 
istim üstündesin. 

Kekeme: 
- Lalalaf ederim. 
Felek - (Ateşli gence) sözünüz 

bitti mi efendim! . 
- Evet! Yalnız kısaca birkaç 

kelime daha söylemek isterim. 

Son zamanlarda ekmeklerin glüten miktarının düştüğü hak
kında bazı şayialar dolaşıyor, Belediyece kararlaştırıJan bir mec
buriyete göre, glüten miktarının% 10 dan aşağı olmaması lazım
dır. 

RESSAMLARA 
YARDIM 

EDILECEI< 
Resmi ve res;amlığı fe}vik 

için sanatkôrlara muayyen 
bir ücretle yardım olunması 
hak/(lnda bir tasavvur var
dtr. Bu tasavvurun esas iti 
barile Maarif Vekaletince 
kabul edildiği söylenmekte
dir. Ancak, bu yardımın ne 
~eki/de ve hangi }arflar çin
de çalışacaklara hasredile· 
-:.eği üzerinde bir karar ve 
ilmemiştir. 

Maarif Vek.ôleti, bu husus
foki . tctkikatmı derinle1tir
.,.,,,kfodir. 

Ecnebi Gazeteler 
Türkiye Nüshaları 

Hazırhyorlar 
The Financial Times gazetesi:ıin bü 

yüklerimizin yazılarile birlikte çıkar
dığı Türkiye ntishası, matbuat ale. 
mindl:! 'büyük bir alaka ile karşılan . 
mıstfl'. Hatta yabancı menılPkPflPrn" 
çıkan bir çok gazeteler de birer Tür. 
kiye nüshası hazırlamak üzere teşeb
büse ge<;mi~lerdir. 

r 
Bazı fırıncıların, unlarda glüten 

ı.i<tarı az olduğu için belediyenin is
e.ediği ekmeği yapamadıklarım, bu 
yüzden kendilerinden alınan para ce
zalarının haksız olduğunu ileri sür
müşlerdir. 

Bu şikayet tetkike muhtaç görül
müş, hakikaten yapılan tahliller so
nunda. buğdaylarda glüten miktarı· 
nm yüzde 8, 8 5 olduğu anlaşılmıştır. 

Glüten hakkındaki şikayetten bu 
netice alınınca B elediye Iktrsat Müdü
rü Asım SUreyya Ankaraya gitmiş 

ve alakadar makamlara bu hususta 
izahat vermiştir. 

Hükumet yakında bu iş için bir ka
rar verecektir. Bu karar almdrktan 
sonra gliiten miktarı yeniden tesbit 
edilecektir • 

Şirket' Havriycnin faiz ve amor
tileri veriliyor 

Şirketi Hayriye, 936 senesine ait 
faiz ve amorti bedellerini bugünden 
itibaren şirket merkezinde hissedar
lara tediye etmiye başlıyacaktır. 

Jilet]e Yaraladı 
Tahtakalede Telefon sokağında O-

turan Ahmet Ratip; dün, caddeden 
geçerken metresi Fatmamn eski dos
tu kahveci Raşitle ka rşılaRrnış, ara
larında cıkan kavgada Rasit jilet bı· 
ça~iyle !fatihi yaralanı • . .l:'Olls. 

yo.ralıyam yaJrnlanıış, yaralananı da 
hastaneye kaldırmıştır. 
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Mimarlık 
kanunu 
isteniyor 

Türk Güzel San'atlar Birliği dün 
yıllık kongresini yapmıştır. Kongre
de idare heyeti raporu okunmuş, Türk 
mimarlarının mesleki ihtiyaçları ü
zerinde görüşülmüştür. Ayrıca, ile
ride bir mim.arlık kanunu hazırlan -
ınası için alakadar makamlar yanın
da teşebbüslere gir~ilmesi kararlaş

tırılmıştır. 

Yapılan yeni intihapta, idare heye

tine Zeki Sayar, Faruk, Seyfi, Sezai, 

Adnan ve Arif Hikmet seçilmisler -

dir. 

Yd Sonuna Kadar 
Çahşacak 

Tasfiyelerine başlanan Türkiye 

Milli ve Feniks dö Viyen Sigorta Şir-

ketlerinin sigortalılarının haklarını 

korumak maksadile Milli Reasurans. 

ta kurulan büro, bu senenin sonuna 

kadar çalışacaktır. 
Hali tasfiyede bulunan şirketlerle 

alakalı olanlardan çoğu büroya mü
racaat etmışlcr, tastıye neyetine ka.. 
yıtlarım yaptırmışlardır. 

Gazi Köprüsünde 
Çahşan işçiler 

Bir Kaza A tlattllar 
Gazi köprüsünün karaya dayanan a

yakları için sondaj ameliyesine devam 

edilmektedir. Sondaj ameliyesi yapı

lırken bir tecrübe kazığı çamurlu o-

Mezarlıklar 
Yeniden 

Kurulacak 
Belediye, Zincirlikuyuda asri bir 

mezarlık tesis etmiye karar vermiş

ti. Mezarlığın bu sene bitirilmesine 
karar verilmiştir. 

Bu mezarlığın tesisi için ayrılan 

85 bin liranın bir kısmı da şehirdeki 

diğer mezarlıkların tanzim ve imarı· 

na sarfolunacaktır. Bu arada me • 

zarhklarda dökillen taşlar toplattı • 
rılacak, bütün mezarlıklar iyi bir şek· 
le sokulacak, bugünkü perişanlıktan 
kurtarılacaktır. 

Koyu sis 
dün sabah 

çözüldü 

Karaya Düşen Basra 
Vapuru Kurtarlldı 

.., • ......... ••f!:1 • •• -cvn 

rak bütün limanı kaplıyan sis dün sa· 

baha kadar devam etmiş ve sabahle

yin Boğazdan ve limandan dağıl· 

mıştır. Dün bütün vapurlar seferle

rini muntazam yapmışlar ve sis yü• 

.ıünden limana giremiyen birçok yol· 

cu vapurları da dün gelmişlerdir. 

Yaşlı kadın: 
l d . l' -· · lan bu mmtakada 12 metre crın ıgın-

Evvelki günkü sis esnasında Hey

beliada önünde karaya oturan Akay 

idaresinin Basra vapuru dün sabah i· 

darenin Pendik vapuru tarafından çe

kilerek kurtarılmıştır. Basra vapu· 

ru kumluğa oturduğu için hasara uğ• 

ramamıştır. 

_ ~yi anıma evladını! Hep bu 

mu söyliyecek? 

U lenıa sesi: 
_ Oaiııiz de birkaç söz demek 

isterim. Nisa taifesinin mi, yoksa 
zükür zümresinin ıni cemal itiba

rile daha ahsan olduğunu sual bu 
yuruyorsunuz. lbııi Haldun d~r ki .. 

Kantarcı: t 

de bir boşluğa tesadüf ederek sür'at

le «8-mura saplanmıştır. Fakat amele 

1 

tebk da~randığmdan bir kazaya mey- =--=-========ı========-
dan verılmemiştir. ._ .._. n n n ~....._.... 

Gazi köprüsünün inşaatı 939 sene- BiRKAÇ 
SATIRLA 

_ Hocam kötü laf ediyorsun. 
- Sen sus. Havas sözünü avam 

ve havanı tefehhüm edemez. Valiliklere 
Meb'uslar 
Geliyor 

1 l(ıyafet 

si sonuna kadar bitirilmiş olacaktır. 

Bundan sonra köprünün üzerinden 

geçecek olan yeni tramvay hattının 

in~aatına stra gelecektir. Bu hat, Be

yoğlu ile lstanbulu, Karaköy köprü

sünden sonra, ikinci bir şebeke ile 

bağlıyacaktır. Hattın güzergahı Şeh

zadebaşından Yenikapıya doğru gi -

den Gazi bulvarının olması evvelce 

düşünülmüştür. Fakat şehrin umumi 

planı çıkmadığından hakiki güzergah 

henüz kat'i olarak tesbit edilmiş de

ğildir. Bu itibarla şimdilik istimlak 
muamelesine de girişilememcktedir. 

Bir müddefrnberi ~ehrimlzde 
nüfus işlerile meşgul lmlwıan 

nüfus umum miidürü l\lulıtar bugÜD 
Ankaraya dönecektir. 

Ateşli genç: 

- Bir vatandaşa hakaret edili
yor. Nasıl tahammül ediyorsunuz? 

Kantarcı: 

- Kime hakaret ettiler. Delikan 
lı? 

Felek - Hatibin söıiinü kesme 
yiııiz. Münhal bulunan Çanakkale, Trab. 

ülerııa: zon ve Maral} valilıklerine bazı meb-

- Affedersiniz. Daiııiz hatip de usların tayin edilmeleri kuvvetli bir 
ğilinı; kürsü şeyhiyinı. ihtimal dahilinde görülmektedir. öğ. 

Yaşlı kadın: renildiğine göre, bu valiliklere fırka 
- Oh evladını. Sana bir şey SO· reislik.lerinde bulunmuş olan tecrübe

racağıın. Ramazanda kazaya kal - li meb'uslar tayin edilecektir. 
nıış orucum var. Tövbelerden ev- ~~-'!!"'--~~~----~~~!!'-"'-~~ 
vel nıi tutayım, sonra ını? 

Kısık sesli kaptan: 
- Sen çeneni tut ta üst tarafı .. 

Felek - Efendim! Vakit geçti. 
Biz hala erkek mi güzel. yoksa ka 
dın mı mevzuunu bir sonuça ba.ğ
lıyıı.madık. Ne dersiniz! 

Kısık sesli kaptan: 
- Telaş buyurmayın. Bunu hal 

için bir bana bakın, bir de şu bi -
zinı nıadamaya ... Herhalde mese
leyi bir sonuçl\ bağlarsınız. Ba21ı

yamazsanız ben bağlarım. 

Ateşli genç: 
- Ben sizin bu halinize aila -

rım. Kahrımdan bağrımı daflarım. 
Şisman avukft.t: 

- O bir eski şarkıdır. Delikanlı. 
Hicazdan mıdır, hicazkardan nıı? 

Sesler: 
- Kadın mı iÜzel, erkek mi? 
Kaptan: · 

- Bir horoza bak, bir tavuğa 
. Ya~lı kadın: 
- Bir kısrağa bakınız, bir de 

çöpçii beygirine .. 
Kahkahalar .. 
- Kadın güzeldir. 
- Erkek daha güzeldir. 
- Erkek .. Kadın, kadın, erkek .. 
Felek içinden çıkaınıyacağı bu 

mevzt.ıu ortaya attığından dolayı 

nadim olarak sııllondan kaçar. 
R. FELEK 

Müsabakası 
Yapıldı 

Moda Deniz Kltibü, her sene oldu

ğu gibi, bu sene de bir balo tertip et

ti. Evvelki akşam klüpte verilen bu 
baloda Kadıköyünden, lstanbuldan 

birçok güzide davetliler bulundu. Ba-

lo, çok parlak oldu. Sabaha kadar 

samimi bir neşe içinde devam eden 

baloda, Bay Omerin eşiyle kral kıya

fetine giren bir Ingili.ı', kıyafet mü
sabakası birinciliğini aldılar ve tak
dir edilerek çok alkışlandılar. 

Şehir Mecliıinde Yeni Azalar 
Şehir Meclisinde açılan iki azalığa 

bunların yedekleri davet edilmiştfr. 
Boşalan yerlere Beyoğlu kazası i

çin General Fuat; Sarıyer kazası i
çin de Bay Ali geçeceklerdir. 

• 
M iitekait, eytam '\'e eramilin U9 

ayhklannın tevzline 8 MarttaD 
itibaren başlanacaktır. 

• 
S

ıhhat Vekaleti lufzıs!4ıhha u. 
mum müdürii A~mı, bir ka~ 

gün daha şehrimizde kalacak ve ç.öp 
i~inl tetkik edecc•ktir. 

• 
E mnlyet ikinci şube cinayet nıa· 

8861 merkt"Z memuru Mehmet 
Fatih merkez memurluğuna, Fatih 
merkez memuru Ali t~minönü merkez 
memurluğuna ta~in etlllmiş1erdir. 

Bir Çocuk Arkada~ını 

Tehlikeli Surette 
Yaralcdı 

Bugünkü Hava: DEGIŞlK 

Beykozda Kavakderede oturan 14 

yaşında Muhittin ile 11 yaşında Ham 

za kavga etmişler, Muhiddin oüyük 

bır t~la Hamzayı çok tehlikeli §e -

Bugün hava, sureti umumiyede bulutlu 
görülecektir. Rüxıar, cenuptan orta kuvvet· 
te esecek, Orta Anadolu kısmen yağışlı, 
ıark mmtakası kapalı geçecektir. Karade· 
niz sahil mıntakası sakindir. 

Dünkü Hava 

3 Uncü ay Gün:31 Kasım:114 
1355 Hicri 1353 Rumi 
Zilhicce: 17 16 Şubat 
Güneş: 6.35 - Oğle: 12,26 
!kindi: 15.34 - Akşam: 18 
Yatsı: 19,29 - ImsAk: 4,46 

kilde yaralamıştır. 
yapmaktadır. 

Dün, barometre 759 milimetre, hararet 
Polis, tahkikat en çok 12. en az 3 derece olarak kaydedıl

miştir. RuxgAr, cenup istikametınden saat· 
te 10 kile-metre sıir'atlP esmistir. Hava kıs- men bulutlu ıeçmittir. 
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ispanyada hükQmet 
kuvvetleri yeni bir 
taarruz hazırhyor 

lsoanyol Limanlarının kontrol 
hareketi başlamak üzere 

h LondTa, 28 (TAN) - Madritten bildirildiğine göre, bütün cep-
. elerde hissedilir derecede sükfın vardır. Ancak, Gizion cephe

lı.nde, hükfunet kuvvetleri Ovicdo etrafındaki kıskacı sıkıştırmak
tadırlar. Bu cephede bütün köyler hükfım.etçilerin eline geçmiş 
\'e tahkim olunmuştur. 

Siyaset alemi 
--.... 1 Santander ahalisi yiyecek yüzün. 

den kıtlık çekiyor. Bu şehrin bütün 
mahsulü, cepheye gönderilmektedir. 
Evvelki gün Asturi cephesinden gelen 
Uç tren dolusu yaralı bu kıtlığın şid· 
detini artırmıştır. Valansiya beledi· 
ye reisi, hükumetçi şehir belediyele. 
rine müracaat edecek ne kadar mülte
ci kabul edilebileceğini sormuştur. 
300 bin kişilik Valansiyada 800 bin 
kişi toplanmıştır. 

Silah Yarışı 

Beynelmilel 
ve 

Ticaret 
D ünkü telgraflar Amerika Cüın. 

k hurreisi Mister Ruzveltin va-

•
ıt 5'eçirmeden silahları azaltmak, 
lllh'' u korumak ve arsıulusal ticareti 
~~tılandırmak işlerile meşgul olacak 
bır konferans toplayacağını ha-
er veriyorlar. Mister Ruzvelt, 

l"lıilletler arasındaki silah ya
~~•nuı vereceği neticeleri iÖZÖ· 

Unde tutarak bu teşebbüse gırış. 
~ekte, ve silft.h yarışını keserek mil-
9tler arasında ticaret mücadelelerini 
~~lllandırarak umumi refahın sağlam 
ır esasa istinadını istemektedir. 

f· Oeçen hafta içinde Amerikanın se· 
iti de bu yolda beyanatta bulunmuş 

~.e sılah yarışını keserek beynelmilel 
ıcareti hızlandırmak için ancak bir 

Çare bulunduğunu, onun da milletler 
:rasındaki siyasi anlaşamamazlıkları 
ertaraf etmek olduğunu anlatmıştı. 

b A.~erlka ricali tarafından söylenen 
u sozlerin benzerini lngiliz ricalin. 

~!~ ~b~~.~~Cfıu 1~a1 ~:~~'" h~!~~._,iJi~~~ 
danı_ Sir Samuel Hor, bir nutkunda 

1.~vrı~izin en büyük ve en esaslı va
bı elerınden biri beynelmilel ticaretin 
9Ytıelnıilel ticaret m!nialarını al. 

Çıtltnıak olmalıdır. Sulh davasına hiz
~e~ etmek istiyenlerin hepsi de bu 
azıfeyi cesaret ve gayret ile ifa et

l"lı~li ve bu davayı gütmelidirler,, de. 
trıışti. 

lngiltere Maliye Nazırı ise daha 
evveı şu sözleri söylemişti: 

"A. vrupanın karşılaştığı zorluklara 
:Orl~klar katan ticaret ve mübadele 

1 ~hdıdatını kaldırmak i~in, durmadan 
erıenıek lazımdır.,, 

d Oerek Amerika, gerek lngiltere 
b evıet adamları tarafından söylenen 
bu sözler, ve konan teşhislerin isa-

e.tt, şüphe götürmez. Fakat bugün· 
~ll •eraitin devamı takdirinde sil!h 
rıa.rışının mesnedi olan emniyetsizlik 
~ anıaşama.mazlığın alabildiğine sU. 

tllp gideceği, ve bunun neticesi ola
rak her milletin kendi yağı ile kav· 
ruıhlak siyasetine daha sıkı bir sa. 
:.akatıe sarılması yüzünden dünya 
ıcaretinin kat'i sadenıelere uğraya

Ca.ğı muhakkaktır. 
Bu felA.ketli yoldan onun için ya

~'.1acak iş, Amerika CUmhurreisinin 
"i.SşUndüğünU tatbik etmek ve her. 
hyderı evvel silah yarışını icap etti
~eıı sebepleri kaldırmaktır. Bu sebep
erı kaldırmak mUmkUn olursa, işin 
t~risi kendiliğinden hlsıl olur ve 
~ılletıer büyük tehlikelerden kurtu. 
dlırlar. Yoksa bu sebepler kaldırı lma· 
~ 1kça, herhangi bir te~ebbUsün mu
I ~ff ak olmasına veya müsbet netice. 
er vermesine imk!n kalmaz. 
~ . 

Omer Rıza DOGRUL 

-......,..._lela..,:::aı:::::=-:=-------------
~nkarada Kurulacak 
Stüdyo Binalarının 

Proiesi Tetkik Ediliyor 
~llka.ra, 28 (Tan Muhabirinden)
nn1_.8.rada Hava Kurumunun arkasın 
-.ıd boş arsaya kurulacak olan stUd
l'o ibiııalan projesini imar müdürlüğü 
~k etmektedir. Bina, Uç kısımdan 
@a~etU:· Büyük salOJllll 80 kişilik bir 
llişt·at.1tar heyetini alacak kadar ge. 
iti} ır. Ethnesutta kurulacak olan 60 

laı:atıık 'llzun ve 20 kilovatlık kısa 
~ Y~la:nn inşasına mUracaatlar 
'- teklifler devam etmektedir. Nett-

"-rt •Y!!mı !çtnde belli olacaktır. 

Hükumet yeni te~ki/ôf yapıyor 
Hükumet kıtalarından daha fazla 

randıman alabilmek için Başkuman
danlıkta yeniden bir teşkilat vücude 
getirilmiştir. Hükumet topçusu, bu 
gün büyük bir faaliyet göstermiş. ba. 
taryalar Oviedo şehrindeki mühim 
hedefleri dövmüşlerdir. Eskampero 
cephesinde hükumetçiler, asilerin 
müstahkem mevkilerine taarruza ha· 
zırlanıyorlar. Asi kuvvetler büyük 
bir mukavemet göstermektedirler. 

Gijondan bildirildiğine göre, asiler, 
diğer mıntaka.larda ricat hatlarını 

tahkimle meşguldürler. 

Kont rol baıltyor 
İngiliz parlamentosu, İngiliz harp 

gemilerinin 6 marttan itibaren kon. 
trole başlayabilmeleri için lazım ge
len tedbirleri alacaktır. İspanyaya gi
den İngiliz harp gemileri, tesbit edi. 
len limanlara 1*,ı:ayacak ve oralardan 
ISpany& ıçın ~ apurıara. yuıuenecek 

mallan kontrol edecek olan müşa -
bitleri alacaklardır. 

FRANKO YENI.LIRSE 
Moskova, 28 (A.A.) - Izvestia ga

zetesi ademi müdahale anlaşmaşmdan 
bahsederek: 

"- Frankonun yeni bir hezimeti, 
son kararlar için tehlikeli olabilir." 

Gazete, bu takdirde Frankonun mu
avenete mazhar olabileceğini yazı· 

yor. 

Kudüse giden 
Hicazlılar idam 
edilecekler 
Londra, 28 (A.A.) - Kral Ibnis

süud Kudüse giden tebea.st hakkında 
idam oezası derpiş eden bir kanun 
neşretmiş ve kanşıkhklara iştirak et. 
mek üzere Kudüse gidecek gönüllüle
rin tevkifi için hudut muhafızlarına 
emir vermiştir. 

KÜÇÜK HARiCi 
HABERLER 

Şimdiye kadar askerli· 
ğini yapnııyan 1924 _ 

1935 doğumlu Yunanlılar si· 
IAh altına çağrılmıştı r. 

* F ransada., nehirlerde u. 
mumi taşmanın daha 

f azla yükselmiyece2i tahmin 
edili yor. 

• 
K ahi reden hareketinden 

sonra kendisinden ha 
ber alınamıyan Levelin tay. 
yaresi, bir sakatlık yüzünden 
Libya çölünde yere inmiştir. 

* M areşal Graziani, bomba 
parçaları ciğerlerine 

saplandığı için zatürreeden 
muzt ariptir. Vaziyeti en dişe 

i le takip ediliyor. 

* •• ngiliz Kral ın ın t aç giy 
me merasiminde Ne-

güsün şimdi Kudüste bulunan 
oğl u bulunacaktı r. 

TAN 
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On derin 
Odanın 

Doğduğu 

ilhamları 
"Hikayesini Atatürkün Kendi A9zından 

Dinlediğim Bütün Bir Varhk 
Gözlerimde Canlandı .. .. 

O tuz saatlik 
İzm it toplantı

s ı n ın bir hatıras ı 

A laca karanlık içinden 
bir ses aksetti: 

- Burası Ata türkün doğ
duğu odadır. 

..... ___...._ ................................ . 
YAZAN : 

AHMET EMiN 
YALMAN . ··-···-· .. -·-··-............................. ..... 

Konu komşudan dört kü
çük el lambası getinnişler. Ta
rihi odayı iyice görebilmemiz 
için ışık temin etmeğe uğraşı
yorlar. Seianiğin azgın V ardar 
rüzgarı, açık kapılardan, pen. 
ecre kenarlarından içeri do. 
larak bu zayıf ışıklarla çar
pışıyor. 

Dramada ~u kalaba!tk küfle Türk he yel ini gefirecelc freni bekliyor 

.Maddi göz, bu yan karanlık 
içinde dört çıplak duvar ve tam bir 
boşluk görüyor. Fakat tarihin en 
·büyük dehalarından birinin doğdu
ğu yeri görmek ve duymak için 
göze ve ışığa hiç ihtiyaç yok. Ha. 
<liselerin tarihi manasını anlayan 
ve ölçen her vatandaş ve her insan, 
bu görüş ve duygu kudretini ta -
marn.ile kendi ruhunda bulabilir. 

F rankfurtta Goethe'nin doğ. 
duğu evi, Mount Vcrnon'· 

da Vaşingtonun yaşadığı muhiti 
t;uı uuuı, .t:Sın dehasının ışıklarile 

kendi zamanından çok ilerilerini 
nurlandıran, diğeri Amerikan mil. 
!etini kuran iki bliyük adamın ha
yatına ait her şey bu evlerde top. 
lanmış, canlandırılmıştı. İnsan, i
ki dil.hinin hayatına ve muhitine 
yaklaşmak ve sokulmak için bura.. 
!arda birçok maddi yardımcılar bu
labiliyordu. 

Belki de Atatürkün doğduğu ev 
de bir mliddet sonra böyle bir hale 
gelecek, Önderin hayatına ait bir 
müze olacak. 

Fakat ben kendi hesabıma rüz
garlı bir akşam, alaca karanlık i. 
çinde gördüğüm çıplak dekoru ter
cih edeceğim ve bunun hatırasını 
saklayacağım. Bu boş odanın man. 
zarasında, her maddi hatıradan da
ha canlandırıcı, daha uyandırıcı 

bir sihirli kudret var. 

T abiat,_ bu basit odada doğan 
çocugu, neden müstesna 

işler görebilecek bir insan diye 
seçmiş, ayırmı.ştır? :Muhitin umu. 
mi tiplerinden ayn ve yüksek bir 
şahsiyeti yaratmak için hangi ta· 
bii amiller, unsurlar tesadlifler bir 
araya toplanmıştır. ilim böyle 
bir meseleye hüküm vermekten a
cizdir. Dehayı ölçmek için bütün 
insan ölçüleri daima noksan gel· 
ıniştir. 

Çok şefkatli, çok uyanık bir 
Türk annesi, bu odada doğan deha 
üzerine kanatlarım açmıştır. Türk· 
lüğe kurtarıcı bir Önder verdikten 
sonra pek erken dünyadan çekilen 
babanın yerini yüksek ruhlu, an
layışlı bir öveybaba almıştır. Ata· 
türk sevgi ve şefkat dolu bir mu
hitte büyümüştür. 

H ayatrmda çok şerefli bir ha· 
tıra var: Birkaç gün evvel 

Selanikte gördüğüm odada doğan 
varlığın en küçükten başlaynn ve 
büyük eserin kurulduğu günlere 
kadar varan hikayesini Atatürkün 

ağzından ilk defa olarak dinlemek 

ve memlekete ve dünyaya bildir· 
mek şerefi benimdir. 

Atatürkün doğduğu evi ziyaret 
ederken bunu iftiharla hatırladım: 

1920 de Maltaya giderken mem
leketi ümitsiz bir halde bırakmış
tmı. O dakikalarda iş ba.şını işgal 

Afafürkün Selônikfe doğduğu kutlu 
ev 

edenlerin, yurdu kendi ellerile ce-
18.tlarma teslim etmekten başka e
melleri yoktu. 

İki sene sonra Ankaraya gitti
ğim zaman kendimi birden bire u. 
mulmaz, beklenmez bir valık ale
mi içinde buldum. Herkesin göre. 
mediklerini gören bir deha karan
lıkları aydınlatıyor, kurtulmak, 
yükselmek için gidilecek yolları bil. 
gi ile, cesaretle gösteriyordu. )lem
lekctin yaşamak azmi canlanmış, 
Tilrk varlık kudretinin manasını 
dünyaya tanıta<'Jl.k hıu:ırhklar ya
pılmıştı. 

A merikan edibi Vashington 
İrviııg, Rip van Yinele ef sa

n esi yaratmıştır.Amerikanın Ingiliz 
işgali zamanında bir mağarada u
zun bir uykuya dalan, 30 sene son. 
ra kendini mtistakil bir Amerika 
içinde bulan bir insan .. Ben de ken
dimi Malta döntişü Ankarada bir 
Rip van Vincle vaziyetinde bul -
mu~tum. Şu farkla ki, Ripin ara
daki farkı görmesi için otuz sene 
uyuması lfızım gelmişti. Bizde 
ayni mucize iki senede tamam oL 
muştu. 

1922 de Ankaraya gidince bu 
mucizeyi yapan milli kurtarıcının 
hayatını öğrenmeği ve okuyucula
ra bildirmeği· en kıymetli bir gaze. 
tecilik vazifesi addettim. Atatür
kün ağzından bütün hayatını ilk 
defa olarak dinlemek ve yazmak, 
gazetecilik hayatımın her zaman en 
büyük hatırası kalacaktır. 

A tatürkün doğduğu evde, !ken
di ağzından dinlediğim he

yecan dolu hikaye gözümün önün
de canlandı. 

·o devirde yaşayan bir küçük yav 
ru için vaka dolu bir hayattan 
sonra askeri rüştiyesindeki tahsil 
seneleri.. Orada yırtıcı bir kuşa 
benziyen sert bir riyaziye hocası 
var: Yüzbaşı Mustafa Efendi.. Fa. 
kat hakikatte çok değerli. çok dü
rüst, altın kalpli bir insan ... 

Önderin müstesna meziyet ve 
istidatlarını herkesten evvel görüp 

anlamak şerefi onundur. 
Küçük Mustafanın gösterdi

ği fevkalade uyanıklık ve memle
ket alakası, hassas hocayı derin bir 
tesir altında bırakıyor, bu takdiri. 
ni kendisine {Kemal) lakabını ver
mek ve ismini (Mustafa Kemal) 
~ekline koymakla gösteriyor. 

Yüzba.şı Mustafa Efendi bu lL 
kapla ne kasdebnişti? Talebesin
de hayretle gördüğü kemalin yük. 
sekliğini mi üade etmek istemış
ti? Yoksa o zamanki karanlıklar 
içinde vatanını seven her Türkün 
kalbinde bir meşale gibi parhyan 
Namık Kemalin ismini müstakbel 
vatan kurtarıcısına lô.kap diye ver. 
meği mi düşünmüştü? 

Aradan uzun seneler geçme
sine rağmen Atatürktin as. 

keri rüştiycsindeki bütün hocaları 
kendisini hatırlar. 

Süleyman Paşanın çok derin bir 
terbiyeci olduğuna canlı bir şahit 
olan askeri rliştiyelerinde müzake· 
re saatlerinin, ders saatleri kadar 
ehemmiyeti vardı. :Müzakere saaL 
lerinde Mustafa Kemal, bir mü
zakereci sıfatile daima kendini gös. 
terir, arkadaşlarının zihnindeki 
her tereddüdü halleder, ders mli
naka.-;;alarmı herkes için bir zevk 
haline koyardı. 

Bundan sonra baştan başa mü. 
cadelelerle dolu bir tahsil hayatı, 
orduda daima ilk safta, daima va
kalar arasında geçen olgun bir 
varlık ... Bütün bu canlı, coşkun 
ruha rağmen c:;ıkı bir askP..ri disip. 
lin ... 

A tatürkün doğduğu evi ziya
ret etmenin bende canlan. 

dırdığı en mühim hatıra, hilafetin 
ilgasından evvelki lzmit toplantısı· 

dır. Burada inkılapçı bir dehanın 
öyle eserlerini gördüm ki, tarihte 
bunun başka bir örneğini ne bul
mak, ne de tasavvur etmek mtim. 
kündür. 

lstanbulun bütün gazetecileri 
mühim bir konuşma için lzmite 
çagrılmıştı. O zaman memlekette 
bir hilafet müessesesi vardı . .Asır
larca Türk varlığını sukuttan su. 
kuta sürükliyen, ölümle karşılaş
tıran hanedan, Türk mukadderatı 
çerçevesinden uzaklaştırılmıştı. :F'a. 
kat ileri hareketin bir engeli, bir 
tefrika ve fesat kaynağı halinde 
memlekette ya.şıyor ve rükünle -
rinden biri halife sıfatını taşıyor. 
du. 

B ugUn bir tek Türk vatan
daşı yoktur ki, hilafet namı 

altında bir müessesenin ikilik ya. 
ratacağını, Türkiyc)i devamlı bir 
inkılaptan mahrum bırakacağını 
ve ecnebi müdahalelerine bir 

mecra olacağını takdir etmesin. 
lnanılmaz bir şeydir, fakat doğ

rudur: Yalnız 14 sene evvel bütün 
Türkiyede Atatürkten başka bir tek 
fert yoktu ki, hilafetin kalkması 
gibi bir meselenin yapılacağını de· 
ğil, düşünülebileceğini hatıra ge. 
tirsin. 

Hiç şUphesiz bu gayri tabiiliğin 

(Arkası Sa 10 SU 6 da} 
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Dertleşelim! 
Dün fren.klerin Bon cnuseur dedik. 

Jeri 'e bizim hoş oh bet adım 'erdi
ğimiz bir do tumla görüj>üyordum. 
Lakırdı onun ''e benim midelerimiz. 
den \'e karaciğerlerinıizclen ettiğimiz 

ika~ etlere intikal ederken dostum 
bana lngUtere Kralı müteveffa Ye
dinci Ed\'ardn mu~ eret hocasının 
,·erdij;i dört ruısilıati söJ looi. Bu na. 
sihatleri her ne kadnr kral olmıya

ca.ksanız da yalnız i inize 3ıırar eli~ e 
J'azIJOrum. 

1 - Ne caheletinizle, ne büyük 
\'ukufunuzla ka~ınızdakinin seviye • 
inden ayn c\·iyede görünme~iniz ! 

2 - Ne çok titiz. ne ~ok pis kılığı
nızla dikkati <',clbetıneyiniz. 

3 - :Elinizi cebinize koy:ınaymız. 
4 - Kn~ınızdakine elemli şeyler. 

den, derdiniz, hru,tnlı~ınız<lan \'C sı

kmtılnnn1,dan hahsetnıe~;niz. 

nu dört nasihatin ilk Uçiinii ım ı 

gelince J.uııanmak ii1..ere ö~ le rnfa 
koyalrm da <lördüııcü ünü birlikte 
nıütnlea edelim. 

Ne knılar doğru hir öl:oiit değil mi~ •• 
Nere)·e ~it ek, ned n balı etsek 

karşımızdakiler nıutlalm bir yolunu 
bulup ya hastalıJ."tan, ~·a ölümden, 
ya züğürtfükten, ya b.lerin bozu'Jdu
ğundnn, hiç olmazsa gripten, baş ağ. 
nı;;mdan hahsf'der. O bnhsetmese 
biz behemehal, ister i temez n gnr:p 
bir itiyatla o \'adiye ineri7~ 

\'ine hoo;; ohpet dostumun işaret 

etti~i ~ihi hu, maalesef ırf bize maJı. 
~us denecek 4\n<lnr içimize yerleşmiş 
bir hu~ llnr. Nitekim: Biribiriınize: 

- Adam, gel de biraz dertleşelim! 
deriz. 

Halbuki bu dertleşmclk mastan 
Fran ızcada, İngilizcede :roktur. Biz.. 
del e {Dcr<lini l!IÖ) lemiycn derman 
bulamaz) (I>ert orta~ı) gibi sözlerle 
daima elemimizi bn.:;Jmsmn da ı:e

çinniye çalı-:mak hlr nevi tatmindir,, 
teskiııdir~ 

Tramvayda, \1Lpurdn, yolda blribl. 
rile ~örü enlere dilckat ediniz. YUz
de doksnnmm C:<'.hresi tntsrt şe~·ler 

anlattığı Yeya dinlediğini nnlntncak 
kadar ahustur ... 

Denli. riiı,irt, Jınstalı1\lı \ demli 
adam diinyannı ha~ka )·erinde yok 
mudur?. Neden onlar mut1nsıl bun. 
dan hah etme7Jer. 

Vaktiyle bizde tevekkül denilen bir 
ı;;ey \'ardı ki ferdin h1)·attan müm
kün mertebe az ı:;ika~ <'f.çi olmasını 

temin eden hlr fel efe idi. O kalktı. 
Yerine 1rnrakterleri kntıla">tıraeak, 

harntm sertliklerine ~öğib p;ennenin 
)'Cj:iioe yolu nese ve ta n~ızlık oldu. 
ğuna ferdi knndırncak bir 'kı!nn.at ta 
;\"erl~emedi. Onun için heo dertleşi

)·onız .. 
Halbuki: 

Elemi kendine zevketmedir 8.lcmde 
hUner 

Gamü şadi.i Felek böyle gelir, böyle 
gider 

8. FELEK 

HOLANDA DA 
SILAHLANIYOR 

Amsterdam, 28 (A.A.) - Mebusaıı 

Meclisi bugün milli mlidafaa bütçesi
ni sosyalistlerin muhalefetine karşı 

ekseriyetle kabul etmiştir. 
Başbakan Kolijn izahat vererek 

1~36-37 senesinde 935-36 senesine 
nisbetle milli müdafaa için 89 milyon 
gulden fazla sarfcdilmiş olduğun1' 

ihtiyatsız bulunulursa Fransız tahki
matının Hollandayı bir harbe ı:iirfik .. 
lemesi muhtemel bulunduğunu söyle
miştir. 

Hitlerin Resmi 
Hadise Çıkardı 

Paris, 28 (Radyo) - Sar mınta
kasmda Frankenholz'da, Hitlcrin res
minin mekteplerde Isa resimlerinin 
yerine korunak istenmesi yüzünden 
kargaşalıklar çıkmışur. Talebe veli
leri mekteplere karşı grev yaptıklan 
için mahkemeye verilmişlerdır. 

Pol:tis H s 
Atina, 28 (Hususi) - Yunanista

nm Pnris Elçisi Politis tutulduğu 

gribin ihtilii.tmdan bir aydanberi has
ta yatmaktadır. 

Bulgaristan Beden Terbiyesi 
Mütehassısı Getirtiyor 

Sofya, 28 (TAN) - Bulgarlstan
da beden terbiyesinin uılahı için AI. 
man spor mütehassıs Dr. Karl Dim 
Bulgaristana davet edilccetrtir. 
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T A N 
Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 
1' Ahm'* illıin YALMAN 

ki#\N'rn hedefi: Haberde; f; 
s rıtde, her şeyde temiz, dü 
er ... ,t s . • ı k k .. 

R'a ' amımı oıma , arım 
~ olmıya çalışmaktır. 

~~ MESELELERi! 

ngıhz hamlesi 
İrıg·Iiz den 1 İmpnrarorhığunun taliin-

Soıı' bir defa ela, on dokuzuncu asrın 
f!()U larrna do i'rru, Boer luırbinde şüphe 

e ~tir. Bir sömürge davasının bu 
la ha fedakfi.rlığn mal olacağını a.s
&ın tira getirmiycn İngilizler o.ra
llıı da dahi yeise dü!jenler az de~lcli. 
)'as acı ~ecrUbcyl, büyük ve milli mik

rto ttt~ b~ kun•etlenme hamlesi takip 
• İıtgu· Cıhan hnrlJi başlangıcmdaki 

tidir ~ nınmeti, L5te bu hamlenin ese-

llht ~izi r milli mUdafaa ku\"\"etlerl
l'llbnt lın;ı•ara.forluk politika-.ını yti
te Ye, hatta İngiliz teahhütleTini 

~ 'ttrrfııe gettnniye elverişli olmadı,:rıru 
dt 'arı.~PYa hadi esinde anladılar. Harp 

fıa"'llSnun ban~ı nikbinliği, ynlnrz 
lQ "rı lra.d ini değil, darp \"ru rtalnn
~a za~,flatmıştı. Anupacla yeni 
tıı.· a rejimleri, ,·alnız l\lilletler Ce
~tl barışçılıiı ve HH8 zaferi ni • 

aleyhine fikir bo~u, rnası ynp
~la katmıyor, büt iin harı> teşldlat 
~ ku\"\·etıerlni de tazeliyordu. İngil-
1 re başta olmak üzere dünya dev
ı:~eri ~ eriyetinin nz.'\ olduı";;'ll l\lil-
1\. ler Cemi~·eti t;zak Şarlda, Cenup 
~ tikıu mda ,.e Afrikada üstüste 

~lfıbi~·etıe-re uğramı. tir. 
~ ~e Yupmak lazımdır? Cenevre~·i 

\"\·etlendirmek! Fakat bu, sadece 
~\ t hükümlerini ,·uzuhlanclınnakla 
·e. e 1 la azalann mesııliyetlerinl daha l" . 
d 1 sarnhat1l"lldinuc1de ~erçelenir iş 
eğildi. l\liltotler Cemlvetinhı ,·erdiği 

''aı' ~ ı• bıı lf{'leri yapmak, yahut menfaati 
~Vazifelerin ynınlmnsmı t~vik et

k olanlann ayn ayn km"\·etlen
~0" .• t u· • .,nn.ı.' ~-dı :..unl~'.~tinclen 

an, Vera karşı im~ anınma.K ikn~·-
e ~. ile harp tehlikesi ihtimallerini 

t :da.tırmaı, için honmn t:niz ve -
~ttl~ nasıı, mii. te~k l>ir emniyet 

\'asının kahrama.111 olnhilirler? 
t lf er tarafta ban ve sül•fın, lngil-
tre ı- - 1 . .. h • il) • 11Parntorhıgıınno nç şup esız 

6al'~faathıe<lir. İnı:;ilterede hiç olmaz
tı hu nesiller veni fetihlerde bulun
tı 'lal( değtı, huı:\inkil ni7.n.mm devamı-
1"1. lsttrorlar.Ameriknnm ic.'lt ettiği1'1il 
111 ler Cemiyetinin, l>ir İngiliz realite. 
ta hnline ~<'liı;;inin ebehi budur. Bir
li k davnlann l\lilletJer Cemiyeti Ya. 
ltı~ı Ue müdafaası, 1ngi1terenin 
~1 menfaatine uygun ~eldiği "n
lca • insani oln~ı.k gibi bir imtiyaz ela 

tanıvor 
~ 4te. ln~nteren1n '.\·<'nl kunetlen
t hamlesi bu artlar içinde lr.ıı-lı
~: 400 mil~·on ln~illz Ilra'ık lstik-

i• tıl ~a içinde olmnk lir.ere İn~lltcre
"-rı onUınuzdekl beş senetle milli mü-
'<llf1ııft l l rf-..1 - . 1. -tı ._ ç n sa t:ıuecegı ııarnnın ycı ... u-
~ J'edl buçuk milyar Tiirk lirasm
h fll.l]a tutu~ or! Temos hrnzetPSi 
..._11 sllfılılanmava müthiş sıfatı ver-
"ll'k . 

l' '1e ha'klıdır. 
hatn l"aıı ızlar, 1n~lliz kuwetlenme 
da 1 inin bn.c;hr.a ebeplcri arasın
b h l\lınan silahlanması ''e Ren i. ~a
l~ ftdı elrrini sayıyorlar. Almanlar. 
t(l ~'a~ı, İtalyanlar ise Almnnyanm 
1 l\'\U~e istemesini \'e cliğ "r t "h 1 it. 

lin· tll '. sebep gösteriyorlar. Jlakiknt. 
~hı tmparot.orluğu menfant'ernin 
~dafaası oldnt:una ş\i]lhe ~·oldur: 
l'e nız kun•etlrnmcst. bu menfaatle ... 
lıl· 'll~·~ın ~ele,n her şeyin lehim'. ve 
%-~ selmlyen her eyin aleyhine-

~ Falih Rıfkı ATAY 

~~-;ı=f =V=ek=i=li=l=zm=ir=e 
ıı G~djyor 

Sarrrnir, 28 (TAN)- Maarif Vekili 
b'ıi~ et A.rıkanın pek yakında şehri. 

t· gelme.si beklenilmektedir. 
t\ıtııae ve orta mekteplerde sınıf mev
eu_be arı 60-70 ve bazı sınıflar da 10 
"e :ı ol~uğu için normal ders verme 
tif;, rna. ım~anları gUçlcşmiştir. Maa
c:at ekılinın bu işle de meşgul ola
llln 

1 
v: gl'lecek yıl vaziyetin ıslah o-

acagı .. ti: um t edilmektedir. 
~r::;i Amerikan kolleji binasında 
arıu acak ahın köy muallim mektebi 
te ?llU7.c!eki d~rs yılı başında faa.liye-

geçecektir. 
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Günün Fıluast: 

Eski Bir Nazırın Siyasf Hatıraları 
Foks J urnal 

Muhalefetin ihtirası 
Sönmek . Bilmiyordu 

Slnemnlann oyundan e'\"'\·eı mu
hakkak dünya Jıamdislerlni , ·eren 
bir gazetesi , ·ar: l"oks Jurnal ... Foks 
Jurnal beynelmilel bir propa~anda 

gazetesidir. Her millet keneli siyasi, 
kültürel i!,'tlmai fruıliyetJerl hakkında 
muayyen bir noh"iai nazarin propa
ganda yapar. 

'Foks Jurnal her memlekette san
sürden geçer, kendi ldeolojilerine, si
yasetlerine uygun olmıyan propagan
dalar ~ıknnldı.ktan sonra gö terlJme
sine izin verilir. 

Tiirkiyet"le hangi lnenınya gider
seniz gidiniz, sansürden geçiyorsa hi· 
le, bu propagandaların memleketimiz 
de nlnblldlbıiııe yürüclü~rünü görilr
!->ilnüz .•• BUha sa Alman propaganda
sı... Fnşist nlaylannın resmi ge~icli. 
ni, Alman kültür faaliyetlerini gör
mekten, Hitlerin, Gi.>r:ingin nutuklan. 
nı dinlemekten i~imiz usan!; geldt 
Almanyanm temerküz knmplanna 
hapsedilen işçileri, memleketten ko
\"Ulan l'ahudilerl, entellektüellere ya.. 
pılnn taz)iklf'fi hu gn:r.de neşretmez, 
çünldi Ahnanya.nın propaganda ga.
zet~id ir. 

Varteke.s şöyle 

Bağtrmzştı : 
"Siz muhaliflerin millet hesabı· 

na hiçbir teşebbüsünüz olma· 
dığı halde iktidar mevkiine CJeÇ· 
mek istiyorsunuz. Buna menfi 

muhalefet derler ... 

M celisi Meb'usanın 3 K~
nunuevvel 1327 tarı

hindeki içtimaında Kanunu E 
sasinin 3 5 inci maddesini tadi
len kaleme alınan madd:eıi ka
nuniye layihası, Vükela heyeti 
huzurile okundu, Sadrazam 
Sait Paşa ayağa kalkarak iza
hat verdi ve layihanın müsta
celiyet kararile ait olduğu en
cümene havalesini teklif ey
ledi, işte bu dakikadan itiba
ren Hürriyet ve İtilaf fırkası 
henüz vücut bulan siyasi t e
şekkülü ile hükumetin bu tek
lifine bütün şiddetile muhale
fet e<leceğini her hali ile gös
tenneğe başladı. 

:ı:ıuauuıcwu llu "~&""""'"'"""'unw a.u .. 

günlerdenbcri dolaşan şayiaların 

şimdi hakiki çıplaklığile böyle kar. 
şılarma dikilmesi ve sadrazamın 
teklifinde mUstaceliyet talebini de 
ileri silrerek böyle kapıya dayan • 
ma.sı, her şeyden ziyade post kor. 
kusile aralarında sıkı bir tesanüt 
vücude getirdi. ve artık bundan 
sonra bu tadil teklifinin müsbet 
bir neticeye varmasına miı.ni ol _ 
mak için haUr ve hayale gelmiyen 
tarizler, hatta tahkirler günlerce 
devam edip durdu. Büyük bir dev. 
letle giriştiğimiz harbin en fena 
günlerine tesadüf eden bu müzake _ 
ratm hatırımdaki bütün safhala. 
rından bahsetmek çok acıdır. 

Y alnız Abdülhamit devrinde, 
Erzunımda iki defa idama 

mahkum olRn ve ~foşrutiyetin ilanı 
iizerine hapisaneden çıkan meb'us 
Vartcl<es kendine mahsus samimi. 
yet ile bu sırada da ibret gözile 
bakılacak neler söyledi: 

"- Efendiler, Sadrazam Sait 
paşa, Meclisin atıl bir surette ça _ 
lıştığını meb'usan azalarının mu. 
harebe zamanında yekdiğerile bo. 
ğuşup uğrnşmakta bulunduğunu , 

milletin faydasını dUşUnmedikleri. 
ni gördü, bunun üzerine Meclisi 
f eshetmeği düşilndü. Mademki hü. 
kiımet, milletin kendi ekseriyetile 
kendi nıımile idare olunuyor , mil. 
lelin reyine yeniden müracaat et. 

Burada Rıza Tevfik Varleke. 
sin sözünü keserek aynen 

şu sözleri söyledi: 
Rıza Tevfik (Edime) - Sonra 

sana anlatırım kulağına söylerim. 
Vartekes devam ediyor: 
"- Bir de efendiler bizim vazi

femiz, milletin taassubunu tahrik 
değil, tahfif etmektir. Bakınız bir 
şehislam için franmason, diğeri 
için dinsiz, feylezof gibi isnadatta 
bulunmak milletin taassubunu tah. 
rik etmekten ba~a neye yarar bu, 
millete bu taas.<1upta ileri git, ben 
senin bu halinden istifade ediyo
rum, demek değil midir? 

Hürriyet ve itilaf fırkası lttihat 
ve Terakki fırkasınrlan ayrıldı. fa
kat teşkilatta, programında mille
tin terakki iktisap edebilmesi. ve 
milletin -.fa.hı_ lr•u•an.ıılrınrun t,owıİ
nİ için ortada bir madde var mı? 

Bu hatıraların sahibinden bir 
bu muhalefettir 

devresinde lstan· 
kasıp kavurduğu CJibi Kur

"işte cümle: 
ki Mütareke 
bulu 

Savaşında 

evlatlarının 

binlerce temiz 
pak kanları· 

tuluş 

Türk 
nın dökülmesine başhca amil 

olmuştur. 

Ittihat ve Terakki yerine geçe
rek milleti idare etmek istiyor. pek 
ala, fakat bunu ne ile istiyor? 

Bir günde teşekktil edip de, bir 
milleti idareye kalkmamalıdır, l tti
hat ve Terakki fırkası üç senelik i
daresiyle iyi ve fena kendini gös
terdi, fakat, muhalefet fırkası bir 
milleti idare ve iktidar mevkiine 
geçmek için hiç olmazsa bir sene 
zarfında programına dahil kanun 
lavihalariyle meclisi işgal ederek 
millete; işte sizin hukukunuzu bu 
yolda müdafaa edeceğiz, diye ken
dini tanıtmalıdır. Halbuki siz diln 
birleştiniz. Millet hesabına bir te· 
şebbüsünüz olmadığı halde b:.ıgün 
de iktidar me\·kiine geçeceğiz diyor 
sunuz. Buna Avrupada, COposition 
negative) menfi muhalefet derler ... 

si onlardan bambaşka idi. kendisini 
iki defa idam cezasına mahküm e
den Erzurum istinaf ceza reisi Ah
met Ziya Bey de ayni tarihte Erzu
rum mebusu sıfatiyle mecliste bu
lunuyordu. V .ı.rtekesin , Ziya Beyle 
şakalaşırken daima hürmet asarı 
gösterdiği g1i7.ilmüzden kaçmazdı. 

Aramızdaki iyi münasebetlere 
binaen bana kalbinin sırlarını dök
miye başladı. Türk milleUne karşı 
diğer arkadaşlarından daha çok ha
yır işler görünen Vartekes, benimle 
görüşürken kürsüdeki şiddet ve 
hararetini hfıla kaybetmemişti. 

Meırufiyef devri sac:l
raıamlanndan • Sait 

Halim Paşa 

B UyUk bir teessürle, meşruti
yetimiz de, meclisi me

busammız da, muhalefeti
miz de dünyanın hiç bir yerine 
benzemiyor, diye bağırıyor, bakın, 
l talyada da sosyalistler vardır ki 
hepsi harp aleyhindedir, fakat dev
letleri harp halinde olduğu için a
ğızlannı bile açmıyorlar. Biz, ltal
yaya nisbctle küçük, vesaiti nok
san bir dc\'let iken, harp toprağı
mızda. bütün t ehlikenin içinde yü
züp dururken bu ''ne Allah belası
nı versin" muhalefettir, diye söy
lenip duruyordu. 

Hacısı , hocası, şeyhi ile, hele 
sonradan iltihak eden münevverle
riyle beraber hürriyet ve itilaf fır
kasından hiç birini Vartekesin bu 
doğru sözleri uyandırnııya kafi gel
memiştir. 

lşte bu muhalefettir ki sonraları 
muhtelif istihaleler geçirdikten son 
ra mütareke devresinde, lstanbulu 
kasıp kavurduğu gibi, birçok aziz 
\"atandaşların Maltada kara günler 
geçirmelerine, Anadoludaki kurtu
luş savaşında da binlerce temiz 
Türk evlatlarının pak kanlarının 
dökülmesine başlıca amil olmuş -
tur. 

Türkiye açık bir kapıdır?.. Her 
propa~da hudut bekçisine bir se. 
lfı.m çakıp kirli çizmelerini halkın b::ır 
şma basarak içeriye girebilir mi? .. Si. 
nemnlan san ürclen ~eçirlyonn;., fa
kat hangi noh1.ni mı.7.nrla? .. Din pro. 
pa~anclası giriyor, San Frruı .. isko 
filmi baştan hal5!1 bir din propaı;:;an

dnsı<lır, San :Frnnsisko harın din .. ız. 
dir, Allah onlardan intikam ahnn~. 

onlan hak )'Ola gPtirmcli için şehri 
bir zelzele ile yerle yeksan etmic;;ttr. 
Daha bunun gibi çok misallr.r bulabi
liriz Sinemaları ansür etnıek, onln
nn propagnnclalanna fılet olmamak 
demektir. Ehli aliıı gelir girer, mUs
teınle'ke yağması ~elir, ew..nlere hak 
,·erecek bir .,ekilde girer, harp pro
pn~nclası ~elir, giren i tismarcı ı:ir
lketlerln J'f'klfımlan gelir, girer, biitiin 
he~'Delmllel iılcmin kapı mdnn s:\iç. 
liil•lc ~ren ı~aşizm pronagnn • 
dnsı ı;:elir, o da ~lrer. Tiirldye 
hPrlıand bir nropac:n.nl"lnya nçık hl'r 
l•aın dC'~il e, Fol<s Jurnal ,.e sinema 
filmleri "uurlu bir sno .. Urclrn. muay. 
, ·en nolrtai nnzarlıırla geçınclifür. 
. ADSIZ 

SARIGÖLLÜLERIN 
iSTEDİKLERi 

Manisa, (TAN) _ Vilayetimizin 
Alaşehir kazasına bağlı Sarıgöl ka
munu ileri gelenlerinden bir heyet; 
buraya gelmiş, valimiz Lütfü Kırdar
la nahiye işleri etrafında temasta bu .. 

lunmuştur. 

Haber aldığıma göre, lç Anadoluyu 
ve bilhassa Ankara ile Konyayı , :Ma
nisa ve Izmire bağlıyan ve harap bir 
halde bulunan Boldan - Sarıgöl yo
lunun tamiri, geçen yıl kaldırılan ya· 
tı ilk okulunun yeniden ihyası, nü
fusunun iki bini tecavüz etmesi üze
rine nahiye merkezinde belediye teş
kilatı yapılması ve bir miktar göçmen 
yerl~tirilmesi hususunda heyetin vu
kubulan ricaları memnuniyetle karşı. 
lanmış ve ilk fırsatta bu işlerin halle
dileceği vadolunmuştur. 

Dört yolda Tayyare Meydanı 
Adana, - · Döı tyolda bir tayyure 

meydanı yapılmasına karar verilmiş 
tir. Bu meydandan ecnebi tayya~ • 
ler de istifade edebilecektir. 

Kandıra Ha kevinde 

meyi tensip etti. Bu, bence, tabii 
bir haktır. Böyle harp zamanında 
mes'uliyet kendi başlarında olduğu 
halde başkaları bırakmıyorlar ki 
çalışsınlar, işte bunun çaresini 35 
inci maddenin tadilinde buldu. Av. 

rupa fikril~ anlaşan, fırka bizde 
yok, yeni bir Hürriyet ve Itilaf 

V artekes'in siyasi bir tahsil 
mahsulü olmaktan ziyade. 

selim bir aktl ve muhakemeden do
ğan bu beyanatı, mecliste bir çok
larını düşündilnniye saik oldu. Hiç 

bir maksat ve gara.zi olmıyan Var
tekes, idealist rut.iyle bu mealde 
daha çok şeyler söyledi, fakat bu 

sözleri asıl, üzerlerine almaları 18.
ZTm gelenlerin yüzleri hiç kızarma

dı. 

l:j, r Yazı t"1 Ü nasebeti le 

Kandıra, (TAN) - Halkevinin a
çılma devrisenevisinde Halkevinde 
toplananlar Dahiliye Vekilinin nutku· 
nu radyodan dinlemişler, bundan son 
ra başmuallim Hamit Ozmenek kür
süye çıkıp Halkevlerinden, Türklük· 
ten bahsetmiş, Türk tarihini vaktile 

fırkası meydana çıktı, efendiler 
daha unutm~k, daha yazıları bile 
kurumadı, biribirine zıt ve müba. 
yin, fırkalar bir giln içinde nasıl 

birleşmişler? Bunu gazetelerde 
gördük : böyle, fırka teşkil Alunur 
mu? Daha dün, Gömülcüne Meb. 
usu lsmail Bey, başka söyfüyordu 
L\ıtfi Fikri Bey başka, Rıza Tev. 
fik Bey başka ~ııbri Efendi de baş. 
ka söylüyordu bir gece zarfında ne 
oldu da bunlar birleştiler hem de 
prensiplerini bir tarafa ataralr bir. 
leştiler? 

Düşündüklerini biperYa böyle 
söyliyen Vartekes ile o günü meclis 
te uzun bir hasbihal oldu. Meclis
t e ondan başka Ermeni komitele
rinde faal iş görmüş mebuslar da 
vardı. Hatta Abdülhamit devrinde 
c>.:.manlı Bankasına bombalarla gi
r en fedailer<ıen Pastınnacıyan da 
mebusu; fakat Vartekesin seciye-

Devrek okuyucularımızdan Mus. 
lafa Safi ve İstanbul lisesi mezun -
!arından Fethi Ak yazıyorlar: 
"- 11 şubat 937 tarihli bir ak -

şanı gazetesinde kasabamız ve kruıa. 

halılarımız hakkında çıkan bir ya
zı, bütün yurtdaşlan çok müteessir 
etmiştir. 

Gazetenin yazdığı gibi, Devrekte, 
30 kahvehane değil, ancak 12 kah -
vehane vardır. Devreklilerin bu ka
palı yerlerde oyun oynıyarak, dedi. 
koduyla vakit geçirdikleri hakkın -
daki ciimleler de memleketi tanımı

yan bir kalem sahibinin ifadesi ola
bilir. Devrekliler dedikoduculuğu 

kabul etmezler. 
Devrekte göze çarpacak kadar iş.. 

sizlik yoktur. Zonguldakta mevcut 
mUesseselerde çalışan memur ve 

müstahdemlerin çoğu, DevrE>khrlir bize yanlış öğretilmiş olduğu gibi Bi-
rinci Osman zamanından ~lamadı· 

Vt Devrekliler hakikaten çok ça _ 
ı k ah • t bbü ah"b' d ğını ve Türklüğiln çok eskiden mede
ış an, ş sı eşe s s ı ı a am- . ti h . b" 1 k ldugu· nu anlat-
lardır. Hepimizi rencide eden bu ya- nıye au: ır var ı o 
zıların tekzibi bizi çok sevindirecek- ı mıştır. 

Mvallim Kadir de; lslamhk ve tir.,, 

Taksi.m • Be,ikta' Otobiis 
Tarifesi 

Beşiktaşta Akaretlerde okuyucula
rımızdan Kemal Nevzat yazıyor: 
"- Tramvay ve otobüslerin ücret 

tarifelerinde tenzilat yapıldığı halde 
Taksim - BcşiktRR hattında ı liyen o· 
toblıslerde daha henüz bir ucuzluk 
görülmemişir. Taksimden Beşikta.5R 
kadar olan mesafe 4 kilometro kadar 
dır. Bu yolculuk için 14 kuruş alın -
maktadır. 

Sirkeciden Bakırköve kadar )lan 

Türklük siyasetinin bir tarihçesini 
yapmıştır. 

mesafe ise 16-17 kilomctrodur ve bu 
mesafeyi 15 kuruşla katetmeniz mUın 
kündlir. 

B nzln fiyatlarının düşmüş olması· 
na, mc afcnir azlığına ve bilhassa • ~ i 

şantaşından Beşiktaşa kadar in i ş! r· 
de benzin sarfiyatının pek ar. olma -
sına rağmen, servis yolculuğundaki 
değişmiyen bilet tarifesi zararımızı 

mucip oluyor. Bekdlyentn nazarı dik .. 
katini celbederim., • 



PO.R 
Lig 1VJ.açlarz Bitti 

Fenerbahce istanbul 
ŞamDiyonu Oldu 

Dün Tccltsim sahasında 
yapılan üç maçla İs

tanbul lig maçlan nihayetlen
miş oldu. Şimdiye kadar oyna
nan oyunlarda klüplerin ka
zandıkları puvan itibarile İs
tanbul şampiyonu ve dördün
cüye kadar dereceler alan 
klüpler belli oldu. Dünkü o
yununda Topkapıyı üç golle 
mağlup eden Fenerliler 33 pu
vanla birinciliği kazanmış ol
dular. İkincilik 29 puvanla 
Güneşe nasip oldu. Galatasa
rayla Beşiktaş yirmi sekizer 
puvanla üçüncü ve dördüncü
lüğü aldılar, Galatasarayla 
Beşiktaşın puvanlan müsavi 
olduğu halde Galatasarayın 
üçüncülüğü kazanması şimdi

ye kadar attığı gollerin Beşik
taştan daha fazla olmasından
dır. Galatasaraylılar 43 gol 
attıkları halde Beşiktaşlılar 

40 gol atabilmişlerdir. 

O yunlann tafsiü.tma giriş

meden evvel, dün yine bır 
hakemin çok nazik vaziyete düştü
ğumi, hatta sahada bazı seyirciler 
tarafından muhaaa.ra edildiğinden 

polis muhafazasında stattan çıkmı
ya mecb'.ır kaldığını teessüfle kay
dedelim. 

Güneş • Istanbulspor maçını t
aare eden hakem Halit Galip maç
tan sonra halkın lüzuınauz aleyhte 
tezahtiratına maruz kaklı. Halbu
ki, bu t~Uratm neden dolayı ya,. 
pıldığı cra anlaşılamadr. Çünldi o
yunun son dakikalardaki cereya
nında herhangi bir ta.kımm hakkı
nın yenilmiş olduğu §ilphet!ini uyan 
dıracak şekillere tesadüf edileme
di. Buna rağmen bazı eeyirciler, 
hakemin aleyhinde coşkunluklara 

dilşttiler. 

Galatasaray • Eyüp 
Maçı 

G Unun ilk oyununu Gala.tasa· 
raya karşı Eytip oynadı. Bu 

oyunda Galatasarayın atacağı gol
lerin pek büyük ehemmiyeti var • 
dı. Çünkü Beşiktaşla ayni puvanda 
olduğundan Uç golden eksik attık
lan takdirde dördUncUlüğe düşe • 
bilirlerdi. Bu yüzden Galatasaraylı. 
lar üç gol farkla galip geldikleri 
halde canla başla çabalayarak gol
lerin adedini altıya kadar çıkar

dılar. 

Galatasaraym takımmm et!kl 
merkez muhacimi Gündüz yine oy. 
namıyordu. Sağ açık Necdet te yok 
tu. Gündüzün ve Necdetin yerleri 
Haşim ve Şevketle doldurulmu,tu. 

Dk dakikalardan sonra maçm i
tfa.resini ele alan Gala.tasa.ray mu
hacimleri derin ve işlek paslarla 
rakiplerinin llI8I.f sa.hasma girdiler 
ve ekseri dakikalan orada geçire
rek yarım düzinelik gol serisini gü
zel bir şUUe açtılar. 

Galatuara.ym bilhuu. merkezi 
Te sağ içi güzel anlqıyorlar ve hü
eumlarm boğulmuma vakit ver
meden seyyal bir oyun çıkanyor
lardı. 

Iki devreyi de hlldm oynıyan 
Galatasaraylılar maçm eonunda m
fıra karşı altı golle, son lig ma.çla.
nnı bitirdiler. 

Galatasarayın üçüncülüğüne itiraz 
ec/i/ece~ m ·7 

1 B eşikU..la ayni puvanda ol-
duğu halde gol adedi itibari

Je Beşiktaşı geçtiğinden UçUncültl 
ğü alan Galatasarayın nlzamt cep
heden vaziyete itiraz edileceği söy
lenmektedir. Bu itirazı yapacağı ,a. 
yi olan Beşiktaş klUbUnUn latinat 

ettiği nokta şudur: 

Galatasara.Y geçende Fenere kar-

Güneş ikinci 
Galatasaray 

•• •• •• uçuncu 
----····· ·-----·- ·---- ı 

Yazan: ı• 
Eıref Şefik 

------------------····· .. 

Güneı - lstanbulspor maçmcla 
bir çarpııma 

cilik te Beşiktaştan Şerefle Fener
den Ali Rızaya teveccüh etti. Bu 
iki mahacim de lig maçlarının ba
şından beri on üç gol atmıştılar. 

İkinci devrede uzun vuruşlarla 
sahalarını güzel müdafaa eden 
Topkapılılar Fener hücum hattına 
başka gol farkı vermeden maçı 
3-0 bitirdiler. 

Güneı - lstanbulspor 
Maçı 

Dün İstanbul Sporu 2-1 mağ
lup eden Güneşliler bu senenin en 
fena oyıunlanndan biri içinde uğra-
şıp durdular. Arka hatları kusur
suz oynayan Güneşlilerin hücum 
hattı merkezden sağa doğru oyun
da yok gibi idi. Pek fena yer ala
rak, çok isabetsiz oluklardan aka
rak gol arayan GUneş hücum hat
tı hep marke vaziyetlere düşerek 
topları kaçınyordu. 

Buna mukabil İstanbul Sporlu
lar havadan oyunlarını tutturarak 
mukabele ettiklerinden esasen bo
zuk oynayan Gilneş hücum hattını 
epeyce müşkül vaziyetlere düşü

rüyordu. 
Hücum hattında fazla çalışıp 88.ğ 

tarafın ve merkezin isabetsizliğini 
telifi için her tarafa koşmıya mec
bur kalan Rebii de ekseri keneli iniş 
hattını kaybederek sol açık Meli
he kayacağı paslan veremiyordu. 

Bir aralık Rebfinin kale civarma 
kadar hücum hattından muhafaza 

Dünlü Galalasaro y - Eyüp maçmcla 

,ı nizami vaziyetini doldurmadığı 
iddia edilen Silleymanı oynatmıştı. 
Böylece bir puvan kaybetmesi icap 
eden vaziyet hasıl olduğundan Sü
leymanın nizami müddeti doldur
duktan sonra mı, yahut doldur -
madan mı oynadığı hakkında ali
ka.darlann dikkati celbedileceği 
söyleniyor. 

Fenerbahçe. Topapı 
Maçı 

F enerliler bu oyuna bayram
da Güneşe çıkardıkları ta

kımın ,eklini tadil etmiş olarak 
çıktılar. Niyaziyi sağ açığa almış
lardı. Sol içte de Şaıbanm yerine 
Esat oynuyordu. Müdafi Fazılın 

yerinde Lebip oynuyordu. Hakem 
Şazi Tezcan ..• 
Maçın ba1plangıcmda mukabil bir 

iki akmı müteakıp Fener hü\:ım 
hattı işlemeğe başladı. Fakat bir 
türlU gol çıkaramıyorlardı. 

Bu yüzden maç, gevşemeğe yüz 
tuttuğu bir sırada ilk goltı Fikret
ten yüksek bir pas alan Esat kafa 
vuruşu ile kaydetti. Birinci golden 
on dakika sonra ortadan gelen bir 
paaı ,ıkı bir tutle kaleye doğrul
tan Ali Rıza Fenerin ikinci golünü 
kaydetti. 

Yine gevşek bir tempo ile devam 
eden Fenerliler UçUncU gollerini 
Esat vasıtasile yaptılar. Bu su
retle dün Fener takımı şampiyon
luğu alırken İstanbul liginin en 
fazla gol atan muhacimliğini de 
Esat yaptığı iki golle kazanmış o
luyor. 

• En laıla gol çılaran muhacim/er 
DUn Eeat lstaııbulun H golle 

blrlnci golcWUğllnU kazandı. İkin-

ettiği bir topa sol açık Melih içeri 
kayarak yetişti ve bir şutie Güne
şin ilk sayısını yaptı. 

/linci devre 

Birinci devreyi böylece bitiren 
Güneşin hücum hattı ikinci dev· 
reye daha canlı ve işlek bir şekilde 
başlayamadı. Yine bUtün hücumla,. 
nn yükU sol içle sol açığın üzerine 
yüklenmişti. Sağ açığı pek sık ve 
isaıbetli besleyen GUneış muavinle
ri her verdikleri topun gol olmak 
vaziyetine girmeden kaybolduğu
nu mahzun mahzun arkadan sey
rediyorlardı. 

Aradan biraz daha geçti. Sağ iç 
mevkiine doğru kayarak çekilen 
bir şutu kale önünden karşılayan 
Güneş müdafaası Ue kalecisi topu 
aralarında saniyesinde taksim ede
mediklerinden yetişen İstanbul 
Sporlular beraberlik sayısını kay
detmekte gecikmediler. 

O dakikadan sonra iyice Jcızışan 
tezahürat arasında esasen oyuna 
tuurlu girmemiş olan Güneş hU • 
cum hattı asabiyete kapılarak va
ziyete hakim olamamağa ba,ladı. 

Gol olup olmıyacağı pek malum 
olmıyan bir vaziyetten sıyrılıp iki 
müdafi arasından topu çıkaran Ra· 
sih, falsolu hafif bir vuruşla topa 
dokunabildi. İstanbul Spor kalecisi 
plonjonunu daha evvel yaptığından 
top üstünden aşarak kalenin ağ -
lanna takıldı. 

Bu golden sonra akameti her 
fll'8atta göze çarpan ve htlcum 
mUsveddelerile vakit gec;iren Gü
neı, forvetleri daha fazla gol çıka
ramadan maçın sonunu beklediler. 
Beklenen son da geldiği vakit GU
netliler ancak 2-1 galip gelebil
mislerdi. 

Dün yapılan Güneı - lstanbul Spor maçmclan bir görünÜJ 

..-----------------· TOP 
KUPASI 

MAÇLARI 
Süleymaniye - Perayı, Kurtulut 

Beykozu yendi 

T opspor mecmuası tarafın
dan, Beykoz, Süleymaniye, 

lstanbulspor, Topkapı, Pera, Kur
tuluş, Şişli, Arnavutköy klüpleri 
arasında tertip edilen kupa maç. 
!arına dün Şeref stadında büyük 
bir kalabalık önünde başlandı. 

S0LEYMAN1YE - PERA 
Turnuva şeklinde tertip edilen 

bu maçların birincisi Pera ile Sü
leymaniye arasında oynandı. Şazi 
Tezcanın hakemliği altında yapı

lan maçın ilk devresinde Süleyma. 
niyeliler hakim bir oyundan sonra 
kuvvetli raitiplerine bir de gol ya.
parak devreyi 1-0 galip bitirdiler. 

İkinci devrede Peralılar mağlfı· 
btvetten kurtulmak için bütün e. 
nerJilerini sarfettiler, fakat neu
cede SUleymaniye 2-0 galip gel
di. 

BEYKOZ - KURTULUŞ 
Turnuvanın ikinci oyunu Bey • 

koz ile Kurtuluş arasında yapıldı. 
~ine Şazi Tezcanın hakemliği al
tında başlanan oyunun ilk anlan 
müsavi 'akınlarla geçiyordu. 

15 inci dakikada merkezden bir. 
hücumda sağ içlerinin falsolu şutu 
Kurtuluşa birinci golü kazandırdı. 

Beykoz bu golden sonra oyun üze-
"'rinde nisbi bir hakimiyet tesisine 

muvaffak oldu ve frikik atışından 
istifade ederek beraberliğe kavuş. 
tu ve ilk devre her iki tarafın di
dinmelerile geçerek 1-1 beraber· 
Jikle neticelendi. Fakat ikinci dev. 
rede Kurtuluş bir gol daha yapa

rak galip geldi. 

BULGARLAR 
BiR TEKLiF 
YAPTILAR 

-' 

Bulgar Futbol Federasyonu. Bul 
gar milli takımı ile milli takımımı
zın Nisan veya Mayıs aylan içinde 
Sofyada karşıla,ınalannı federas
yonumuza teklif etmiştir. Ancak, 
milli küme müsabakalan bu ay 
içinde yapılacağından teklifin şim 
dilik kabulüne imkan olamıyacağı 
zannediliyor. 

Finlandiya Güreş 
maçlarının vaziyeti 

araştlrıyoruz 
F inlandiya milli taknnı 

ile bir ( Greko • ro
men) güreş müsabakası yap
mıya giden güreş takımnmzm 
orada aldığı neticeler hakkın
daki müphemiyet devam et
mektedir. 

İşin acmaca.k tarafı GUret Fe
derasyonu mehafilinden de bu mil. 
it müsabakanın ne olduğu hakkın
da sadre şifa bir m.alfuııat alına. 
mamasıdır. 

Yalnız gerek ilk geceki müsaba
kalar ha~kında gazetemize gelem 
ve aynca Anadolu Ajansı tarafın. 
dan tebliğ edilen, gerekae tehri
ml.zbı diğer bir gazetesine gelmis 
01an w1~ııuıara ve .ll'ınlindiyaya 

kafile reisi olarak giden Güreş Fe. 
derasyonu ikinci reisinin muhabir
liğini aldığı Cümhuriyet gazetesine 
göndermif olduğu bir mektuba na
zaran bir türlü açıkça yazılamıyan 
vazi}'i!ti ancak şu tarzda izah et
mek ıkabil olmaktadır. 

F inlandiya seyahatinin esam 
orada Finlandiya millt ta. 

kımiyle TUrk Milli Takımı arasın
da bir Greko - Romen milli ma. 
çı yapmaktı. tki federasyon bu nok 
ta üzerinde mutab* kalmı,lardı. 
Yalnız talebimiz üzerine programa 
husust mahiyette serbest gUreş te 
ilave edilmişti. 

22 Şubatta yapılacaık Finlandi
ya - Türkiye millt güreş musaba. -kalan her nedense ikiye aynlm11 
birinci gece bunlardan, 

ki 

56 kilodan Kenan - Kusselt 
61 ., Yaşar - K. Pih'ı jama-

79 kilodan Adnan - Nardling 
87 kilodan Mustafa - Vento 
Çiftleri güreşerek Kenan ve Ad. 

nan sayı ile, Yaşar da güreşi ter
kettiğinden dolayı mağlflp olmuş. 

laı- yalnız Mustafa hasmıttı tuşla 
yenmiştir. 

İitinci gece ise geri !kalan siklet
lerden yani: 

66 kilodan Yusuf Aslan - Kos. 
kela 

72 kilodan Salın - Vitranen 
Ağır siltletten Çoban - Nyst 

güreşmişler bu sefer de yalnız 
ban sayı ile galip gelmiş diğ 
tuşla yenilmişlerdir. Esasen 
ayni adamı Berlinde de h"" 
mağlup etmişti. 

Böylece iki gecede yapılan 
li.ndiya - Türkiye G 

Romen milU müsabaıkasmı 5 -
Finlandiyalılar kazanmıştır. 

landiyalılann bu mtlsabakal 
soktuklan mUsabrklardan 56 
da Kusaeli 79 kiloda Nardlinl 
87 kiloda Vento olimpiyatlara 
mif olan Finllndiya millt taıanııd' 
dahil defildiler. Yqann Greko /. 
Komen gureşugı K: r.uua.Ja.i» 

ise Berlinde Greko - Rome 
knnına değil serbeet ~ t 

na dahil idi. Ve bir gazetenin ~ 
dığı gibi Greko - Romen ikiDCJI"' 
olm\11 değildi. Greko - Ro1' 
dünya ikinclai olan ve BerliD 
Yaşan yenen Finli.ndiyalmm 
(Reini) dir ve bu sefer güref 

miştir. 

Finlandiya - TUrkiye mi1ll 
ret müsaba.kalarmm neticele 
böylece ve hiç bir mWlhaza ili 
etmeksizin tasnif ederek efklrı 
mumiyeye arzettikten sonra 
graflarda ve mektup!arda ba 
dilen serbest güreşlere geliyo~ 

G üret Federasyonu reisinin 
seyahatten evvel söyl 

veçhile Finllndiya - TUrkiye 

ıt gUret temasmm resmi p 
mmda &erbest güre, dahil değil 
Yalnız mUmklln olursa hususi 

hiyette serbest güref gösterişi 
yapılacaktı. İfte Finli.ndiy J 

güreş kafilesi reisinin maaleP 
Greko - Romende elde edem 

· ·· t e J ğimiz muvaffakıyeti o r m 

için ileri sUrdilğU serbest güreşi 
bu hususi gösterişlerden ibaret~ 

A Takımların ı n puvan cetveli 

Gönül istiyor ki; biz ~ 
idareci olmadan evvel samimi 
sporcu ve !renklerin dediği gi 
Bon joueur yani iyi oyuncu ola 

da kendi malımız olmıyan ve efkt 
n umumiyeyi yaıkmdan alikadti 

eden bu gibi hadiselerin hamka~ 
ne hürmet etmesini ve onlan oldO' 

ğu gibi kabul etmeyi bilelim. 

Takımlar Oyun 

Fener bahçe 11 
Güneş 11 
Galatasaray 11 
Beşiktaş 11 
Vefa 11 
Beykoz 11 
Eyüp 11 
SUleymanlye 11 
Ist. Spor 11 
Anadolu 11 
Top kapı 11 
Hilll 11 

Galip Bera here Mailllp Attıtı Yedili Puvan 
ıol ıol 

11 - - 47 1 33 
8 2 1 29 6 29 

8 1 2 43 10 28 

s 1 2 40 12 28 
4 2 5 27 27 21 
3 4 4 22 22 21 
3 2 6 13 40 19 
3 2 6 22 23 18 
2 3 6 22 30 18 
4 - 7 13 33 18 
3 1 7 26 49 18 

- - 11 7 57 10 

Dün Yapllan ikinci 
Küme Maçlan 

Dl1n Şeref Stadında tkincı ki1ıo' 
klUplerinJn tehir maçlarına devatl 
edildi. tık olarak yapdaJl Kaallllıı' 
ıa - Ortaköy maçım Kumıı>d' 
5 - 2 kazandı. tkinct oyun AnadO" 

luhisar - Karag{lmrOk arasındl 
yapddı. Ve mütevazin reçetı mail 
ta Anadoluhlaar 3 - 2 galip geıdlo 
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Büyük müsaba amız 
Size para kazandıracak çok 
eğlenceli günler atacak 

Şu resim hangi darbıme
sele aittir? 

• 

Mü.abalramızın aa.lan: 

Raim Numara11 
-1-

Buaüntlen itibaren burada her wün bir reıim çılıacalı. 
SÜ 60 tlarbunaellilı li.tetle bu re6min tlarbımeıelini bulup 
nıımaraıını o günkü kuponun ( Jarbımael numarcuı) hane • 
•İne yazaccılr11nız· 
Otıu raim bitince bu kuponlan aynca reıim numaralan 

ile Jarbunael numaralannı karfılılJı göıteren bir liıte yapıp 
Sarih i.miniz ve atlrainizle ve mümkünıe bir tle lotoğra
lınula birlikte 20 Niıana kadar idarehanemizde müıabaluı 
büro.una göntl erechiniz. 

[Nureddin Hoca müaabakalan için gönderilmit eaki fotol 
rafların muteber olmadıiını ve yeniden fotoğraf gönderilme-
9İ muvafık olacaimı hatırlabrız. l 

• 

Numarall 
olduğu 

r~smin ait ~ 
darbımesel ı 

No. 
- ,. .. '--'».•> '.» ..... o ...... «:.<""""'"""" ~ ... , ... l 

TABLO 

DAR81MESEL 
1 - Aç tavuk kendini arpa 

ambarında sanır. 
2 - Ak akça kara gün içindir. 
3 - Anlayana sivrisinek saz, an 

lamryana davul zurna az. 
4 - Atı alan Ü sküdarı geçti. 
5 - Balık baştan kokar. 
6 - Bal tutan parmak yalar. 
7 - Bedava sirke baldan tatlı

dır. 

8 - Beş pannak bir olmaz. 
9 - Bir tutam ot deveye hen -

dek atlatır. 
10 - Bülbülün çektiği dili bela

sıdır. 
11 - Dalmasını bilmiyen ördek 

başını bırakıp kıçından 
dalar. 

12 - Damdan düşen halden bi· 
lir. 

13 - Davulun sesi uzaktan hoş 
gelir. 

14 - Demir tavmda gerek. 
15 - Denize düşen yılana san· 

hr. • 
16 - Doğru söyliyeni dokuz 

köyden kovarlar. 
17 - El elden üstündür. •ı 
18 - Eski tarak eski tas 
19 - Evdeki pazar çarşıya uy· 

maz. 
20 - Eyrcti ata binen çabuk i · 

ner. 
21 - Gülme komşuna, gelir ba • 

şma. 

22 - Gülünü seven dikenini de 

32 - Kendi düşen ağlamaz. 
33 - Keskin sirke kabına zarar. 
34 - Koyun bulunmıyan yerde 

keçiye Abdurrahman çe -
lehi derler. 

35 - Mahkeme kadıya mülk ol
maz. 

36 - Mart içeri, pire dışarı. 
37 - Minareyi çalan, kılıfını 

hazırlar. 
38 - Mızrak çuvala sığmaz. 
39 - Mum dibine ışık vermez. 
40 - Öfke ile kalkan zararla o • 

turur. 
41 - Parayı veren düdüğü ça • 

lar. 
42 - Perşembenin gelişi çar .. 

şambadan bellidir. 
43 - Sel gider, kum ka hr. 
44 - Serçeye çubuk heredir. 
45 - Su destisi su yolunda kırı· 

lır. 
46 - Sütten ağzı yanan yoğur • 

du üfliyerek yer. 
47 - Taş yerinde ağırdır. 
48 - Tencere yuvarlanmış, ka • 

pağım bulmuş. 
49 - Testiyi kıran da bir, su ge

tiren de. 
50 - Tilkinin dönüp dolaşıp 

gideceği yer kürkçü dük· 
kanıdır. 

51 - Ummadık taş baş yarar. 
52 - U rümesini bilmiyen it sii

rüye kurt getirir. 
53 - Üzümünü ye de bağını 

sever. sorma. 
23 - Hamama giren terler. 54 - Üzüm üzüme baka baka 
24 - Her horoz kendi çöplü - kararır. 

ğünde öter. 55 - Yalancının mumu yatsıya 
25 - Her gün papaz pliv ye - kadar yanar. 

mez. 56 - Yapı taşı yapıdan kalmaz. 
26 - Her koyun kendi bacağın- 57 - Yavaş atm tekmesi pek 0o 

dan asılır. lur. 
28 - Horoz çok olan yerde sa- 58 - Yörük at yemini arttrrir. 

bah geç olur. 59 - Zenginin parası züğürdün 
29 - İt ürür, kervan yüriir. çenesini yorar. 
!O - İtle dalaşmadan, çalıyı 60 - Züğürt olup düşiinme<!en, 

<!olaernak mlcbr. - .,,.. olup kaşmmak evla-
- Ctrr 

1 

BUYUK MÜKAFATLAR 
Yeni müaabakamızda kazanan okuyucularınıza 750 

liralık mükafat ve hediye vereceğiz. 
Birinciye ı 200 Lira ' 
ikinciye 1 100 Lira 
Vçüncüyeı 50 Lira 

100 ol'1ıyucuya 400 liralıK hediyer 
Darbımesel müaabakamızda kazanan oliuyaculanmı· 

za w:recefimb hediyeler milteneni ve kıymetli olaca 1 
trr. Bu hetliyeleraen Cliğer laımmı da aynca bildireceği? 
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Mürefte Baiicılı<iı 
11' , 
• .. ~ I HASTALIKTAN KURTARMAK 

iÇıN ACELE TEDBiRLER 
ALMAK LAZIMGELiYOR 

Arasanın methali 

1 
1 Mürefte, (TAN muhabirinde~) - M üreftede bağcılk her sene 
1 ilerlemekte üzüm ve şarap istihsalatı da bu ilerleme nisbetinde 
1 artmaktadır. Halkın bağcılığa verdiği ehemmiyet nazarı dikkate 
1 
1 alınırsa bu havalideki bağcılığın yakın bir zamanda bugünkü ha-
1 Iine katkat faik bir dereceye geleceği kolaylıkla anlaşılır. 
1 Ancak bağlarda'n nefis ve bereket-' kurtarmakta idi. Halbuki bu sene 
'li mahşul alabilmek için. bağcıların 1 Mürefte ve havalisi bağlarında önü-
1 usullerle çalİşmaları la7.ımgelmekte- ne geçilemiyen bir hastalık zuhur et
~ dir. Scnelerdenberi devam eqegelen miş üzüm mahsulünü yarı yarıya ha 
· iptidai usul ve sebeplerle bugünkü sara uğratmıştır .. Bu mevsim haEta-

1 
bağcılık ancak halkın gayret_i ve u- lıklarmda.'1 başka son bir iki ::;ene i
zun seneler zarfında ettikleri tecrü- çinde Fileksera denilen çok müthiş 
beler sayesinde meydana gelmiştir. ve ehemmiyetli bir hastalık ta bağla 
Eskiden beri üzümlC're anz olan has- ı rımızı tehdide başlamıştır 

ı talıkların ·önüne kükürt ve göztaşı Zümrüt gibi yeşil kütükleri yavaş 

1 
iliiçlaril<> geçilmekte ve bu tarzı teda yavaş kurutan ve bir kaç sene içinde 

m mahsulünü mahvolmaktan bütün bağlarımızı harabeye çevire

Antebin 
ihtiyaçtan 

başhca 
nedir? 

cek olan Filokseraya karşı hiç bir 
tedavi çaresi mevcut değildir. Bu 
hastalıktan Jturtulmak için hastalığın 
tahribatı nisbeti:ıde Amerikan çu
buklan dikmek ve boşluğa meydan 
vermemek lazımdır. Bir iki seneden
beri bağlarımızda göıi.ilen filoksera
yı daha evvel teşhis ve bağcıyı tenvir 
edecek hiç bir ziraat memuru Müref 
teye gelmemiştir. Hatta bazan bağ
cıların müracaatları ve . davetlerine 
rağmen gelmek istemiyC'n ziraatçi
lerimiz bile vardır. Bu sene yeni bağ 
yetiştirmek için kirizmalar yapılmış
tır. Bağcılar dikecekleri yeni çubuk
lan, yerli mi Amerikan mı? diksek 
diye mütereddit bulunuyorlar.. Bu 
tereddütlerin giderilmesi için top
raklarımı1..da hangi cins çubukların 
dikilmesi icap ettiğini ba~cıya gös
terecek ve hakikaten Mürefte bağla
rında filoksera hastalığı mevC'Ut mu
dur? ve bunun teşhis yapacak ziraat
çilerimiz.in Müreftede tetkikat . yap
malan lazımdır. Mühim bir üzüm ve 
&arap memleketi ~lan Müreftenin 
zümrüt gibi bağlarını harabeye <;cvi
receit hastalık hıra kar&ı 7.iraatcileri
miz.in seferberliğe geçmeleri lazım-

1 - Hükumet binası 2 
f abrıkasz 3 - Hastane 

binası 5 - Park 

- Şarap 
4 -Lise 

Antep, (TAN muhabirinden) - Dütman ordusu tarafından 
atılan yelmit bın merminin i deta harabezara çevirdiği bu güzel 
tehrin fÜphesiz birçok ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçlar ıayıla
mıyacak kadar çoktur. Altmıt bin nüfuslu büyük tehrin hilen 
daha ziyade nelere muhtaç bulundıığunu fÖylece ııralıyabiliriz: 

HÜKUMET BİNASI 
Evet, bütün ihtiyaçlarının üstünde 

ve başında gelir. Bu kadar mühim ve 
bUyük bir şehir olmasına rağmen, 

devlet daireleri Ermenilerden kalma 
derme çatma yapılarda barınıyor. 

Ayıntabın şerefile mütenasip ve 
devaıri bir araya toplıyacak hüki!met 
konağına her şeyden evvel şiddetle 

lüzum vardır. Bu, umumi muvazene
den tahsisat verilmedikçe başanla

maz. Ufak bir iş değildir. Çocuk bah
çesi karşısında geçen yıl temeli atı
lan bınanm yeri muvafık görülmedi
ğinden inşaat durmuştıur. 

Hapishane vaziyeti de böyledir. 
Mevcut kilise hem şekilsiz, hem de 
mahkumlan istiap edecek halde de
ğildir. Hükumet binasile birlilttı> bu
nun da inşası zaruridir. 

LiSE BİNASI 
İkinci ve hatta birinci derecede 

mühim bir ihtiyaçtır. Manevi cephesi 
cidden pek kuvvetli olan ve mevcudu 
(750) ye varan lise, ev tarzında ya
pılmış küçük ve müteaddit yapılarda 
barınmaktadır. Şehre bir buçuk kilo
metre mesafede olduğundan talebe
nin kışın gidip gelmesi çok müşkül o
luyor. Bu binalar fazla rutubetlidir. 
Hastalık daimidir. Acele edilerek bir 
lise binası yapılmazsa görülen rai!'bet 
gittikçe düşecektir. 

TREN HATTI 
Narlıdan Ayıntaba bir kol uzan

mak. bu havalinin iktisadi bünvesi 
için çoQ< faydalı bir hareket olur. Şeh 
rin bir yıllık ithalat ve ihracatı bin
lerce ton tutmaktadır. Nakliyat kam
yonlarla yapıldığı için hem sür'at te-
min edilemiyor. hem maliyet fiyatla
n yükseliyor. Aradaki mesafe (50) 
kilometredir. 

ŞARAP FABRiKASI 
Ayıntap, geniş üzüm mmta.kalan

mızdan birisidir. Ayıntap ve mülha
katında kırk çeşit üzüm yetişir. Yal
nız Ayıntap merkez kazasında Uç mil 
yon küstlr tiyek vardır. Şu halde 
Ayıntabın bu sahadaki mevkii mü
himdir. İnhisar idaresinin burada bir 
ıarap fabrika!r açması pek muvafık
tır. Mevcut rakt fabrikam i!tihsall
tm pek az bir lmımmr 11arf edebiliyor. 
,._;ı:: Pt'lilPt'~ veni müesseseden hem 

Antebe uzaktan bir bakır. 

şehir, hem de idare önemli istifadeler 
temin edebilir. 

HASTANE 
75 yatiJ.klı olan memleket hasta _ 

nesi ihtiyacı karşılayamıyor. Antep 
liç yüz bin küsur nüfuslu geniş bir 
vilayettir. Mevcut müessesenin nü -
mune hastanesi haline getirilmesi çoi< 
lazımdır. Yatak adedi ve kadro geniş
letilmeli, yeni tesisat vilcııde R'etiril-
melidir • 

.. 
Eskiıehirde Fakirlere 

Yardım 
Eskişehir, - Bayan Zekiye Aca. 

rın reisi bulunduğu fakirler yardım 
cemiyeti; bayram mUnasebeliyle 
yetmişten faz.la fakir kızı baştan 
aşağı giydirmiştir. 

60 Yatında Cami Hırsızı 

Eskişehir - Muhtelif semtlerdeki 
camilerde namaz kılanlardan bir 
kısmının ayakkabıları çalındığı na. 
zarı dikkati celbctmiş, bu işi Taş. 
kaya köyünden Ali oğlu Reşat ile 
Hasan oğlu Sülcymanın yaptıkları 

anlaşılmıştır. Tutulan bu hırsızlar
dan biri 60 yaşındadır. 

rulmaktadır. Fakat, bunların ayni in. 
tizamda olmasır.a dikkat edilmiyor. 
Herkes istediği şekilde bir bina yap
tır.mamalı ve hiç değilse bu cadde 
üzerindeki yapılar bir örnek olmalı-

dır . • 
Bu intizamm diğer caddeler ve hat

Ül şehrin her semtinde yapılmakta ve 
yapılacak olan evler için de muhafa_ 
zası faydalıdır. Belediye, yaptırılacak 
binanın planmı kendi mimarına çok 

p ARK u: bir ücretle tanzim ettirmek feda _ 

Antep, gilzel bir parktan mRhrum- karhğında bulunamaz mı~ 
dur. Bir iyi bahçe ihtiyaca hiç · te Caddelerden çoğu bozuktur. A.o;. 
kafi gelmiyor. Abide parkını bu sene falt hem pahalı, hem mukavemetsiz
tama.mlamalı ve yennerini tesUı ey- dir. Ana caddelerin kaldımnlariyle 
]emelidir. Pıİ.ııkların sosyal kalkınma birlikte parke döşenmesi fikrimizce 
Uzerindeki oy11adıkları roliln ehem - daha muvafıkttr. Bu işe layık olduğu 
miyeti mutlaktır. Belediye bu ciheti ali.kayı ve ehemmiyeti bir an evvel 
na7.ardan kaçırmamalı. vermek lazımdır · 

Belediye, temizliğe ve tenvirata bi- İkinci derecede kalQ.D diğer ihtiyaç_ 
raz daha itina göstermelidir. Bazı so- lan da başka bir yazımızda izaha 
kaklar çok pistir. Geceleri karanlık - çalışmz. Tenkitlerimizden kimse gU-
tan geçilemiwn yerler vardır. cenmemeli ve bunun bir gazeteci için 

YENi YAPILAR bir vazife. oldıığunu takdir eylemeli -
Bulvar boyunca yeni' bi'18.lar ktt- iiT 

• 
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1 KENDiR ZiRAATi iÇtN 

Kendirden imal edi len muhtelif maddeler 

Kandıranın kendir 
istihsal8h artabilir 

1 

Kandıra, (TAN) - Kasabamız köylerinde bilhassa son sene
lerde keten .e~imine pek fazla ehemmiyet verilmiş bulunmaktadır. 

Kocaeli vılayctı dahilinde l.:eten zer iyatına en mt.isait yer burası 

olduğu için keton alıcıları Kandıra ve havalisine üşüşmüşler ve köylüyiı 
keten ckmiye teşvik için her şeyi yapmışlardır. 

Geçen mevsim istihsalatı 597.790 kilo safi Jif halinde ketene baliğ 
olmuştur ve satış devam etmektedir . 

Bu sene ketenler hem nefis, hem de bol olduğu halde piyasa 34 - 40 
kuruşu muhafaza etmiştir. Yapılan hesaplara göre. dahili ihtiyaç te
min o.lunduktan sonra vuku bulan keten satışları bu sene köylünün 
200 kiisu.r bin lira kazanmasını temin etmekte bulunmuştur ki geçen 
Y•llardakıne nazaran hiÇ te az değildir. 1-------------.-.:-.-. -_=-ı Bir dönüme ekilen altı kilo tohum-

A 
, 1 dan 100 bağ demet keten, bundan da 

zgı n b l r 2? kilo lif ve 40 kilo tohum elde e • 
dilmektedir • 

Man Janın Bu seneki keten tohumu istihsali.-uj tı 750.000 kilo kadardlJ'. Beher kilo-
JI A ./. . su 8 kuruştan satıldığı için köylU 
l v 1 ar I / et' er l bundan da 60.000 lira kadar kazan. 

F akılı (TAN) - Azgın 

bir manda. pek 
kanlı hadiselere sebep olmuş. 
tur. 

Horan köyünde Bekir oğlu 
Mustafaya ait olan manda ge 
çen akşam sudan gelirken az
m:ş, ahıra girmemiştir. Kom
şular toplanıp hayvanın etra. 
fını çevirmişler ve ahıra sok
mıya çalışmışlarsa da muvaf
fak olamamışlardır . 

Hayvan, yıldırım gibi ko. 
şarak Horan köyünden çık-
mış, dört köy dolaştıktan 

sonra sabaha karşı Müftüler 
köyüne girmiştir. Bu köyün 
kenar evlerinden birinin kapı. 
sını boynuziyle kırıp içi r iye 
dalan manda, yatakta yatan 
ev sahibi Arif, karısı Hat ice. 
oğlu ve toruniyle karşılaşmış
tır. 

Yataklarından doğrulup ne 
olduğunu anlaınıya çalışan 
biçarelerden Arifin oğlu, üze
rindeki yorganı mandanın ba
şına atmış ve duvarı yıkarak 

dışarı fırlamıştır. Bu esnada 
manda. Haticenin üzerine hli 
cuın. etnıiş ve boynuzlariyle 
kadını ınuhtelif yerlerindon 
yaralamıştır. Hatice bir müd. 
det sonra ö l müştür. 

Duvarı yıkarak kaçan ço
cuk, azgın bir · mandanın 
baskınına uğradıklarını kom . 
şulara haber verip 8 - 10 ki
şi ile beraber eve dönmüş, bu 
esnada dışarıya çıkan manda 
bunların üzerine de saldırmış
tır. 

Azgın manda, önüne çıkarı 
bir bahçe duvarını atlarken 
bacağı kırılmış ve artık koşa
rnadığından yanına yaklaşıp 

kement ile yakalanması müm
kiin o lmuştur • 

Köylüler mandayı kal ın bir 
söğüt ağacına bağlamışlar ve 
kanlı hadiseyi jandarmaya ha
ber vermişlerdir • 

Vak'a yerine gelen jandar. 
malar mandayı öldUrmUşler -
dlr . 

mıştır. 

Berir yağı yen 'liyor 
Kandıra havalisinde, bilhassa Kam 

yas, Akçaova nahiyeleri köylerindeki 
halk ile Bezirci köylerinde, keten 
tohumundan istihsal edilen bezir ya
ğı yenilmektedir. 

Buralardaki bezirhaneler, yağ a . 
lınmasını temin etmekte, halk ta ke
ten tohumunu yemeklik olarak sak
lamakta ve satmaktadır . 

Beziryağı çıkanlması ameliyesi 
oldukça entresandır. Keten tohumu . 
!arı evvela kavrulmakta, ondan son
ra ağır tazyikle ezilerek yağı çıka -
rılmaktadır. 30 kilo tohumdan azami 
8 kilo yağ alınmaktadır. 

Beziryağı sanayide, boyacılıkta 
istimal edilmekte ise de burada istih
sal olunan yağlar münhasıran ye • 
nilmekte, sanayi için lazım olanı to
hum halinde 1stanbula gönderilmek. 
tedir. 

Alışmamış olanlan beziryağlı ye. 
mekler çok susatmaktadır. Buna ta
hammUI edilmeyip su içildiği takdir. 
de, insanın bol miktarda hintyağı iç. 
miş vaziyetine düştüğü görülmekte
dir. 

Maamafih, ağır ve hazmı güç ol _ 
masına rağmen beziryağı, alışını, o. 
lanlara müshil tesiri yapmamakta • 
dır. 

Yavaş yavaş ta olsa, beziryağının 
yerini manda ve davar yağlarına bı. 
rakmakta olduğu müşahede edilmek
tedir .. 

Keten beıleri ·beyaılaıtı 
Kandıra havaliıinde dokunan ke

ten bezleri evvelce beyaz olmaktan 
uzakken •imdi renkleri dUzelmi,tlr. 

Kocaeli villyeti g~en ıene keten. 
cilikle allkadar olmu,. Kandıranm 
her nahiyeeinden celpolunan beş ka. 
dın Hereke fabrikuına gönderilmiş. 
ve orada kendilerine keten bezlerinin 
beyazlaştırılması usulU öğretilmiş • 
tir. Bunlar yerlerine döndükten BOn
ra arkadaşlarına muallimlik etmiş. 
lerdir. 

Bu sayede şimdi herkes keten do
kumaların kireç kaymağı ile beyaz. 
hı.tılması usıılünU iiğrenmi, bulun -

Çine Beledi· 
yesin de 
istifa ~ ar 
Aydın, (TAN) - Çine belediye re

isi Sabit, bundaı. sonra da şehir be}e

dıye az.ası tamamen istifa etmişler
dir. Çınede yakinde yeni şehir mecli'" 
si azasınrn intihabına b~lanılacak
tır. C. H. Partisi, namzetlerini tesbit 
etmiştir. Bir haftadanberi Çinede 
elektrikler yanmamaktadır. Belediye 
reisi vekili Güngör, elektrik işraın bir 
an evvel halli için tesisatın iki tüc
car tarafrndan satın alınmasını temin 
etmişse de elektrik müteahhidi bunu 
kabul etmemiştir. 

Yıllardanberi bakımsız kalan Çi
nenin elektrik işi ile diğer birçok iş
lerinin hallolunması için şimdi yeni 
belediye mecllıiinin teşekkülü bekle
nilmektedir • 

Çine belediyesinin 936 yılı bütçesi 
üzerinde İlçebay ile şehir meclisi a• 
rasrnda çıkan ihtilafı ele alan şurayı 
devlet, bütçeyi bozmuş ve belediye 
meclisi ile İlçebayın noktai nazarla
rını telif eder mahiyette bir karat 
vermiştir. 

Güzel Eskitehir 
Eskişehirde (Güzel Eskişehir) 

adlı bir gazete çıkınıya başlaımştır• 

Şimdilik pazar günleri intişar ede • 
cek olan refikimize uzun ömürler 
dileriz • 

Bir bakkal 
bıçakla 

öldürüldü 

Koli/ Esat ve son ortağı SerYİnoı ~ 
- Izmir, (ATN) - Dolaplıkuyuda. 
Kireçlikaya sokağında kadın yüzün .. 
den bir cinayet olmuş, Esat admd& 
biri, Bakkal Cemali bıçakla sekiz ye
ı·inden yaralıyarak öldürmüştür. 

Cemalin, Esatta alacağı varmış va 
Cemal mütemadiyen parasını istiyor
mu§. Esat, Servinaz adındaki metre
sinin teşvikiyle Cemalin yolunu bek• 
lemiş ve birdenbire hücum ederek C&o 
mali öldürmüştür. O sırada Servina.1 
da: 

- Korkma! Vur! .. Bu adamın ben• 
de gözü vardı. diye bağırmış, boğuıt
ma sonunda Cemal ağır surette yara.
lanmış ve hastaneye göntürülürkeD 
yolda ölmüştür. Katil Esatla hadise
de alakası görülen kardeşi Ali ve 
metresi Servinaz yakalanarak adliye
ye verilmişlerdir. 

maktadır . 
lstilısalStı art1rmal<. müml<ün 

Kandıra civarında dokunan keten 
bezlerinin genitliği ekseriyet itibari
ye 0,40 - 0,45 santf'mdir. Genişliğin 
0,80 - 1,20 santimetreye çıkarıl .. 
ması için tezglhlarda tadilat icrasına 
teşebl:)Us edilmişse de bu hayırb if 
henüz taammüm etmemiştir. 

Sonra ketenin ham saplardan Uf 
haline getirilmesini temin eden baı
kılar. tezgi.hlar da pek iptidaidir. 
Bunlar düzeltilir ve ekim işleri de 
yoluna konulursa, senelik keten i&
tihsali.tının bugünkünden birkaç mil 
li fazla olacağına şüphe yoktur. 
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52 YAZAN: ZIYA ŞAKIR 

ibni Ziyat, son derece gazabe gelmişti. Artık 
her ne pahasına olsun 

çarpışmıya 
ll'ı Deınişıt... !bnı Ziyat, (Hür) ün (İ
di~?1~ Hüseyin) e müzaheret göster 
ntnı hissetmişti. Fakat; askerleri
ltk~ arasında, (Hür) ün kahraman -
ta ~tına meftun olan birçok ta.raf -

olursa 
karar 

Hüseyin le 
vermişti. 

r arından çekinerek: 
- Pekala· H '" s if if etti , ur.. en, vaz enı a 

0~· Çekil. Bir tarafta otur. 
1Ye, mukabele göstermişti. 

Kafilenin izi üzerinde 
l'af~ni Ziyat, zulüm ve tazyik ile et -
b. u dehşet salmakla beraber, gizlice 
rı lltırlanmış olan bir kıyam ve isya
~ 'lrı. Patlamasından korkarak (Hüı:ıe
t n' e karşı birden bire şiddet gös -
trnek taraftarı değildi. On un için 
lttlnıarnı Hüseyin) e hitaben bir mek 
~ Yazrnış; en zeki kölelerinden bi-

e "ermiş: 
b:ı - Git. (Hüseyin )i •ara, bul. Bu 
\' ektubu, bizzat kendi eline ver. Ce-
ap getir. 

a ·Denıişti ... Köle, derhal (Hür) tin 
(~arn_1arından tahkikata girişmiş .. 
8 

edap) mevkiinden itibaren (Hii -
~~n) in kafilesinin izlerini takip et
le ış .. Ve nihayet, (Kerbela) çölünde 
lııa.fıleyi bularak mektubu (Hüseyin) 

e1ine vermişti. 

Mektupta neler vardı? 
Bu kısa mektup, şu satırları ihti

\>a etmekte idi. 
<Ya, Hüseyin tbni Ali. 
CEmirilrntirninin Yezit tbni Muavi

t.e tarafından aldığım emri kat'i mu· 
tıbince, seni kendi.sine biat ettirmi
l'e mecburum. 

ıı. ~~müminine hüsnü rızanla bi. 
l e_,..clll talC<lil'de, onun nUKUffifan 

lbni Ziyadm bu sualini derin bir 
sükut takip etmişti. Bütün başlar, 
göğüsler üzerine eğilmişti. Hi~bir kim 
se, bu ağır vazifenin mesuliyetini de 
ruhte edecek kadar cüret göstere -
memişti. 

Bu derin sükut, İbni Ziyadın kalbi
ne acı bir korku vermişti. (Hüse -
yin) e karşı, hiç kimsenin silah çek -
mek arzusunda olmadığını göstermiş 
ti... !bni Ziyat, bu tehlikeli sükutu, 
zekasile yenmek istemiş; gözlerini o 
mecliste bulunanların üzerinde gez -
dirdikten sonra. parmağının ucunu 
bir şahsa uzatarak, 

- Ya, Ömer!. .. Sen ki. Kureyşi ka 
bilesinin en şeci ve namdar kahra -
manlanndansın. Bir müddettenberi, 
Rey ve Taberistan vilayetlerinin vali
liğini ister durursun. Şimdi, yine sü
kut edip düşünürsün? .. !şte Emiril
müminine karşı hizmet edip mükafat 
kazanılacak zamandır ... Bu vazifeyi 
deruhde et. Sana, şimdi o vilayetlerin 
valiliğini vereyim. Emirilmüminine 
de derhal tasdik ettireyim. 

Demişti. 

Hüıe:..,;ıı temerrüt ederse ..• 
Ömer, ağır ağır başını kaldırmış; 

istizah etmişti: 
- Ya, Emir! .. Şayet Hüseyin, yi

ne temerrüt eder ... Ve inkiyat göster 
mezse? ... 

tbni Ziyat; hiç tereddüt etmeden, 
cevap vermişti: 

- O zaman. Onun başını keser .. 
ve, bana getirirsin. 

Ömer, (Kureyş) kabilesinden, ve 
(Hazreti Muhıunmed) in en l!leVgfH 

sahabelerinden (Sat ibni Vakkas)rn 
oğlu idi. O da babası gibi, Kureyş ka 
hilesinin en namdar ve cessur müba
rizlerindendi. (Vakkas), (Hazreti 
peygamber) e karşı, sarsılmaz bir aşk 
ve iman göstermiş .. (Halife Ömer) za 
manında büyük bir ordunun başına 
geçerek Irak ve !ranı zaptetmişti. 

Oğlu (Ömer) e gelince; o da ba • 
bası gibi cessur ve zeki bir adam ol
makla beraber, bütün hayatını, Eme 
vi saraylarının entrikalı işlerine has 
retmiş .. Bütün ikbal ve istikbalini, 
hile ve desiselerden };>eklemişti ... İb
ni Ziyadın dediği gibi, hakikaten son 
zamanlarda gözlerini (Rey ve Tabe -
ristan) valiliklerine dikmişti. Ve bir
kaç defa da bu valilikleri istemişti. 
Fakat onun bu talebine, ehemmiyet 
verilmemişti. 

"C . evabımı yarın vereyım.,, 

İşte, şimdi ; tbni Ziyat tarafından 
vuku bulan lbu teklif, Ömerin kalbin 
de mevcut olan ihtiras hislerini bir 
anda harekete getirmişti. 

- Ya, Emir!.. Omuzlarıma yüklet
mek istediğin yük, çok ağırdır. Mü
saade et. Bu gece düşüneyim. Yarın 
cevabımı veririm. 

Demişti. 

tbni Ziyat, bu müphem cevaptan en 
dişe etmişti. Eğer teklif ettiği cina
yeti Omer de reddederse, (Hüseyin) 
aleyhindeki hareket planı, tamamile 
iflas edecekti ... Belki de, bu yüzden 
evvela Kufede; ve sonra bUtün Irak 
ta bir isyan zuhura gelecekti. 

(Arkası var) 
~ duğu bUtün memleket ve beldeler -
'tne. kernali hürriyet ve saadetle yaşa .... ......-~ .. ~.........-~ 

ak hakkına maliksin. 

SAGLIK ÖGÜTLERi di (liUBnU rızanla biat etmediğin tak 
d rde, cebir istimali zarureti karşısın 

a kalacağımdan müteessifim. LOKMAN HEKiM 
(~Cebir de tesir etmiyecek olursa. ~~~.._........,._. .. ~~ ..,..._.. u ... ur 
""nirUlmUminine muhalefet ve husu-

:et) töhmeti altında kalacaksın. Ki 
'tt.P ve sUnnct mucibince, siyaset olu 
•40,caksın. 

d <Bu Uç şıktan birincisini kabul e-
erek, bizleri de cebir ve şiddet isti-
~e me?b~ etmiyeceğinden emi

. Esselamu, aleyk ... ) 
(liUseyin), bu mektubu okuduğ'l 

ıa.ınan, hi.sıl ettiği hiddeti bir anda 
Yenememiş; köleye karşı sert bir U-
lan ile: ö 

1._- İfte buna, hamakat derler. Ben 
~ni Ziyadı zeki bir insan zanne -
\>1 m. Eğer ben, Yezide biat etmeyi 

Cdan ve hissiyatıma karşı caiz bul
~Ydun; bunca zamandanberi hak -
ti Irnda reva görülen takip ve tazyikle 

Çekmezdim. Ceddim, Resülü Ekre
~hı ~Ubarek kabrini bırakarak, baş
f a. dıyara hicret etmezdim ... Git. E-
endine söyle. Bir taraftan (Muham:et) in Ummeti olmakla iftihar e -

( ~· Diğer taraftan da, o zatı pakin 

11 
toz bebeğim) dediği torununu katil 
e tehdit eyler. Acaba, hangi peygam 

berin Ummeti bu hayasizhğı irtik!p 
~~Ur? ... Evvelemirde, buna cevap 
\'ersın. 

h Deını,t.1... Ve, tbni Ziyadın mektu 
Unu parça parça ederek, kölenin su 

!'atına atl'f'ermiştl 
liüaeyinle çarpıtma karan 
<lmamı Hüseyin) in bu peı::vasızca 

~rekeU karşısında hayrette kalan 
k le, derhal Kiıfeye avdet etmiş .. Ve, 
~aman (Ali) nin oğlu tarafından 

f:8~erilen bu cessurane mukabeleyi 
nı Ziyada nakleylemişti. 

?' lhni Ziyat, işittiği sözlerden son de 
'P ece gazabe gelmişti. Artık, her ne 
'e~asına olursa olsun; (İmamı Hil· 
ti Yin) ile çarpışmıya karar verm.iş-
0 · Ve o öfke ile yerinden kalkarak, 
~~da huzurunda bulunanlara hita-

t; ErnirilmUminin, Yezide muhale
,' te temerrUt eden (Hüseyin) i tedip 
lrı~ı g.elmiştir. İçinizde, (Hüseyin) 
ltıfl~zeı:ıne gidecek, .. Ve, onu Emirli 
1..ı:ınlru.ne cebren inkiya.t t'ttirecek 
"lll 'Var ., 

l>etnifÜ. 

Yüz Yıl Yaşamak isterseniz 
Me,hur bir lngiliz hekimi Sir 

William Arbuthont Lane çok yaşa 
ınak istiyenler, için on tane öğüt· 
toplamı,. Bunlar eski zamanlardaki 
uzun ömür iksirleri gibi gizli ka
paklı şeyler değil, asri sağlık kai
delerinin bir hulasası demektir. Ba 
kınız, siz de yüz yıl yaşamak ister-
seniz ... 

1 - Her günkü et tayınınızı en 
az miktara indiriniz, mümkün o -
lursa yemeklerinizde et yemeğini 
büsbütün hazfediniz. Balık etin ye 
rini kafi derecede tutar ... 

Bu birinci öğüt biftek ve rozbif 
yemesini pek seven lngilizler için 
mühim ise de biz lstanbulda et ye 
meklerini zaten zaruri olarak en 
az mtktarına indirmiş .olduğumuz
dan, bu zaruretin uzun ömre de -
illet ettiğini öğre.n.ınekten nıem -
nun olmalıyız. 

2 - Yemeklerinizde kepekli ek· 
mek yemeyi, birkaç meyva ile taze 
sebze, sütlü şeyler ve süt bulun • 
durmayı· sakın unutmayınız. Her 
türlü vitamin almak ve barsaklar
da hazmi temin etmek için bunlar 
lüzumludur. 

Vitamin bahsini bu yazılar ara
sında haylıca diııletmiş olduğum i
çin bu ikinci öğüdü tefsire lüzum 
görmeden faydasını elbette tasdik 
edersiniz. 

3 - Her yemekten sonra, bar
saklarınızın muntazam hareketle
rini kolaylaştırınız. Bir önceki nu
marada söylenilen yemekler bu ha 
raketleri temin ederler, hele yemek 
lerin hepsi kepekli ekmek gibi tam 
olarak pişirilmiş olursa ... 

Barsakların muntazam hareket 
etmesi lüzumunu da, hiç tefsire 
lüzum kalmadan, kendinizin her 
günkü müşahedeleriniz neticesi O· 

larak şüphesiz bilirsiniz. 
4 - Cünde hiç olmazsa altı bar

dak su içiniz: iki bardak sabahle
yin kalkınca. iki bardak yatarken, 
iki bardak ta yemekler arasında .•. 

'I 

5 - Çalışmanız ve uyuınanız 

mümkün olduğu kadar çok açık 

havalı yerlerde, yahut büsbütün a
çık havada olnıalıdİr. 

6 - Derinizin üzerine güneş ve 
saf hava gelmesi için her fırsattan 
istifade ediniz ... 

7 - iç çamaşırlarınız daima ha -
fif olmalıdır, kalın ça.maşırları an 
cak pek soğuk günlerde giymelisi
niz. Hangileri olursa olsun çama
şırlar klfi derecede delikli olmalı
dır ki, hava serbest olarak cereyan 
edebilsin ... 

Bu öğütlerin de doğruluğunu her 
kes bildiği için tefsire lüzum gör
medim. 

8 - Hergün banyo yapmak de
rimizin muntazam işlemesi için nıü 
him ve lüzumludur ... lstanbulda su 
yun pahalılığına göre hıu gün ban 
yo yapnııya herkesin kudreti yet
mezse de alaturka usulde su dö
künmek te onun yerini tutar. 

9 - Dişlerinizi sabah ve akşam 
fırçalamayı unutmayınıL .• 

1 O - Sabah ve akşam onar da
kika beden mümaresesi yapınız. Bil 
hassa karın adalelerini hareket et
tiriniz ki, yemeklerden kalan dö
küntünün çıkması kolaylaşsın ... 

Bu öğütlerin hepsi şüphesiz pek 
makul şeylerdir. Ancak yüz yıl ya
şamayı gerçekten temin edip etmi
yecekleri, onları tutan okuyucula· 
rımızın yüz yaşına geldikleri za • 
man belli olur. 

Müsaadenizle bunlara bir öğüt te 
ben ilave edeceğim: 

11 - Bu öğütleri tutmakla be -
raber daima zamanınızda uyuyu-
nuz ..• 

VAkıa: • 
Bin yıl yaşasan cihan bu ..• 
Derlerse de inanmayınız. Cihftn 

her gün ve mütemadiyen değişir. 
Zamanınıza uymazsanız hayatınız 

dan bıkarsınız, yUz yıl ömür, saa
det değil, sıkıntı olur. Siz de ciha
na sıkıntı olursunuz. 

1EKONOMi1 
AIİTlanyada 
kürklük 
deriler 
Almanyada deri piyasası hakkın

da en son gelen malUmat şudur: 
Laypzig piyasasında Birincik8.nun 

ayı içinde alıcılar, fiyatların yüksek
liği dolayısile. bir dereceye kadar çe
kingen davranmışlardır. Fiyatların 

yüksekliği ise, herşeyden evvel ci -
han piyasasındaki sağlamlığın tabii 
bir neticesi addolunmuştur. Bilhassa 
Amerikada fiyatların yükselmesinin 
A vrupada dahi ayni vaziyeti ihdas 
ettiği bildiriliyor. 

Almanya piyasası bakımından, Bi
rincikanun 1936 ayında dış ülkelerle 
yapılan muameleler dahi hayli feyiz 
li olmuştur. lç piyaM işlerinde bil -
hassa tay, dana, astragan gibi mal
lar büyük alaka görmüştür. Ameri· 
ka menşeli kürklerden Amerika sin
cabı, kokaraça, samur ve hizam aran 
mıştır. En fazla talep gümüş tilkile
re, Rus menşeli kakum ve geyikılere 
gösterilmiştir. Avustralya malların
dan sincaplar üzerinden haylı işler 
yapılmıştır. Bu malların bilhassa son 
yıla ait olanlarından muamelelerin 
isteklice devam edeceği bekleniyor -
du. 

Yerli Alman mallarından bilumum 
yabani kürkler ile ada tavşanları ko. 
!aylıkla satılabilmiştir. işlenmiş deri 
ler üzerinden muamele ise biraz mah 
dut bulunmuştur. Bunun başlıca se
bebi, kiirk sanayiinin biraz yüksekçe 
olan fiyatları ödemiye pek o kadar 
yanaşmamasıdır. Buna karşı hariçle, 
işlenmiş mallar Uzerinden dahi hayli 
muameleler yapılmıştır. Ay sonunda 
hatta hariçten birçok sipariş mev -
cut bulunuyordu. Kürkçülük sanayi 
indeki faaliyet ise herşeyden evvel 
mevsimin icabatına bağlı bulunmuş
tur. Birincikanun ayı içinde kürk ve 
kürklük deri üzerinden işlere ait 
ödemelerin dahi memnuniyete değer 

bir surette inkişaf ettiği bildiriliyor. 

Nümune Olarak 
Toplanan Çoraplar 

Çorapların kalitelerini tetkik ederek 
raporunu vekalete göndermiş olan 
komisycın, büti.in çorap fabrikaların -
dan getirttiği muhtelif c:orap nümu -
nelerini tetkik ic;in Iktisat Vekille -
tine göndermiştir. Vekıl"etçe çorap -
iarın numara ve kaliteleri, malze -
meleri tetkik o1un-ıcaktır. 

Almanyada Türk Tica· 
ret Odasının Kongresi 

Berlin, 28 (A.A) - Anadolu Ajan. 
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Türk Ticaret Odası dokıuzuncu yıl
lık kongresini diin Berlin büyük eh,i
miz Hamdi Arpağ'm başk m'ığmda 
aktetmiştir. Odanın 1936 ydındnki 
faaliyeti takdir olunmuş ve kongre 
tarafından büyüklerimize tazim tel
grafları çekilmiştir. 

Mısır - Yunan 
Atina, 28 (Hususi) - Mı!ffrdan 

Y.unanistruıa 250 000 kilo uamuk it
haline müsaade t 1ilmiştir. -.. 
Bütün neşesile gülüyor 

Çünkü ağzında fiir kadar 

güzel di,Ieri var! 

En kısa zamanda size de ayni parlak 
neticeyi kazandırabilir, 

RADYOLiN 

Millet Meclisinde Anayasa 
Müzakeresinin Tafsilatı 

Millici olmak bizim 
zaruri şianmızdır 

Millet Meclisi geçende tarihi ehemmiyeti hıiz hararetli toplan
tılarından birini daha yapmış, Başvekilimizle 153 arkadaşının 
anayasanın tadilini ve bu suretle Parti umdelerinin anayasaya it
halini istiyen teklifini müzakere etmişti. Bu tarihi celsenin za
bıtlarını aynen neşre devam ediyoruz. Bugün de okuyacağınız 

satırlar, Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri B. Şükrü Ka
yanın nutkunun devamıdır: 

Onun fena göreneklerinden yine--------------
en çok zararı biz Türkler görmüşüz- işler dahili pazarda müşterisiz ka. 
diir. Çünkü Türklerin hasleti ve ka - lır. Bizde köylünün ocağı tütmezse, 
rakteri, inandığı şeye sadıkane rap- fabrikanın bacası söner. Yaptığımız 
tı kalp etmek ve onun uğrunda kanı- ekonomik hareketlerin verimli olabil
nı dökmeyi ve hayatını feda etmeyi mesi için behemehal Türk köylüsünü 
emreder .. F'erd ve aile hayatında be ve çiftçisini müstahsil olduğu kadar 
ğendiğimiz ve inandığımız ahlak e - müstehlik vaziyete de koyacağız. 
saslarına bağlılığımız da bundan gc- Bugi.in ancak kendini geçindirir va
lir. ziyetten kurtarar:4k. medeniyet.in in-

Lutfi MUfit Özdeş (Kırşehir) - sanlara verdiği saadetten, zevkten 
Yiğit millettir . hissedar emek istiyoruz. (Alkışlar.) 

Da. V. Şükrü Kaya (Devamla) ELBETTE Kİ... 
- Hiçbir din kendisini müdafaa için 
Türkler kadar azimkar, Türkler ka. 
dar fedakar bir millet bulamamıştır. 
<Bravo sesleri, alkışlar). 
Eğer. dünyada islamiyet yaşıyor _ 

sa, 10 asırdanberi kendisini .... 
Rasih Kaplan (Antalya) - Tam 

on iki asırdanberi... . 
D. V. Şükrü Kaya (Devamla) -

10, 12 asırdanberi kendisini müdafaa 
eden Türklerin koluna, kanına ve 
kafasına medyundur. (Bravo sesle
ri, alkışlar.) 

Medeniyetin bugünkü yüksek huzur 
ve refahından 'l ürk milletini mah • 
rum bırakmak bizim için zül ve şin 
olur. 

Elbette ki mahrum bırakmıyaca .. 
ğız, elbette ki Türk milleti kendini 
umumi refah ve saadet seviyesıne 
çıkaracaktır. Bu da istihsal kabili. 
yetini arttırmak sayesinde olacak .. 
tır. 

Koyduğumuz kayıt bundan ibaret
tir. Diğer kayıt yine Büyük Başve. 
kilin sırasında söylediği gibi hüku -

DAV MUZ met teşkilatında görülen bir lüzuın 
Bizim davamız bu hakikatin da üzerine yapılmıştır. Hükumette ai .. 

çok fevkinde bir davadır. Biz diyo _ yasi müsteşarlar ihdası düşünülmüş 
ruz ki dinler, vicdanlarda ve mabet- ve bunun zarureti görülmı.iştür ve 
lerde kalsın, maddi hayat ve dlınya icabı hissedilmiştir. Bunun tatbiki 
işine karışmasın. Karıştırmıyoruz ve için Teşkilatı Esasiye Kanununda 
kanştırmıyacağız. (Bravo sesleri, formaliteye ait bazı maddelerin de _ 
alkışlar). ğişmesi icap etmiştir. Son olarak 

Türklerin fena miras olarak diğer getirilen tadil teklifi de ondan iba
bir şeyi de bir takım tarikatlara sa- rettir • 
lik olmasıdır . Arkadaşlar; tadili icap eden zat"U• 

Bizim bildiğimiz, Türk için ycga _ retleri ve Cümhııriyct H:ılk P:ı.rt~i
ne doğru yol ve tarikat müsbet ilim- nin prensiplerini yüksek huzurunuz
lere dayanan milliyetçiliktir. Bu yo- da muhtasaran arzctmiş oluyorum. 
lu tutmak Türkiın maddi ve manevi Eğer bana verilen vazifeyi kısmen 
hayatı için en büyük kuvvettir .. olsun yapabilmişsem benim için 
(Bravo sesleri, alkışlar). Bunun için büyük bir şereftir. 
dir ki eğer şurada burada vatandaş- Şunu da arzetmek isterim l•i bizim 
larımızın kalbinde bu yanlış gidişle- bütiln mütalealarımız ve teklifleri. 
re küçük bir rabıta ks.lmışsa o ra _ miz ancak tasvibinize iktiran ettik -
bıtayı B. M. Meclisinin karariyle kö. ten sonra tatbik ııJ unuı. l'nutmanın
kökünden silerek bu tarikatlardan lıdır ki bizim kurduğumuz bUyük e
uzaklaştırmak istiyoruz (Bravo ses- saslardan biri de memleketin ve 
leri 1. l{oyduğwaıL? prensiplerden bi- milletin mukadaeratma yalnız ve 
ri de budur. yalnız Büyük Millet Meclisinin ha .. 
Diğer prensiplerimizden maddeler- kim olmasıdır. Hakimiyet Milletin .. 

de tesadlif edeceğimiz bir iki nokta dir. (Alkışlar.) 
daha vardır. Bunlardan biri; çiftçiyi Başkan - Söz Sadri Maksudi Ar-
toprak sahibi yapmaktır. sanındır. 
Arkadaşlar; 18 milyon Türkün 15 Sadri Maksudi Arsan (Giresun) -

milyonu çiftçidir. Bu 15 milyonun B8.2ı şeyler soracaktım, suallerime 
bir çoğu kendi toprağında çalışmaz. cevap aldım. 
Çiftçiyi, Türk çiftçisini toprak sa - Başkan - Söz Hakkı Kılıcmdır. 
hibi yapmak demek, Türk çiftçisini Evvelki kanunlara rey vermiyen 
yani Türk ekseriyetini kendi ekono- var mı? Rey toplama muamelesi bit
mik mukadderatına :5ahip kılarak miştir. 
bu memleket için hayırlı ve aktif bir HİÇBİR ZELZELE ONU SARSMAZ! 
eleman yapmak demektir. Hakkı Kılıçoğlu (Muş) - Sayın ar 

Bu büyük kütleden eğer bUyiJk bir kadaşlarım; Ulu Önderin, Atattirkün 
menfaat bekliyorsak, ötekinin, beri- güneş dimağından nur alan İsmet 
kinin toprağında çalışmaktan kur - Inönune bu T~kilatı Esasiye Kauu
tarmalı; kendisini kendinin olacak nunun bazı maddelerinde değişiklik 
olan topraklara hakim kılmalı 'iZ ) · yapılmasına dair teklifi, bilhassa i. 
(Kurtaracağız sesleri.) 

kinci maddesinin değişmesi dolayısi-
HUKUKU TASARRUFlYEYE le bütün hür Türk camiaSI namına 

TAARRUZ YOK İkinci maddenin değiştirilmesi ha • 
Asırlardan ve asırlardan beri can. kikaten hür fikirlerin uzun zaman .. 

lariyle, kanlariyle müdafaa ettikleri danberi hasretle beklediği bir şey • 
topraklardan elinde kalan kısımdan dir. Bu kanunla Cümhuriyetimiz, 
olsun kendisine ve hür ve efendice Partimizin 6 büyük temel taşı üzeri
yaşayabileceği bir parça vermek, hiç ne oturtulmuştur • 
bir kimseye, çok görülmez zannede - Artık hiç bir zelzele onu sarsa -
rim. (Bravo seı:lerı, alkışlar). maz, ne daihili, ne harici.. Değişen 

Bunun tatıbikini kolaylaştırmak diğer maddeler hakkında Şükrü Ka
için Teşkilatı Esasiye Kanununa bir ya arkadaşımın söylediklerine ta -
kayıt koyduk. Bu kayıt Büyük Baş- mamiyle iştirak ederim. 
vekilimizin de bilvesile söylediği gi. Bunlar hakikaten bugünkü ihti • 
bi, hiç kimsenin hukuku tasarrufi - yaçlardan doğmuş ve yerinde yapıl .. 
yesine bir taarruz teşkil etmez. Biz mış değişikliklerdir. Sizi fazla yor .. 
işlenmiyen toprakları işletmek için, mamak için sözümü uzatmıyacağım. 
işsiz kalan topraksız köylüyü top - Yalnız kendi kanaatimce, bilhassa 
raklandırmak için kanun yapıyoruz. ikinci maddeye biraz yan bakan hat-

Elbette toprağını işliyen vt i:.>le- tA kafa tutan bir teşekkül var. Diya
tebılen çiftçi bizim en büyük yardı- net işleri .. (gülmeler). Ben bu teşek
mrmıza ve himayemize mazhar ola - külün aleyhinde değilim. Dinlerin ve 
cak bir elemandır. (Bravo sesleri). dindarların hasmı da değilim. Ancak 
Gümrük kanunlarımızın, ekonomik bütün dini işleri vicdanlara bıraktık
kanunlanmızın hedefleri hep budur. tan sonra bir devletin resmi btltçe .. 
Eğer biz çiftçinin yüksek istihsal sinde bilhassa Teşkilatı Esasiyemi .. 
kabiliyetinden istifade ederek onu zin bu yeni ikinci maddesi karşısın • 
ayni zamanda müstehlik bir vaziyete da yeri olmıyacağı kanaatindeyiın. 
koymazsak ekonomide yaptığımız (Arkası var) 
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Mahmut lybar Nedim Tanır 

Nasreddin Hoca 
müsabakamızda 

hediye kazananlar 
Listeyi neşrediyoruz 

Cok derin bir alaka uyandırmış olan Nasrettin Hoca müsabaka
mı.ıda birçok ''TAN,, okuyucuları muhtelif güzel ve cazi~ ?edi
ycler kazandılar. Bunlardan büyük hediye kazananların ısımle

rini birinci sayfamızda neşrettik. Burada da diğerlerini numara 
ıırasile neşrediyoruz: 

Kübik duvar ıaati kazananlar: 
8 - .lata.nouı Beyogıu ~ı ıncı ilk 

okul A. 3 na.mına Fikret. 
9 - Ankara Yenifelıir Sellnik cad

deai 32/1 numarada Neyyire Yekdeş. 
10 - Ç&na kkalede .Muzafferiyet ilk 

okulu 11 Kemal. 
11 - lzmit denis 1Ubayla.rından 

Mumfer. 

Amerikan elektrik ekmek kı
zartma makinesi kazananlar: 

12 - lata.nbul Kadıköy Ihlamur 
Rt!litpqa sokağı Belkıs Ahmet. 

13 - Istanbul Cihangir Sormagir 
10kağı ~ numarada Eyüp Şakar. 

Fotoğraflan çektirilecek olan
lar: 

14 - lstanbul Fatih Sofular cad
de.9i Kimilbey apartımanı Yardanur. 

15 - Istanbul Erkek liaesi 4 B. de 
869 Ali Rıza. 

16 - Iııtanbul Haydarpqa l~i 
1141 Çevik Alp. 

17 - Iııtanbul tıp talebe yurdun. 
da 710 Galip YUksel. 

18 - Iatanbul Bakırköy Kartal· 
tepe KüçUkbağla.ı: 4 11umarada Nihal 
Ozatay. 

Kol aaati kazananlar: 
19 - Istanbul Cümhuriyet kız ltae. 

al 3. B. de 246 Mellha Güler. 
20 - Ankara Leblebici mahalleaf 

Çalışkanlar sokağı 12 numarada Nea
rin. 

Abdülkadir 

21 - Giresun Abdullah Ergill Ti. Türkln llkuı Turgut Çailıyan 

a.rethaneeinde Omer Ocak. 27 _ lzmir Karşıyaka Salihpaşa 
22 - Manisa orta mektep 2 nci sı- caddesi 131 numarada Bedia Ada-

lllfta SOS Ahmet. lan. 

Elektrik ütüıü kazananlar: 28 - lstanbul Beyoğlu Parmakka-
23 - htanbul Erenköy kız lleeej pı 23 Uncü ilk mektep 3. B. talebesi. 

6 ncı ıını! edebiyat ıubeainde 72 nu- 6 Adet erkek mendili kazanan: 
maralı Muzaffer Bingöl. 29 - Adapazarı Hanaltı 19 numa-

24 - Eskişehir Hacıalibey mahal- ralı yazıhanede SUleyman Akbulut. 

J AN 

Hatayda 
Gene işkence 

(Ba11 1 incide) 

ne kadar mahkum varsa hepsi serbest 
bırakılmıştır. Hataydan yeniden hu-

1 dudumuza. kaçanlar vardır. 
CenevrecJe ilk proieler haurlan1yor 

Ankara, 28 (Tan Muhabirinden)
Cenevreden gelen haberler, mütehas. 
sıslann toplantılarına bir haftalık a
ra vermelerinin sebeplerini anayasa 
ve statü Uurindeki tetkiklerin ikmal 
edilerek karşılıklı ilk projelerin hazır 
}anması için olduğunu bildirmektedir. 
Çünkü, anayasa ile bereber, statü ve 
onunla beraber Suriye ile Hatay ara
sındaki münasebetleri tanzim edici 
daha bir çok esaslar da tesbit edile
cektir. 

Delegelerimiz, gerek kendi hazrrta_ 
dN<lan projede gerekse Fransızlar ta
rafından teklif edilecek proje ilzerin. 
de bilhassa ve bilakayrt ve şart Ha
taym istikl~lini garanti altma alacnk 
hUkU.mlerin bulunmasına dikkat et
mektedirler. 

Cenevrenin allkalı "mahfilleri nik
bindirler. 

Suriye heyetin ·n Paris temasları 
Suriye Başvricili ve Hariciye Nazı. 

rı Pariıte Hariciye milsteşan Viyeno 
ile yeniden görüşmüşlerdir. 

Paristen Cenevrede bulunan Fran
l!IZ murahhası M. Rober dö Keye ye-
ni bir talimat gelmedii?ine göre. bu 
görüşmelerin ve teşebbüslerin. Fran
sanm noktai nazan üstlinde bır ~e
ğişiklik vapamamış olduğuna hlik· 
medilmektedir. 

Deği1mez ~arf: Hatay1n istiklali 

Murahhaslarımız daha ilk görilşme 
de bu toplantının yalnızca bir müte. 

"ld • va hassıslar toplantısı o ugunu ve . · 
·r . . de Hataym istiklaline aıt zı esının . 

Milletler Cemiyeti karannı reahze_ e
decek vesikalan ihzar etmek oldugu· 
nu tebarüz ettirmişlerdir. 

1 
11 liıi öldü, 19 liıi yaralandı 

Ankara, 28 (Tan muhabirin~en)-
Alevilerin merkezi olan Llzkıyede~ 

1 Şama ve oradan da b~raya ~elen mU. 
ı temmim haberlere göre, dun ve ev
i velki gün burada demir gömlekliler· 
l te müstemleke askerleri ve hal~ .a~~-
1 sında çarpışmalar olmuş, 11 kışı ol· 

mu,, 19 ki.ı;i yaralanmıştı:.. . • 
BUtün Suriye 9ehirlermı sılahb 

gruplar halinde gezen demir gömle~
lilerin t~kınlıklan her yerde asabı· 
yetle karşılanmaktadır. Şa~da Er-

.1 r arasında diln gece hır teza· 
menı e . 'il . 
hUr sırasında ateş teatı e-.:ı mış ve 
2 kişi yaralanmıştır. 

Vataniler anlaıamıyor 
, Şam ve Halepteki vatani liderler 
arasında bir anlaşmazlık b~göstc~ -
miştir. Gazetelerin neşriyatı birbirı
ni tutmamaktadır. Bazı gazeteler ls
kenderunu terkederek Trablus Şamı 
istemektedirler. Türkiye ile dost ge-
. mek istiyen ve Hatayın istiklalini 

çın 1 . "k tanımak arzusunda o anlar gıttı çe 
çoğalmaktadır. 

KudUs, 28 (A.A.) - Hataydaki 

Milletler Cemiyeti müşahitleri Ceıiev. 
rede toplanmış olan mütehassıslar 

komitesine rapor vermek üzere çar-

ba gUnU Cenevreye hareket ede· şam 

ceklerdir. 

Fransız Gazetele.ri 
Avusturyanın istik
lalinden endişedeler 

(Ba11 1 incide) 
akdinde da1ma tereddüt edecektir . ., 

Muhabir mtiteakı:ben şu suali sor· 
muştur: 

".Habsburg hanedanının iadesi me· 
selesi hakkında ne dtlşünUyorsunuz? 
"- Orta Avrupanın istikrarı, bu 

neviden teşebbüslerden uzak kalın • 
mayı istilzam etmektedir.,, 
"- Çek - Leh münasebatı ne hal

dedir?., 
"- Bu iki me.mleketin teşriki me

sai için umumi zemini bulmaları man 
tıki olur. Ekalliyetler meselesi tatbik 
edilmekte olduğundan, hükumet Leh 
ekalliyetinin vaziyetini de nazarı L 
tibara alacaktır.,. 

UMUMİ BARIŞ 

"- Almanya ile hususi bir anlaş· 
ma tasavvur ettiğiniz doğru mudur?,, 
"- Almanya ile bir anlaşma umu· 

mi banş teşkilatı çerçevesinde oldu-· 
ğu takdirde daha devamlı olur. İngi· 
liz silahlanmasından sonra bir A vr~
pa sureti tesv~yes! . imkanları emnı. 
yetle derpiş edılebıhr . ., 

PARİSE GÖRE 
Paris, 28 (A.A.) - Bir çok gaze· 

teler Avusturya meselesile meşgul ol
maktadırlar. 

Övr gazetesi, naziler Avus~urya.da 
bir hükumet darbesine tevessul ettık. 
1 i takdirde Viyana zabıtasının da-er . 
hiliye nazırı Hort Gleisenav .~a~e~~n
de nazilere muzaheret edecegını soy. 
lemckte ve naziler tarafından ya~ılan 
hilkfımet darbesini Brenner'de bır İ· 
talyan seferberliği değil, B~vyerada 
bir Alman seferberliği takıp edece
•.. il" ve etmektedir İtalyanın A. gını a · . 
vusturyayı Hitlerizme karşı müdafaa 
etmekten vazgeçmiş olduğ~.n~ tah -

. etmek gUç bir şey degıldır. . 
mın M .. "ht k Gazete. bundan sonra unı e ı 

nazl mahfillerinin A vustıuryada ya. 
kında bilyUk vakalar cereyan edece. 
ğini açıkça söylediklerini kaydetmek· 

tedir. ..h. b' 
Ve Hitlcrin 15 martta mu ım ır 

beynelmilel harekete tesebbü~ edecc
-i ihtimalini ileri silrmektedır. 
g !TALYANIN ROLÜ 

Ere Nouvellc, gazetesi diyor ki: 
"Avusturya kilçiik itilaf il~ ~nlaşs.a 

idi, Franea ile İngiltere kendısıne ~~
zahir olurdu. Fakat, İtalyan - . 
man menfaatlerinden istifade etme· 

ği tercih etti. .. . .. . 
Ami du· Peuple gazetesı şoyle dı -

yor: 

Esasen Almanyanın Sovyetler bir· 
liğine taarruz edeceğine ihtimal ve. 
rilmemek~dir. Çünkü iki memleket 
arasında müşterek bir hudut yoktur 
ve her iki memleketin ordusu da a
şağı yukarı ayni kuvvettedir. 

General, Alman ordusunun kıyme· 
tinden şilphe edilemezse de Sovyet 
ordusunun adet itibarile tefevvuku. 
nun inki.r edilemiyP.ceğini söylemek· 
te ve Sovyetler birliğinin geniş ara· 
zisi sayesinde neticede teraziyi ken. 
di tarafına meylettireceğinden emin 
bulunmaktadır. 

Muharrir, Polonyanm Alman -
Japon blokuna iltihak ettiği ta.kdir· 
de meselenin büsbütiln başka hır şe· 
kil alacağını kaydetmekte, fakat bu 
hususta Leh politikasının Fransız -
Polonya ittifakının esaaıpı te,kil e. 
den direktiflerden ayrılmıyacağını 
tasrih eylemektedir. 

General makalesini bitirirken diyor 
ki: 

"Hitler artık Sovyetler birliğine ' . 
karşı harbetmek niyetini beslemıyor. 

LOKARNOCULAR 
Berlin, 28 (A.A.) - Frankfurter 

zeitung gazetesi, Lokarnocu devlet
ler arasında milspet bir itil&! vücude 
getirmenin henüz bir takım mania· 
lara maruz bulunduğunu yazmakta.. 

~~ . . 
İngilizlerin, kendi memleketlennı 

muhtemel taarruzlara karşı zıman 

altına koymak istedikleri zannolun· 
maktadır. Ancak İngilizlerin Franıa. 
dan muavenet vadini almJl oldukla· 
nndan misakın akdi hususunda ısrar 
etmeleri al:lcak bir takım gizli dü,Un
celerin mevcut olması ihtimali ile L 
zah olunabilir. 

Bu gazete, Parisin evvela Avrupa· 
nın şarkını, 11onra Akdeniı:i v~ daha 
sonra Reni düşünmekte oldugu mil· 
taleasındadır. 

Londra ise, evvel! Akdeniz mese. 
lesini düşünmektedir. tnglltere hU • 
kumeti ayni zamanda lngilterenln 
Fransaya karşı teminatını zayıflat -
mak arzusundadır. Ve nihayet mer. 
kezi Avrupa ile mefgul bulunmakta-

dır. . Al 
Yine bu gazete, tngilterenın -

manyayı müzakerelere devama sevk 
etm~k istediğini yazmaktadır. 

İngilterenin Almanya, Fransa ve 
İngiltere arasında aktedilecek bir ~u 
ahedeyi her tilrlU hal suretine tercih 
<>tmesi muhtemeldir. 

"İtalya, Avusturyayı Almany~n~n 

hırsına karşı mildafaa hareketının lnQİIİz Malivecisinin 
başına geçmelidir. Buna da mecbur· ki • 
dur. Bu tarzı hareket Yugos~_avya~~ Türkiyedeki Tetki erı 
saltanatın avdetine karşı gmıterclig Ankara, 28 (Tan muhabirinde?) -:-
mukavemeti kırmak için yegane ça.· Geçen ay. tanınmış İngiliz malıyecı-

G.b Tü"rkiyeye redir.,, terinden Aleksandr ı s, . . .. 
Populaire diyor ki: gelmiş ve lngiltere finans alemını Tür 
"Birkaç ay evvel Mussolini, ~abs. kiyenin endüstri planlariyle alakadar 

burgların avdetini hasm~ne bır .,et· etmek Uzere bazı tetkikler yapmıştı. 
"d" Faka · kilde derpiş eylememekte 1 ı.. Son günlerde Deyi Meyi gazetesı 

Şimdi Alman tezine iltihak ettı. Londraya dönen Aleksandr Gibs'e 
k lenin tekrar t · ti Avusturya anca ame i atfederek bir beyanat neşre mış r. 

faaliyete geçmesile istiklaline sah p Bu beyanata göre gilya bu İngiliz ma-

olabilir.,, liyecisi Türkiyenin miktarı 16 milyon 
MACARİSTANDA • şilinge ylikselen nafıa işlerini kendi· 

Jeai Ferahiye caddesi 51 numarada 6 adet kadın mendili kazanan: 
Güzin. 30 - Isparta sıhhat müdürü Mu-

Yelli bütçe 
üzerinde son 

·çalışmalar 

Buda.peşte, :l8 lA.A.) - ~arlamc~ sine verdiğini söylemiştir. Bu beya
toda krallığın iadesi hareketıne tara natı bazı Türk gazeteleri ile Balki.11 

. .. ili bulunan k t tar olanların bır mumess . Herald gazetesi aynen alara neş~ -
Dezo Lulvo, şu beyanatta bulunmuş mişti. Aleksa.ndr Gibs'in en yakın Mua aaati kazananlar: rat Dinçerin kızı Meliha. 

25 - Sa.maun Çarşambumda Köp. Şekerlik kazanan: 
rUbaoı Süleyman Sım eczaneal u.hi· 31 - Istanbul Fatih Husamett.in-
bi Silleyman Bilge. bey mahallesi imam Niyazi sokağın-

26 - Biga .MalmüdürU Rıfkı hem- da 30 numarada Nezaha.t Tulay. 
lirMi Rüveyde Benderlioflu. (Arkası var) 

Müktif at kazananlar hedi
yelerini nasıl alacaklar? 

1 - Hediye aJacaklardan ı.tanbulda bulunanlann bluat lda.reh ... 
nemize gelen!k hüviyet varakalamu ttöstermelerl lbondır. Hediye
lerin dafıtdmuma 7 Mart Pazar ıüntlnden bafluıacaktır. Pazar, 
PazarteAI, Pertembe olmak üzere haftada U~ gUn öğleye kadar veri· 
lecektlr. Uç hafta devam edecektir. 

2 - htanbul haricinde bulunan karllerlmlzden müklfatlan küçük 
olanl&nn hediyeleri adreelerlne posta Ue gönderilecektir. Diğerlerinin 
}'S doğrudan dotnıya ldarehanembe gelip hüviyet varakalarmı gös
tererek, yahut ta keındl hüviyet vankumı bize gösterecek bir 
mutemetleri ...-U. mlll'wat ederek hediyelerlnl almaJ•n JA.znn. 

~ - Fotob'aflan çektlrlJeeetc brilerimlz id&remlze müra.ceat 
edeft!k alacakJan lr1jrt ile Aabn. caddaıdnde Bum Fotoya mtıra-
eut ecleceldMllr. .. 

4 _ Büytll ikramiye k••ttelNQa mutlaka fotoğraflarmı gon-
dennelerl Jimndır Dijer .......... 19hlplerbaba de birer fotoiraf 
ıhdennelertnl rlea ederls. 

tur: ~ · desi tak 
"- Macaristanın kralhgı ıa . Ak"' 

. emMVö 11 
d'ın"nde dıg' - er devletlerın . b" 

1
. 

. b' inın ız kabul edeceklerine ve hıç ır k bir 
bir dünya ihtilaline sevkedece na 
harp tehlikesini göze almıyacağı 
kaniim.,. 

LEH1STAN, ALMANYA ve 
SOVYETLER 

Polonya ha-Ankara, 28 (Tan Muhabirinden)- Vartova, 28 (A.A.) - irli·i a· 
Yarın Kamutaya verilecek olan yeni len Almanya ile Sovyetler b. g işti· 
bütçemiz üzerinde bugün BOn çalışma ru.sındaki ideoloji mücadelesıne 
lar olmuştur. Maliye Vekilimiz rahat rllk etmeli midir? . e "'az-

. k" gazetesın ,, Sız Olduğundan bUtün Vekiletlerin Kuryer VarJaVS ı . 
· b vekıl gene-muhasebe müdürleri, Fuat Agralınm dığı bir makalede, eskı af . an 

f . 1 • "Hirbır zam " evinde toplanmışlar ve bütçenin a· ral Sikorkı bu sua e · ':< di-
··yıe devam e sıllan üzerindeki son rakamları tesbit cevabını veriyor ve şo 

etmişlerdir Vekiller heyeti, tetkikle- yor: . . _ fi vaziyeti 
rini tama.mile bitirmiş bulunmakta - "Memleketimızın cogra ı "k' d v 

mutlakıyetle idare edilen bu ı ı eb.-~ ·~~~ 
Yeni bütçemiz, ilk defa müjdeledi- let arasındaki kavgaya 1• Ç"' kU 

ğimiz gibi, yektllı iti.barile bir . rekor ıi sureti katiyede mene~!~.\ s~ha 
vermektedır. Bilhassa yalnız mılli mU Almanya ile Sovyetl~ ıry~n1z Po· 
dafaa iktısat, ziraat, maarif fasıllan sarılacak olursa bun an 

' · 23 ·ı on lira bir lonya mutazarrır olur.,, t 
geçen seneye göre mı y ""-ki baavekil Almanyanın Sovye 
fazlalık göstermektedir. Bütçemiz, ı:.n v • Al hudut-
926 danberi olduğu gibi mütevazin ve dUışmanlığı arkasında ::? toprak· 
lnöntl hUld~metinin büyük bir zafer lannın ,ark ve cenubun a ı 

.k 1 rak Kamutayda milletin lara müteveccih em~ryalist gayeler Vesı ası O a 
gizlendiği kanaatindedir. tasvibine ıunulaca.ktır. 

dostlanndan Grabbe, (Ulus) ga
zetesine gönderdt5ı bir mektupta, ne 
Aleksandr Gibe tarafından, ne d~ 
Türkiye seyahatinde kendisine Nta
kat eden Hugh tarafından hiç bir ln· 
giliz ~zetesine bu yolda beyanat ve· 
rilmedlğinl bildirmekte ve bunun 
kat'i surette tekzibine kendisinin Lon 
dradan telef onla mezun edildiğini ila
ve etmektedir. 

SAKALININ SERT 
OLOUG.uNOAN ŞIKAYE 
EOEN\.ER~ 

OEA~ı. eiR.PDl<ER.M 
B~I Al.iNiZ.. MSMNUN 
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Ati na 
Röportajları . 

(Batı 3 üncü Saytadl> 
rahat!ızlığını duyan vatandaflat 
çoktu. Vaziyetin böyle kalamıya.ca
ğını; mutlaka tadil edilmesi, ~ 
fetin sıkı kayıtlar altına alIJlJll 
lazım geleceğini pek çokları ~; 
yor, söylüyordu. Fakat en ınUftl 
inkılapçıların görilşü bile .buradall 
ileri gidemiyordu. 

Atatürk lzmitte birer birer bel' 
r sor· gazeteciye ve herkese şu sua ı 

du: fik• 
_ Hilifetin atisi hakkında 

riniz nedir? . 
Cevaplan büylik bir sabırla di11-

ledl. Münakaşa etmedi. Fakat .son• 
ra söze başladı: Bu misilsiz ınk~ 
lapçı konuştukça gözler önündeki 
perdeler birdenbire düşilyor, ka • 
ranlıklar aydınlanıyordu. 

Fakat kökleşmiş •zihin itiyatlar:'
nı bir hamlede kırmak kolay değil
di. Yeni yeni sualler soruluyordu. 
Zihinlerin ,urasında burasında u1W 
deler kaldığı anlaşılıyordu. 

Atatürk, bıkmıyor,_ ~an~;ı 
ainirlenmiyordu. Hepımızın ~ .· 
bir açık kitap gibi okuyor. Zihil1 
itiyatlannın muhafazakar tesirl~ 
rini tabii buluyordu. Fakat hedefı. 
zihinlerde tam bir tasfiye yapmak. 
gazeteleri bu meselede tam v~ ~a. 
mimi kanaatle hareket eden bır ııı• 
kılapçı kuvve! haline . k.oyı:ı~kt.ı. 
Memlekette kökleııen zihın ıtıya.t. 
larile mücadele için gazetecilerill. 
mutlaka bizzat davayı kavramalatl 
ve benimsemeleri lazımdı. 
Hafızam beni aldatmıyorsa, İl" 

mit mUnakaşam fa.mlasız suretti 
otuz sa.at silrdil. 

Bu arada kahveler içildi, o -
turduğumuz yerde öteberi yedik
Fakat hiçbirimiz uyku, yorg~~ı~k 
duymadık. Dimağlarımız buyuk 
gilnlere mahsus fevkalade sefer• 
berlik halinde bulunuyordu. 

Tam allka ile dinliyor ve dava)'I 
ıittikçe fazla benimsiyorduk. 

O tuz saat .aonra AtatUrkUB 
evinden aynldığımız ve ge. 

çenlerde ölen mutasarr~ z~ ·~ 
Sadettinin evine yatmaga gıttigl 
mlz zaman tamamile yeni birer i.n. 
san olmuştuk. Eski itiyatlarm esırl 
olan milletin varlığına a.it bu ka• 
dar 'basit bir hakikati göremiyen 
otuz saat evvelki benliğimize acı. 
yarak bakıyorduk.. . • 

Selinikteki kUçiıcUk evm od~ 
ıında bu hatıra bütün berraklığı 
ile zihnimde canlandı. Tarihin eD 
uzağı görilr, en mUvazeneli inkılip. 

d h .. et• çııının hatırası karşısın a urm 
le eğildim. Aralarında böyle bir 
deha doğan çıplak duvarlara sevgi 
ile baktım. 

Romanyada 12 Genç 

Tevkif Edildi 

Bülo'q, 28 (TAN) - Son zam~ 
!arda Romanyada Nasyonalist Ü~ 
verıiteliler, bir çok hadiseler çıkar

nutlardır. Bu sebeple yeniden 12 t.J
niveraiteli tevkil edilmiş, divanı hat• 
be verilmi§tir. 

Bay (Suat Tenik), lstanbu-
lun en güzel manzaralarından 
mürekkep bir albüm vücude ge
tirmiftir. (YEDlGÜN) tarafın· 
dJD ne9redilen bu albüm güzel 
t'Otoğraf meraklılarını cidden a. 
ti.kadar edecektir. Bu albümün 
fiyatı yalnız (15) kuruştur. Bil· 
tün bayilerden ve lstanbulda 
Ankara caddesinde Yedigünilr1 

satıf mağazuında.r: isteyiniz. 
(15) kuruşluk poata pulu 

gönderenlere bu albümden bir 
adet derhal gönderilir. 

Adres; lata.nbul, Ankara cad· 
de8i (Yedigiln) Mecmuuı lds.. 

~--••'"ehanesi. 



• 

~ l - 3 - 931 - - ======================= TAH ============================================-========..:.::=== 11 

Yeni 
Çocuk 
Anaiklopediıi 

7 inci 
Cüz 

Çıkıyor 
Çocuklar·ıe övünmek isti

yen babalar, çocuğunuza 
mutlaka Yeni Çocuk Anıik· 
lopediıi alınız. Bu eıer ço
cuğunuza verebileceğiniz en 
kıymetli hediyedir. 

HiÇ BiR iDDiA 
Aslında kıymetsiz olana 
fazla bir şey ilave etmez. 

KREM PERTEV 
İfrat ve mUbali.ganm ifL 
desi değildir. Terkibi bir fen 
harikası gibi velveleli bir 
tarzda ortaya atılan güzel
lik müstahzarlarını da ken. 
disine k&.rfı hiç bir zaman 
rakıp olarak tanımamıştır. 

~----------~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
nıerkezi Eksiltme komisyonundan. 
•il~ Merkezimize ait Gelibolu istimbotunun tamiri açık ek· 

2 
Ye konulmuştur. Keşif bedeli 2460 liradır. 

A - Bu işe ait şartname şunlardır. 
~ - Fenni şartnam< 

3 
- İdari şartname 

t:~ - İstekliler bu şarlnameleri 13 kuruş mukabilinde İstanbul 
~ Sahil Sıhhiye Merkez Levazımından alabilirler. 
~ - Eksiltme 16 Mart 937 Sah günü saat 14 de Galatada 
}.{ nı.ustafa paşa sokağında İstanbul Limanı Sahili Sıhhiye 
~ezı Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 
~ - Eksiltmeye girecek1erin 184 lira 50 kuruş muvaıkkat te
biı- t Parası ile en az 3000 liralık bu gibi işler yaptıklarına dair 
~Yet vesikası göstermesi şarttır. (1093) 

Akay işletmesrnden : 
~rı 1 

- Yalova kaplıcalarında inşaatı ikmal edi1_mekte olan ote
~p mobilyasile perdeleri kapalı zarf usulıyle eksiltmeye 

2 
uştur. 

- Eksiltmeye ait evrak şunlardır. 
~ - M·· ka . ~ una sa şartnarnes1 
C - Ahşap mobilya listesi 
t> - Perde listesi 
t - Ahşap mobilya fenni tarif listesi 
) - Fenni şartname 

3 
- Müfredatı münakasa şartnamesin~e yazıtı planlar. 

~ - Eksiltme Karaköyde İdare Merkezınde şefler encümenin-
422 ),fart 937 tarihli pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 

<le • - İkinci maddede yazılı evrak ve planlar iki lira mukabilin. 
idare veznesinden alınabilir. 
~ - Taliplerin yazılı günde nihayet sa~t. 15 şe kadar teklif
~ Encümen Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi etmeleri 
~- (1049) 

lstanbul Liman işletme ida
tes:nden: 
1 

lliıı - Galata Rıhtımının 150 metrelik kısmmm terli ameliyeai-
t~ Pazarlığı 3 Mart Çarşamba günü saat 1 O da Şefler En-

2 de yapılmak üzere tehir edilmiştir. 
(fit -:- Bu ameliyenin bitme müddeti 937 EylCıl nihayetine tem. 

3 
edihniştir. 

!'tak:- İstenildiği takdirde Rıhtımda inşaat mahallinde kullanıl
~ere Prizman gündeliği 20 ve yarnn gündeliği 10 liradan 

4 kiralanacaktır. 
"lt 8- Ser türlü izahat Merkez Rıhtım Hanında Rıhtnn Tami. 

lstanbul Defterdarbğından: 
Muhammen bedeli 

Lira 

Lllelide eıki Mesih paşa yeni Kemal paşa mahalle
sinin eski Yeşil Tulumba yeni Genç Türk caddesinde 
Belediyenin yeni yaptıracağı bahçe yanında ve tramvay 
caddesine on adun uzakhkta 10,15 metre yüzü bulu
nan 20, 24, 27 / 1 No.h ve 245,5 metre murabbaı arsa 
(Beher metre murabbaı): 8 

Cerrahpaşada Avrat pazarında eski Ahmet Kethüda 
yem Kürkçübaşı mahallesinin eski Toprak yani Müez-
zin sokağında eski 12 yeni 12 No.h ahşap konağın yarı 
payı ile derununa cari rubu masura Kırkçeşme suyu: 2250 
Zindankapıda Zindankapısı caddesinde eski 363 yenı 
71 No.lı kagir dükkanın doksan altı hissede altmış a1tı 
tam ve yinni çıplak mülkiyet ki ceman seksen altı 
hissesi : 1800 
Ayni yerde eski 365 yeni 73 No.h ahşap dükkanın 422, 
686, 080 hissede (33866254,5) tam ve 7, 154, 842, 5 
tapu kaydıi mucibince çıplak mülkiyet ki ceman 
41,021,097 hissesi: 106 
Ayni yerde eski 387, 389 yeni 93 No.h kagir dükkanın 
doksan altıda altmış altı tam ve yinni çıplak mülkiyet 
ki ceman seksen altı hissesi: UOO 
Küçükpazarda Rüstem paşa malıallesinde Burmalı 
hanın üst katında 10 No.h odanın tamamı: 360 
Samatyada eski Çırağı Hasan yeni Hacı Hamza ma
hallesinin Merdivenli çeşme sokağında eski 11 yeni 25 
No.h 89,49 metre murabbaı arsa (beher metre murab-
baı): ),40 
Aksarayda eski Katip Kasım yeni Vah mahallesinin 
eski Ungaikebir bostanı derunu yeni Langa Bostanı so-
kağında eski 1 7 yeni 31 kapı 993 ada 7 4 parsel N o.h 
14 metre murabbaı arsa toptan: 4!. 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerler hizalanndaki muham
men bedel üzerinden açrk arttınna usulile ayn ayn satılacaktır. 
İsteklilerin ve tediye şeraitini öğrenmek istiyenlerin 4/3 937 
Perşembe günü saat on dörtte yüzde 7 ,5 pey akçelerile Milli Em
lak Müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. (M.) (912) 

lstanbul Liman işletme ida
resinden: 
Galata Rıhtnn üzerinde Küçük Rıhtun Han ve yanındaki Gazi

no binası Orta Maritim, Panorama Hanlannm yıkılma ve ankaz1-
nm satılma pazarlığı 6 Mart Cumartesi saat 10 da İdare Şefler 
Encümeninde tekrarlanacaktır. 
Teminatı 1000 lira olan bu işe ait şartname v eizahat Levuım 

aıe~ 
SAF. 

SABUN 
BUNLAR! İNSANI YORMA1 ÇÜNl<U 
ÇAMAŞIAI KOLAYCA 

BEYAZlATtR . 1 ~----

ISTANBUL TRAMVAY ŞiRKETi 
21 lkincikinun 1911 tarihli t•rtnamenin 14 üncü maddesine aö..e 

i LAN 
1 Mart 1937 tarihinden itibaren 

hatlarda aıağtdaki tarifeler tatbik 
caktır. 

tekmil 
oluna-

Birinci Mevki ikinci Mevki 
Nakliye ve köprü resimleri dahil 

Kurut Kurut 

Subaylar 
,. (kame) 

Askerler, a-sker maliilleri. 
Askerler(kame) 

İlk, Orta ve Lise Ayni arabada 

mektepleri ta· evden mektebe 
ve mektepten 

lebeleri. 
eve kadar 

Yüksek mektep,Ayni arabada 
ve Üniversite yapılan tekmil 

talebeleri. seyahatler için 

1 - 2 Kıt'a 5 50 3 50 
3 - 7 " 7 7 5 s 50 
1- 7 
1- 7 
1 - 7 
1 - 7 

,, 
,, 
,, 
,, 

5 50 3 25 
4 25 --
4 25 2-
-- 1 50 

4 25 2-

4 25 2-

,--------------------------·~ Kanzuk Saç Eksiri 

l\ONOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendi • 

rir. Dökülmesini keser. Kepek

leri tamamen gıderir ve bü • 

yüme kabiliyetini artırarak saç • 

lara yeniden hayat verır. Koku -

su IA.tif, kullanışı kolay bir saç 

eksiridir. • 
INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 

BEYOCLU - lST ANBUL 
... l!lıml ............................. , 

NERViN 
Sinir ağrlları, asabi öksürükler, asabi 
zayıflık, uykusuzluk, baş ve yarım ba~ 
ağnsı, baş dönmesi, baygınlck, çarpıntı, 

ve sinirden Deri gelen bütün . rahatsız· 
lıkları giderir. 

Cünde 2 • 3 kahve katılı. Her eczanede araymıs. 
ŞARK ISPENÇIY ARI LABORATUARI T. A. Ş. 
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1 - Tasfiye halinde bulunan Feniks dö Yiyen ve Türkiye 
Milli sigorta şirketlerinde Türkiyede sigorta edilmiş 

olanlardan sigortalarına devam suretile zarardan 
korunmak istiyenlerin şirketimiz tarafından Yeni Posta· 
hane arkasında Türkiye Hanında ( 121 numarada 
teşkil olunan Devir Bürosuna müracaatla sigorta· 
larının halen Türkiyede çahşan Haya+ sigorta şir· 

ketlerinden arzu ve tercih ettikleri bir şirket nez· 
d1nde devamı için yapllması lüzumlu muameleleri 

icra ettirmeleri ilôn edilmiıti. 

2 • Bu iki şirket nezdinde Türkiyede sigorta edilmiş 

olup da doğrudan doğruya bu şirketlerin tasfiye 

heyetleri tarafından yapllan ilanl:.r mucibince ka

nuni müddet içinde tasfiye heyetlerine müracaat
la alacaklarını kay+ ettirmiş olanların halen 

mer'i si9orta1arının Türkiyede çallşan ıirketlerden 

birine devrini arzu ettikleri takdirde bu gibilerin 
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Türk Anonim 

den: 

1937 senesi ni'ıtayetine kadar yukflrda sözü qeçen 
Devir Bürosuna müracaatları nan olunur. 

3 - ( Lankr) sigorta ıirketine Türkiyede sigorta • edil

miş olup da işbu şirketin · Türkiyedeki faaliyetini 

tatil etmesi dolayısile sigortasını Feniks dö Yiyen 
sigorta şirketine hususi zeyilname veya sigorta 
poliçası altına şerh verdirmek suretile devr ettir
miş veya si9ortasının primlerini Feniks dö Yiyen 
siç,orta şirke tinin Türkiyedeki şu',esine resmi mak
buz mukabilinde usulen ödemiş ve sigortaları ha
len mer'i ve devam etmekte bulunmuş olanların 

<Tasfiye heyetine kay+ edilmiı olanlar da dahil ol

mak üzere) Yukarda sözü geçen Büroya nihayet 

12 • 6 - 1937 tarihine kadar müracaat eylemeleri ve 
sigorta vaziyetlerinin Büro tarafJr.d:1n tetkik 
olunduktan sonra haklarında karar ittihaz oluna· 
cağı ilan olu nur. 

Paranıza 
-

Zahmetsiz ve Sagf am 
En Yülfself Geliri 

ADAPAZARI 

Türk Ticaret Bankası <~:~ç~~:~· 
Size Temin Etti 

Ba• ı.ka:ı ı.ı:ı ı 
" Kuponlu vadeli mevduat ,, 
servisine yatıracağınız 

Her 100 lira için I 

Y llda 6 lira faiz ahrsınız. 
Faizlerin her ay isabet eden mikdarı 
kuponlar mukabilinde ay başlarında ödenir 

Sahibi: Ahmet Emlıı YALMAN. Umww oeşrıyatı ıda.re eden: 8. SAl.l fh 
Gazetecilik ve Neşriyat Tür% Limitet Şirketl Ba81ldığJ yer TAN matbaası 


