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B.BENES 

Belgrat, 4 (TAN) -Çekoslovak.. 
ya Cilrnhurrei.si Prağdan buraya ha. 
reket etmiştir. Yarın buraya muva... 
salat edecektir • 

ÇEKLER - ALMANYA 

Ne Vaziyette? 
Paris, 4 (A.A.) - Ademi müdah:ı· 

le komitesi tarafından Fransız - İs. 
panyol hududunda yapılmasına karar 
verilen kontrolil idare edecek olan al .. 
bay Lunn, hariciye nazın Delbos Us 
yeniden görüşmüştür. Albay, vazife. 
sine başlamak üzere pek yakında. 
Fransanm cenubuna gidecektir. Kon• 
trolün tatbiki işi sür'atle devam eyle. 
mektedir. 

İngiliz işsizleri 
Taç Merasiminde 
Neler Yapacak ? 

Londra, 4 (A.A.) - İngiliz işsiz· 
lE'ri lideri Hannington, beyanatta bulu 
narak ezcümle demiştir ki "Hükümet 
Kralın taç giyme merasimini ve .. 
sile ittihaz ederek aleme İngiliz hal· 
kının baştan aşağı mesut \'e mem .. 
nun olduğunu göstermek istiyor. Bis 
hük~metin bu manevrasına kapılmı 
yacağız. Muzika, trampet seslerin 
ve şenliklere açlıktan kırılanların s 
sini katacağız. Buna karar veidik." 

Paris, 4 (A.A.) - La Republique 
gazetesinin Prağ muhabirine göre, 
iyi malumat almakta olan mahafil 
Prağ ile Berlin arasında bir itilA.f ha 
stl olmuş olduğuna gitgide ti.aha fo.7 ... 
la inanmaktadırlar 

~tina Onivenitesinin 
Yıldönümünde 

Atlna, 4 (Hususi) - Atlna {'-1 
ver-sitesinin yilzUncU ytldönil.mil m 
raJıimine iştirak edecek olan erneb 
alimlerden bir ~oldarmft fahri dokto 
luk Unvanı verilecekt.ir. 
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Türkiyede Yenilik 
Mücadelesinin . .. 

Tarihi 
• 

- 5/4/1937------ 5 -. 

Hanı Kohnun lnıilizce eserinden 

Türkçeye çeviren: ALI ÇETINKA YA 

(Bayındırlık Bakam) 

·--------------------·-----·--------·· M atbuat, birdenbire ve mia
li görUlmlyen bir hız aL 

1DIŞtı. DUny1. ile 1.li.k1. &rtmll 
ve inaanlar gazete haberlerine dill
kiln olmıı,tu. 25 Temnuu.da İkdam 
gueteıri altmıe bin ve Sabah gu.e
tesi kırk bin illve baaDWJtı. Gaze
teler elden ele dol&flYOrdu. Ayni 
günün öğlesinden 10nra hu gazete
lere dört misli fiyat tekli! olunuyor
du. Uzun zamanların geri ::CaJmalan 
artık çarçabuk telf.fi edilmek ııaru· 
retinde idi. 

G azeteler her g11ıı tahrik edi
ci neşriyatta bulun:.ıyor, ve 

her yerde umum! mitingler yapılı
JOrdU. Halkı 9u heyecan ve meser
l'P.tten geriye, her rtlnktl hsyatma 
çevirmek iti güçlefti. Hemen her 
yerde eaki husumetler bir daha ye
niden uyanmıya bqladı. !Jıtilll li· 
derleri menfalarmdan döı1ilyor:ar
dı. Liderleri Ahmet Rıza ve Halil 
Ganem Bey olan bir kısım menfiler 
Omn&nlı İmparatorluğunun tama
miyetine ve merkeziyet prensibine 
unlmıelardı. 

Kendilerine 0.manlı Ademi Mer
keziyet .cemiyeti admı verdi:ıleri bir 
bmı. Prens S&bahattin ve daha 
110nra Arnavut İmıail Kemal Bey 
tarafmdan idare ollmuyordu. Bu 
grup daha aonra kendilerine Ah. 
nr admı vermJFerdir. 

Hemen bir kae ay için • 
ile bu partiler arumdılrt ugurum, 
phal rekabetler dola,..lyle ıenft. 
~.Bundan bqka canh mtlnakq& 
il*mıu, ma •e mtııtyetterln aynlı. 
.. vul)'eti leli. 

Ş ark vlllyetlermc!e ve Ara. 
bı.ta.nda Abdülhamit idare. 

-'ne sadık kalan generaller tarafın. 
dan eevkedllen iayanlar bldia oL 
du. Devlet idaresi, eelaıen yaşını 
mütecaviJI ve Abrar fırkaamın ve 
fltirlerlnin taraftan bilinen Klmil 
,....ya tevdi olundu. 10 Klnunuev. 

de Türk parllmentosu açıldı. Fa. 
devletin bqlıca kuvveti olm~ 
istiyen genç TUrlı partlal KL 

ali paeaya itimat etmedi. Ve 1909 
luba.tmda kendiain.i istifaya mee. 

kaldı. Ttırk rönesanamm bQ. 

edibi olan Namık Kemal beyin 
zamanlar kltibl bulunan Hilmi 

l&drlzam oldu. Bununla be. 
r, bu yeni hUkfunet hakkında 

.a.ıtlman C4!1nly«tni tefkil eden 
Qteauip hocalarm bir kımm ile 

erlikten ziyade siyuetle uğra. 
pnç TUrk ubitleri a.rumda 

unlyetsizlik blf}adı. 1909 
13 te ordunun büyük bir kıs-

ve hoca, ve lvam tabakuı be. 
oldufu halde, bir mukabll lh. 

hldla oldu. Asiler, Kur'an ve 
tin m1t& olmumı ve genç 

k kamltalnln dağılmaamı ve 
tleri mukabil ihtilll ta.rafııı. 

mfl9Uliyet1 mucip ıörUien Me. 
Kecliat reJal ile tlçllnctl ko. 

kumandanmm gekilmeleriDl 
yorlardı. . 

Keclia Kanunu Eeulnin devamı 
yle, bu talepleri kabul etti. Ah. 

partisi kabineyi tefkil ile mecll• 
flnl tızerine aldı. Ve padiplı, 

daha kanunu eeaaiye aadakat 
etti. Büttln mukabil hare. 
o kadar ifrata gltmelralJlin 

u kan dökülerek hitam bulmut 
bu mada genç Türk liderleri 

cmyaya firar etmitlerdl. 

IBllllmm mtıcadele 2~ NtB&Dda 
Ve bu de& Ahn.rcılardan ba' 
arv ~tl. Gtnç TQrkler erte-

•i günü u hazırlıklı olan tehrl !İ
pi ettiler. B.ızı 80kak muharebe· 
leri oldu. Ve en çok medrMe tale. 
beleri mukavemet gösteriyordu. 
Fakat genç Türkler bu defa bir 
mlnia bırakmamak Uz.ere nUfw:la. 
rnu teeiıııe ve bütün mukavemetleri 
bertaraf etmiye karar vermiı ol
duklanndan 27 Nieanda Abdillha. 
midbı hall'edildiji illn olundu. Ve 
Selaniğe nefyedildi. Befincl Sultan 
Rept padişah oldu. Muaffer olan 
İttihat ve Terakki komitesi muhL 
aımlanna tiddetli muamelede bu
lundu. Askerlerden ve medreee ta. 
lebeainden bir kıamıııı idam etti. 
lstanbulda güııleree dehlet hUkilm 
sürdü. Matbuat ve aöz 11rbeetüıi ve 
toplantılar talik olundu. Gizil pollı 
dosyaları arayda meydana çıkanl. 
dı. 

AbdWhamJt ldare1lnde hafiyelik 
tetkllltmda çallflJUI olan bir ta
lwn hafiyeler mahkemeye tevdi o. 
lundu. Bundan böyle Tllrklye reeen 
meşrıutf bir devlet olmuttu. FakAt 
hakikatte genç TUrk partisi mutll. 
kiyet rolünü oynuyordu. Genç TUrk 
lerin, lmparatorlufwı fdareainJ 11-
llh etmek say ve tefebbUsleri mu
vaffak olamıyordu. Sallhlyet ev. 
velce olduğu gibi mkıca merkezl
legtirilmigtl. 

H aldkatte ise, ımparatorluğun 
yeni mUdUrlerlnin iallhat 

yapmıya o kadar vakitleri yoktu. 
Abdülhamit tarafmd4n o kadar en. 
diae ile muhafaza ediııiıek !elenilen 
imparatorluk, yavq yavq u.rub. 
yor,w~ 

1910 senesinden 1912 senesine 
kadar harpler du.rıJııyarak biribiri
ni takip etti, Sununla beraber ye. 
ni Türkiye nuyonaHmılnfn en fena 
dHemını, yabm Avrıupa emperya. 
llzmi delil. ayni zamanda Tllrklye 
imp.ratorlufunda uJdn difer ırk· 
1ar 'nuyonaliJlml idi. Genç 'l'Urkle. 
rln karpmnda iki yol vardı: · 

1 - lmpuv.orlataa .... 
mllllyetlerlne .m-t mahtarl • 
yet; ve mlUl emelleıbd ifaya flr. 
-* verenılr,, TllJıldJ9YI, ...,._ 
................ bir ........... 
kedyet; devleti ..... ko)'Üll • .... 
ı - Diler mfUetlert mrla 

itaat llHlaa ....... t.e,ebbllıl n· 
... ınantle ...... bir Tllrk im. 
parat.orluğu vüeude cetlrebll. 
mek. 

G enç Tnrkler ikinci yolu ve 
bu bal suretini intihap et. 

mişlerdir. Ve bu da muvaffakıyet
sizliğe mahk<tnı idi. Zira bu hal ıu. 
retl tamamen asıma zıd fcli. 

AbdUlba.ndt ldare81nde phsl hO. 
kUmdarlık ve din! akide rabıta hal
kasını teşkil ediyor ve bunun 1~-in 
imparatorhıjun b&b ve t.tikran
na inanmak mantık fanediliyona 
da A.bclilllwnit yeni devrin nUfuz 

ve teainden h&rlç kalamıy&caPu 

unutuyordu. Bununla beraber, nu. 
yonalimıe iara.rla 1eVkeden ve nu
yonallzmt eau ehemmiyeti bals al. 
yut prensibe yllnelten bir hare. 
ket, o prenslbt tmparatorim dahi
lindeki milletlere' ve onlaruı emel. 
leline tefmi,J. etmekten imtina edil. 
eliği vakit, .kendi umde ve akidesini 
nakzetmiı olurdu. Genç TUrklerin, 
Uııerine halia bir TUrk devleti bina
m kurabilecekleri temel ve eeuı 
1918 hldhıeleri husule getirmiştir. 
Zira 1918 de diğer m11letlerle mea. 
kan olan villyetler lmparatt>rluk. 
tan aynlnuftı. Ve bu ınırettle 1908 
de baflam11 olan dava on ll8ne 80D

ra ikmal edilmit oluyordu. 

G enç TUrk partisi, ittihat ve 
Terakki komitesi adım ta. 

pmakta devam etti. Ve faaıluk o. 
li.n.k 1909 eenesinden 1Gl8 eenesi
ne kadar hlldm kaldı. 1911 sene. 
•inde aktedllen parti kongreainde 
1U programı kabul etti: · 

(Arkam varı 

T 4 .~ 

Ankaradaki Tiyatro 
Mektebinde Çalışanlar 

Kendi Kendine Yol 
Alan Bir Otomobil .. 

Sağır Bır Kız 

Başından Ağır 

Suretle Yaralandı 
1 
1 , 
; 
1 
1 

Dün Samatyada beceriksizlik yüzünden bir ı 
otomobil kazası olmuş, 11 yaşında sağır bir kız 1 

çocuğu bqıpNı\ y~tır. Ali a~: 
Wı:~toför, kullanmakta oldup otoaıQ\)ili te· 
mizlenmek üzere cadôeye bıraıtnUt;- ~ 1-U.91 

Mustafaya teslim ~tek gi~tir. 

5. '. 937 

lstanbulu Çöpten 
Kurtarmak işi: 

Muharrir Selami 
izzete Teklif 

Edildi 
Belediye Reisliği, Belediye fen heyetiılf 

bağlı olan Makine ve Temizlik Müdürlüğün 
biribirinden ayımuya kat'i karar venniştit• 
Şimdiye kadar her iki vazifeyi görmekte olall 
B. N uaret bu ay başından itibaren yalnız Mr 
kine Müdürlüğü yapmaktadır. Temizlik ı.
lcri Müdürlüğü de Belediye Reisliği tarafJO'" 
dan ıazeteci arkadaşlarımızdan ve Şehir M~ 

1 
liıi . azasından B. Selimi .luete teklif edil 

ştır. 

All'karad · kundm -~ Seli.mi İzzet bu teklifi kabul ettiil 
. t M a lif 

0~ 1 1 takdirde derhal işe bl.flıyacak ve ~ 
.ya ro &bblnddd gençler 1 olarak çöplerin denize dökülmesi me-

al$m&lanna devam ediyorlar. eelesile uğr&faeaktır. 
1enç talebeler yanma Ttlrk Diğer taraftan, evvelce çöplerin 
ahneslni yaratmak annfyle ça. denize dökülmesi mevzuu bahaolma-
'rşmalannda muvaffak oluyor- dıfmdan çöpleri toplamak için .,eh-
'ar. Mohablrlnılzln yeni ~öa • rln muhtelif yerlerinde istasyonlar 
~erdiği ıu reshnde genç talebe· kurulmUJ kararlaftırılmış ve 931 
'eri bir arada görUyorm • bütçesine bu iş için tahsisat konul• 

mu9tu. 
Çöpleri yakmak için fınn yapıla • 

cağı ve bu fırın kuruldukt-an sonra 
denize dökülmesinden vazgeçileceğl 
malllmdur. Bu itibarla bu istasyonlar 
yine yapılacaktır. Ancak lstaayonla
rm .,ekli hakkında evvelce hazırlanan 
projede değişiklik yapılacaktır. 

Sıhhat Vekcileti 
Siyasi Müsteıarının 

Vazifeleri 
Sıhhat Veklletl m~ ftd. 

feat, 'fekllet tarafından al~ltadarlanı 
~ ............... ,, .... ,~l ....... 

Bun• fÖl'8, eiyasl Dlatefaı", ..-. 
yük Millet Meclisinde ve V tl"<iı.let da. 
hlllnde iaklna taallftk eden bil6mum 
itlerle vekil tarafından tayin edllen 
prensip hudutlan içinde m~gul oa.
caktır. 

Ali, ayrıldıktan IOnr& otomobilin makine km
mmdan dumanlar çıkııuya b&flamış, Mustafa da 
buna mlni olmak için derhal direksiyona geçerek 
makinenin öteeini berilinl kl.l'lftlrmıştlr. Bu esna· 
da, ot9mobil kendi kendine yol almış~ araba idare 
etmesini bilmlyen Muatafa telltla haykırıp imdat 
iaterken otomobil de Şükriye adında bir kıza çarp- A·keri mütekaitler cemiyet:nin dünkü kon. 
Dllfbr. Satır olan Şükriye, 'bafmdan fena halde ya.- 6rainde idare heyeti raporu olrunurlı.en •• 

Siyasi müsteşar. lski.na taalldk .. 
den iflerde vil~yetlere mhhat ve 19 • 
kin teşkili.tına yazılacak emirleri ve 
tezkereleri vekil namına imza ede
cektir. ral&nDU.f, otomobil de bir duvara tosı- Asker"ı 

byarak duıinu,tur. BlraJI 80nr& yeti- Fi 
f8ll polialer otomobilin toföril Aliyi oryaya Serseri Mavn 
bulmUflar ve ıuç tetkil eden bu hldi M • • t k •ti J -
le tlzeriııe ilk IOl"JUyu yaparak adli- u e a 1 er Kart.denizde dolqmakta olduJu g6. 

U rUlen serseri maynin bulıu.narak imha 
yeye ~~ DAHA C UZ • edildiğine dair hiç bir malfimat pl• 

Dolmabllıçe 1&r&ymm duvar boya Kongresı memlıtır. Bu maynin aahillerlm!ze 
1arnu yapmakta olan Mehmet, bir a- B • ı t gelmemit olmasma nuaran Romanya 
ralık bqma da.en bir sıva parçası 1 e Askeri mütekaitler ce~y~tl dtın ::fu !~~=leıine dtlttuttl t&b. 
De ya.ra}anllllf ve tedavi altına alm- Devlet Demiryollan Avrupa hattı senelik korıgreeini akdet.miltir. FAık1 e __ • __ _ 
mıttır. dokuzUDCU itletnıe dairesi tren ücret. idare heyeti ve mürakıplar ib~ ~lun 

ZEHiRLENDi 
Jeri hakkındaki tetkikatını ikmal et. duktan sonra yeni idare heyetı. ,öyle 
mit bulunmaktadır. Bu tetkikata gö- kurulmuftur: General Ferit, B~ba.fı 
re, banliyö hat için ucuıı bir tarife Rüştü; Kaymakam Rifat, Yüzbqı 

AL Ti KiŞi temin edilmiş bulunmaktadır. Sabık Ltitfil, Miralay Ali, Binba.fI LtitfU, 

Uyu kus unda 
Dolaşırken 

Yaralandı 

. . Şark Şimendiferleri kumpanyasmm Blnbqı Mmaffer, Yarbay Aziz, Hak-
Adana, (TAN) - M1111 nahiyesln- Filorya için gidip gelme ücreti olarak kı Kaptan, Binbqı Vehbi, Miralay 

den Şilkrtl ile kızlan Fındık, Şuiye, tellbit ettifl •O lrwııt ı 7 ,5 kuMlfl. in. lamail, Kaymakam HUmü, lıliralay 
llh':D ve oflu Cumali, k&r181 Ane, dirilmiştir. Hamittir. 
yedikleri bir peynirden zehirlenmi9 • Gidip gelme biletlerindeki bu mU. 
!erdir. Memleket haatanealnde teda • hlm temillttan bqka, yalnız gidit ve Kastomonucla 400 
vi altma a.Jmmlf}ardır • yahut yalım Plielerde de yine tenzl. 

Evvelki gece genç bir kadm, atrt. 
fllmenam bir halde evin içinde doll-

As• Çıkmıyan 
Müthit TehDke 

llt yapılmıttır. 

OtelciUk Birliği 
Kuruluyor DUnkU gazetelerden ildalnde, Ka· 

dıköyUnde Y eldejirmenlne çıkmakta 
olan bir tramny arabuının birdenbi Memleketimize eeyya.h celbi için o-
re freni bozularak geriye gittiği. vat- telclliğin isllh ve inkişafını temin 
manm kendini tramvaydan &f8.ğı at- makaadiyle bir otelcilik birliğinin ku. 
tıfı ve arabanın yolculardan bir sat rulmuı kararlaşnuıtır. Alakadarlar 
tarafından kullanılarak mUthf.t bir bu huauata bir proje de hazırlamakta 
tehlikenin önüne geçlldl.tf teklinde dırlar. 

birer yazı vardı. Bu projeye göre, otelciler birliğine 
Gerek Emniyet MüdUrlUIU nabe~ bağlı olmak üzere otelciler cemiyeti 

çi müdürünün, gerek Kadıköy mer • tetkil edilecek ve bu cemiyetin ı.tan
kea memurluğunun yapm19 oldufu buldaJd ınerkeztnden bqlnl btlyük vi
tahkikat, böyle bir bldlaenln kat'iy· IAyetlerde de eubeleri bulunacaktır. 
yen vuku bulmadıfı .merkezindedir. 

llmsat Fakültesinde 
Hukuk Fakültesinden, yeni tem •· 

dilen tktıaat P"akillteaine, ikinci .a.. 
mestrden 10nra geçen talebenin bir 
sene 80nunda 'Tllrk hukuku tarihi,. 
dersinden.imtihana tlbl tutulmamala. 
n Maarif Veklletlnden tınlvensite rek. 
törllliUM bU~r. 

Bir Şatranç •• Billrdo 
Klübü Açıldı 

Dl1n Beyoğhmda İBtiklll caddesin
de Hava sokağında yeni bir billrdo, 
satranç ve ping pong klUbtl açılmış
tır. KUlp yakında A vnıpada olduğu 

lfbl tehrlmlJJde de billrdo, satranç, 
ve pingpong şampiyonuı maçlan 
tertip edecektir. 

Muhtara Konferans tırken btr kazaya uframıltır. 
Karagllmrilkte Dervipll 1D•bıU--

Kutamonu (TAN) - Döıt ytlz atnde u numaralı evde oturan 30 ,.._ 
köy muhtarını Halkevi .ınema Alo • lannda Bayan Behice gece karan
nunda topbyan vali Avni Dofan, köy J Cmc:ta bk' aralık odadan dqan çık. 
kanunu, sayım itleri, Parti ve lnlullp 'Dlf, 90fada ilerlemekte iken merdiWD 
hakkmda kendilerine mUhinl bir kon utı gibi bir yer olan dört metre a.. 
feranı vermiftir. pr derinliğe dUpntlttllr. 

Muhtarlara Halkevlnln propap.n • Bu sukut neticesinde alır yarala-
da filmleri de göaterilmlf, bundan wı kadmcağız çığlıklarla kendine 
sonra dört yüz muhtar bir afızdan gelmif, yetifenler tarafından Hue1d 
Cümburlyet M1.11mı aöyllyerek teu- hutaneaine kaldınlmJttıt. Bayan Be
hUratta bulunmuttur. hlC4!nin 11hhl vaziyeti tehlikelidir. zd 

lTAkVi~IJ~HAVAl 
1 

5~- 1 
BusUnkil haya: BULUTLU 

Badn baft, Rretl mmami7.,. b,.& n 
blılutlu olacaktır. Rlizslr, timalden kanet· 
ll eıecek. Orta Anadolu ve Karadenis ublJ 
mmtabları hafif >'111'lı ı~ecektir. 

Dünkü haya 
Dün, barometre 780 mWmetre, hararet • 

cok 13, en u 4 u.ntiırat olarak kaydedil
miıtir. iUisılrlar, deliıik iıtikametlerde 
mutedil bir ıüratle eemlıtir. otledeft eome 
ntı'\ ıörillmüatür~ 

1
4 Unetı ay Gilıı:30 Kuım:149 

1355 Hicri 1353 Rumj 

1 

Muharrem 23 Mart 23 
GUnee: 5.37 - Öfle: 12,lT 1 
tıdndl: 1~.53 - Akpm: 18,81 
Yata!: 20,10 - tmdk: 3,55 
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j(ClfK • 
Almanya- Rusya 
Anlasması mı? 

Silah 
Yarışı 

ve 

lngiltere 

Fransada Yapılan 
içtimai lslahatm 

Bir Bilançosu Çizildi 

Mutfak Modası 
Kımıumlar, lçerlemeslnler. Bir 

hak.lkat vardır ki onu ne aiyasl bak. 
la.ra malik olmak, ne aekere gitmek, 
ne nutuklar Irat etmek hulisa hiçbir 
teY değl§til'ellle'&: Kadm erkeğe naza. 
randa.ha çabuk teeir aJtmda kalır ve 
göreneğe daha çabuk kapılır. 

Bu hiikmü verirken erkeklerin te. 
lir aJtmda ka.lnııyac-ağmı iddia et
mek aptallığında bulunduğuma zan· 
oedeneniz gücenirim. Ben kadınla • 
nn erkeklerden ziyade göreneğe tL 
hl, tesire müsait ve ittıratsızlığa alıı 
kın olduğunu iddia ediyorum. 

Leh gazeteleri 
bu ihtimal ile 

Lille, 4 (A.A.) - Dahiliye Nazın M. Donnoy bir nutuk söy
liyerek hükumetin içtimai sahada yaptığı ıslahat ile umumi siya
seti gözden geçirmiş ve demiştir ki : 
"- Vücude getirdiğimiz mükemmel eserden vazgeçeceğimizi 

iddia edenler tamamiyle aldanıyorlar. Şimdiye kadar elde etti
ğimiz neticelerden bazılarını feda edeceğimizi mi ümit ediyorlar? Kadınlann bu - zaafını demeye. 

lim - hususiyetini en l)i anlayan • 
lar moda evleri ve mütehusıslan 

olduğuna tabü kimse ıüphe ede • 
mez. endişe içinde 

rrı!ar,~va, 4 (A.A.) - Siyasi mahafil, Al
be Y~ ıle Sovyet Rusya arasındaki münase-

tlcnn ın· ki f · · ed' B . k' fafnı şa .. ına ı~tızar etm~kt ır.. u ~.n .. ı-
rn·· bazı nıhı ve ıktısadi alametlcrı gorul

u,tür. 

, Şiındi . " . b' 'k' .. ııyası muhalefet yenne, ır teşrı ı 

rnesaı kaiın olacaktır. Bu hal, Lehistanı endi
::e düşünnektedir. Muhalifler mahafili, bil
k" ssa endişe içindedir. Sağ cenahın naşiri ef
S an olan Adnowa adındaki haftalık gazete, 

ovyct Ruıyamn Almanyaya açık kalmış olan 
Yegane iptidai maddeler piyasası olduğunu ha-
t!rlatnıaktadır . • • 
le Bu ıaıete diyor k!: " Fütuhat yolu ,ımdiki halde 
ı:;aıı olduğundan anl!Lfma ve ticari mübadelelerden 
lnU ka Yol kalmamıştır. Bugün yamı Sovyet - Alman 

ll':'ebetıeri değişebilir . ., 
l'aı lktiaa.t muhafilinin organı olan ga.zeta Handlova 

,,etesı diyor ki: r--:-·---------~-
kıtı Alntanyadaki iptidai maddeler ı· • ı+ • n l lngiltere silahlanma faallye. 
btn ığı, Almanya ile Sovyet Rwıya • n CJ 1 eren 1 itine hararetle de\'am ediyor. 
dir muka.renetini teshil etmekte· lllemen hemen bütüo lngillz a. 

t.k. Sağ . cen~ mahafili ortaya bir Mu·. d af a a ı•frr sanayii müstakbel İngiliz 
lar~• P8ıkoloJık deliller atmaktadır ıili.hlanma proğranum tatbik 
h · Vatıkantıım hem bolfevizmi, lnzifeslyle işe giıifmlt bulunu. 

tıe~ NaıizmJ mahkbı etmeıi Hitler Tedb·ırler·ı fyorlar. Resim, yeni teşkil edi -

1~ Udendorfun barıtmalan Ma • ııen İngiliz hafif tank alaylan 

"Biz büyük işler gördük ve bir 
ba.ınle ile tarihe geçtik. Fakat yapıla. 
cak başka i§lerimiz de vardır. Biz ar. 
tık ihtiyar işçilerin sefalette kalma. 
smı istemiyoruz. Köylerde aile taluJi. 
satıarını inkişaf ettirmek ve fellkeL 
lere karşı bir sigorta sistemi tesis et 
mek istiyoruz.,, 
Nazır. Fransanm, beynelmilel siya. 

sette eski doetluklarına bağlı olduğıu. 
nu söylemiştir. 

FABRiKALAR 
Ljlle, 4 ( A.A.) - Umumf mesaf 

1 
birliği sekreteri B. Jouhaux, bir mı. 
tuk sövliyerek demiştir ki: 

"- Umumt mesat konfederasyonu, 
fiili bir monopol teşkil eden esası sa. 
nayiin devletleştirilme@ini garip bul. 
makta ve bu sanayii kollektivite ta. 
rafmdıın kontrol etmeği tercih eyle. 
mektedir. 

Sigorta şirketlerinin ~imdiye kadar 
nıillile1$t:!rilmem~i teessüfe ~ayımdır. 
Millileştirme. aianlan ortadan kal • 
dırmıunakla. ~ral>er, bil.tük girket • 
1erin ihtiyat akçeleri ile bü'-'Ük nafıa 

'"'-
ij!eri.p.ro~m tat.b:ki için para 
tedarikine imkan hasıl edecektir.,, 

Fransada 
Haf ta Tatili 

iki Gün 
lt1 Olduğu veÇhlle Ludendorf, Al _ ıhakkında bil' flklr vermektedir. 

an - Sovyet tttifakı taraftandır.,, Londra, 4 (A.A.) - Cenubi Afri.. 1-·- ............... --- p • ..;., 4. (.ı\...A.) Kzr..k aaatlik 
Paris 4 (A.A.}.- Ovr ...-- IUll- ığı '"va.atlar mucüUce, '!3ionıma:wn~:..tıııilıt ... -l..-d-:öi:"'s.&.:• ..... .,AMb..-a•b_a____ tanın tatbiki hakkındaki kararname 

lan yazmaktadır: Uıat1 bahrhdnfti mttdafaasmr kuvvet. dolayıaiyle Parl!lu bUtUn büyük ma-
"Birkaç ay evvel, 81.llh için çalıpn. lendtrmek için btr takım iııtaatta bu. Katliclmınd a.. ğazalariyle perakende ıatış yapan 

la.ta vakit kalmıyacağmdan korkuyor. lunacaırtır. Milli mUdataa nazını bu dUkk&nlarının büyük bir kısmı yenı ni 
~k. Bugün kat'iyetle nikbin olabili.. U.U bahriyi İngiltere imparatorluğu Londra, 4 (A.A) - öğrenildiğine zamnameye tevfikan Pazartesi gün • 
~. ÇUnkU Almanya harict sergüzeşt U88l1 bahrilerinin en mühimlerinden göre Haıbe,istanm eski Londra sefiri leri kapalı kalacaklardır. Müstah-
aiyuetinden vazgeçmiş gibidir. Lu,. biri olarak te11kki etmektedir. doktor Martinin büyük oğlu ile iki demler bundan sonra haftada beş 
dendorff tarafından tenkit edilen bu kardeşi Ma.ra.şal Grazianiye karşı ya- gün çalıfabileceklerdir. Buna muka. 
liyuetin yerine Bismark'm hesaplı I R d • pılan suikasti takip eden mukabelei bil bankalarla ıigorta ı,irketleri Cu . 
~e makul ıiyueti kaim olmuttur.,, usya a Bır bilmisiller esnasında tele! olmuşlar - marteai ve Pazar günleri kapalı kala 

Komiser dır. cakıardır. 

Lindberg 
Gazetecilerle 
Konuımuyor 

• :\tın'&, 4 (Huıwd) - Tayyareci 
Lindberg ve kansı, Zagrebe gitmek 
bere ha valanmrşlardır. 
~ Lindberg burada gazetecilere hiç 

Ya.na.t vermemiştir. 

Bir Irak Heyeti. 

Buraya Geliyor 

Azledildi Fransa TabDyetine 
'Moskova, 4 ~A.~> - sovyet ııuı - Giren Ecnebiler 

ya Halk Komıeen B. Ya.goda cinai . m tabU-
mahlyetteki bir takım ürüml rd Parıs, 4 (A.A) - Fran98ll . 
dolayı azledilmiftlr c e en yet siyasetinden bahseden Adlıye Na 

• zın demiştir ki: 
---- "Bunun içindir ki Fransa hilköme-

ford Fabikasında u ukeri hizmeti üa edebilecek olan 
her ecnebinin Fransız tabiiyetine 

Grev Bitti girmesini kolayla,trracaktır. Bu· s~ • 
yaset sayesinde ilkkinun 1936 tarı • 
hine kadar orduya ayda 250 den faz
la asker kaydetmek mümkün olabil-

Nevyork, 4 (A.A) - Foni fa.brlka 
larında.ld grev, aona enniftir. Amele, 
pgzarteai gUnU ife ba,lıyaca.kt.ır. mift:ir.,, 

Amerikada 
Çocuk 

Haydutluğu 
Parla, 4 (TAN) - Gazetelere Nev 

yoktan verilen öir habere göre, Nev 
yorkun büyük bir caddesinde hay
dutlar altı Yaşında bir Fransız çocu
ğunu. baba.sının yanından kaparak o
tornobile atmışlar ve kaçırmışlardır. 
Zabıta haydutıan aramakla meşgul -
dUr. 

Tancada 
Korkulu 
Gunler 

Tanca, 4 (A.A) - Evvelki gUn Al
kasar'da bir takım karga.şalıklar çık
mış olduğuna dair musıITane şayia -
lar dolaşmaktadır. Bir evin bombar
larla delik deşik edilmiş olduğu ha -
her verilmektedir. Yerlilere göre Al
kaaar ya.kinindeki mmtakada kain 
şehir ahalisi endişe içindedir. Hilku
met memurları. sıkı bir tarassutta 
bulunmaktadır. ispanyanın Alkasa.r 
konsolosunun ailesi ile diğer bir çok 
aileler, Tetouan'a gelmişlerdir. Tan -
ca ahalisi, gayri memnundur. 23 
Mart hadiseleri esnasında bir evde 
bir İtalyan bahriyelisini yaralamış o
lan lspanyol telsizcilerin tevkifine 
teşebbüs edilmiştir. ----

lzmirde 
Yaş Üzüm 

ihracı 
lzmir (TAN) - İktisat Vek!leti 

yaş Uztlm ihracatı hakkında tetkikat 
yaptırmr, ve bu işin bu sene tabak· 
"uk ettirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Anlaşıldığına göre, yaş Uztlm ve 
sebu ihracatı işi, ileride Sümer Ban. 
km da iştirakiyle kurulacak olan bir 
şirket tarafından yapılacaktır. Şir • 
ket, yaş üzilın ve sebzenin dahilde de 
daha fazla istihlalrini temin için çalı
şacak ve bu maksatla ayrıca teşki · 
lat vücuda getirilmektedir. 

Muhtelif yerlerde kurulması tekar
rUr eden soğuk hava tertibatını havi 
depoların projeleri hazırlanmıştır. E 
ge mmtakuı için §İmdilik bu işe ya
rar iki istuyon yapılacaktır Bunlar. 
dan biri tzmirde, diğeri de Maniaada 
olacaktır. 50 - 150 .ton mal istiap e
debilecek olan bu depolann inşası ya 
kında müteahhitlere ihale edile • 
cektir. 

Yq UzUm ve incirin iç ve d~ piya. 
salara gönderümeaini ve satışını şiın 
dilik Uzüm kunımu idare edecektir. 
Kurum Ege mıntakMmm kuru ve 
yaş mahsülierini satmak için şimdi. 
den Ankarada hir aatış yeri açmağı 
dü~ünmektedir. YaV'&l yava, bu şe
kildeki satı, yerleri memleketin her 
tarafına te,mil olunacaktır. 

Zaten her Od "r.lruı,, in giyim, ku. 
şam hwnıffundaki oynaklıklarmm 
del'f'Cesl iddiamı kolayca lsbat ede. 
cek "müşahede,, terden biridir. 

Uzatmıyalnn, bir kadının cllbl 
reddettiği bir §e~i, bugün moda ol • 
du dl~·e kabul f'ttiğlnl ~ön1ruk on'a. 
rm hercai m"'rep olduklarma detu, 
mantıktan ve hayat thtiy&(lanndan 
zi3 ade moda kanonlanna itibar et.. 
tiklerine del&let eder. 

Harp ertesi kadınlan arasmda 
"hayata ablmak,, ismi altındaki er. 
kekl~me cere~·am bir zama.nlar bir 
kadın l~ln meziyet olarak sayılan ye. 
mek pişirme, çamaşır ),k&11111, tttü. 
hulisa ev kadınlığını hor göstermlye 
başladı. 

Sinemalarda görttJen ve haklld ha. 
yata uymryan hikiye kahramanı 
kadınlann yapmacık hayatlan da 
kadını hu lüzumlu vazif eslnden git. • 
gide soiuttu. O kadar ki yemek pi • 
şinnesinl bil«>n bir kadını .garibe diye 
göstermlye ba.~ladılar • 

Bu ~rpık cereyandan lnglllz k&. 
clrnlan biraz kendilerini koruyabll • 
diler. O da bu milletin kanma itle • 
miş olan an'aneseverllık ve mahaf._ 
zakirlık teslri:rle oldu. 

Zaman geçti .• ~mdl ya,,.. rant. 
kadmm yine e!llkl~\ gibi kadın kalma. 
sı, evile, mutfaiUe uğl'llfmuı moıt1a 
otmıya ve kadın mecmuaJannda ye. 
mek, puta, ~el ~telerl ~kimya 
başladı. Şimdi artık niıdwten u bı. 
zamanda kadınlan mntfakta girml • 
~·e ve aralanndıt toplandrklan zamaa 
klml8l bir portakallı çörek, klm~I bir 
gkJzh kl'f'lma tarif f!Cl«>rkf'n dinleml. 
n mnnffak ola<'aire'D sUnhe yok. 
tur. ÇUnkü mutfak n e\' işi artılr 
moda olmuştur • 

l3aidat, (TAN) muhablrln • 
4~> - Terbiyecilerden m~kil 
dört kt,ilik bir heyet, Türk maarif 
~kllltı ve terbiye usulleri hakkmda 
tetkUta.tta bulunmak üzere TUrkiyeyi 
a!Yaret edecektir. 

ispanyaya müdahale tehlikeleri 

Nitekim madam Slmpııon ~ 
kendlAlle görüşen bir gazeteciye yeıı. 
mek plı,lnneyl sevdiğini ve revaniyi 
yemlşe tercih ettiğini söylemlt. Şlm • 
dl bunu işiten ytlı binlerce kadın llO

lnğu mutfakta aJacak ve heJ)81 re. 
vanl tepsisine unlM'a.ktır. Likln a. 
unutmayalım ki bugün bil' mocladlr. 
diye üstüne dfüıtüğiimüz yemek pi • 
~ı~e, Mkl Türle ailelerinde ev ham. 
mmm hlrln<'l mt"T.l~·etl idi. BUytik 
konaklarda yetişen \'e ince yemek 
dMliiimiz, ~imdi artk Heri kalnuyaa 
f'Skl n ıııan'atkirane TUrl< yem@lr • 
lf'rlni plşil'f"n kalfalar hep " ha • 
nımlannm Çl1'8klan idi. Şimdi ım • 
dam SlmJl80nUD bir hüner gibi ar • 
taya attıtr bu mf'rak bizim btly8lı 
ana h11ttl aıuıelerimlzln gttnclellls 
huylan idi : 

tir ~eyet aonra Bulgariatana geçecek 

J !a)d F aı Emiri Pariıte ö ldü 
ır!:~· 4 (A.A) - ~ki Fu Emiri 
llılttir~ Hafid saat 13,15 de vefat et-

lngilterede Grev ~ 
er!:~· 4 (A.A.) - lngfliz amele 
taları ':1d1 ~ke~eriyedeki bava poL 
tir, Cen laizcılenne de sirayet etmiş. 
Souııı.:u~ deniz taY,yareıi, bugün 
tho. Pton a hareket ~ememif • 

4.nerikaya NakDyat 

!cre+ıerl Art.yor 
llıeı;,ı.. __ ra, 4 (A.A.) - lngı'liz ve A. 

""il den· · 111 oları b' ız şırketleri ara.aında ha. 
11Ica Ve ~anlaşma neticeainde Ame. 
~en + ... ~ya yapılacak aevkiyat 
- artı,..,~~U7.dan itibaren ytl7.de 

· ~~ır. 

~ =.:-~~ r· .. ·~~·~:· .. ~~;~···~;:··~~~~·~~·····~ 
bklır teminat verildiği halde, mil • i • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,f dabal;.::: !!::"::: :;rım.. ldrnlyetinl feda ederek tngllls im. mekte olduğu yeni fırka, milliyet. 
lar v 

8 
•a:... ndra paratorluğu muvuale emniyetini çldir. Bu fırkarun daha fazla onlu. 

guetelerinlDDaU ~ronlcldan anla • ve A vrupadald aevkWceyı lnlsy&. ya hltinat ettiğini görenler, onun 
,.ııyor. Y _.__

1 
e gazete. tivl terkedemlyeceğlnl anlatı • •paok bir fqiat fırka olacağmı 

.. müd...-e lhthnalJ he d sine gore km d - yqr ve lngUtenı hiikumetlnl e, iddia etmektedirler 
nils o~...:.ı~ g~n:!dlrbu ln - M. Delboe gibi vaziyeti açıkça u. Fakat Genenl Hayaşlnln ıııeçlml 
gllis P-'-tlmal e • latmağa davet ediyor • bamnuı Dıtbnallerl tlmdillk za. 
ıundurduğu lh • ' İtalyanın yrf &öriiltiyor ve NÇim uv&flDlll 
Qarbl A)ıdeniade hiklm olmak ar. JaponyaJa ıeçim: aoa dereee sert olaeağı tahmin e. 

11191yıe hareket ederek ispanyaya J aponyada umumJ llf!Çlm ,.._ diliyor • 
eaı kuvvetler göndermMidir. Bu .Japonyada bir de lJÇI partisi 
~ye göre "İtalya ispanyada l&mea~~·m:::..; vardır. Bu parti ıeoen IM!Çlmde 
ukfJl'f ve ılyul bWmlyetlnl •1- _ve gayelerini kavrayamacbb., için mUT&ffaJoyetler kennm'f, '.l'okyo. 
ıamak lçba bU ,-Ude harmet et. da yapılan belediye lleÇimlnde var 
Uğl takdirde namanm .eylrd General Ba,...ı btUdbnetl tara • • lnu iyiden iyiye blwttlrmlttl • 
~ malJeldıak gtbldlr. Ve fm4u feehedtJınlı ve Gtıaenıl ye. Y.ı leÇbnde de ba fniwun ye-

kal'SI' verirken Basyuun Dl bir mllU fob ile MÇlm uva. al -vattaloyetler 1razanmuı 
.......-, yarctnnnıA gilveneblUr. Fakat tına iştirake karar vermfttlr • .Ja. beldenlyor. 
ftl1f in maddi veya manevi ponyanm, biri muhafuakir, biri 
ıng1ıteren mı• Fili.tin maeleai: 

d -Hvenebillr • '" Jeberal olan iki an'anevi fırkul 
'1111.rdnnına a ... 
" - teıd bu ıualln oeva - htıldlmetin yeni fJrkuı Ue uvat • 
İn~-pzk e .., )Jaldvln hükfiıne.. maP karar vermft bulunuyor • 

bmı \'rı.-u · en ,,.. Akdea.b bA,. General BaYU1nln vtlcude getir • 
tlJlJa ve batt.& Garbi 

B a~ Londrada 22 mUletln 
lttlnıkl ile teker konferan. 

• IÇl)llC&Jrtır. l(onferansm heci"-

fi, bütün dünyuun §eker latlh • 
ll&llal kontrol çanslnl bulmaktır. 

1931 de yapdan bJr kontrol proje. 
si 1930 AeDMlne kadar tatbik o. 
lunmut, fakat daha AOnra lflker la
tthullnl tahdit meeelewl me\'ZUU 
bah1'0lmamıştı. Konferanım bede. 
fi bunu temin etmektir • 

Şelrer lton/eran•ı: 

L ondra gazetelerinden Dfıyll 

Heraldln anlatışına gön 
Fllhltlne gönderilen tahkikat hey. 
etinin vardığı netice Flllstlnl Hd 
partaya ayırmaktır. Bunlann biri 
uhll boyunca uzanaeak ve Yahu. 
dllere alt olacak, Udncisl Flllsttnln 
tç tarafından teeekkW ecleeek ve 
Araplar banda hWdbn sürecek, 
gerek Araplara, gerek Yahadllere 
alt olan kısmılar da İngilterenln 
manduı altında bulunacak. 

Tahkikat koml8yonunun vardığı 
netice bundan lbarettse, bu netice. 
nln Flllstlnl takln edecetlnl t&h. 
mln etmek her halde ~k n.nJıt 
a)ur. 

Hırsızlık 

Hadiseleri 
1 - ~n günlerde Kunıçe§llle Jııa. 

mUr antrepolarına dadanan ıki komur 
hınuzı polisçe yakalanımıtır. Bul\l&r 
Avram \'e Ligor iıimlerindedir. B• 
ikiııi de daha on beş, on altı Y&fl&l"ID
dadır. Hakların.da tahkikat yapılmak. 
tadır. 

2 - Beyoğlunda kunduracı NikG. 
nun dükkannıdan 12 parça deri, gecıe 
bekçisi Sabri tarafından çalındığı ML 
dia edilmiş, Sabri yakalanarak tPo 
kikata başlanmıştır. 

3 - Birkaç gün evvel Şehir Tiyat. 
roeu artiatlerinden Bay Vaafl Rmunn 
Mecidiye köyündeki evinin bahgellia.. 
den beş çuval çimento aşınlmqtır. 

4 - Evvelki gece de Bay Ertu 
Muhsinin yine Mecidiye köyündeki 
vinin garajına meçhul ibr hır1ız 1'11°' 
mt~ ve bazı otomobil Aletleri ne ıı:r. 
tuğnıl MuhMnin refikumm ıof or 
aikala.rnıı aaını> kaçmıetır. 



.M.ahkemelerde 

Edirne • Sirkeci Treninde 
11 

Çimdik 11 li Bir Macera! •• 
Bir Delikanlı 
Bir Ay Hapis 
Cezası Aldı 

Sultanahmet Sulh Uçüncü Ceza mahkemesi 
C:lün çok tuhaf bir tecavüz hadisesinin muhake
cesini yaptı. Hadise Edirne - Sirkeci treninde 
geçmiştir. Yolculardan 23 yaşlarında Bayan 
Münire, Çorlu ile Çerkesköyü arasında kom
partimanın penceresinden göçmen evlerini 
seyrederken baldırına atılan bir çimdiğin acı

sile arkasına dönmüş ve Hakkı isminde bir 

Havalar Isınınca 
Suçiar Çoğaldı 

M~hut ıııuçlar kanununun tatbikma ba.,ıanalı 
tam altı ay dört gün olmuı;tur. İlk günlerde müd • 
deJumwniliğe gelen hadiselerin sayısı oldukça ka
bank iken bir aralık çok azahnıştı. Bu azlıkta kıtj 
me\'Siminin de te8iri olduğu kabul edilmektedir. 
Çünkü havalar ısınmaya başlayabdanberl m~hut 
suc;lann sa~ısı da artnuştır. Son günlerde İstanbul 
meşhut suçlar müddeiumumiliğine ak.41eden yenni 
hadiselerin sayısı on beşten aşağı düşmemektedir. 
Bu gidişle meşhut suçlann yazın daha ziyade arta. 1 cağı da tahmin edilmektedir. 

TAN 

ı~ BU AKŞAM SAKARYA SINEı!ASI• 1 . ı Eararenıiz etvarile GRET A GARBOya kıyas edilebilen 1 
yıldız, KAY FRANCIS ta rafından temıil edilen ve bir 
heyecan dalgaaı tevlit eden, 

BEYAZ MELEK 
(Florence Nightingale) 

. ~adınlığın esaretten kurtarılması ideali uğruna atk ve ıaade
t~nı feda eden İstanbulda Osk üdardaki İngiliz mezarlığının bu 
lundu~ yerde İngiliz hastahanesinde hutabakıcı beyaz Me- ı 
leğin halc'ıki hayatını musavver Fransızca sözlü emsalsiz fil-

• mini takdim ediyor. 11 

Bugünkü proıram 
lat.anbuJ: 

Saat 12,30 Pllkla Türk musikt, 12,50 ıtr 
vadiı, 13,05 Muhtelif plik neırıyatı. 14 ~ 

Saat 17 İnkılap dersleri Onıversit ~• 
naklen Mahmut Eut Bozkurt tarafııı_. 
18.30 Plilı:la .dans musikısi, 19,30 Çocıı~ 
manl. 1. Galıp Arcan tarafmdan 20 orkP,;j 
Rifat ve arkadaşları tarafından Turk ınlJll"'. 
ıi ve halk ıarlı:ılan, 20,30 Ömer Rıza ıara 
dan Arapça soylev, 20,45 Safiye ve •!~ 
da$1arı tarafından Türk musıkisi ve il.-:' 
!arkıları, saat Ayarı, 21,15 Orkestra, 22,15 #•------------------------- Jans ve borsa haberleri ve ertesi guıı,,, ~ programı. 22.30 Plakla sololar, opera 

YER YOZONON DANS KRALIÇESL. 
SEMALARIN RAKS İLAHESi... 

Brodway Melody filmini unutulmaz yıldızı 
~LEANOR POWELL 
Gözlerin hiçbir zaman görmediği ve göremiyeceği 

LOKS • ZENGIN!-l~K - l!"f T1ŞAM ve GENÇLiK Filmi 
• Kulakların hıçbır vakıt duymadığı ve duyamıyacağı 

NEFiS MUSIKt ve DANS ŞAHESERi OLAN 

a.ns icin(M~tutos~nbar) 
YARA TILMIŞ 

~-------- Metro· Goldwin. Mayer filmi -~ 

operet parçalan, 23 Son. 

• 
Günün program özü 

Senfonik Konserler: 

21,25 Bratislava: Filharmonik tak_. 
22.50 Budapeşte: Senfonik konser, 23 V 
ıova: Senfonik konser (Haydn, Bussonı>-

ffafif Ko11Serler: 

13,10 Bükreı: Eğlenceli pliklar 17_
Varşova: Mandolin orkestrası, 18 Bukr 
Radyo orkest~aıı (Veber, Puı;çini, So 
van, Mascaıtnı). 19 Breslau · Askeri baııdt 
v~ Şranunel takımı, 19,20 Bükreş: Koıısl' 
r~n devamı (Massenet, Thomas, HunıP"" 
dinl.) va.) 

genci görmüş. Kadıncağız bu ı 
tecavüzü protesto için Hakkıya 
çıkışmış, fakat delikanlı bu iti
razları kahkaha ile karşılamış ve 
karşı kompartirnandan Bayan 
M ünireye karşı: 

S uç üstünde 
yakalanan 
kumarbazlar 

[ ___ A __ s_ke_r_li_k_iş_ı_e_ri __ ~J 

Çocuk Nisan Celbnde Sevkedilecekler 
Kadıköy Askerlik Şubesinden: 

Ç Mutat olan bu seneki (937.) nisan 

TEŞEKKÜR - Ölümti ile bizi ele
me sokan oğlum Fadıl Kibarın cena
ze mera.siminde bulunmak, telgraf 
ve mektupla teselli etmek suretile te. 
essürümilze iştirak lfıtfunda bulunan 
muhterem dostlarımıza şükranları • 
mızı sunarız. 

20,20 Bukreı: Havayent gitar, şarkı, ~ 
yano, 20,30 Vareova: Radyo poperisi, 21,ıl 
Hamburc: Brahms'm eserlerinden şarkıll 
konser, 21,10 Berlin: Kuçuk radyo orkes • 
trası (Villi Stei.ner idaresinde). 21,10 Brel' 
lau: Orkestra, ıopran, tenor, 21,JS Pral 
Ha!if musiki, 21,30 Budapeşte: Inize fda• 
carı Çigan orkestrası. 22,30 Munıh: Kor• 
tarafından halk ıarkıları, 24,0S Budapeıt•I 
Hafif musıki. 

Operalar, o.,,...retler: 

oc u au celbinde aşağıda yazılan doğumlular 
6 · ve aınıflar askere gönderilecektir. 

V J 1 - Yaşıtlan askere gittikleri 
ı ara' a u l halde şimdiye kadar askere gitme· 

Çemberlitaşta Vezirhanmda Şera.. miş olan 316 doğumludan 330 (da.. 

'.Annesi 

22.30 Prac: Martinu'nun "Köpril ıizer!O' 
deki komedi,, operuı. 

Oda musikisi: 
21,20 Biıkreş: Sarvas kuarteti, 23,0S Poli 

Parizyen: Oda musikisi. 
- Şoz, şoz! .. diye söylenerek 

alaya başlamış. Ve biraz sonra 
da bir sinema artisti gibi roller 
yaparak yüksek sesle imalarda 
bulunmuş. 

feddinin kiraladığı odalarda kumar Hasköyde Keçeci mahallesinde otu. bil) doğumlulara kadar olan piya. 
oynandığını haber alan polis, bu oda. ran ıo yaşın.da Yako isminde bir ç.o. dejer. 
ları göz altında bulunduruyordu. cuk Okmeydanında kta "k n 2 - 316 doğumludan 331 (dahtl) 

Nihayet dUn arama yapılmış, içeri- ' . oynama 
1 

e ' doğumlulara kadar olan Muzika, 

ÖLÜM HABERLERi 
ÖLOM 

Dans Musiki l: 

23,30 Breslau. 
24: Mıinih. 
24,25 Roma: 

Milnite bütUn bu hareketleri hu • 
meder gibi görUnmUş, fakat yanmda
k i yolculara dikkat 
etmelerini rica etmiştir. Tren akşam 
üt.eri Sirkeciye gelir gelmez bayan 
Milnire hemen Sirkeci karakoluna 
müracaat ederek Hakkıyı yakalat • 
mıştır. Polis tahitikat01I yapüktan 
r::onra suçluyu dün sabah meşhut suç 
1ar mUddeiumuınlliğirie vermiştir . 

de Salih, Reşat, Mehmet, İsmail ve yanma m~çhuJ bır ~uk da.ha sokul. jandarma ve gümrük sınıfına ayrıl. 
Şerafeddin cürmümeşhut halinde ya.. muş ve hıç yoktan bır kavga çıkara. mış olanlar. 
kalanmışlardır . rak elindeki çakı ile Yakoyu karnın. ~ - 316 doğumludan 332 (dahi)) 

Eski Şehreminlerinden Hilsaın to
runu ve Temyiz azasından Mahmut 
Nedim eşi Refika Zübeyde dün Alla
hma kavuşmuştur. Cenazesi bugün 
saat 11,30 da Beyoğlu Zükfrr hasta • 
nesinden kaldırılacaktır. 

Yeni Suçlular bMıldıklarmı anladıkları dan yaralamıştır. dogumlular.a kadar olan deniz sırufı-
için oyun kağıtlarını, mu.kalan ve Meseleyi haber alan zabıta, Yako- na ayrılmış bulunanlar. .. . 
zarları yata.klan altına eaklamışlar. yu derhal tedavi altına almıştır. Meç.. Y-ukanda Uç madde ile göstenlen 

Evliler 
dır • hul çocuğun hüviyetinin meydana çı. d~ğu~lardan ve sınıflardan olanlar 

F k t i ri · !' J od kanlma.sma çalışılmaktadır ,ımdıden hazırlanmalan ve askeri 
Allah Rahmet Eylesin. 

a a çe ye gıren 'PO 15 er a - · kayıtıarmı yoklamak üzere 17 /4/37 
]arda araşbrma yapmışlar ve kumara ...unüne kada be ı 1 • u. • 

· T "h E Jk tıQ r şu ye geme en UI.. a.it bir ç<* zarflar da elde etmı~ler. arı ten vve i Türkler mndır. öLOM 

Meşhut suçlar kanunu belediye sı. 
nırlan dahilindeki hadiselerle alaka
daidir. Hadise Çorlu ile ÇerkeeköyU 
arasında geçtiği için mahkeme bele. 
diye sınırlan dahilinde olup olmadı • 

ğmı kestirememiş ve muhakemeye 
umumi hilkilmler bakımından devam 
etmiştir. 

dir. Karakolda suçlularm Uzerleri de Hakkında Bir Konferans 4 - Toplanma gUnU ayrıca bildi _ 
aranmış, çr'kan paralar bir :r.arf i ine rilecelrti.-. * * * 

latanbul Univeraitesi Hukuk Fa • 
kWtesi talebelerinden Talha Altın 
.bafaK ıle ~ışiı 'l'era.kkı Lıaesı son sı-konarak mühürlıenmiştir. Suçlular da Ta.nnımış TUrkoloğlardan B. Fran. Beyoğlu kaymakamlığından : 

meşhut suçlar müddeiumumiliğine suva Psalü bugi!n Ünyon Fransezde Beyoğlu yerli ve yabancı askerlik nıf talebelerinden Turgut Altın Ba • 
şakın büyUk babaları ve eski Ankara 
Şehremini Bay Asafm dayısı Selanik 
eşrafından Hayret Şakir Altın Başak 
kısa bir hastalık neticesinde vefat 
etmiştir. Bu elim ölüm; sevimli ve a
sil zatın bütün efradı ailesini ve dost 
larını derin teessürler içinde bırak • 
mıştır. Tanrı efradı ailesine hayırlar 
versin. 

teslim edilmi~erdfr. ''Tarihten evvelki devirlerde Türk. ~besinden, 937 senesi nisan celbinde 

BEŞER LiRA 
PARA CEZASI 

VERECEKLER 

ler,, mevzulıu bir konferans verecek. aşağıda doğum ve sınıfları gösteri • 
tir • ]enler as ere gönderilecektir . 

Konferanı 

Şehremini Halkevinden: 

A - Piyade smıfmdan 330 (da -
bil) doğuma kadar olanlar. 

B - MuTjka. jandarma, gtlrnrilk 
ımnflarmdan 331 (dahil) doğuma ıka 

Şehremini Halkevinden 5 Nisan 937 dıtr · 

Da vanm iki şahidi de hA.diseyi MU
nirenin iddia ettiği gibi anlattılar ve 
hakkının daha evvel MUnireye ko -
Jonya ve cıgara ikram etmek Uıtedi • 
fini, fakat Münirenin bu lkramlan 
reddettiğini de söylediler , 

Suçlu ise: 
- Ben çimdik atmadrm. Elim kal

tuma dokunm~. diyordu • 

Polis, son zamanlarda hafta tatili. 
ne riayet etmiyenlerle ehemmiyetli 
bir surette meşgul olmıya ~qlamış -
tır. Dün de bunlardan bir kaçını ya. 
kalıya.ra.k meşhutsuçlar mUddeiumu. 
millğine veıırniştir. Bunlardan ma -
rangoz MW5tafa ile Necati meşhut 
suçlara bakan Sultanalt.met glılh U. 
çUncU ceza mahkeme6inde beşer lira 
para cezaama mahkum olm~lardırr 

pazartesi günü saat 17 de Kız ÖğreL 

men Okulu muallimlerinden Dr. Se. 

C - Deniz ımırfmdan 331 - 332 
(dahil) doğuma kadar olanlar. 

mira.mie tarafından (mekteplerde Küçük Kemal için •• 
hastaııKiardan korunma) ve 18 de Geçen sene vefat eden Şehir Tiyat. 

. .,.neu sanatkA.rlarmdan Küçük Kemale 
Beşır Ekrem tarafından (iki terkibi F.yUnte bir mezar inşası kararla§mış-

Cenazesi 5 Nisan 937 Pazartesi gü 
nü saat on birde İstiklal caddesinde 
285 No. lu Kurtuluş apartımanından 
kaldırılacak, namazı Beyazıt camiin
de kılındıktan sonra aile kabristanı
na defnedilecektir. K asnnpapda oturan Bayat 

Esterle teJ.iliyecl lsak Be' 
oğlu e\•lenme memurluğunda evle 
~lerdlr. Tebrik ederiz • 

Fakat hakim bu müdafaayı kabul 
etmedi. Halda hakkında bir ay hapifs 
eezuı verdi. 

Fitili düzeltiyor. Dışarda ne kadar az kaldı .. Hal
buki odaya öyle müthiş kurum yağmış ki ... 

Cenazenin üstüne örtülmüş olan dokuma çarşa.f m 
Ustü simsiyah ... 

Yine karyolaya yaklaJjıyor. OlUnUn llirtUnU örten 
çarşafı silkmeic için kaldırıyor. 

Yatağın üstünde ayakları, kollan, vücudtt l!Oğu

ınadan evvel, dümdüz uzatılmış bir genç kız ölüsU 
yatıyor. 

Çok genç bir şey.. !stıraplarm, yorgunluklarm 
bUtUn çizgilerini bir anda silen ölUmUn rahatlığı için
deki yüzü ancak yirmi, yirmi bir yaşDlI gösteriyor. 

Bu kilçük kızın çenesinin altından geçirdikleri bir 
bezi dağınık saçlarının araamda bağlamışlar... Bu 
pembe bezin uçlan saçlarının arasında kUçUk iki ku
lak gibi sivri, sivri duruyor. 

Burnu çok incelmı,, burun delikleri k.rsılm~. göz
lerinden biri sımsıkı. örtillU amma, sağ gözü açık. 

Açık gözü, donuk bir cam gibi. 
Açık kalmış gözü sabit bir bakışla tavanda gayri 

muayyen b.ir noktaya bakıyor. 
Yattığı yatağın çarşaflarında v.e kendi giydiği ma

\'i geceliğin eteklerinde kan lekeleri var. 
Huriye, gözleri hiç görmüyormuş gibi, bakışlann

da en ufak bir mana belirmeden genç ölüye bakıyor. 
Sonra odaya girdiği kadar telaşsız sakin adımlarla. 
geri dönüyor. Dokuma. ça.r,a!ı kapıdan dışarı silkeli
yor ... 
Ya.tağm tekrar bqucuna geldiği zama.n, bot bir 

karyola örter gibi aUkfuıetle ve ihtimamla genç ölU
oUn UstünU örtUyor. 

Şimdi biraz evvelki tellt ve heyeea.nm darmadağı
nık yaptığı odayı ağır, ağır topluyor. 
Odanın kapmı hep açık ... Petrolu gitgide azalan 

kUçUk lambanın ıtığı odanm mahdut bir kmmını ay
clmlatıyor. Kubbenin bUyfik bir kıamı, odanın köşe • 
leri karanlık ve gölge içinde ... 

Huriye, işini bitirdikten, yani odayı bir parça top
ladıktan sonra ... Yine oda kapil!!Inm önUne gidiyor. 
Kanının esiı?ine oturuvor. Entarisinin göfsünden cı-

bent) Ziya Pqa ve eserleri hakkın- tır. 20 giln sonra Küçük Kemalin ölü. 
da iki konferans verilecektir. Her • J"iinfin yıldönümü münuebetiyle ih. 

Allah rahmet eylesin. 

kes gelebilir • tifal yapılacakttr. 

No. 25 
kardığı bir ·paketten eigara sanyor. Ve yine göğsün
den çıkan bir kutudan aldığı bir kibritle ıigaraaın1 
yakarak içmiye fbaşlıyor ... 

Başı pervaza dayanmış ... Gözleri yan kapalı ... 
Uyuyor mu? .• 
Bir şey mi düşünüyor? .. 
Bunu anlamak için onun yUzUne bakmak klfl 

değil. 

Hafif, gayet hatif bir rlizglr esiyor. Rüzglr da de-
ğil bu .. Havada sanki bir ürperiş var .• 

Bunak hafız hala okuyor ... 
Fatma kadın hıçkırıyor. 
Ve Huriye, derin, derin nefeslerle çektiği .aigara • 

sıru içiyor. 
• • • 

Bu, Huriyenln, böyle ölU başucunda, uykuıım ge
çirdiği ilk gece olma.sa gerek. Onda göre .göre, dün
yanın en fena şeylerine lbilc alışmı, ol~ların likay
disi var. 

Çizgisiz yUzUnün bu gergin maskesi aenclerdenbe
ri hiç, hiç değifmedi. 

Onu, kimse, ne gülerken, ne ağlarken, ne eeviııir
ken ne de 9ikayet ederken gördü. 

Onu bu mahallede ti. umumi harptenberi tanıyan. 
lar var. Osma.nla evlenmeden evvel onu görmUf bu
lunanlar pek çok ... Fakat onun yüzünün bugUnkün -
den daha deği9ik veya daha genç olduğunu ha.tırlı
yanlı.r hic V('ll{. 

O, hayatında hiçbir zaman, genç veya ihtiyar ola.
mamış bulunanlardan biridir. 

O umumi harp içinde Cibalide tUtUn mağazasm

da çalışırken de bu idi Yaşı gnyri muayyen olan, 
ıriilmesini lbilmiven konusmavı becererniyen bir işci. 

Yazan: SUAT DERViŞ 
Cibalide, tütiln mağazasında onu tanımış olanlar: 

"0 zama.n da yüzü yine böyleydi." diyorlar. Evet 
o zaman da yüzü esmer ve gergindi, büyUk siyah 
gözleri duygusuzluk perdesile donuklaşan bakışlarla 
dolu idi. 

Vücudü de şimdi olduğu gibi iri kemikli geniş ve 
zayıftı. 

Onun genç kızlığını bu mahallede bilen yok. En es
ki tarihlere kadar onu hatırhyanlar peki.la biliyor • 
"ar ki, o Cibalide çalıştığı zaman duldu. 

Kocası harbin daha ilk senesinde ölmüş. Kimbilir 
belki de onu böyle herşeye karşı lakayt ve duygu-
suz bırakmış olan saik bu büyük felaketidir. Ve ya
hut kimbilir belki de o, kafasının inkişafına vakit bı
rakmadan işe atıldığı için böyle bunaldı. Hissiz ve 
yan ölü bir halde kaldı ..• 

Huriyenin hem annesi, hem de bUyUk annesi var
dı. O harbin büyük sefaleti hayat pahalılığı ve yok • 
suzluğu içinde yalnız kendisini değil bu iki ihtiyarı 
da beraber yaşatmıya çabaladı. 

Fakat bir tUtu.n kızının parası, Uç k1'iyi bu müthiş 
senelerde yaşatabilir miydi. 

Bunun için umumt harbin eonuna Huriye kims& 
siz çıktı. 
Osmanı mütarekede tanıdı. Eski bir tütün ame

lesi olan Osman. Yine tUtUnde iş aramak için onla -
nn çalıştıklan mağazanın kapısına gelmişti. 

Harpte geçirdiği büyük bir zatülcenpten sonra çU
rliğe çıkarılmıştı amma esasen onun muamelesi bl
tinciye kadar da mütareke olmuştu. 

Tütün deposunun doktoru onu muavPne etti. Tii
tUne yaramaz dedi. 

Cepheden dönen Osmanr.n, döndüğü zaman hiç 
kimsesi kalmamıştı. 

Pek yaşlı olan babası ölmüştü. Kız kardeşile ko
cası Anadoluya gitmişlerdi. 

Başını sokacak yeri yoktu ... Istanbul bir mahşer 
gllnüne dönmüştü. Kimsenin kimseden haberi yoktu. 

Sokaklarda em~ryalist orduların zabitleri parlak 
çizmelerini kaldırımlara vurarak gidiyorlar. 

Avrupa sermayedarlarının mallarını, satacak pa • 
zar aramak için insanlık körükörUne dört sene bo • 
ğuşmuştu. 

Beş yüz kişinin hınıı için bütUn dUnya dört sene 
bir volkan gibi tutUfmUJ, insanlığın kızıl kanı liv 
renginde akmıştı. 

Ne kendisine, ne kendi ekmeğine, ne kendi evine, 
kendi mahallesine, ne kendi oturduğu şehre ve ne 
de kendi vatanına zararından başka hiç bir fay
dası olmıyaca.k bu savaşlarda buhlnan, ve döğilşeıı 
Osman, bu savaştan çürük çıkmıştı ... 

Osmanm, Ahmedin, Mehmcdin, Coninin, Fricin, 
Janm, Polün bu oyunda isimleri düşünülmüş müy
dü? 

Mehmedin1 Frlçin, Coninin, Jantn yuvasına, :ve 
yurduna bu döğüşlerden, ne fayda gelecek ... Bu su
al bir kere kasalarını doldurmak istiyenlerin aklında 
belirdi mi? .. 

On dokuzuncu asnn ortalarına doğru türeyen bir 
akıllı adam, çok akıllı bir adam dünyanın gittiği yo
ru insanlığa iki, iki da.ha dört eder gibi göstermişti. 
Fakat beşer anlqılmaz bir dalilet içinde bu f elik ete 
koşm~u. 

Dünya yUzUnden ismi kalkacakların sayıSI beş yü
zü, haydi haydi. bini geçmezken her millet kendi en 
iyi çocuklarının, hiçbir ,eyden mesut olmıyanlannm 
kanını topraklara dökmüftü. 

Harp. nihayet bitmişti. 
Artık bir zaman için Fransız, İngiliz sermayesinin 

piyasalarda Alman rekabetinden korkmuına ihtiyaç 
kalmı:ım1ştı. 

(Arkası var) 
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TAN• h 
kirde h edefi: Haberde, fi· 
rüat • er .'erde temiz, dü· 

ıtı ' •aıntını olmak ka ·· 
ot> gazetesi l ' run 
;·-::::---o-nuy...::.:a~ç:al:ı~şm:::aktı~r~. 

~ [GUNUN MESELELERi' 

~ Dolaıırken ••• 
., G~nJerde Ank 

bebi gB.zet arada bulunan ec. 
buk b . ecilerden bazılan De ÇUa 

araJına gidi . d 
n tabiat bir J or uk: Serap ve sa. 
bitti. Ka beton seddin eşiklerinde 

ıııı. terasa .. J·aıa.r Yolunu tırmandık ve 
.ar· llğtnd llZerinden birkaç mil derin • 
)· eki suya dalaka.Jdık 

lf ~k •et, hiçbiri ınuclze d;;;.rıdf. h 
end) ıntıte e"' ' ep. 

,JO bU--.t.. h husısmm tetkik ede ,. ~6•· fl8a • u: btıeoeğt bas P edebileceği, inşa ede.. 
do intan •e-.. it işlerdir. Yabancıyı ~ 

51' in y ,,, bO§ 
~t· sanı aıınln ve tetin toprakla, 
. trr ı esert arasındaki tezat. 

pı· 

,ıo - A7Jz dos 
~~ mat fcfıı, ınu ttun, burada bunu yap. 
,. fu olmak \'e t1ak, bu toprağın eocu-
11 hl *"-..:'- onu., ger""'kten ana. gl 
B' ~·~ llıon Y"· ' 

ro - Bu~ dır. 
te: ~p verdJ hUe klff değil, diye 

diden le\·et>İı!ıeleceıc nesilleri de tim. 
llazn.a ek Hizan. 

o- Ghnryanı koşan eski f etihciler yerine 
cekle§tlrnıY&ratnınJc, imkansızı ger • 
•eden b ek kuvvettnt kendinde his. 

ı u n il ' ta?ıaı. a.Jo es • hiç şüphesiz, en tan. 
li!k bit tlln des~ıanndan daha bU... 
~rtllın:nda re l-ilcut veriyor. Se\T 
lerfıı daJıı bile en azgın sömürgeci. 
ba.doıu U başnıdan savdığı orta A • 
llnıı btııu:'rlııde bu asnn bir vata • 

.Baza §artlan Ue inşa edfyonız. 
eesa.ret ~~a.,amak, ölmekten fazla 
liyethı ~dır: bize kazandığımız hür. 
~e 'l'ti11c ' işte yarahcı, mukaddPs 
"el'df. e Yara.şll' olan bu cesareti 

-Fatay 

• 
lsf.a.rtb 

Bahçede 
fLt.n birJ Ulun uta bahçlvanla.rm. 
• ~ .. YflDllı ağaçlan a.rumda ça 

• ~ Bo fidanın tlstUnde sekb on 

G fazla şeftali bırakmayınız. 
enç fidanı yormak iyi değildir. 

d Toprağın cinsinden, çiçeklerden, 
evıet fidanlıklarmdan bahsediyo. 

ruz. Bizlın adam geliyor: 

- Nasıı gübre buldun mu? 
- llayır efendim.. Var amma bf 

~ Ya.ranıaz. .• 
- Va.hu gübre bDe &atmağl öğ. 

tenernı . yoruz .. Bahçıvan çağınrsm, 

tü.nıerce bekletir. Gübre alırsm, 
baJı~t arpa tarlasına çevirir .. Bu 
lldJ~ıe .. 
8a.hcJVaıı glllllmsUyor: 

)l - Kızmayııuz Efendim, diyor. 
Utr nılstniz, bir şehirde sıkıntı b~ 

lll(l, h nu erke.s evnlil. ba.JıçeslnJ hı 
l'akıJ.. 

• '°lll'a CŞYMma evine bak-
lrıaı • 

.. olur; gene de dayanamazsa, 

~oÇüp gider. Türkiyeden srkmtı git 
Rerkes enelii. evini düzdü, dü. 

~~itti. Şimdi bahçelere sıra. geldi. 
... ,e '"' t!l"bre yetişir, ne bahçıvan 1 

dt~ııra bir Edirne fidanını göster 

'be -Şuna baknıız. HUkO.met bunu 

lbJ ldnıblllr on bete mi, yinnl ~ 
aattı f Bu yüzden bizim fidanlık 

1a.r hat-. "".ror amma., ona da ben kız. 

~alıynn. On liraya donattığınız 
d 

Çeli biz size yüze de yüz elif re 
e dona • 

tıeler t.ama7.dık. Ne yapalım? Bah 
~110ğaldıkç.a biz de fidan 8Rt

l'rtaJ<ta kazandığnnın, şlmdi buda. 
da n, aşıdan, bahçe lizitaıann-

ll alıyoruz 1la lh · Bir de çiçekçi ustası 

8.t~aeım~. nr. İsterseniz size 
t llllı gondereyim .. 

llı: tuhJu memnun'l&ra ra.cıget • 

~·or. ~r hava."lı kadar hoşa gldl
lnlye ktın olduğu yerde şiki.yet et
~ n.e diyebilir? Fakat mut. 

ıneınnun ··rnn ~8.rk ~ go mernek, bir 
bı "a.kl tabğı idi Herkes pa.rası-
1<'-ıdi&ı~' Sa.adetini saklar, işlerin 
lcU rneın:in l~i gittiğini saklar, çün 
)(113 01 un olursa devlete yolmahk 

lle,'fr1e':~ '""' diiştinürdU. Zulüm 
~Uru değiı e Yalancıhk bir ahli.k ku 
ıln-•• Fa~yekonomJk bir müdafaa. 

TA~ 

ERKEKLERiN EVLiLiKTEN 
OMCE iSLEDiKLERİ 

r--·""··-"--- G U NAHLAR - .. -.... ·--·-ı 
1 Bunları Karınıza Söylemiye Taraftar mısınız? 1 

• • • Erkek evlenmeÇen önce birtakım günahlar işlemiştir. Bekarlığın icapJarma uy-
muş, bazı münasebetlerde rol sahibi olmuştur. Fakat günün birinde her şey 1 
durulmuş ve erkek yuvaya girmiştir. işte yeni başlıyan bu hayatta, erkek, 

bekarlık günlerindeki günahlarım, m aceralarmı karasma anlatmalı mı ? 

• • • 
Muharrir a.rk.ada~arımızdan birisi, bu suali tanınmış kadın ve erkeklere sordu, 

.. _________ ._ ...... -----·-JC-·---·-·· ... ·· ... -·----------------···•11,. .................. ---------··---·----
Romancı Mahnıut Y eaari: 

- Niçin anlatmalı; bu, bir günah çıkartmak 
mıdır? Geçmiii a.ntnak çok kere, bir iç yanına.

fıdır. Evlenmeden ev • 
fel başından geçen ma. 
ceraları bir erkek, ka-

rısına anlatmakla ne 

kazanır? Övünmek ı... 
çin mi? Neye övünü. 

yor. Karısının göztlnde 
büyümek, yerını sağ. 

lamlaştırmak için mi ? 

Lılkayt kadına karşı 

Jµ. z\Uünç_ _bir hareket 
olur, toy kaaına karşı 

' :ia tesirsiz kalır. Böyle 
iti~flann 12divaç hayatında saadet getirebile. 
cegıne değil, ziyanı dokunacağına inananlarda. 
nrnı. En sevdiğimiz canlar,· ölilnce bize soğuk 
ve k k ··rt.1 or unç go nrnUyorlar mı? Ya.şıyanlann 

ara.sına hortlak 80lunakta ne ırıana var. 

* •• 
"Atk Mektebi" Müellifi Şair 

Yuıuf Ziya: 

- Erkeğin~ ve kadınma göre, başka ağızlar. 
dan daha tehlıkeli ~killerde duyulması muhte. 

mel olan maceraları 
ustalıkla çıtlatrna.Jc da. ı: 
ha akıllıca olur sanı. 
rım. Fakat sonraklle. 
ri, ınsan kendi nefsine 
bile itiraf etmemelidir. 

_ Mazi kıskanılır 

mı? 

- lnsan sevince rna. 
ziyi de kıskanır, istik.. 

bali de .. 
Ve güJilyor: 
- Yalnız kıska.nıhnıya J.Ayik olımvan bir ha. 

!imiz var. 
• • • 

Şair Orhan Seyfi: 

_ Evlenmeden evvel ve hattı evlendikten 
sonra da J>öyle bir itirafta bul.u.nma.k fenalık 

getirir. 
- Ne gibi fenaltk 

getirir? 
- Saçsaça, ba.şba.§a 

kavga olur. 
- Mazi kıskanılır 

mı ki kavga olsun? 
- Her şey kıska.nı. 

hr. Mazi de, istikbal 
de .. Onun için tefahür 
olsun diye böyle bir 
hata yapılmamalı. 

Güzel San'atlar Akademisinde Muallim, 
Ressa.m Edip Hakkı: 

_ Anlatmalıdır. Yalnız şahsı deği~frerek 

l d r tsim tasrih etmiye hiç te !Urum 
anlatma ı 1 • 

B
u bAdiselerden kazandığı tecrübeleri 

yoktur. k t ed be b'· l . ''Sen şöyle hare e ersen, n oy e 
karısrna. 1 k .. t k .. 

d
. e bir misal o arıı. gos erme ıçın. 

yapa.run.. ıy k' .. het' · . le a.rasmda ı munaJlle ı sıgor. 
Kısacası karısıy dı 

k . ,.in anıa.tm11.lı r . 
taya. a.}ırıa ı.., 

San'atkar Muganniye Safiye: 

- Bence erkek, mazideki harekatını ve ma. 
ceralarıru karısına ciddi bir muvaffakıyet gibi 

değil, çok komik, çok 
geçicl hadiseler şeklin.. 

de anlatmalıdır. Zaten 
bu çeşit konuşmalarda 
bir başka kıymet ola.. 
maz. Bir kadının bir 
erkeğe kendisini zevce 
olara.k kabul ettirmiş 
oımuı. her hangi se. 
beple olu111a olsun, bil-

/ tün geçmiş maceraları 
-~ ""· -· \IV!rini! .. le• +-'i hi r 7Jlf Pr 

kazanmış olduğuna deli.Jet eder . 

• * * 
Doktor F ahrettin Kerim: 

- Karşıhkh sevgi için saygı ve itimat şart
tır. Yuva kuran bir çiftten her hanii birisi bu 

yuvaya ihanet ettiği 
taman kendisinin de 
ayni akibete uğnıyaca.. 
ğını gözönünde tutma. 
hdır. İzdivaç kanunla
rında en mtihim müey. 
yide budur ve bu ol. 
duktan eonra kadmın 
ve erkeğin izdivaçtan 
evvelki hayatının te. 

. ferrüatmı bilmekte bir 
fayda göremiyorum. 
Böyle itiraflar Iüztım

Auz olarak şuura ve tahteşşu.ıura muhriş diken. 
ler ekmekten başka biç bir şeye yaramaz 
Bu suretle diyebilirsiniz ki belki mliraiya'ne bi; 
hareket yapılmış olıur. Ne çıkar!.. Asıl bilin.. 
mesi lazmı gelen cihet ~udur: Insanm hayatı 
muhtelif devirlerden miiı•kkeptir. Çocukluk, 
bullığ, delikanlıhk ... Bu devrelerin icap ettir. 
diği fiziyolojik reaksiyonlar. Bunları tabii bir 
------

hadise olarak kabul ettikten sonra izdivaçla 
başhyan yeni bir devreyi, eski devirlerin he
yecaniyle dolu hatıralariyle bulandımuya ne 
hacet var. 

* * * 
Şehir Tiyatrosundan Artist 

Bedia Ferdi: 

- Anlatmamalıdır. Böyle itiraflann bir iz. 
divaçta yeri yoktur. Ka<lm ve erke~i.n ha:vtıtı, 

mazide ne olursa olsun 
unutulmıya mecburdur. 
lki insan biribirini ta.. 
nımadan evvel. bin tür. 
1ü hisler1' mağl~ ola
bilirler. Fakat bir çift, 
yani sevişen bir çift 
için hayat biribirJerini 
sevdikleri dakikadan i .. 
tibaren başlar. Ben 

kendi hesabıma seviş. 
miyen çiftlerin karı , 
koca ismi altında bir. 

1eşmclerine hiç bir mana ver<'~ 

* * * 

cm, 

Hikayeci Cah:t Uçuk: 

- Ben kendi hesabıma kocamdan bu nevi 
itiraflar dinlemek istemem. Ben, kocanım ben-

' den evvelki his hayatının bana tamamiyle meç. 
bul kalmasını isterim. Bu hissimin kat'iyyen 
kıskançlıkla alakası yoktur. Fakat bu mahre. 
miyet beni rahatsız eder. Bunu öğrenmek isti. 
yen sayısız kadınlar vardır. Fakat bence hata
lıdırlar. Hele erkeklerde de bu merak pek çok. 
tur. Erkek, karısmın kendinden evvelki hissini, 
maceralarını öğrenmek ister. Fakat öğrendiği 
zaman da hemen rahatı kaçar. İyisi mi, kan ko. 
ca biribirlerinin geçmiş hayatlanna alakadar 
olmamalı, biribirlerine bir şey sormamalı ve ra. 
hat, rahat yaşamahdırlar. 

Dünkü imtihanın 
Kısa Cevapları 

1 

1 

DUn 90rduğumu suallerin kısaca cevaplarmı •uraya 81ra De 
yazıyoruz: y • 

MEMLEKET MESELELERİ iÇiN 
1 - Başvekilimiz enelki gün demir ve çeltk fabrikalarnnızm 

temeUnJ attığı Kara.bük, Zonguldak \'ili.yeti dahilindedir. 

2 - Ereğll Kömür Şirketi ~nsız sermayesiyle kunılmu~tur. 
3 - Başv~killmlzfn yakında BeJgra.da yapacağı seyahat, 1\1. 

Stoye.dlnoviçln Ankara ziyaretini la.de maksadiyledlr. 
4 G • 

- ~ende vefat eden Mareşal AJınıet İzzet mutareke devrin. 
de Sadrazamlık yapmıştı. 

5 - lspa.nya.yı kontrol t~lnde TUrldyeye CebelUttanğm ispan
yaya oht.n b.ra ve denJz hudutlarmm kontrolti vazifesi verllmlştir. 

DONY A MESELELERi 
l ...,. KUdlk itlW: Romanya, Yugoslavya ve Çekoslovakyadab 

nıU~~lr. 

2 - B. Krofta Çekoslovakya Hariciye Nazmdır, 
3 - ispanya A.ellerinln hükômet merkezi Burgostur • 
4 - Honolulu adası Havay adalanndan biridir. 

6 - Belçlka faşlstlerlnln Udert B. Degreldir, 

G- C!J N l!!J N 
FIKRAÇI 
Birleşen Cepheler 

Mısır Başveldll Nahas Pa.,a, Par
lft.mentoda, 16 aAırdanberf hüküm sü 
ren kapitWi.cıyonlarm kaldınlması 

için müttehit bir eeplıe kurmayı tek
lif etti. Yani bütün fırkalar, siyasi, 
içtimai ayrılıklarına rağmen, bu işte 
birleşecekler. Bu teklif gerek parla. 
mentoda, gerek ayanda hiçbir itiraza 
uğramadan büyük bir heyeean.la ka
bul edlldl. 

• 
Asi General Franko, memlekettnl 

düşmanlara ~atmak için faşist bllk:Q
metlerle birleşip, İspanyol halkının 
üzerine saldırdığı zaman, İspanyol • 
larm Uk yaptık.lan iş müttehit bl.r 
halk cephesi kurmak oldu. Bu müt
tehit cephenin içinde demokrat, nas
yon.alL<;t, M>syalist, kommlinist, anar 
şist . (Troçkistlerden maada) bütün 
siyasi fırkala.r yer aldılar. 

• Fransa.da, A~haçlılann Uderfd't, 
kont dö la Rok ile Dorio, Fransa.da 
dahili bir harp çıkarmak, faşist bir 
hüktimet kurmak emellle, faşizmJe 

birleştikten sonra, memleket dahilin 
deki Radikal, Sosyalist, Kommünist 
umum fır.k&lar birleştiler, Blum bü
kUmetine sırt verdiler. 

• 
İngilterede bugüne ikallar müttehit 

bir cephe kurulmamıştı. Glasgovda 
toplanan müstakil amele fırkası kon 
feransı, Komünistler de dahil oldu -
ğu halde wnwn sol cenah fırkalan • 
nm birleşip Faşizme, irtica.a karşı 

mücadele etmesine karar vermişler. 

• Mütt.ehit cepheler, iktisadi e'lllper-
yalizme ,mali sermayenin tahakkü • 
münü bütün dünyaya yaymak istiyen 
fa.,lzme kal'jı kuruluyor. Faşizm kar 
şısmda bütün si~·a'Oİ fırka'ar, ideolo
jileri ayn münevverler, halk kütle • 
leri sımsıkı birl~iyorlar. Çünkü Fa
şizm bir elinde harbi, bir ernde en 
koyu istibdaclı getiriyor, Faş'zm, be
şeriyetin asırlarca kan dökerek e'.de 
ettiği hürriyeti bo~ak i~·.n kızdhaç
larla, demirgömleklerte, çelik miğfer 
lerle lnsanlığrn üzerine saldın)·or. 

Şimdiye kadar hiç'ıir devirde (harp 
anları müstesna) sulh de\'ir!erindc> bu 
kadar kuvvf"tli birleşmeler olmumı')
b. A.-.ırlardanberi hiirriyet ve istikl5.1 
için çarpıı:;an in!'lanlar, bir daha kı .. 
zılhaçb istibdada boyunlarını \'Urdur 
mamak için. siyasi, içtimai akide1e -
rini bir kenara bırakarak birleşiyor· 
lar. Faşizmin zaferi, yer~e ,·eksan ol
muş bellltJer demektir... lı;te tspan
:ra ... Miittf"hit cepht>f Prin 7afrri istik
lal w hiirri~·<'tlerin kurtuluşudur .. ı, 
te yine İspanya .... 

All~JZ VAZTf"f 

• • • • • Uç Kışıyı 

Öldüren 
Bir Topal 

Srvas. (TAN) - Bundan bir mOd
dct evvel Bedirli köyünde karısı Fir
devs ile onu kaçıran iki kişiyi öldil • 
ren katil Topal Hasan yakalanmı,, 

suçunu tamamen itiraf etmiştir. Ha.· 
sanın söylediği.ne göre, Firdevsle ay
ni köyden İbrahim ve Kaya adların
da iki adam, kardeşi !smailin evinde 
münazaa ederken ileri gitmişler, o da 
ta.bancasile İbrahim ve Kayayı yere 
sermiş, kansını bıçakla öldünnUe
tür. 

İzmirde U.mumt Meclisin 
içtimai arı 

!zmir, (TAN) - Vilayet umumi 
meclisi kırk gUnlük muayyen içtimn 
devresini bitirmiştir. Fakat mevcut 
işler henüz tamamlanamadığı için bu 
müddet yine meclis kararile üç giln 
uzatılmıştır. Şimdiye kadar idare, ma 
arif, Ziraat, baytar, sıhat \'e nafia 
bUtçeleri müzakere ve tcsbit edilmiş-
tir. 

Çayazll Köyürtde 

Bir Cinayet 
lzmir, (TAN) - Ödemişe Ubl 

Bergi nahiyesinin Çayazlr köyilnde 
bir cinayet olmu~, tarla meselesin
den çıkan kavga sonunda Lfıtfil oğlu 
Mehmet, eniştesi Şakiri çifte tüfeği 
ile öldUrmtiştUr. Katil yakalanarak 
adliyeye verilnıiştir. 

• 



• 

Milli Küme 
IZMIRLILER 

(_s_P_C>_R_._,,,,) 

Maclarznın Dünkü Neticeleri: 
iKi YERDE DE MAGLO 

Beşiktaş 

lımiri 4 
Dünkü Oyunda 
• 1 ile Yendi 

Stadyumda 
Dünkü 

Maçtan 
lntitalır 

A nkaragücü İzmir 
5-1 ile Galip Geldi 

Cumartesi günü Fenerbah
çeye bir gol farkla yenilen tz
mirin Uçok takımı dün Befik
tata 1 • 4 gibi ağır bir farkla 
mağlQp oldu. Bqiktatm tz
mirdeki mağlQbiyetin acısmı 

üç gol farkla çıkardığı bu ma
çın tafıilitma girmeden evvel 
dünkü maçta dikkatimizi ce!
beden mühim bir noktaya işa· 
ret etmek vazif emi.zdir: 
tüiplin laiineri 

bmlrlller tlmdl7• bdar hak. 
larmda çdma taylalara rağmea 
hikemia kararlarma ve oyu • 
DUD nJzamlarma tam bir •porea 

t.erblyeslyle btlıwet edea fut. 
bolcular oldalduml gömt.ennlt
lercllr. Futbol ........ J1I . 
n.rlak topu kale cllrelderhlden 
içeri llOkabllmek ........... 
bybedea bmlrlller, aha 1c·a -
de oyuuaa t.erblye, vakar, ve 
dielplln maçım kannmalr sve. 
tiyle memup olduklan mta • 
kanın tereflal artt.ımuflardır • 

Dönktl maoı, çok bltanfane 
Ye çok dlröst idare eden ... 
futbolcu NDaadm balı bnrlan 
&llncle ......._, bAkemba 
btlsnlinlyetlndea papbelenrr,ek 

- ufak bir ..... tefelııbö8 
etmedller. 

Jleael&: 1-1 benlNn ... 
ble dJreilnla lchle ~ k&. 
le ~ ctnmıt- .., .... 
,...., ile ......... 'ft ..... 
..... tela .. ,.... ... ..... 
Nihat muteber addedlnee, ldL 
~ 'bir ..... ,.,...,....... 

'Cçbdl p1e ....... peultL 
da da hmlr futbolealarmnl .,. • 
nt itaatle, ayni efendllDdtı bat 
eldlJderbd tlıkcJbte teyrettlk. 

Tarifle n antrea6rle qrenft. 
nıesl ~ olan ba terbiye n dl. 
8lplln httnerlne malik olu Is • 
m1r10er1 tebrlr ederek macm 
tafsDitma geçlJoram. 

'N..ı oynMdtıF '! 

Betiktat ..ıwımm etrafı oldukça 
bl•balık bir aeylrd halkaaiyle çer· 
dvelenmif. Hava ztımbtll!, lyt fut. 
l»ol çıkanlacak bir aerinlik var ... 

Ha.kem Galatuaraym eenelerce 
merkez muavin mevkilnl doldur. 
m111 olan Nihat. Sakız gibi beyaz 
w iyi UtUlenmit fanila gömlefl, 
t8rtemiz siyah pantolonu, aya.klan
!&. eldiven gibi otunnUI futbol pa. 
~)Uçlariyle, aJk'f)ar içinde u.haya 

Bettktat taJmnı 195yle dizildi: 
Mehmet Ali - Htllmtl, Faruk -

Put. Hakkı, Feyzi - F.eref, Şeref, 
lutbl. Rıdvan, Hayati. 

hmlr takımı, ll'enerb&h~ye ilk 
~nwle ~kbiı kadrosundaki eol 
~ mol hafa almıt olarak diCer 
jWlerinde ayri.i kadroJQ muhafaza 

Oyun b&t1al' mılımaz, 

... Dtlaaııı:ar tmılr maJidbiyetinln 
•mm çıkarma kumiyle uun ft 

pularla htlcuma pçttler. 
Unctl dalribda aidan aot le; Şe.. 
8 pqen topu Sereftn lyl idaresi.. 
!zmlr kaleefne kadar indi. hmtr 

aucsanlerlnln canlı mUıdahalelerlv
tehlllte atladı. 
IS met daktka: tzmtrlller, J'enmt 

~18411datmdan daha ~yretlf. fa. 
talmna hlld mblr plln dabDhı. 

bir pllnla ovnıyamıyorlar. Gn1 
.-ııuaıı.k nztwtıerl hamrlunalr ti. 

J)Ulumaktan ziyade ~rll. 
zlbalr lnleler yapıyorlar. Ka-

,..mt.,mda tee J'enerkh~ kar. 
da &ftrllen alıthkJan JL 
lllt 4]1Ucılıled .. toplan 

YAZAN: 
Eşref ŞEFiK 
15 inci dakika: Betkitqlı Hak

kmm eert topa çıkııiyle Lımırli 
Buri fena halde yere dilftU, yara. 
landı ve oyundan çıktı. 

23 üncü dakika: On beflncl dakL 
kadan bu dakikaya kadar, Betik. 
tat hücumlan adet itibariyle daha 
fula, fakat takım hakimiyeti he-· 
nUz iki taraf anamda gidip gell. 
yor. 

"2• UncU dakika: Beşiktaf kale. 
ıine tam çizgi üstünden bir frikik 
cezası verildi. bmirliler çektiler. 
Beşiktqlı Şeref bir faul yaptı. Yi. 
ne ayni noktadan bir frikik daba 
İzmirliler kuandL Bunu da tehJl
keİi bir tekilde kaleye doğnıltan 
İzmir f.utbolcUleri ktlçtik manevra. 
larda kıvrak olama.malan yüzün. 
den topu kaptırdılar. Fakat mUşkUI 
vaziyette ka;şılıyan Beşiktaş tehli. 
keyi ancak komere çıkarm&kla sa
vuşturabilmişti. Bu kornerden de 
istifade edemlyen lmıirliler Beşik. 
tq taraftarlannm o sanivelerde 
daralmıı kalplerine au aerpmiı oL 
111.r. 

lllı • oller 
33 Uncil dakika: Betiktaş yavaı 

y&Yaf • hnanya batladı. Vakıa 
yent.. k01i.1 bir O)'UD aiatemi için.. 
.Je rahatça oymyaımyorlar. Fakat 
llCJl'D& bir tala l1lte \>indirdikleri 
!iıdıımtr'4t 

35 inci : Sabtluan lz.. 
mirll-Buri, Betiktatm ~ 
ki.ben alkitlar arumda sah&ya jli. 
dl, &tlktae moldan bir hUcum aç. 
tı. Demarke vulyetlerde alran Be
tiktat hllcum batımda Hakkı, Şe. 
retten mttkemmel bir pu aldı. OL 
dukc:a yakından dilEliln bir vunıt
la ilk golü bydettL 

lmılr ortadan ba.tlar ı.,ıamaz 
topu sah aktardı. &im güzel orta. 
tadı. Sol le; ŞUkrU kafa ile fevkalL 
de ~l bir beraberlik golünü çı. 
kardı. 

Bet dakika eonra da btrinrl "ev· 
nı 1 • 1 beraberlikle neticelendi. 

/ irinci ftore 
lkı arat ta on bet dakika mık. 

atam, yalnız gilm, güm vurmaca 
oyuniyle çabaladılar. . 

18 DCI dakika: Beflkt&t ıol ac;ı. 
ima geçmlı olan Şeref"m sOrUkle. 
dili bir hücum, Befiktaf merkez 

mUhaclm mevkiine geçen Hakkınm 
ayağında bir iki zikzak yaptıktan 
eonra İzmir kalecisinin yumruğiyle 
taca çıktı. Bu hUoumdan sonra lz. 
mir nıaıf sa.ha.sına yerleşen Beşik. 
tıtelılar mütemadi hücumlar taze.. 
liyorlar. 

20 nci dakika: Sağdan bt r korner 
kazanan Beşiktaş ortaladı. Beşık
tqın 1ağ içi Rıdvan ııkı bir §iltle 
kaleye doğrulttu. Top lzmir mü. 
dafii Alinin başına çarptıkt.an soıı. 
ra kele direğinin altınd11n k1thmin 
bir kar11 içine kadar girdi ve çık -
tı. Hakem golü verdi. 

Son goller 
25 inci dakika: Gayretleri artan 

Beşiktaşlılar lır:mir kalesi ~nlerin
den ayrılmıyorlar. Eşrefin sıkı oir 
§fltfl kaleye doğrulurken tzmır mu. 
avininin eline c;arptı. Penaltı veı il. 

di. Penaltıyı Eşref çekerek gole c;e. 
virdi. Vaziyet bu suretle Be§iktaşın 
lehine 3 · 1 oldu. 

33 UncU dakika: Hakkı sağdan 
gelen bir pası Uç metre kadar !'Ür. 
dükten 1<>nra uzaktan çok keskin 
bir şiltle kllibüniln dördüncü golü. 
Dil yaptı. 

Bet dakika sonra da maç 
Beıiktaşın 4 • 1 galebesiyle n.h:ı
yetlencli. 

Kale önüntle p ile neticelenen urt bir çMpıfmG 

Anadoluhisar ikinci 
Küme Şampiyonu Oldu 
İkinci kiline klilpler anamda de. 

vam eden lig maçlannm son oyunu 
dün Taksim atadmda Kasımpaşa ile 
Galatapnçler arasında yapıldı. 

Bay Halit Galibin hakemliğiyle 
yapılan maç ba.§tanbqa Kasımpa
eanm hakimiyeti altında pçti. Ve 
ilk devre 1 • O Kasmıpaşa lehine 
neticelendi. lkiııci devrenin hemen 
ilk daldbamda beraberlf.k golUnU 
c;ıbran Galatagençler Birlifi bera. 
berliğe razı bir vaziyette müdafaa. 
ya kuvvet verdiler. Ve netice değil}
meden oyun 1 • 1 berabere bitti. Bu 
aon oyunla fklncl ktlıne maçlatı DL 
~ . 

hayetlenmiş oldu. Ve Anadoluhlaar 
24 puvanla birinci, Altmordu 22 pu. 
vanla ikinci, Kasımpqa ve Beyler. 
beyi 21 müsavi puvanla. UçUncll ol. 
dular. lık iki klüp gelecek sene 
birinciye terfi edeceklerdir. 

TOP KUPASI 
Top spor mecmuaaı tarafmdan 

tertip edilen kupa mac;lanna dün 
Şeref stadında büyük bir kal•balık 
önünde devam edildi. 
Hasımlannı yenerek dömifiqale 

kalan Süleymaniye ve Şişli takım. 
lan B. Refik Oımanm hakemliğiy. 
le ka.rfılaştılar. bk dakikalarda ha
kimiyeti alan Şifli, oyunu SUley. 
maniye nısıf sahasma intikal ettir. 
dt. 

Saf açık oynıyan eski mildafile. 
rl Çakır vaaıtuiyle tehlikeli bir
kaç hücum yaptılar. SUleymaniye 
takımınm mUdafaasıiıda her zaman 
muvaffakıvetll oyunlarma phit oL 
dufumwı Ruhi ve Sabri buglhı 'her 
nedemıe bir ttlrlU anlatmak imkbıı. 
m bulamadılar. Ve onlann bu ha. 
ta1armı gören Şifll mUhaclmlerl bi
rinci golU yapmakta gecikmediler. 
Ve devre bu vazlvette nihavetlendt. 

DilnJıil meta yare lancrn lamirli Barl , 

ikinci devreye SUleymaniye canlı 
bqladı. Peranm ~!inleri muhsk. 
kak ki Şişliye mafl6blyetl hazme. 
demiyorlar. BtltUn hatlannda bir 
faaliyet göuı çarpıyor. Nitelrim bu 

Doğansporlular 
Bozuk Oynadı 1 

Ankara, 4 (A.A.) - lzmirin Doğanspor takıml 
gün ikinci mUsabakuını AnkaragUcü ile yaptı. 

• va güzel ve satad bqtanbqa dolu idi. 
Maça saat 15,30 da Hakem B. Salt Seli.hattlnln 

iareli altında bqlandı. Oyun başladığı vakit iz 
illerin dünkü mağlubiyet tesiri altında biraz mUtl 
reddit oynadıkları görülüyordu. Fakat bu tereci 
çok sürmedi. Arka arkaya yaptıklan hUcumlann 
rinde sol insayttan ll&ğ açığa giden top güzel 
f&ndelle kale önüne geldiği vakit çok atılgan oya 
yan Adnanm 11lu bir bat VllrUf U ile ağlara takıl 
Fakat biru sonra Ankaralılar da ilk gollerini ya 
parak beraberliği kazandılar. Ankaralılar bu gol 
sonra çok açıldılar. Devrenin sonuna kadar h 
ten teknik, süratlı ve zorlu bir oyun çıkardılar. \'ı 
bu gayretlerinin mUkif'ab olarak ta hakemin dUd 
ğU ilk devre eonunu bildirdiği vakit sahadan 2. 1 
lip vaziyette çıktılar. 

!kinci devre bqlar bqlamaz Ankara orta m..uh• 
cimi Y qarın hasımlarını atlatarak çektiği sıkı 
fUt vaziyeti 3 • 1 Izmir aleyhine çevirdi. Doğana 
zaten varalanan bir oyuncusundan mahrum ol 

Top lıalecinin 7fllllnıfİyle 
umlrlllfl10' 

çahımalarmm semeresini bf r Ja:.n. 
tıklık eenaamda beraberliği temm 
ederek gördüler. Ve oyun her iki 
tarafın beraberllit bnanak için dl. 
dinmeleri içinde 1 • 1 nihayetlendi. 
Bu maç 6nUmbdekl hafta tekrar 
edilecektir. 

Kastamon1ed:1 

bu devreye on kişi ile çıkmııtı. 
noksan kadro ile kendini müdaf 
ra çaıı.ıyor ve fırsat buldukça 
yapmaktan da geri kalmıyordu. F 
kat bu akınlar tehlikeli değildi. 
kaç tütleri talihaizlik yüzünden 
UCMis Wdıjıt ~)' .,... ole 
bu a. ı. vaziyeti bmirliler hanı. 

·;;.: ~rahk A;-;ı;; .. 
bir tanda oyunlanna devam ed 
yorlar ve haaımlannı kaleleri ön~ 
ne lıkıfmlf bir vaziyette tututyo 
lardı. Nihayet yine bir Ankara h 
cumu eenaamda İzmir beki topu k8' 
ti. Uzun bir vuruşla lleriye atınalll 
kabil iken çalımla llerlemlye çalıştı. 
Ankaralılar bundan istifade ederek 
topu ayağından aldıkları gibi dÖI"' 
düncü defa ağlara taktılar. 

Artık oyun, oyunluktan çıkmıt
a. Zaten noksan İzmirliler yorgun. 
luğun da inzimamlyle Ankaralılara 
mukavemet edemiyecek bir hale pi 
miştiler. Beşinci gol hemen diğe
rinin arkasmdan bir frikik vunıŞ11 
ile oldu ve maç ta bu netice i!e bit. 
tL 

lzmirde At Yarıılan 
İzmir, 4 (A.A.) - nkbahar at 

yantlarmm ilki bugtlıı Buca'da ko. 
fU alanında yapıldı. KOfU, g;ızel 
havadan istifade ederek gelen bU. 
~\k bir kalabalık huzurunda yapıl
dı. 

Frans1Zlar Yine 
Hm1rla'.llıyorlar 

Geçen hafta Alınan mili! talamtd 
4--0 gibi mUhim bir farkla matttı' 
olan FranllZ futbolculan yeni bir 
tlhana hazırlanmaktadırlar. 'ranllllMı.11 

larm bu seferki humılan Alm9!1 ...f 
.ardan daha beli.lı ve daha Hri futou-, 
oynuyan İtalyanlardır. 

İtalya - Fransa mlllt maçı Parl.W 
11 nilanda yapılacaktır. Franıız i~ 
recUerini, kendi halıkı karş1B1Dda ~ 
U takmılarmm büyük bir mağlQbiyetf 
uğramamaaı için şimdiden dilfilılcl 
ahnıştır. Çibıldl, Fransız ahalisi, mal 
16blyet anmda, fena oyun gördUıtf'. 
takdirde kendi milli talmmm mlıklat • 
la bozan bir zihniyet tqmıaktadır. 

Guetelerln de oyunculara kartt lllı
aaflı davrandıklan pek nadirdir. 

S Bakalım Franms futbol ldareefled 
por Çahımalan ttaıyan tırtmumc:lan DUJ1 kurtula 

Kutamonu. (TAN) - Memleket .. ~..__?·---------~]• 
sponınwı lnldpfmm temini için vali yapacaktır .. 
Avni Doğanın dellletile İnebolu, Tq- Gilrelj federasyonunun 
köprQ, ToeyL Derekenan ve Kuta- p~a ~re. Sl.ID8Ull gt!reşcll 
monu k!Uplerlnden müteşekkil bir 11 temmuda Kutamanuya ~1 
spor bölgelli tetklll TUrk Spor kuru- mtlubak&lar yapacalrtlr. tldncl 
munca muvafık r&'Utmu.tnr. tık sene mu Samaunda 29 Blrincitepinde fll', 
için mmtaka \qkaııhfmı bizzat \ •ali mlacaktlr. 
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MEVSİM DEGiSiRKEN: 
' 

Saçlarınızı Dökülme~ten Korumc.11< 
• • 
lçın Ne 

İ l~~aharda saçlara daha çok 
glın ~~tina. ~~ek lazımdır. Mev. 

degı§lnesının saçlann üzerinde 
:ık bUyUk tesiri vardır. llkbaha. 

ve SOnbaharm rüzgarları güzel 
~çlannızın dökülmesine sebep 0-

1 u:· Saçlanruzı taradıktan sonra 
~~ ınuayene ediniz. Eğer tarak 
d rınde otuzdan fazla saç varsa 

erhal tedbir alınız Çünkü' •• bu ı· 
ınt · aa. 
~ saç~~nnızın dökülmiye başla. 

dıgmı gosterir. 
d Saçların dibinde ve derinin için. 

e saçı besliyen küçücük guddeler 
~~ır. Saçların içi boştıur Adeta 
vır kU U • ç k boruya benzer. Guddeden 
gelen gıda sa,.ı besl d"k''l . ~ er ve o u me-
sıne • · b' ınanı olur. Fakat her hang'i 
dır ~ebepten kurur veya·saçın için. 
ekı boru tıkanır saç ölür kurur 

\'e dökül" ' ' ur . 
. D;nıek saçlann dökUlme...cıi başın 

cıldıne fı.riz olan bir rahatsızlıktan 
ileri gelir l . 

S açlarmızm dökülmemesini 
istiyorsanız şunlara dikkat 

ediniz: 

Tedbirler Almahsınız ? 
SAÇLAR HER YAŞTA iTiNA iSTER 1 

Dikkat 
Edilecek 
Noktaiar 

• Dkbahar modelleri anuıınc'ia şu 
mühim noktalar göze çarpıyor: 

Renkli elbiseler tekrar moda olu. 
yor. Bilhassa iki Uç renkten karı. 
şık olarak elbiseler yapılabilir. 

Sarı renk en açığından en koyu. 
suna. kadar çok rağbet görüyor. 

Tayyörlerde ekose ve küçük de
senli kareler modadır. 

Paltoların beli sıkı olmayıp dUz 
biçiınlileri daha çok görülmekte. 
dir. 

Eteklerin aşağılan çok boldur. 
işlemeler tekrar görUnmiye baş. 

Jıyor. ı 

Gece elbiselerinde boncuk ve pul 
işlemeler moda oluyor. 
Şapkalarda ve yakalarda pek çok 

çiçek vardır. 
Günün her saatinde dantel elbL 

seler göze pek hoş görünmektedir. 

Pudra Renkleri 

1 Son 

le< AlDJUNf 
Moda Örnekler 1 

f 
I 

Pariı terz.ilerinin ellerine/en çıkmrf olan fU güz.el elbiseler, 
bu mevıimin en zarif nümuneleridir •• 

·' Geceleri çok uykusuz kalmak 
!açlar için fenadır. Sonra gıdanın 
saçlar üzerinde çok tesiri vardır. 
<krek maddi yorgunluk ve gerek 
~ata yorgunluğu saçlan döher. Şap 

alarm da saç dökülmesinde tesiri 
Vardır. Yazın yünlü veyahut fotr 
Ga~ka giymeyiniz. Bu şapkalar ba.. 
§I terletir. Ve guddeleri rahatsız e. 
der. Birçok erkeklerin saçsız oluşu 
~azın giydikleri şapkalar yüzün
dendir. 

Dikkat ve itina ile bakılmış ıaçlar 

Saçıan sabunla rıka.mak bazan 
kepek yapar. Onun için yıkamadan 
evvel şöyle bir tedbir almak fay. 
dalıdır: Otuz gram hintyağı, otuz 
gram mm ve bir yumurta sarısını 

iyice kanştmz. Snçlamıza eUrdUk
ten sonra yanın saat bekleyiniz. 

Fransız güzellik mUtehassıslarm. 
dan bir zat bugün kullanılan pud. 
ralarm renklerini değiştirmlye ka. 
rar vermiştir. MUteha.ssıs diyor ki: 
"Kadın gUzelliği için çok yeni renk. 
}er buldum. Bunlan pudra vasıtasi 
le kadın yüzlerine tatbik etmiye baş 
Iıyacağım. O zaman güzellik ilci. 
misli artacaktır.,, 

Bahar ve 
Dair 

Yaz Modasına 
Birkaç Fikir 

Saçların gUzel muhafazası iç.in 
0~a.rı daima fırçalamak lazımdır. 
RüçUcUkten bu fırçalamak itiyadı. 
nı Çocuklarınıza veriniz. Her sabah 
flert bir fırça ile on dakika aıtçlar 
fırçalanmalıdır. 

Bundan sonra saçları iyice yıkar. 
sanız kepek olmaz. Saçlar parlak 
ve güzel olur. 

•ı lkbaharrn bütün renkleri kumaşların üzerinde görülüyor. 
Açık pembe ve açık maviden başlıyarak bütün bahar çi· 

çeklerinin renkleri bu sene modadır. Kışın siyahlığı artık bitti. 
Sanki sihirli bir fırça ile bütün kadın elbiseleri açık renklere 

, boyandı. 
;;;;;;;;:;;;;:;:~~~~ 

S açlar umumiyetle iki ~mıfa 
ayrılır. Yağlı ve kuru saç. 

~r .. Tedavisi her saça göre deği-
:~~· Elsasen kuru veya altı aylık ön. B • 

ül&.ayondan kurumuş olan saçlara 
'"'tyt • ıımnna emı;;::==="'i!!llf;;;~=~·~~ ·• ..._,,-" .... 

n yağlı olan sac;lar ise bundan za.. Pazartesi _ Ku:r.u kapaması, taratorlu havuç kızartmaiı, beyinli pilav, •Ütlaç. 
tar görebilir. Saçlarınızda kepek Salı - Mayonezli levrek balığı, ı~panak kavurma•~, ~alçalı mak?,rna! ya.flı ka~ayı_lı. 
'Varsa saç diplerine masaj yapmak Çarşamba - Biftek patateı püruıle, karnabahar ogroten, pul boreği, elma puruı . 
faydalıdır. Parmaklarınızı saçları- Perşembe_ Şiş kebabı, kuzu etiyle taze bakla, zeytinyağlı lahana dolmcuı, portakal 
nızn içine koyarak sıkı surette ba... • b piiresı. . . . .. • 
şınızı oğ.unuz. Beş dakikalık ır Cuma - Tavuk köftesi, kıymalı ebegümeci, şehrıyelı pı~.av,__ ~evanı. 
rnasajdan sonra bir pamuğu kolon- Cumartesi - Peynirli omlet, etli enginar fidanı, ıu boregı, kaymaklı kayısı kom-
Yaya batırıp saç diplerini iyice si. 
liniz. poıtoıu. f 

Pazar - Karı.~ık •eb:r.elerle haflama et, Salata yaprağı ile et dolmcuı, rrında ma-
Uzun silren ateşli bir hastalık· ,. 

tan sonra saçlar dökülür. Eskiden karna, erik ho1alı. 
böyle bir hastalıktan sonra saçları 
dibinden traş ederlerdi. Halbuki 
§iındi buna lUzum yoktur. Saçlart 
tedavi için muhtelif çareler bulun
muştur. En basiti eczanelerde (A
cetosulfol) namı altında satılan 
bir ilaç vardır. Bunu saç diplerine 
sUrerek saçların tekrar çıkD"ası.na 
l Yardım edebilirsiniz. 

K uru ve kınlınıya yUz tut:ın 
saçlara şu tedavi yapılır: 

200 gram sığır iliği alıp kaynar su 
içine koyacağınız bir kap içinde 
eritinb:. Bir tülbentten sUzünüı, 
l(200) gram zeytin yağı ile karıştı. 
rınız. İki gecede bir bunu saçlarmı
tın dibine friksiyon yaparak sürü.. 
nUz. Çok fayda görürsUnüz. 

Saçlarınızın kuruluğu bununla. 
teçtnediyse veyahut bunu yapmak 
l!Ue gUç geldiyse daha kolay bir ça.. 
l'e Vardır. Otuz damla Hintyağmın 
içine bir de yumurta sansı karıştı. 
?ıuız, bunu on beş günde bir başını· 
ta sUrUnüz. Her halde fayda. göre
ceğiniz muhakkaktır. 

Saçlarınız çok yağlı i~ buna da 
rre Vardır. İspirtolu losyonla. k<>
onya ile sık sık yıkıınıak faydalı. 

\dır. 

S aç boyalan saçlara muzir ol· 
duğu gibi sıhhate de bazan 

dokunur. Kadınlar şaç renklerini 
değiştinniye teşebbüs edelidenberl 
baş ağrılarından kurtulmuyorlar. 
Yegane muzir olmıyan ve ne sıhha
te n d t~~ ~ e c saca dokunmıyan ha ~ 

VVet veren bova kınadır. Bir a.. 
~ç kına Ya~rağı~ı bir tencere }ç.in. 
l' biraz su de ezdikten sonra ıçıne 
n~rnn kilo kırmm şarap ilave edi· 
~ z. Bu l!pa haline gelen kınayı ba
~a iVice aUri.inilz, Uzerine bir ka.. 
"Y • daha Uzerine bir havlu sarınız. 
:ra~ ~nat vev:ı.hut dahıt fa:r:la bı. 
l!ıt~la tz. Sarı sa.çlar daha a~ık. lcoyu 
1.lırl l' Ü!e daha koyu bir kızıl renk 

ar. 

Birka~ 

Faydalı 

Bilgi 
B acaklarmda varis, yani da

:ınar rahatsızlığı olan ka • 
dmlara bilhassa şunu tavsiye ede 

uın: 
Uyanır uyanmaz yorganları atJp 

yataktan fırlama.yınız. İki baca • 
ğınu:ı yukan kaldınp hafifçe sal 
laytnız. Kanın deveranına yardnn 
eden bu hareket varis olmanıza 
ınani olur. 

* * * 
Sabahleyin kalkar kalkmaz ilk 

~iz pencereni~~ açıp. derin nefes 
almak olsun. Cıgerlerınizin başta 
rafına elleriniz ile hafifçe basınız. 
Sonunda derin nefes almıya çalı-

Bundnn sonra hem manen 
9ınız.. 
hem maddeten rahat edersiniz. 

* * * Gözlerinizin kanlanmama.sı için: 
Okurken her say'İadan sonra, dikiş 

k birkaç dakikada bir u -
diker en 

l 
doQ-ru dalgın dalgın bakı-

zak ara c . . 
Bu gözlerin dınlenmesıne yar 

nız. der bÖ'' le yaparsanız gözünü 
dım e " . 

kan getınez. ~ 
ze * * * 

a.rd bUtiln bir gUnU açık ha 
Bah a 

gUneşte geçirdikten son-
vada ve k B' . anar ve ızarır. ır 

'ldinlZ Y 
ra cı suya. bir çam kozala-
Jitre ka~ar (' ra:ın iğnesi atınız. 
ğ \·e bır avu ...... "' k .. .. 
ını . h vlu örterc yuzu -

Başınıza bır a tutunuz. Cildiniz 
.. .. bu buhara. 

nuzu ....flzel olur. 
yumuşak ve " ... 

Tınnama 
Kebav 

Etler şişe dizilecekJ at~ Uze
rlnde az ptşlrllecek, patlıcan, 
domatts 7.nmanı ise etler şişten 

t ve çıkanlıp ııralanna <lomR es 
patlıcan ilave eclilecek, dihi çu. 
Jmr tenoere içerisine donıat('J.'11 
vf' bir soğan ,dcirt parçıı oJara~ 
konacak hlr miktar ımdeyag 
ilave edilf'ICek, bir fincan da şa. 
rnp konacak etler salçaya. t . .e. 
mas etmiyecek halde şişJen) le 

beraber tenc.ereye '117.ileot"-"• ka.. 
pağı kapanacak, etrafı hamurlB 

sn-anıp üzerine de bir ıa., ko • 

nacak, hafif ateşte bir buçuk 

saat Jllşecek. 

Cilalardan bozulan tırnaklarını· 
za her akşam yalarken zeytinya • 
ğt sürünüz. Zeyt.inyağmdan ba.ş~a 
herhangi bir ya,frlı madde dP. 0 ışi 
görür. 

Bir litre suya bir kaşık tuz atı-
nız. Bu tu1Ju su ile yapılan garga. 

;:;-boğaz ağrısına çok iyidir. Buru 
na çekilen bu su nezlenin önünü a,,. 

ıır. Sabah akşam tuzlu su ile göz
lerinizi yıkarsanız pek fa.ydalıdı:r. 

Ellerin beyaz ve yumuşak olma.
sı için yıkadıktan sonra henüz nem 
li ikon anlan yağlamalıdır. Bu her 
hangi bir krem ve yahut biraz gli
serinle yapılırsa olur. °"l:içbir şey 
bulmazsanız birkaç damla limon 
da o işi görUr. 

Müşküllere 

Cevap 
. Veriyoruz 
J{urtuluştan Ferhunde soruyor: 

Boyum 1 ,GG kilom 70 tir. m
tlmlml düzeltmf'.k lstiyonım. l . 
~tan korkuyonım. • Bilhassa 
kann \'e bacak için ne tan.i)e 
Nlersinlr,, ı·oı yUrümf'k iınkan. 

ınzdır. Çünkü mektep talebesi. ~ 
yim. 
1,66 boy için 70 kilo hakikaten 

fazladır • 
1,66 boy için şimdiki güzellik 

kanunlarının ideal saydığı kilo ve 
ölçüler şunlardır. 59.5 kilo, göği.is 
genişliği 86. boyun kalınlığı 34,2, 
bel 68, kalça 87, but 50,5, baldır 
34,2, kol 27 ,5 tir . 

Kilolarınızı eritmek için 
her sabah mektebe gitmezden ev. 
vel bir çeyrek jimnastik yapınız. 

Pencereler a~ık olsun. Terlemeniz 
için kalm bir fanila bluz giyiniz. 
Gıdadan kesmek sizin için doğru 

değildir • 
Yaşını~ yazmıyorsunuz. Fakat 

Madem ki talebesiniz. Her halde 
vücudunuz henUz tamamiyle tcşek. 
kül etmiş olmıyacak. G~danıza dik. 
kat ediniz. Fazla hamur ve ek -
mei< yemeyiniz. Bol et, yumurta 
ve sebr.e yeyiniz.. naç almaktan 
korkmakta pek haklısmrz. Sizin yq 
ta hareket ile zayıflamak kabildir. 
Hem kaybedecek kilolar da o ita. 
dar fazla değil. 

Jimnastik hareketlerini gelecek 
Size ve arkadaşlannır.a yardım et
mek bh:.i dail1'a memnurı eder. 

Güzel Raf 

Örnekleri 
B irlncl resimde gözUken 'kU

çUk tahta raf bir yazı ma
snsmrn üzerine asılırsa hem kü -
tUphane vazifesini görür hem de 
altına dizilmiş olan elektrik aın -

pullerlnin ziyasının bir abajur gi
bi masanın tizerine dökülmesine 
hizmet eder. 

İki sıra kitap ve mütenevvi eş -
ya alabilen alttaki köşe rafı da bir 
divanın üzerine asılacak olursa o

dayı hem sUsler hem de birçok e, 

Emprime kumaşların Uzerlnde 
§imdiye kadar görülen çiçek ve yap 
raklann, yerine yeni yeni şekiller 
bulacakBmız. Harfler, rakamlar, 
cUmleler, canlı eşhas, musiki no
taları. Artık bir elbise adeta bir 
muamma gibi qlacak, iei o derece
ye kadar ileri vardırıyorlar ki 
sevilen insanlarm bıimlerinl, Y8-ı,"'1. 

nızın rakamını (eğer bunu itiraf 
edebiliyorsanız) elbisenizde ta§ı. 

mak mUmkUn olacaktır. 
Elbiselerin ve tayyörlerin etek.. 

leri çok plise yapılıyor, fakat bu 
modayı ancak ince kadınlar takip 
edebilir. 

Etekler kısalıyor. Bilhassa öğ· 
leden sonra elbffielerinde etekler 
çok kısa giyiliyor. Yerden 25 veya 
27 santim kadar kısa etekler tam 
iyidir. Fakat bu biraz da vücudun 

biçimine ve bacaklann güzelliğine 

de tibi olmalıdır. Eğer ince ve gü
zel bacaklı iseniz daha kısa bile 

giyebilirsiniz . 
Redengot biçimi mantolar çok 

mod&dır. Bunlara umumiyetle altı 

tane düğme konuyor. Oğleden son. 

ra iç.in .t!liyah ipekli kumaştan ya.. 

pılabilir. Daha gtinc§li günler için 
açık renk ince yünlüden de pek gü. 

zel olur. 
Artık iki renkten ziyade Uç renk 

modadır. Me~ll ye~il etek, kahve 
rengi jaket, gri manto. Yahut gri 
!anili. etek, kırmJZJ jaket ve daha 

koyu kırmızı manto. Bu suretle ge

~en seneden kalma iki tayyörden 
bir yeni tayyör yapmak kabil ola. 
caktır. 

yanın derli toplu olma.ama yardım 
eder. 

Üçüncü resim: GUzel beyaz yağ 

lıboya yapılmış olan bu basit raf, 
bir banyonun kenarında veya bir 
tuvalet odasında ne çok işe ya • 
rar. Üzerine ya traş takımı yahut 
.t!labun kolonya şişesi gibi tuvalet 

eşya.sı konur. 
En alttakine gelince; eşyası as 

olan ve yahut taşrada gezip te bü 
fe almak kUlfetini ihtiyar etmlyen 
inaanlar için bu Uç ra:f yemek o
dasını hem süsler hem de tabak ve 
çay takımlannın durma.sına hizmet 
eder. Tabakların tozlanmaması i
çin Uzerleıine irır.e 21c1Ufa.rı kağını 
gedrilmiştir. 



M~ Kemalpaşada bir 
köylü iki cana kıydı 
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amanda . Bitecek Kc1ğd Falwikalan 
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Kumral Ye aiyala olarak 
ilci cimi ftl'Cbr. Ter •• 
ydammakla kat'inen 
çılanaz, tabü renk Ye • 
ren tanmınq yesine 
sıhhi AÇ boyalarıdır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Yeni 
Çocuk 
Antidopediai 

9uncu 
Ciiz 

Çıktı 

~- A 

Verilen teYle alman brtdJk 
anamda, lllJtlk bir mtlblde
le farla bulunmamıamı d1Ji. 

kat etmek lbımdır. 

Krem Pertev'ln 

61- Dr ...... Sami -
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Allk• racla ADA 
Yerli ve yabancı bCltiln 
cueteıer, mecmualar. 

kitaplar 

1111' ebla lartul1' ft ........ 
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Vardı 
Muııı..r b" baarladıf ır buçuk senedenberl 

bika liri, ı ~~ğramını, derhal tat
ınuvatfakil!Uf~ Küte şehrinde bu 
tini illn :ıeu kazanarak hüküme
Bul) a (B er etmez; derhal (Mu
a ~lar ~~a) ya, (A.zerbeycan) 
knu da k gondererek oraların hal 

end' · 
\'et etnıışu. uııne biat ve itaate da-

Ye~u::ı~. adamlan, gittikleri 
rak halkın U~ir hutbeler oicuya
kiın ol h~ıyatına kolayca h!
cU lial~:ermışlerdi. ÇünkU, (Üçün 
beri E ' ?sma.n) m zamanından-

mevılerı'n . l .. d .. t; __ , zu mun en suııs-

-uJatlerind . ' 
1n.1·11 · en - ve bılh8.888. Arap 

etı.nde b . ' hakkı n aşka mılletlere hayat 
lan ha~e.rınemelerinden - bizar o
&rtık ~ (~erbela faciası) üzerine 
ettikler; ~Vilerden büsbütün nefret 
darnıa.n ıçtn; şimdi Muhtarın a • 
tikaın tarafından ilan edilen (İn· 
~e ~e~) siyasetine derhal 

B Ut .. keeılmışlerdi. 
eıı~ hayatı hileler, deııiseler, 

Çen CM kalar ve cinayetlerle ge
boğuı erva.n), karun tarafından 
Jnevk: git?kten sonra~ hilifet 
!niftL e, oglu (Abdülmelik) geç· 

Abdu1 bnevt melik, tam manulyle bir 
~k b a.ıızadesi idi. Ba.buınm bir 
~ı. 1:anııa tevarliı etmifti. Ya· 

.Abd " Ye ham.. ve, desiaekir ... 
lnaliıt Ulınelik; ne deuaa bir ruha 
dakf..._~lduğurıu, b&bumm öldüğü 

4~1Ul itiı:....t ~-te i..+' Ona ha &""" rm.., .. ı ... 
• haaınm, sa.rayda üvey ana-

h~r Vennişler; ve o anda da, mat. 
YeUndeki adamlarla saraya hücum 
~rek feci bir intikama kalkışaca-
61.111 limit etmişlerdi. 

Halbuki o, katiyen böyle bir in· 
~am hevesine kapılmamı,tı. Bill 

ıa, en emtn oldug-u adamlardan bl 
riJı• ka 1• ~raya göndererek, babasının 

tili olan kadına: 
~ Baı~amın vefatından dolayı ne 
ın ar dilhun olduğumu izah ede. 

em. Anca.k beni teselli eden bir 
tey varsa; o da, ihtiyar ba.bllmın 
levgili zevceeini.n, yani, senin gibi 
!'a.hiın ve fefik bir kadının dizleri 
~rinde can vermesidir ... Hiç tür
~ ~tnılyorum ki fU anda, sen de 
1i ırn kadar mUteeuir ve muna.-

ı>eln ... İki Halifeye zevcelik et • 
~k ~refini ihraz eden senin gibi 
ti Yi1k bir kadın; ihraz ettiği ,ere
dlr e~en muhafaza etmeli : 
~·· B~ne kadar halife zevceaı 

11 
• Bugu.nden sonra da, halife a· 

be&lı olarak Y&Jayacaksm. Çünkü, 
~ la.na, öz evladın olan (Halit) 
laıru:a yakınım, diye haber yol· 

B a.bıumun boğuınll!, eeMdi 
ttltıı henüz soğumadan onwı ka· 
lıep e böyle bir haıber göndermek, 

evJ.ldnı kln değildi Halbuki 
~lik, bu cUretklr kadml• 
lçbi Vi adan tahtma geçebilmek 
tıra Cdanmd& hiçbir azap ve ız. 
ve ~ duymadan, bu büyük yalan 
ıııa.n:~ irtik~p ebnifti. Ve bu 

91 h sayeııınde; kendiaine ka.r 
leçi~anan muhalefetin önüne 

(Ş 1'tL 
11lltu ~? eokaklen, bilyUk bir iU· 
~la. çınde idi Yeni Halifenin a· 
f~ rı ortaya aWmıtlar; avam ve 
~ IÜruhuna avuç avuç altın 
~Yi ş: bqla.ınışıar .• bu sefil züm· 
!'ak, co m l&ra.ymm etrafma yığa
~ •kun tezahürat ile (Abdül· 

}". ) i alkıtla.mqı---
enı lfaıtt - ~ . 

de ~ e, halka ihtifa.m için· 
)'az lPe~ın~k fateınlştt. Dllz be • 
"i 1a1ı..uU: ~ler giynıt., : Eme • 
~ 'lf1Uh~ eaıs1a1 (Muaviye) • 
ıkıerzner avıuarrı tahtnu, araym 

una naklettirmişti. 

A bduınıelik bu 
de hal taht Uzerinde. 

t!kten l<>rı kın biatıni kabul et 
e&ıni~ Ri+~._~e~ebeU bir alayla 

<;>·~. mınbere ak 

( 

uzun bir hutbe !öylemiştl. Ve bu 
hutbenin sonunda da: 

- Emevt saltanatının sahip ol· 
duğu koca ülke parçalanıyor. Hi
caz ve Irak, bize muhalefet göste 
riyor. Her şeyden evvel, Irak kı • 
tasını itaate mecbur etmeliyiz. Eh 
libeytin intikamını almak baha • 
nesile fesat çıkaran asilere, hadle 
rini bildirmeliyiz, demişti ... Yeni 
Halifenin maksadı, halkı bir harp 
oyunu ile oyalamak .. Ne yapıp ya
paraka ~ir zafer kazanmak .. böyle
ce de, mevkiini büsbütün sağlam 
lqtınnaktı. 

Emevt uilzadel~ri. AbdülmelL 
kin bu fikrine derhal iştirak et
mi,ler, büyük bir harp hazırlığı
na giri~mi~lerdi. 

Abdülmelik, bu zeki ve kurnaz 
adam, toplanan ordunun başkuman 
danhğına • Kerbela faciıasını ter • 
tip eden • lbnl Ziyadı geçirmişti. 
Ve ona: 

- Babam da ıııana. ayni vRzife-
yi verecekti. Fakat, ömrU vefa et 
medi... 1.şte sana geniş bir intikam 

da isyan eden, ve Emevf saltana· 
tını parçalamak f.Stlyen (Muhtar) 
ile onun bqma toplananları kır, 
geçir .. Ondan sonra da, (Hicaz)a 
git; Abdullah İbni Zübeyrin ka
fumı kea, bana getir, demişti. 

İ bnl Ziyadın kumanda etti-
ği Emevi ordusu, 80 bin kil}i· 

d~ mUrekkepti.., Bu ordu, ağır 
agır ~Mus1;11) üzerine yUrUyerek 
(Tekrit) cıvarında tavakkuf ettL 
Kftf ede bulunan Muhtar en cea
ıur ve o devrin harp fe~nine bi • 
-hakkin Aşina olanlardan (Yezit 
bin Esedi) nin maiyeti.ne bütün 
seçme kahramanlardan mUrek· 
kep Uç bin k1şilik bir kuvvet ve -
rerek. lbni Ziyadın OrdWluna kar· 
fI gönderdi. Diğer yerlerden çıka· 
racaiı kuvvetler de, gidip ona il
tihak ~eceklerdJ. 

Muhtar. tbni Ziyadın bu muaz • 
zam kuvvetine karşı koymanm bir 
hayli milfkill olduğunu bildiği hal
de yine Cf pura.ne hareket etmiş· 
ti. Kumandan Yezit Eaediye 11on 
emirlerini verirken: 

_Hakli bir davayı müdafaa et 
tiğini unutınL K&rflndaki ordu • 
nun bUytık1UfUne bakarak manevi· 
yat ve cesaretini kırma. Ka~m • 
dıa]d .,.ker: para ile tutulrrıut bir 
kalabalıktan bqka bir ,ey değil • 
dir. ()nlar, tman ve vicdanla.~ 

eat.mıf olan bir güruh~ ibarettir. 
Onun için. onları d~a ilk hücum
da ~ edeceksın .. Ve perifan 
ettikten sonra da., ehlibeytin düş-

larma zerre kadar af ve mUsa 
::a göstermi~eceksin... Yalnız, 
dikat et. tbni Zı~at, deuu ve bi
l kardır· Seni, bır pusuya düşür
e i Onu ve onun askerini gör-

mes n. , . 
düğün dakikada; g_ece, ı:tındüz de 

B
·ran bile vakıt geçırme. Der 

me. ı El" 
bal Uzerlerine atıl. ıne geçenleri 
te le: Anca.k, )>öylece muzaffer 
ol~ilfrBin, diye de uzu.n bir tali • 

mat vermiftl. 
~ur Esedf. derhal KMe • C den preket ederek et1rat-
tıJdı )ı{uııul civarında, E

le ileri a usu~un plşdarlarile kar
mevt ord t. bu cePUl' kuman • 
,ııqıı. Fakaf ' halde butalan • 
dan. yolda ena 

mıftr. k1 beJ"&bel' cidden 
BöVle olma a 

) 

... 
bilyük bir metanet gösterdi. M, -
kerlerini derhal hücum safları va 
ziyetine geçirdi. Yürümiye meca
li olmadığı için bir Mısır merkebi
ne bindi. İki taraf ı.ndan adamlar 
tuttuğu halde, bütün bu safları 

teftiş etti. Askerini heyecana ge
tirecek nutuklar söyledi. Ondan 
sonra: 

- Muharebe atımı getiriniz. 
Dedi. Ve hücum emrini verdi. 
Iraklılar, o kadar bilyUk bir aşk 

ve iman ile saldırmışlardı ki, bir 
anda her tarafı kaplıyan toz ve top 
rak bulutu, gözgözü görmez bir 
hale getirmişti. Şam ordusunun ilk 
saflarında bulunanların hepsi, l
raklılann keskin kılıç ve hançerle
ri altında can vennişlerdL 
Şam ordusunda; 

Koleaterinln amm timdiye ka • 
dar belki işitmemiplnbdirı fakat 
onun verdiği sancdanlaD kJVrUWI 
1&rı şüpheelz bllirsbılL ÇiiDkilı ka
raciğer saacıJan dedlğimb o flddet 
U lztıralll veren safra yolunda kum 
yapap odur. 

Eski dillmlzde nıkris declilderl, 
timdi de sut dediğimi& sant"Jlı mat. 
.... butabğmda da onun tea1rt var
dır. Bundan bm§ka, dam&rl&J'IDU• 
eertleştiren, aterom 1ıaata1ığında 
)ine onun tesiri bulunur. KolMte
rin derimizin üzerinde ıopıaaır. 

Kuntom diye bir hutalık yapar. th 
ti) ariana gözlerine baktığnm va • 
kit, ~ffaf t&bakanm çevresinde 
gördliğünlb beyu halkaYI yapn 
da yine odur. Onun daha törHl tür 
iti marlfetlerlnl sa~ an· 
eak lnunm d~ biri 
olduğuna tanımamız lizımdır. 

Şu kadar ki, ona her Vllidt döt • 
man diye tanımak ta dotra olm&L 
Onun vttcudlbntbe lyUlklerl, Jtlza 

mu da bıklr edllemes. Bir kere ka 

mmrzdald kırmm ktlrecikJerin, bat
ka maddelerin tfl8lrile, erimfl8lne 

engel olur. Ondan bafka bU1 zehir· 
lere • meseli yılan zehirlemMlne • 
kartı u çok kuvvetli bir panzehir· 
dlr. Bu Ud türlü tMirlnden dolayı 
gebe bayanlann kaDmda ntsbeti ar 
tar ve faydall olur. Tifo gibi bUyük 
butabklar devam ede1"en lwım 
içinde koleeterln nlsbetl ualdıp 
halde, butabğm IOnUDda artar, 
demek ki,, butalıklara karp bir 
müdafaa vuıtuıdır-
Böyle, bir tan.ftua ........... bir ta

rattaa da faydalı ve ltlzam)a olan 
bu madde kanmmm içinde, binde 
bir buçuk kadar alabett.e dalma bu 
lunur. Karunıız da onu, tabii. ye • 
dlJllmb yemeklerde bulm. Bam ye
meklerde ondan ook bulUJ1duiu için 
insan onlardan yedili vaJ(lt kanm • 

dald kol•terba nlsbeti artar. Fa • 
kat yedlğlmlz yemeklerde ondan bu 
lunm .... p halde vücudümüz onu 
kendl81 meydan .. getirir. 
Sözün kmul, bu maddenin mute

dll bir nlabette olarak bulunmuı 
ilamdır. VücudtiınUz uğ',1' 'l\lln· 
deyle, onun fa.zlasou eritir, eksiği
ni tamamlar, Fazlası da zarar ve
ril', blru önce söylediğim hastalık 
lan meydana çıj(anr. Eksiği de za 
rarlıdır, UYlflık n.rir, meseli za • 
Yif veremlllerde onun nlsbeti .,_. 
lır. 

Eksiflnl tamamlamak, fazluım 
aaltmak için hanıt yemekler.le ne 
nlsbetlerdfl bulund~funu bUmek 
faydalıdır· En ziyade beyin ile ya· 
nnırtada bulunur: Binde 20 nlsbe
tlndfJ; tereyatmda binde 4; dana 
böbrelbade binde S,5; dananın ka
l'aclferindfl !,5; etlerdeki nJsbetl 
binde bir pundan udlr. 

Karaelfer unaJan çelılyonaım. 
111t hutübndan ılklyetlnls var-
-, damarlamuz ihtiyarlıyor-. de 
rfnbde kol•terlra t.oplan11UŞ9& bu 
l!l&ydıfrm teylerdea yemezsiniz. He 
le yumurtayla beyin ('Ok dokunur
lar ... Bol bol nf'fM almak onu f!rlt 
mlye ~ yarar, ~nldi akclff!rlf'rl 
mis, karaelpnmlz «lbi o madd~ 
nfn fazlumı eritirler. 

Onu erltmlye (!Ok faydMı olan 
bir de, bizim Yalova gibi "•~-
olan kaphealarda ba'lyo yapmak • 
fır. Bkau devrinde l!danbulda pt 
hutalrp pek çokta. Yalova kaph· 
ealan - •imdi blllyorn. kolMterl
nJ erlttfldflll'I fcfn • o aminda oolr 
sabret balmuıdu. Rbanslı l(1lt haL 
talan..,raya PterterdL Ştmdlkl Is. 
tanbalda o bturtablm yerine roma 
ffmna kaim nida. Ro.;u•tf"-"'&ldar
da ora1a ıddlynrlar. FAlcat ktU"1'rl
fep Unt!rlan ~k"111fl!t' df' h'lmf'll • 
dtPler ki, kolMterln en hi Yalova
da erir. 

Devam 

5 altana.t devrinde, dilimiz gi 
bi tarihimiz de tamamen 

ihmal edilmişti. ~huriyet reji • 
mi istiklilimiz gi:Ji dilimizi ve ta. 
rihimizi kurtarmıya azmetmiş bu
lunuyor. Artık dilimizi bileceğiz. 
ve tarihimizi yazacağız. Halbuki 
bu tasnif yapılmadan tarih yaz • 
mamıza imkan yoktur. KilltUr Ba 
kanlığı bu zarureti duyduğu için 
Macar arşiv miltehassnılarmdan 

profesör Feketey:i getirtmiş ve 
kendisini evrıYc hazinelerimiz hak
kında bir rapor hazırlamıya me. 
mur etmiştir. Mütehassıs tetkik -
terine devanı ediyor • ~ · 

H ususf surettte öğrendiğimi. 
R göre B. Fekete tasnifin 

tarih ııraıına göre yapılması fik· 
rindedir. Tarihi evrakı çok kala • 
balık bir heyet tarih eıralarma gö 
re ayıracak ve bunlar htç bir yere 
kaydedilmiyerek ayn ayn odala • 
ra konacaktır. Bundan sonra pro. 
fesör ayrılan evra.km 18.alettay:in 
bir aeneliğini gözden geçirecek ve 
bu tetkikten çıkacak eski kalem 
tqkili.tına göre kısnnlar yapacak 
ve böylece tasnifi idame edecek -
tir. 

Halbuki bugünkü çalışmıya gö. 
re evrak 17 kısma ayrılmıştll': 

Adliye, askeriye, dahiliye, bah
riye, belediye, darphane ,evkaf, e. 
yali.tı mUmtar.e, hariciye, maarif, 
maliye, nafıa, iktısat, sıhhiye, sa
ray ticaret ve iktısat, zaptiye ... 

S altanat devrinde Ali Emiri 
Efendinin riyasetindeki a. 

ymna heyeti evraimmzt padişah

larm saltanat devirlerine göre 
taanlf ebniye ~aşlamıştll'. tbnlle. 
min Mahmut Kemal heyeti bugUn
kU ta.anife yakm bir usul kabul 
etmi~ti. Şu üç tasnif şeklinden 
han5?isi daha doğrudur?. 

Ali Emirf Efendi tasnifi, ilmf 
ve fennf olmaktan çoic uzaktır. 
Profesör B. Feketenin tasnif u • 

sulil en makul bir şekil gıbi görün
mektedir. Fakat tarihimizi yaza. 
bilme.ık için bu vesikaların asgari 
bir zamanda tasnif edilmesi lazım. 
dır. Bu usule göre tarihçilerimiz 
tasnifin arkası alınmcıya kadar 
vesikalarımıUlan istifade edemi
yeceklerdir. Tasnif ne kadar 
sür'atle yapılırsa yapılsın en az 
15 senede ikmal edileceğine göre 
milli tarihin bu kadar müddet bile 
olsun geriye atılması tecviz edile. 
mez. 

Şimdiye kadar bu 8ibf işler. 
le meşgul olan mütehas • 

eıslarm da söylediklerine göre en 
muvafrk tasnif usulü beş seneden. 
beri devam edilen şekildir. B~aün 
vesikalarımız 17 sınıfa ayrılmış. 
tır. Heyet her gün eline geçen ve
sikaları fişine kaydettikten sonra 
bunların hulasalannı da bugünkü 
dilimize ve tabirlerimize göre sı -
raeiyle hususi defterl~re kaydet • 
mektedir • 

Bu huJiısalar vesikalann Adeta 
ıJirer tercümesi mahiyetinde oldu
ğu için tarihçilerin çalışmalarını 

kolaylaştırmaktadır. Bu tasnife 
göre bir tarihçi her hangi kısımda 
olursa olsun tetkiklerini yaparak 
bir kitap hazırlıyabilir. Nasıl ki bu 
gün hazineye gelen tarihçiler 
bundan pek ala istifade edebili -
yorlar . 

Yalnız tasnif heyetinin kuvvet. 
lendirilmesi llzımdır. Bugün diva· 
nı siyakat gibi eski yazılan oku • 
yanlar - az olmakla beraber -
vardır. Biraz sonra bunlar hayata 
gözlerini kapayınca tasnif işi de 
güçleşecektir. Başvekilet bu mah. 
zurlan hesaba katarak haziranda 
teşkilatı genişletmive karar ver -
miş ve şimdiden de hazırlıklara 
başlamıştır • 

E \•rak ta~nif edildikten son. 
ra nerede muhafaza edf -

lecektir? Aliikadarlann henüz bu 
hususta kat'i ~ir kararlan yoktur. 
Fakat mütehassıslar vesikaların 
çokhığu Osmanlı tarihini ilgilen. 
dirdiği, bunların Topkapı sara • 
yında henüz açılmamış olan kısım
larda muhafaza ve teşhirini mtl. 
nasip g-örüyorlar. Tarihi vesikala. 
rımır .. içinde , çokluğu asken ve
sikalar teşkil etmetkedir. Bun • 
dan sonra evkaf ile maliye gelir. 
Şimdiye kadar tasnif edilt'n evra. 
kın (50 700l ti askeriye, {31.300) 
U evkafa (29.700) U de maliyeye 
aittir . 
Topkapı sarayındaki evrak da. 

ha zivade ailevi bir hususiyeti ha. 
iz olduğıı irin bunlar ayrıca tunlf 
edilerek Rarayda saklıı.nıtcaktır • 

1 iz.mir Panayırı ve Bergamalılar 
Bergama, (TAN) - Geçen seneki 

lzmir panayırına buradan iştirak e. 
den sanatkar ve tüccardan sekizine 
takdirname ve madalyalar gönderil. 

miştir 

. 
Antalyada Yeni Defterdar 

Antalya (TAN) - Uzun zaman 

dan beri bo' bulunan defterdarlığa 
tayin edilen Bay Galip eski memurl• 
yet mahalli olan Artvinden gelerek 

vazifesine başlamıştır. 

Mut Mektupçusu 

Zile Malmüdürü 

Zile, (TAN) - llçemiz mal mUdtL 
rU Abdülkadir Olgun bir derece te 
fi ettirilmiş ve maaşı 35 liraya çı 
rılmıştır. 
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~ CENUP 
HUDUDUNDA 

No.52 Yazan: MÜMTAZ FAiK 

Hududun Emniyeti 
Huduttaki Silahlı 

'Çapulcular, Müritler 
Akçekalede kasabanın eşrafından 

sayılabilecek olan bir kahvecinin bü. 
tün düşüncesi, endişesi işte budur: 

- Öldüğü zaman kefenlik bez, 
ödağacı ve nışadır bulamıyor! Nışa
dırın ölü için ne işe yaradığını pek 
bilmiyorum amma, işte kahveci öyle 
söylüyor .. 

- Peki dedim, diriler için? 
- O kadar ihtiyacmuz yok! de -

di 
- .Hele, hele, diye israr ettim. 
- Patiska! dedi.. Kahve, dedi .. ve 

sonra ilave etti: 
- Bir de iskambil kağıdı!. 
Kahveci hayatında kendisi için ne 

gibi şeyler eksile olduğunun farkmda 
bile değildi ! 

Oradaki bir köylU ile tren yoluna 
doğru gidiyorum. Kibritim yok. Onun 
çakmak taşma vurduğu çelik parça. 
smda.n çıkan ateşle tutuşan kavın -
dan istifade ediyorum. 

- Hudut!.. Dedim, nasıl?. 
- Hudut! diye içini çekti!. ~ 

Hudut gayet emniyetli idi.. Kah • 
raman askerlerimiz hududun üzerin. 
de gece gündüz, uyku, istirahat ne
dir bilmeksizin daima göz kulak olu. 
yorlardı .. Fakat, ne çare ki hududun 
öbür ta.rafında emniyetsizlik var • 
dı.. • 
Komşunuzda büyük bir yangın ta. 

savur edin. Ateş bacayı sarmış, alev. 
ler gökyüzünü yalıyor.. Bu tarafta 
nekadar kuvvetli .bir yangın duvarı
nız, bir itfaiye taya.ki<uzu olursa ol. 
sun yine tehlikeyi yakın hissedersi -
niz .. Çünkü aksi bir rüzgar bir taraf. 
tan kıvtlcmıı sizin ahşap saçağm.Iza 
a.tabilif ..• 

!şte bizim Cenup hududumuz tıpkı 
böyledir. Çünkü karşı tarafta büyük 
tehlike saffı harp nizamında mevzi 
almıştır. Bunların yegane düşlincesi, 
bir zayıf nokta bulup bize saldırmak, 
iktısadi bünyemizi vurmak, kendi cep 
lerini doldurmak, ve çapulculuk et. 
mektir- ,.....,.,,.~ 

Bunun için maddi ve manevi te$ki. 
lAtlarıru hazırlamışlar, ağlarını kur. 
muşlardır. 

Bunlardan birincisi hudut boyuna 
yığrlan ve Türk düşmanı olan unsur. 
lann hazrrladığı ekonomik hücum, 
ikincisi büyük kaçak merkezleri ara.. 
11mda yaşryan çapulcu aşiretlerdi. Bu 
çapulcuların da şehrilerden, kasaba. 
lardan ve hatta umumi merkezler -
den müzaheret gördüğüne şüphe yok 
tur. Yoksa Aneze aşireti, Muhacim 
Paşa ve saire 2000 silahlı muharibi 
nereden çıkarabilir?. Söylendiğine 

göre bu aşiretlerden ba.zılarnun bir 
iki tankı bile vardır. 

Bu Arap bedevilerinin bu tankları, 
:Avrupanm mühim sililı fabrikatör. 
eriyle müzakereler yapıp satın aldık. 
arma ve Suriyeyi mandası altında 

tan Fransız hükıimetinin bunu 
ilmediğine kim ihtimal verebilir? 
Tank, kağnı arabası veya yaylı de. 
d.ir ki nazarı dikkati celbetmesin. 
ğer Fransa, bunlardan bihaberse, 

fıtfen tahkik etsin! Fransaya aci
p:ane ben, yani hudutta bir iki ay 
rendi kendine dolaşan bir Türk ga -
r.tecisi, elimden geldiği kadar yar • 
fID!_ edebilirim. 

Onun için müsaade ederlerse şunu 
aöyliyeyim ki, Fransanm böyle iki 
m, üç bin silahlı muharip çıkaran 

iretlerden haberdar olmaması im. 
an dahilinde değildir. Çünkü bu 

;.akdirde Suriyedeki Fransa manda • 
'mıın srfıra müsavi olması l!zımdir. 
Başka bir misal mi istiyorsunuz? 
İşte Müritler! 
Size biraz da Gaziantep hududu. 

rarşısmda vaktiyle kurulan mürit 
eşkilatından bahsedeyim: 

Halil İbrahim isminde biri, bura • 
la Nakşi tarikatini ihya etmeğe kalk 
IJnış ve bir tekke kurmuştur. Bu tek. 
!renin müritleri, muhakkak silahlı o. 
caktır. Ahret işleriyle silahm ne 

alakası vardır, bunu tabü tahmin e. 
dersiniz! 

Maksat din değil, siyaset değil, 

şakavettir. 

Bu tarikatin silahı tilmizleri, 
gün geçtikçe fazlalaşmıştır. Fakat, 
nihayet Halil İbrahim kaçmış, ve o. 
nun .yerine halife olarak Ali Galip, 
Kurt Ali oğlu isminde bir çoban geç
mi&tir. Nakşi tarikati bir müddet 
devam etmiş, sonra hududun öbUr 
tarafından çok kuvvetli bir Türkiye. 
ye karşı hiç bir zaman geniş bir ta
arruz yapılamıyacağı anlaşıldığından 
teşkilat kısmen dağılmıştır. Fakat 
silahlar yine bu din namına eşkıya. 

lık edenlerin elinde ka.J.nuştn-. 
İşte C.enup hududu, Suriye tarafm. 

da böyle yer yer fışkıran, kabaran 
çıbanlarla doludur ve bunların mü • 
temadiyen fırsat gözledikleri ve hiç 
bir zaman da emellerine varamadık
ları gayet açık bir hakikattir. Fakat 
şunu söyliyelim ki, vaziyetin, budu. 
dun öbtir ta.rafında kasten bu şekilde 
olması, bizi mütemadiyen rahatsız et. 
mektedir. Fra.nsanın, eğer hilsnüni • 
yeti varsa, bunlan derhal tanzim et. 
mesi gerektir . 

Akçeka1eden Urfaya gidiyoruz. 
Yol bir ovanın ortasından geçiyor. O
va dediğim ı.a.ma.n, tamamiyle ova 
a.nlmaym, çünkü bu ova çölle karı • 
şıktır. Ufuk kesicin değildir. Daima 
tüten toprakla, eriyen semanın biri. 
birine geçmesinden bulutlanmıştır • 
Gideceğimiz yol 57 kilometre .. 
Toz otomdbilin karnına kadar de. 

ğiyor, koca araba bu tozun, karnını 
gıdıklamasından galiba huylanıyor, 

mütemadiyen hı:rıldıyor .• 
Bir çok köyleri geçiyoruz. --
Evvelce anlattığını g.ibi yumurta • 

varl binalarla. yapılmış köyler.. Bu 
köyler, uzaktan harman yığınlarının 
san manzarası içinde öbek öbek bi. 
rer folluk hissini veriyor. 

lşte biraz uza.ık.ta Harran gözükü -
yor .. 

Harran, bulutla.rm., rutubetin ve 
sıcaklığın ha.rma.niyesi içine bürün • 
müş .. 

Çölde bu kadar mavi rengin bir a.
rayM- toplanması ne kadar da hoş gö 
rünüyor. 

- Harran adeta bir serap gibi.. 
- Zaten burada daima serap gö. 

rillür .• 

Biz serap görmUyoruz. Çünkü mev 
simi değilmiş. Fakat Harran, Mar • 
mara kadar durgun ve mavi bir de. 
nizin ortasında ne kadar da çok bir 
adayı andrnyor. • 

Bir çölde, bir denizin ve bir adanın 
aksini görmek kadar güzel bir serap 
olur mu?. 
Güneş mavililderl yer yer kızılla~. 

tırryor, yer yer çamurluyor .. Ve Har. 
ran biz yakl~tıkça mavi maşlahını 
yavaş yavaş sıyırarak çıplak, çırıl 
çıplak oluyor. 
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Fener: Emilyadi, Eyüpte Eyüp eczanelerL 

Beyoğlu ciheti: Beyoğlu, Mankovic;, Ve
nlkopulo, Taksim: Kemal Rebül, Galata: 
Mic;opu.loı işli: Pertev, Hasköy: Nesim A -
ıeo, Kasnnpaşa, Müeyyet eczaneleri. 

Beşiktaş ciheti: Beşiktaı: Ali Rıza, Or
taköyde: Ortaköy, Arnavutköyde: Miltiya· 
di, Bebekte Merkez eczaneleri. 
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BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Ağır 
SanaYiimizin 
Doğuşu 

Dün Ereğli 
Fa brikası açıldı 

(Başı 1 incide) 

Edirne harbin- Arnavut~ 
deki Bulgar ku- Kadım Arf.k 

zevat olduğu halde saat 18,30 da bu. 
raya gelmiştir. 

Başvekil istasyonda Konya Valisi, 
Ordu Müfettiği İzzettin, Korgeneral 
Keramettin, Ereğli kaymakamı, bele. 

yontuk ~ir ~e giriyoruz. Bun<lan ev. diye reisi, Ereğli mensucat fabrikası 
veı kurı.ılan fabriıkalarm hiçbiri beş direktörü tarafından selamlanmıştır. 
milyondan aşağıya malolmamıştır. İstasyonun dışı ve fabrikaya kadar 
Bunlar hususi teşebbtisten beklen - giden yol genç, ihtiyar, kadın ve er. 

mandanı neler Ç f arsa sız 
söylem İş? Arnavutluk kr~ Zogo, kadmlarıll (Başı 1 incide) 

<Başı 1 incide) peçe ve çarşaftan kurtulmaları hıı.k· 
tesillerin bir nasihati olduğunu söylü-
yor. kmdaki kanunu parmmentodan ge • 
Sabık Generalin Garip Sözleri çirtmiştir. Bu kanun Arnavutıuğull 

di rı d Mecmuada Edirneyi muhasara eden 
sey ne zaman ve nas mey ana kek bütün Ereğli halkı ve fabrikanın Bulgar ikinc'i ordu başkumandanı ih. 
gelecekti ? • a ıl · · d bul k · · · 

Gelebildiğini farzedelim: Bunu iyi ç ış merasımın e uruna ıçın cı- tiyat general !vanof un da bir makale. 
karşılay k 'dik" F brikalann. vardan gelenlerle doluydu. Her taraf si vardır. General !vanof aynen şun. 

aca mı 1 
• a m 'lli nkl 1 d t 1 ld - ·b· 

da k d. 'ht· 1 ted ·k ttı'k ı re ere ona ı mış o ugu g:ı ı 1 en ı ı ıyaç arrnı arı e - . . arı yazıyor: 

ten sonra döviz bulmak için fazlası. fabnka methalınde yaşanılan şu da. "26 Mart Edirne kalesine karşı ya-
ldk ı .. 1 b. 'f d . 1 nı harice yok babasına satan mem • a arın en guze ır ı a esı " an pılan umumi taarruzun ve Edirne zap. 

lekctl "Devletin yapıcı kuvvetine inan,, dö. 
er va~. yii vizi yazılmıştı. tının yıldönümüdür. Bugtin aradan 

Hele yenı kunılmuş millt eana . .. . . 24 sene geçmiş bulun.maktadır. Harbe 
bunlara karşı gümrük duvırrlariyle Başvekil bu gu?.el dekor ıçınde .h t b f . .

11 
f . 

muhafaza etmek zanırt olacaktı Hu. fabrikaya yürüyerek geldi. Ve kapı. nı ayde ver~n. ut zade_nn • mı ekımbu'~z 
· . . ve or umuz ıçın aşı ıgı mana ço . 

susi sermaye ile kurulmuş bir teş~b- sını açmak suretiy~e yemden k.u:U • yüktür. Edirne Balkan harbindeki 
bili; yaşasın ve kar etsin diye cebimız. lan men9'Ucat fabrıkalarmdan ikın - zaferlerimizin tacıdır. Bu itibarla E. 
den fazla fazla para çıktığım göriince cisini resmen işletmiye açtı. dirne zaferi milletimizin medarı ifti
elbette. s?1irlenecektik. S?'1ıf ~a~a - Bu esnada muzika İstiklal marşını harı ve bütün bugünkü ve yarınki ne. 
snıın bütün nefret dolu hıslerı haya. çalmakta ve hazır bulunan halk "Var sillerimizin terbiyeleri için kudretli 
tımıza kanşac~.aı. Sermaye ve işçi 1 ''u-

1 1 1 
. 

1 
b >ir vasıtadır. Biz bu büyük zaferi 

kavgası ~ütün acılığı ile ortalığı tu. 0 
" , gur u 0. sun., ses eny e u kutlamaktan utanmryahm ve çekin. 

tacakt1. mes ut hadiseyı kutlamakta idi • miyelim. Onu, Bulgar ordusunun o 
Sermaye sahibi devlet, yani mille- Bu merasimi takiben fabrika gezil büyük ve şanlı zaferini kalplere hak. 

tin kendisi olunca cebimizden çıkan miştir. Başvekil yeni mensucat cedebilmek için bu zafer gUnünü mUm 
fazla karın hepimize ait işlerde kul - fabrikası tesisatı ile yakmıdan ala • ıtün olduğu kadar muazzam tezahür
lanılacağma emin olabHeceğiz. Dev- dar olarak fabrika direktörüne muh. erle tesit edelim. Başka milletler, ta. 
let, bütün vatanda.şlarmm sıhhatini, telif mevzular üzerinde sualler sor • ·ihlerinde böyle günler arıyor ve bun. 
refahını, korumak vazifesiyle zaten muş ve direktifler vermiştir • ları terbiyevi maksatlar .uğrunda kul. 

··ı. il ld ~ · · · iyi · e anmak istiyorlar. Fakat böyle mu-mu~e ef 0 ugu ıçm ışç ezm.ıy - İsmet !nönü ve yanında bulunan ızzam zaferler bulamadıklarından 
cek, haklarını verecek, ilerlemeleri 
için yollar açacak. vekillerle diğer zevat Ankaraya. dön- }ok küçük ve ehemmiyetsiz hadiseleri 

mek üzere buradan ayrılmış ve ge • nuazzam tezahilrlerle kutlayorlar .. 
Bundan başka husust menfaate !işlerinde olduğu gibi ayni derecede Misal olarak TUrkleri gösterebiliriz. 

göre işliyen ağır sanayiin, mem.leke. igten tezahüratla uğurlanmıştır • Türkler geçen sene, müttefiklerimiz. 
tin umumi menfaatlerini ayaklar al- . . • • .. .. le harbe b~ladığmıız sebeple ordu • 
tma aldığını, devletin siyaseti üzeri- lngılız Sanayı Heyetı Dondu - \ tarafından tahliye edilen F..dime. 
ne tesirler yaptığını, doğrudan doğ. Karabükte demir ve çelik fabrika. ye girişlerini büyük tezahürlerle te
ruya harp ve karış:ıitlık yarattığını sı temel atma merasiminde bulunan it ettiler. Bunun bize dokunan cihe. 

Fr ....lbi . . ti yoktur. Fakat, övle zannedioynım 
her tarafta görüyoruz. ansa 5• ve fabrikanın mşaatmı deruhte et - , . biz de Edime zaferini layık oldu. 
memleketler hususi harp sanayiini · 1 İngiliz" · k ti d ' ekt"' ·· . tCl , 

DUŞ o an şır e ır oru fu tezahüratla kutlamak hakkına ma. 
devletleştirmek ihtiyacını duyınuş • Mister Brassert, dün Ankaradan likiz . ., 
!ardır. Amerika hususi harp sanayi. 

şehrimize gelmiş ve akşamki eks. Bu yazmm bilhassa son fıkraları 
ini göz göre boğuyor • presle hareket etmiştir. Mister Bras. karşısında söylemek lazım geli.yor ki, 

Fabrika ve kırtcuiyecilik sert'le beraber merasimde bulunmak friirkivenin cok samimi dostluk siva
ilzere gelmiş olan diğer zevat bir iki feti önünde BuJg-ar genenı linin şu ha. 

her tarafında bilhassa kadınlar ta • 

rafından büyük bir sevinçle karşılan· 
mıştır. Bir Fransız gazetesinin Tira • 
na muhabiri intibalarını şöyle yazı • 
yor: 

Bir giln içinde Tirana şehrl gUzel 
yüzlerine ve tebessümlerin birdenbi • 
re meydana çıkmasiyle f ev kala.de ':>il' 
çiçek bahçesine döndü. Şimdiye kadat 
umacı gibi siyah kumaşlar aJtında 

gizlenmiş olan yüzlerce çehreyi seY .. 
rettik • 

Kralın yeni çıkarttığı bu kanU11 
• her tarafta çok müsait karştla.nıDJi .. 

tır • 
Esasen kral Zogo kadınla. erkek hU 

kukunun ınüsave.tmı tanıyan kanunu 
1 Mart 1928 senesinde parlamento .. 
dan geçirttiğindenberi ınedenl bir ek-
seriyetin ve kadınların hislerine ter " 
cüm.an olmuştu ~ f 

Küçük bir akalliyet tcşkU eden 
yaşlı ve müteassıp ihtiyarlardan bir 
kaçı güzel Arnavut kadınlarım peçe.. 
siz ve çarşafsız görünce yüzlerini ek· 
şitmişler ve kaşlarmı çatm.ışlardır. 

Fakat müteassıp ihtiyarlarm bu 
hareicetlerine karşı güzel Arnavut 
kadınları beyaz d~erlnin bütün pa.r 
aklığını gösteren tebessümlerile ihtl. 
yarlara gtilerek şakalaşarak cevap 
vermişlerdir • 

TesettürU:n ke.lkmasmdakl bu il'k 
müsait intibalara yakında küçük bir 
ekalliyet teşkil eden aksi ihtiyarların 
da yola geleceklerini açık bir şekilde 
göstermektedir • D evletin fabrikacıltk yapma • gü:ne kadar döneceklerdir • reketi yersiz ve lüzumsuzdfur. 

tımda bir büyük mahzur var. :...--.-------~~----=~--=------~-:----:-:===-=-~~:--::--:--:_::--·--
dı. O da kırtasiyeciliğin zaman de -
nilen mühim !riiilin rıuynietiri.i blçe 
sayması ve maliyet fiyatını yükselt. 
mesi idi. Devlet sanayiinin ticarl e -
saslara göre işliyen bankaların eline 
verilmesi ve işlerin modern usullerle 
kurulnıası bu mahzuru çok aıalt • 
mıştır. Gittikçe de daha fazla azalta. 
caktır. Hiç şüphe etmiyoruz ki bu • 
gün (askeri fabrikalar) dediğimiz 
teşekkülleri de ayni usullerle idare 
iohtiyacı duyulacaktır. Çünkü mesela 
bir top, bir mermi askeri malzeme • 
dir. Fakat llJunlan yapmak askeri bir 
iş değildir, bir fabrikacıhk işidir. 

Karabük mil'essesesinin kurulu. 
şunda da krrtasi sistemin gidemiye. 
ceği bir yoldan gidilmiştir. Fiyattan 
evvel yüksek kalite, vukuf ve emni -
yet aranarak bu iş, dünyaca ihtisa. 
siyle tanınan İngiliz Br~rt firma. 
sına verilmiştir. Doğrudan doğruyıt 
devlet eliyle idare edilen işlerde de 
kalite esası kurulabilse, satın alma 
ve münakasa usullerindeki yanlış· 
ltklar yüzünden her sene heba olup 
giden milyonlarca millet parası kur. 
tanımış olur • 

Türk - lngiliz Joıtluğu 

B aşvekilimiz, nutkunda harici 
siyaset üzerinde de durmuş, 

sulh lehindeki emareleri memnuni • 
yetle kaydetmiştir. Harp sanayiine 
olan alaka.mızın da. memleketin değiş. 
mez sulh siya.setinden doğduğunu bU. 
ttin dünya sulhe silahlanma yolunda 
varın.ağa meylettiği için bizim de ay. 
ni yolu tuttuğumuzu ileri sürmüştür. 

Başvelril, Karabük teşebbüsünün 
memleketin her tarafı için düşünül -
müş ve hazırlanmış bir islahat ve ic. 
raat proğra.mmm. bir parçası oldu -
ğunu ve bütün memleketin geniş ve 
bahtiyar bir istikı~al bekliyebileceği. 
ni söylemiştir • 

Gerek lsmet hl.önünden, ve gerek 
kendisinden sonra güzel bir nutuk 
söyliyen İngiliz sefiri Sir Persi Lo • 
renden Türk - İngiliz dostluğu hak 
km.da Karabük töreni vesilesile, çok 
samimi sözler işittik • 

.. ki ~ Karabük ilri memleket arasında , 
doetluğun, ali.kanın tıulh yolundaki 
candan işbirliğinin maddi bir eseri 
bir köpriisil olmuştur. Bu kıymetli 
dostluğun her sahade inkişafı biltiln 
memleketçe sevgi ve memnuniyetle 
karşılanacaktır • 

Ahmet Emin YALMAN 

, 
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Teşkilatı Esasiye 
Kanununda Y apdan 

. Son Değişiklikler 
Mıllet Meclisi d . · · · 

yaparak B : .ge~cn e tarıhi ve mühim toplantılarından b~r~nı 
Esasiy K aşvekilimız İsmet İnönü ile 153 arkadaşının Teşkılatı 
lifini g~· .. ~.unumuzun bazı maddelerinin tadili hakkındaki tek· 

oruştu Bu t .hA . ediyoruz: · arı ı celsenın zabıtlarını aynen neşre devam 

Bunu sö ı 
kad~larımy ~m.ekten maksadım, ar-
kereyı· +nı..-· nım bu faydalı mfü:a

'4ürık ed' . ken b. ışıme cevap venr· • 
• ıraz T" . . . heyecanı urkun tarıhı üzerinde 

ı ve -ır temas ettil nu ıyet prensiplerine 
ı:.ı er. Bunlarda bir b. iht·. 
<4llllıı yok . ~ . ~ ır ı 

exa.J.ete · Arzettıgım gibi onları 
rınizd~ etnı:k lazım gelse ben hiçbi
Bilde rnu~~ı kal.marn. Ve bu kür-
etnıişirnd· if Veailclerle bunu ifade 

ır. 
TEşıuı. 

?\'! BAş ATI ESASiYE ENCOME. 
TAl l (S~I ŞEılSI!."TTlN GONAL-

liALtı.. MENBunu size söylemedik. 
Şu rnUzake . TEŞE - (Devamla) 
dolaYJ çok reyı tahrik ettiğimden 
'l·et fn- memnunum Ç" k · · ". "4lname . un u vaıı-
tır, Benim d~ ~arahat peyda etmiş
tilik kelim ~şuncem şudur: Devlet. 
ediliyor esıyle devletin şekli beyan 
paganda v~ devletçilik aleyhinde pro. 
t.ağyU. ecek olanlar şekli devleti 
cek, s~mek cürmü ile takip edile· 
ta 'l'e•kiı: Yalnız endişe ettiğim nok 
. y atı Esaa· . d. -lllpleriyle coıyenın ıger pren-

bildir, Ma bunu nasıl telif etmek ka
da etrru, ahaza vaziyet sarahat pey. 
tik ettiği~e ben bu müzakereyi talı. 
<>laraıt kil ~en dolayı çok mahzuz 

Gi. R rsuden ayrılıyorum. 
Arkadaş~ BELE (İstanbul) -
metninı· ar' bu sabah ben takririn 
k ve en ·· o Uduğu cumenin mazbatasını 

beri dev m zaman, acaba senelerden
hUkume:m eden ve fırka programı, 
edilegeıe Programı şeklinde tatbik 
ranı.ı ha~ b~ umdeleri devlet prog
ne tnenf e ıfrağ etmekle ne kast, 
Menteşe aat kasdedildiğini düşündüm. 
lerUıi dö::~lavı bu husustaki fikir
çık surett U: KUtahya saylavı da a.. 
teşekktır e 1Zah etti. Her ikisine de 
kilatın ederim. Bilhassa esas teş. 
ı ' anay .. a~ d -· . esinde b. -nın egışmcsı mese-

lüzumunu hissedelim? Fakat öyle ol
masını isterseniz hiç bir itirazım 
yok. 

Geriye kaldı devletçilik. Zannedi· 
yorum ki şimdi işin en canlı ve en 
mühim noktasına geldik. 
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• • 
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Koz karo. (S) oynar ve t>UtUn le
veleri yapar. 

29 Mart pazartes sa~ımızda çıkan 

meselenn baU: 

• R.10.S.7 

• R.V.8 

• 6 

+ 
i D.9 

D • 
6.S.4.3 

• D.9 • 7.6.4 

• • 7 • A.V.9.S +--

• • 10 • V.9 
L+ D.10.8.7.11 

Kozeuz oynuyor. (S) oynar ve yal· 
nız bir leve veriri. 

1 - (S) kör (10) lueunu oynayıp 
yerden (V) ile alır. 

2, 3 - Yerden kör (R) sini ve (8) 
lisini oynayıp bunların UatUne elin -
den karo (V) ve (9) lusunu atar. 

4 - Yerden karo (6) lııını oyna
yıp (7) li ile eli (E> ye verir. 

(E) pik oynamak meclburiyetinde
dir. 

5, 6, 7 ve 8 inci !eveler (N) nindir. 

lzmirde Yeni Mesai Saatleri 
İzmir (TAN) Vilayet, yazın ııcak 

larında memurların çalışamadıkları -
nı nazarı dikkate alarak yeni bir me. 
sai şekli tesbit etmiştir. Bir Niaan -
dan itibaren memurlar sabahleyin sa 
at sekizden on ikiye kadar, üç saat 
öğle istirahatini müteakip te ak,am 
saat on dokuza kadar iı, görmeğe 

başlamışlardır. 

.. •, 
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IHTIVARLIK 

Peşinizden Gellvor, 

ONA KARŞI 

Hazırhl:<I• Davranınızl 

~eylerimizi verirken, ka
ona .. Llm nlorslCOillnm•H :..ıo 
ti u gore reyleri~ vermeliyiz. Bi
in Zaktan seyreden, on yedi milyon 
te~~ vardır. Kelime bekelime ne is. 
k rıgıınizi anlatmalıyız. Çok defalar ,r: ırnelerin manasını anlıyamadığı. 
E:~ için biribirimizle kavga ederiz. 

Arkadaşımız Şükrü Kaya uzun ''.e 
güzel izahati arasında, çok güzel bır 
laf ta söyledi. Günün ihtiyaçların~ 
uyrnıyan, ben ilave ediyorum, va.zı
yeti duymıyan duyacak kadar zekası 
olrnıyan her millet, yine bu vaziyette 
olan her insan gibi sukuta mahkum
dur. Bugünkü şekilde, bugünkü eko. 
nominin icap ettirdiği ihtiyaçları duy 
mıyan bir millet, değil uzun senel~r, 
saatlerce bile yaşıyamaz. thtyaç bır· 
kaç saat sonra ona hakikati gös:er
miye kafi gelir ve sonra onu ~o~ru 
yola sevkcder. Bugün ekonomik ıh
tiyaçlar olabilir. Fakat bir bugün var 
bir de hayatın daimi şekilleri .'!~:· 
Hayatın daimi şekillerini düşündugu. 
müz zaman benim çok genç yaft~· 
beri duyduğum bir kanaat var. Bır 
devlet tüccar, bir devlet sanatkar o· 
lamaz. Ben bugün dahi bu fikrin doğ 
ru olduğuna kanüm. Pek ali, am. 
ma bir memlekette sanatkar olacak. 
fabrikatör olacak kimse bulunmaz. 
sa, memleketin ihtiyacını tatmin . C· 

decek tüccar bulunmazsa bunu kım 
yapsın? O halde şerrin ehvenini ih
tiyar etmek lazım, tabii devlet ya. 
pacaktır. Binaenaleyh hakikatin kar. 
şısmda ne kadar inat edersek edelim 
bugünün zaruretleri bizi hak yoluna 
göttirecek ve yaşıyacaktır, veyahut 
ta yaşamıyacaktır. Buna imkan 
yoktur, bu böyle olacaktır. Yalnız 
bugünkü zaruretler devam edccP.k 
mi? Mesele bundadır. Belki bugünün 
zaruretleri devam etmiyecek, belki 
yarın değişecektir. Mesele yalnız e
konomik bakımdan mütalea edilsey-
~ "= iia LW.e=•n lıMI'. ~J:.O:~~_..,.....,,_.----=-=:'.'=""'--..--~~~~..;._---------.,:....-......,_---------

ger kelı·m l · · · · 1 •ak e enn ml\nasmı ıyı an ar-
aramızdan kavga kalkar. 

ha~!!ra Kütahya saylavı bir şey da
li 0Ylediler ; bu anayasada her ke
ı:tninin tarifi için uzun boylu satır
bau!azılamaı, anayasa bir mecelle 
naıt e sokulamaz, onu buradaki mli
ber:'a.lar vazıh bir halde çıkarır ve 
ltfun ese anlatır. Şimdi anlıyorum, hü
.\ıtı et programı devlete mal ediyor. 
de Umde vardır. Bu altı umdeyi ben 
çirtede_.~iyat yapmaksızın, gözden ge· 
liiç ce.~m. Hepimiz cümhuriyetçiyiz. 
helll şu phe yoktur ki bu memlekette 
).ıilu:? ~emen herkes milliyetçidir. 
oılll ıdır. Bahusus amele en başta 
~eı:k üzere milliyetç,idir, millicidir. 
?nilliı b8'?~a memleketlerde işçiler 
trr Yetçılık fikrinden uzak kalmış
f~ı F'aıt~t. bizde onlar hepimizdeıı 
tra a mıUıyetçidir. Montrö zaferini 
anı:vay amelesi gözleri yaşararak 
decı/r·. Tramvaydaki biletçi Hatay 
lar giınıı zaman gözleri Y8'arır. Bun 
ıl~k gUzef şeylerdir. 

~et i 1~lik: Laikliği bu memleket ga. 
leıteJ! ~l~mıştır. Bahusus bu meın
dU.,u U ~ olan islamlık, gayet iyi 
kaıı n lUrse 19.ik bir dindir. Geriye 
çııı:C: halkçılık. Bilmem, eğer ba.lk· 
cUmh ernokraııi demekse esaaen bu, 
•eydir Uliyetin ruhunda mündemiç bir 
Yet es. lialkçı olmıyan bir ctimhurl-
.. asen b' .. h . d gildir, ır cum unyet demek e. 

Vakuı 
tiyetı e muhtelif şekillerde cUmhu-
Vene::k vardı. Esnaf cümhuriyeti. 
lar do~ te olduğu gibi.. Fakat bun· 
hUku g"rudan doğruya başlarında bir 
redenlll~ar olm.ıyan oligarşik bir ida-

lnkııa. a.şka bır şey değildir. 
let var PÇılık, yeryUzünde bir dev. 
aapıa.ndı mıdır ki ben olduğum yerde 
'dtın ile~' ~al~cağı~. Buradan ~ir 
lnkııa.pçııı gı~rnıyecegım desin. Eğer 
1'e hiç birk ~ır evolUsyon mukabill 
laınaı 1n hükumet revolüsyonist o. 
ketıdi}~rin~nlar en kısa yollardan 
Yetıe, lllecl~ teşkil ettikleri ekseri-
1artnı latbi~ tarafından, kendi arzu
kılll>çıdır. :s· ederler. Her devlet in
ltkettnıız . ınaenaleyh bizim melll
niçbı Yeri nıçin Yerinde eayacak ki 
tir k" nde sa ' ı ona i _ Yması hatıra gelmiş. 

nkılan vasf ·ı· ını ı ave etmek 

devlet umdesi arasına sokmamasını 
teklif edecektlırl. Flkat mesele yal. 
nız bundan ibaret değildir. Bizi dev. 
!etçilik yolunu aramıya sevkeden şey 
velev mahzurlu olsun, şimdiye kadar 
tuttuğumuz yolda bizi bu yolu mu
hakkak aramıya sevkedecek şeyin 
burada kemali cesaretle ve şevkle 
reyimizi kullanmıya sevkedecek ka· 
dar .m~s~t. olduğuna kani değilim. 
Hepımız bılıyoruz ki daha şeker me
selesini halledemedik. 

Bugiln bir sınıf mUcadelesi karşı. 
sındayız. Milletimiz sınıf sız bir mil. 

!ettir. Fakat bunu demek kili de
ğildir. BugUn sınıfsız, yarın sınıflı 
olabiliriz. Bunun önUne evvelden 
.,.eçmek lazım gelir. Bu nokta! na
~ardan pek vazıh prensip olmak Uze
re, cenabı hak bu memlekete göster. 
mesin, yarın ~u memleket zengininin 
elindeki tekmil servetinin elinden gi. 
ı:tcrek karnının aç kalmamaaı için 
bugiln fa.kirin za~retini defetmek 
lazımdır. Onun ıçın ben reyimi, e
konomik noktayı n~zardan değil. 
doğrudan doğruya polıti~, siyasi nok 
tai nazaıdan, memleketımin atisini 
dUşUnerek, bura~a kat'i bir kanaatle 
vicdan istirahatiyle, muvafık olarak 

kullanacağını. 
Buna ilave edecek yalnız bir sözün. 

vardır: Ment~e ark.adqımın bahset
tiği toprak rneselesı bence de çok 

rnUhimdir. 
Bir defa her şeyden ~vve.ı insanlık 

ktai. nazanndan mUhımdir. Bir ta.. 
QO ~ • 
rafta sürUlrniyen yıgın yıgın toprak. 

ken bir tarfta da toprağı ol-
tar var ' . 

d 
• · ı'n aç kalan ınsanlar - bun-ma ıgı ıç .1 kaoordırlar, bı mem - var ... 

tar ne .. d.. k" k . . k köylUler gor um ı, endıle. 
sır.çot prag~ı olmadığı için - dikkat 
rinın ° ı · 1 _ toprak ame esı o madık. 
buyuru~ ev bark sahibi bulunduk
ları ha de, civar köylere gidip ame
tarı hadi. e, rlar aa ngi memlekete. 

l.k e ı\'O . le ı 
1
· toprağına nazaran az 

yi ., Nü usu . 
z · mlekette bır taraftan boş 

ola.n bu ~~ururken, diğer taraftan 
toprakla 1 k yüzünden aç kalan in. 
topraksız 1 Bu siyui nokta! 

1 bulunsun. ' . . san ar . mUtalea değıldır. Eğer 
nazardan bır k erlerde insanlık 
mesele bi~O da: değil. belki siyut 
noktai nazarın .. rülmü,, belki mer 
noktai nazard~n ~~ · görme meselesi 
hamet me~eıesı: ~u sebeple toprak 
telakki e~~lmi•t bir atiyi görme me-
mescJesnıın de ( Arkıı.cıı varl 
selesi olması sarttır. 

Türkiye Büyük 
Heyetinden: 

MDlet MecUsl idare 

ı - Büyük Millet Meclisi otomoblllerf için (600) teneke benzin kapah 1 
zarf usulü ile münakasaya konmuştu~. .. . . j 

2 - Münakasa 12. 4. 1937 pazarteeı gUnü sa.at 15 te Buyük Mıllet Mec· 
!isi Idare Heyeti odasında yapılacaktır. Bundan bir aaat evvel zarfların 
tevdii lbımdır. 

3 - Muhammen bedel (2670) liradır. 
4 - Muvakkat teminat (200) liradır. (Banka mektubu olacaktır.) 
5 - Şartname her gün BUytlk Millet Meclisi Daire Müdürlüğünden 

bedelsiz olarak alınır. (671) (1587). 

Istanbul ı·elefon Direktörlüğünden: 
İdare ihtiyacı için butırılmasma lüzum görülen evrak açık ekeiltr 

meye konulmuştur. Eksiltme 9--4-937 Cuma günU saat 15 de İstan
bul Telefon Direktörlüğü Alnn Satım Komisyo~unda yapılacaktır. Mu
hammen bedeli 1250 lira ve ilk teminat 93,75 liradır. Talipler nUmune
lerini görmek ve izahat almak üzere hergün Levazım Dairemize müra-
caat edebilirler. (1610) 

lstanbul Jandarma Satınalma 

Komisyonundan: 

Miktarı Cinsl 
Tahmin bedeli · 

Lira Ku. 

12,050,000 metre Ku!'funf maka • 3952 -!O 

tık teminatı 
Lira Ku. 

296 43 
ra ipliği • 

ı - Parası Vekiller Heyeti kararile 937 bütçesinden verilmek Uzere 
miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı "7,230.000" metre 
makine, "3.6H5.000,, metre ilik, "1,~0~.000 .. metre elt,l makara ipliği ki 
cem'an "12,050,000" metre kurJUDi ıplik açık eksiltme ile aatın alınacak-
tır. 

2 - Eksiltme 15 Nisan 937 Perşembe gUnU saat 15 de Gedikpqad& 
Jandarma Dikimevi binasındaki Jandarma Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Şartname ve ntimune her gUn komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin belli gUn ve saatte ilk teminat makbuzlan ve şartna -

mede yazılı evrak ile komisyona mUracaatıan. (1776) 

Dtılıt De•lryollır1 ıı Huılan 1,1111111 U. idaresi Oinlır1 

Muhammen bedeli (5.003.30) lira olan kaynak telleri ile muhammen be
deli 12.173.59 lira olan elektrodlar ayn ayn 6-5-1937 perşembe günü 
kaynak telleri saat 15 de, elektrodlar da aa.at 15,15 de kapalı zarf wsulü 
ile Ankarada idare blnasmda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kaynak telleri için 375,25 ve elektrodlar için 
de 913,02 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettlfl veaikalan, 
reemi gazetenin 7-5-1936 G. ve 3297 No. 1ı nüshasında intifar etmiş olan 
tahmatname daireıinde almmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14 ve 

14.15 e kadar komisyon reieliğine vermeleri llıımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydar-

oasada teselllim ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (1853) 

Vatandaş pacaru 
ha&i.ce ~rnemczk 
tam,~ 

EMiR EMiR e 9 e Tıa.ş BLÇo.ğ&. kuUonmalJa olur 
na yudca aca. 

YarllTraş Bıçağı r ~erakctnde ıo tarıQ!si 1 ~ kuru$tur. 
~ . .:hl/nJJ~ob/a ~ ~ 

SOCUK HA VALi TEStSA T 

iktısat Veka.eti 
TüRKOFIS'DEN: 

lzmirden başlıyarak memleketin muhtelif noktalarında taze tizüm ~e 
meyve ıçin soğuk hava antrepoları tesis edilecektir. Bu antrepolar. iç ve 
dış pazarlara scvkedilccek taze üzüm, taze elma, taze sebze için kullanı
tacak ve bir kısmı 50, diğer kısmı 150 ton istiap edecek büyüklükte 
olacaktır. 

Muhtelif sistem ve fekilde tekliflere imkan vermek için teknik evsafı 
tfmdilik tesbit etmiyoruz. Vaki tekliflerin içinden en ekonomik ve en ife 
uygun olanını seçeceğiz. 

Bu antrepolarla istihsal veya istihllk mahalleri arasında tşliyecek van• 
Ulatör veya diğer soğuk bava ve tecrit tertibatlı kamyonlar ve antrepolar 
dahilinde içlerine taze meyve konup serbestçe vapur veya vagonlara gi
recek ve bir normal vagon dahili hacmine ve şekline uygun "Contalner,. 
ler de mUbayaa olunacaktır. 

"Force Motrice,, ln taş kömürü veya gaz povr esasını ihtiva etmesi 

müraccahtır. 

Teklif yapmak ietiyenlerin en geç 30 Nisan 1937 tarihine kadar teklif· 
terini resim, kataloğ, rüçhan sebepleri ve fiatlarile birlikte bildirmel_eri 

illn olunur. (1718) 723. 

Istanbul Jandarma Satınalma 
misyonundan: 

Ko-

1 - Jandarma ihtiyacı için evsafı ve numunesine göre (38,000) metre 
utarlık bez kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 

2 - Bir metre bez için tahmin edilen bedel (26) kW'Uf ve llk teminat 
miktan (741 )liradır. 

3 - Şartname hergiln komisyonda görülebilir. 
4 - Eksiltme 12, 4, 1937 tarihinde pazartesi günü aaat 15 te Gedlkpa· 

,adaki Jandarma dikim evi binaı!llnda bulunan jandarma satınalma ko
misyon unda yapılacaktır. İsteklilerin eksiltme saatinden bir saat evve· 
line kadar teklif mektuplannı ve ı,artnamede yazılı evrakı komisyona 
tevdi etmeleri lazımdır. (] 706) 



Suyun 

Acllığını Alan 
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iD Cihazları; Musluğunuzun, Kuyunu· 
zun Kireçli ve Acı Suyunu O • 1 

Derecede Tath Suya Çev.irir. 
Banyo ve aaç yıkamada, yemek. çay ve mefrubatta, ça mafrrda, kalorifer kazan ve borularında, berber aalonlarında, otel, hastahane, laboratuvarlarda, buhar 

lerde, boyahanelerde, gaz öz, müskirat, deri fabrikalarında ve alelumum aanayide: 
kazanları ve inbik· 

Saatte 250 litre~ 
fiye eden portatif 

cihazlar, 

25 T. liraaı 

VEBOLiD ile kireci tasfiye edilmiş su; 

iktısad ve tasarruf temin eder sıhhat, nefaset, 
Saatte 250 litreden 15,000 l=treye kadar su tasfiye eden portatif ve sabit cihazlar ve tesisat. Talep üzerine bro,ürler ve müteh.ssıs 
derhal gönderilir. Tediyede kolaylık gösterilir. c=hazların kudret ve tasfiye ettiği suyun evsafı asliye ve tabi'yesinde bir değitik
Iik yapmadığı İstanbul, Gülhane ve Zürih hıfzıssıhha ve bakte rioloji enstitüleııi tarafından tevsik edilmi,tir. 

lıviçrede de Webholite A. G. in Türkiye vekili VE BOL 1 D L l M 1 T E D Voyvoda caddesi 40 - 42, Galata, İstanbul 

Ankara: Vehbi Koç Ticaretevl. 
lstanbul: Z. S. Erim, Voyvoda 40 - 42 Galata 

lzmir: Şifa ecnazesi ve Hakkı Türegün ve Şs. 

UMUMi SATIŞ YERLERİ: 

Adana: Feyzi Dural Kütahya: 1hsan Şerit eczanesi Biga: Zühtü Zeren 
Samsun: A. Akcan ve Hamid Firat .Malatya: Mahmud Nedim ve biraderi Sıvas: Yusuf Onsalan 
Aydın: Emniyet eczaııesi İnebolu: Salahaddin Çelebi 

ANADOLUNUN BAŞLICt\ ~EHIRLERaNDE SATJŞ YERLERl At< NlYOR 

Bütün su şebekesini 
t.asfiye eden sabit 

cihazlar, 

125 liraJcrn 

Kamyonıanna Haodınden Fazıa Yük Atan Bugünün e üyük Dev~etleri 

1 

KAMYON S AHiPLERiNE: 
Bu başlık altında (YEDlGUN) neşriyat müessesesi çok mühim bir 

kitap serisi neşre başlamıştır. Sekiz kitaptan ibaret olan bu serinin 
ilk kitabı 

• 

Piyasac'asatı~an 32 X 6 ve 32X61/2 lastikler on kat.ıdır. Kamyonunuza 
fazla yük attığınızda en kuvvetli lastiği takmağa dikkat ediniz ve: 

SEi • 

Fabrikasının sırf bu gıbi hizmetler için imal ettiği 

x 
Hususi 

Ekstra Plai 
12 Katlı 

Lastiği kullanınız. 

Bu llstikler di§erlerine nisbetle 0 /o 50 den fazla daya-
nabildikleri halde fiyat farkı ancak 0

/ 0 10 dur 

Birinci mal 32 X 6 10 katlı Tar;fe fiyatı 132.70 lira 
32 x 6 1 /2 '' ,, " " 160.50 " ---------· .. 

" " 
Zührevi ve cild hastalıkları 

32 X 6 12 ekstra plai 146 " ,, " 
Netice olarak 32 x 6 Et<S IRA PLAI LAS f 1Gi kullandı~ınızda " " 

)r. Hayri Öme 

, ......................................... .. 
Türk Hava Kurumu 

J?üyük Piyangosu Basım Evinin Bastığı Kitaplardan 

Şimdiye kadar binlerce kitiyi zengin elmİflİr. 6. cı kefide 
11/ Nisan /937 dedir. 

BUyOk ikramiye 
200.000 Liradır 

Ayrıca : 40.000, 25.000 20.000 
150.000 10.000 Lirahk ikramiye
lerle ( 50.000 ve 200.000) lirallk 

iki adet mükltat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 /Nisan /937 günü ak,a.mına kadar bi

letini deği.tirmit bulunmalıdır. 
Bu tarihten ıonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur .•• 

ı- istifadesini Arayan~ara -" 

1 
1 
ı 
1 

1 
1 
l 

Kuruş Kitabın ismi Müellifi 

59 

75 

75 

75 

75 

50 

50 

150 

75 

Propaganda 

Çok Seri Kazanç 
Yollan 

Kendini Tanır· 
mısın? 

Tali Sensin 

Müşküllerle Mü
cadele 

İdeal Büro 
Yeni Müşteri Bul
mak San'atı 
Askeri Mektepler 
için Yeni Kıraat 
Kitabı 

Beş Mürebbi 

12 5 Hayat Bilgisi 
(Hayvanlar) 

50 Kılıcımı 
rum 

Sürüye· 

Gasson · Tercümesi 
Muallim Mübahat 

Muallim Osman Senai 

Muallim Hüviyet Bekir 

Muallim Hüviyet Bekir 

Reşat Enis 

Beyoğlu, Elhamra Han altında 254 No. da Ali Rıza Canfesci '
1 

• ---------------------• 

1 

Mağazasındaki Nadide Kumaşlar 
5.4.937 Pazartesi gününden itibaren mahkeme kararile perakende 

' olarak satılacaktır. 

Sahibi: Ahmet Emin YAL:MAN. Um umt neşriyatı idare eden: S. SALİM 

Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 

BUGÜNKÜ ALMANYA 
intişar etmiştir. Profesör :F'aik Sabri Duran tarafından tertip edilen 
bu kitap baştan başa nefis fotoğraflarla doludur. lçindeki malumatı 
hiçbir lfıgatte, hiçbir ansiklopedıde bulmanıza imkan olmıyan bu .e· 
rinin kitapları behemehal kütüphanenizde bulunmalıdır. Bugünkil 
devletleri yakından tanımak için bu neşriyattan daha mükemmel bir 
memba mevcut değildir. Tab'ındaki fevkalade nefasetine rağmen her 
kitabın fiyatı yalnız (25) kuruştur. .,. ............................. 

Bu kitabı bütün bayilerinizden Lc;teyiniz. lstan bulda toptan ve pera· 
kende satış yeri Ankara caddesinde YED!GU:N satış mağazasıdır. 

Taşradan (25) kuruşluk posta pulu gönderenlere derhal gönderilir. 
Adres: Istanbulda Ankara caddesinde (YEDIGUN) idarehanesidir. 


