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Sel Atafüflcfen 
Hataylilara 

lstanbul, 31 (A.A.) -
Cümhur Baıkanlığı Genel 
Sekreterliğincien: •• 

Milli Hatay davasının le
lıimiıcie neticelenmesine/en 
dolayı Hatayclaki Türkler
cien, cemiyet ve müessese

lerc/en ve yurclumuıclali Ha
tay Erkinlik Cemiyetlerin-

Esas 
Kanunumuzda 
Değişmeler 

Ahmet Emin Y AL~N 

1876 da Mithat Pata ve 
arkada9ları ilk Kanunu 

!ıaıiyi hazırladıkları zaman 

1 lllemlekette, kendi ölçümüze gö
l'e kanun hazırlamak kudreti 
)oktu. Çünkü zaten ölçümüzü 
bilıniyorduk. 

Eıı güzel Kanunu Esasi nerede bu
lUn.duğunu haber almışsak oralara 
ha, vurduk. Kanunu :Esasiyi ham 
bir esvap gibi aldık. Milli birlik ve 
benzerlik hareketine on asır evvel 
başlamış olan İngiliz milleti için ya
pılan elbise UstUmUze hiç te uyma • 
eh. Abdülhamit ilk fırsatta bazı mad
deleri kendi emel ve arzusuna göre 
ta.dil ettirdi ve Kanunu Esasiyi kuşa 
benzetti. 
•. :~~ .:. '!:-~-ailyet illn edilince it 
..._&Ji.fti'~~~-:.:·~~--~. ,.,. "'"• a.da.lot, 
ıı._._, eallcrilo oriA.7• çıa~ 
-xı Kanunu E8Ulde evvel& hüniye-1 
t6 doğru değişmeler aradılar, sonra 'ı 
b:lUşkuıat karşısında zıt istikamete 
~ttiler. Zavallı Kanunu Esasi, böyle 
d 1r kanunun bir milletin hayatında 
oldurması 18.zımgelen yeri hiçbir za-
~ doldurmadı. Daima eğreti esvap 
rıbı üzerimizde sınttı durdu. ~ 

lnkılôbtn A.anunc/a yeri 

1924 te esas teşkilat kanunu· 
A .. m~u hazırladığımız zaman 

taturk bıze çok mühim inkılap a • 
dınııarı attırmış bulunuyordu. 

Eskiden ileriye doğru yürümek 
~ Yenileşmek istediğimiz zaman su
~a &abwıa dokunmadan eski ile yeni 
~da renksiz bir uzlaşma arardık. 
-"9UndüğümUz ve yaptığımız birçok 
feYler, eıski yapı üzerine boyalar ve , 
:~c:bılar sürmekten ibaret kalıyor • 

elen ,Atatürk' e gelen say/Si 
pek çok #elgrallarcla trktaı
laflm11, yüksek heyecan ve 
asil c/uygular1nı ve bağlılıA.
laflm ilac/e e#mek#eclirler. 
Bu samimi #eıahürat#an mü
#elıassis olan Atatürk, Ha
#aylllora #eıekkürlerinin bil
dirilmesine Anadolu Ajansı
m memur etmiılerc/ir. 

M. Antonesko 
8 şubatta 
An karada 
Bükreş, 31 (A.A.) Rador: - Ha. 

riciye naznı: Antonesko Türk hüku
metini resmen ziyaret etmek Ur.ere 8 
ıubatta Ankaraya gidecektir. 

Bu ziyaretten sonra Antonesko A
tinada toplanacak olan Balkan An • 
tantı konseyinin içtimamda hazır bu
lunacaktır. Bu toplantı 15 şubatta 
ya.pılacaKtır • 

. Dün ls#anbulrJa yüıbinlerce hail Atatürk için ve 

Bütün n·ıemleket 
Hatayı kutladı 

Hatay davamızda kazandığımız zafer, dün 
bütün memlekette, memleketin her köte ve bu
cağında çok genit bir ıevinç havaaı cotturdu. 
Hepimiz biribirimizi tebrik ettik. Bu ciavayı btze 
kazandıran Büyük Şef Atatürke 1onıuz minnet
ler ıunduk. Davamızın tahakkuku için uğratan 
İnönü hükWnetine tükran hiılerimizi yükıelttik. 
Ve kurtulut bahtiyarlığına kavuıan Türk Ha
tayı candan tebrik ettik. 
Dün bütün memleket gibi Istanbul da. çok kalabalık 

oir kütle halinde, muazzam bir pütUn olarak şehrin 
caddelerine, sokaklarına dökülmüştü. Saat bire birkaç 

c\tattırkUn önderliği altında mazi :iakika kala Tauim meydanından kalkan çok kalabalık 
ç~k esaslı bir tasfiye geçirdi. Türk bir alay, önlerinde §ehir bandosu olduğu halde bayrak 
:ııeu, inkişaf ve terakki yollarında- iarla donanmıı olan istiklal caddesine doğru ilerledi. 

onun lurtaraığı Hatay isin böyle laynaıtı 

~ - ·--,..___,·-.· ---,. 

1 engellerden kurtuldu. Tam sürat- Pencerelerde ka.dm ve erkek ba-şlan -göıiinilyordu 

: Yllruınek kudretini elde etti ve mu Hatayın müstakbel istiklalini 50 bin Hataylı Şehir sevinç igerlsindeydi. Herkesin ytlzU gülüyordu ille# H r # h" at esnasında nutkunu söylüyor 
rildderatnıa hakim bir hale geldi. Ha Antakyada böyle kutlamıştı Şehrimiz. tam bir bayra.nı havam içinde çalkalanıyordu a ım, eıa '" 
cı .lleznin yenilik ve terakki yolun· --------------------------ı: r,-------------------------

dakj ~ ı Caddede llerliw,.. alay bir dağ te • ı k . E l 1 eserlerine ve kendi varlıgımızm H "~- L .A h 
~~~ttirdiği hususiyetlere aerbestçe ı•tıerl~n ~sinden . ')'U.Val'lanan bir çığ 0/)TQ OIJI QSlnln SQS QTl, 
~anınızı uydurmak gibi bir mil· TAN 1 gibf gttgfC!e bllYbfordu. . 

~":a~~~t•ıninedenlııı· nutku ~ug""'n ~~~Fg·ı:~;::!..u:s:, Köylu·· ·nası. I toprak 
ltt u gil,zel neticeler 1924 esas teşkl· u;iilJ W .fst ..,.. "'.# 

·:,,,,~~::-:.~a~~~k:;: nnı:~!!~~!ç~::a~~.:; sahı·bı .. ola'bı·ıecek? ~llçl&rınından doğmuştur. Fakat ğ,.r ne tesir 16 biı kansız zaferın sevınclnl h188etmı. • 

t \reat içinde eski ideallere uygun b k t ? sayfa yen yoktu. Kadın erkek, çoluk, çoct* 
~" t lf8 1 • herkes. Bey~··da,dom-ıı koşuyordu. Ankara, 31 (TAN muhabiri yazıyor) - Nüfusunun büyük ek· ll""·~"e çi ve liberal prensipler yer ..._ ,,. - . 
~tır. · . Orada gö~leri milli gururla doh .. du seriyeti köylü ve çiftçi olan yurdumuzda iktısadi hayatm genif 

Alıtıan devlet reisi Her Bitler, gün İç Sayfalarda: ran Hatay İstiklal armağanını veren bir inkişafa etişebilmesi topraltla u.ğraşan vatandaşlann iıliyebi-
Dünyantn umum1 giaiıi Ieiiienberi beklenen nutkunu evvelki z inci: Felefin ltonlerttnft Büyük ve '•iz şefe ve onun değerli lecekleri kadar yere sahip olinalan hususile sıla bir surette ali-

1924 tenberi 12 senelik çok,,Q =~ ~)'iftağ kürsüsünden söyledi. 3.üncü: Son laaberler . mesai a.rka<laş1arrııa ·,ukrınlarmı kadardır. 
i!tıt lı bir tecriibe devresi geçir - tefJl nn bu nutku bUtUn dünya gaze- 4 üncü: Mahkemeler ~tinnek, . sevinçlerinin . derecesini 800000 kilometre mUrabbaıaa ya;ı 
in. 8u deYre esnasında yalmz biz el& . ~fmdan. alaka ile tahlil ve 5 inci : Meıruti7C1 Nıtıra • e;vo~e. k ıstiyordu. km Türkiye topraklarında kilometre Ati 

' en ferd' . bfi tefsır edilmektedir. Avrupa ve Aine- l c L • .& J _J as 
de\'l t . ıyetçı memleketler e rika gazetelerinin dü k" . an ' . . . . . umnut1ye., mey9t1nınaa . . murabbama 22,5 nüfus dtltmekte ve 
lıııt~arih"te· cemiyetçi bir ist~~etltte gö~, nutuk: Bir anı:,~an:';Y:~nşna .6 ıncı : Spor, lailtaye . ~Yazıt Clln\hurlyet meydanı da. 17.000.000 nilfqatan yilzde 74 il köy- D • • d 
tin ıyacını duydular. e e- ahetı . t 7 inci : Kumandanların ha sha oğle saattnd~b~ri dolmuştu. Ak. le'rde ~turmaktadır. Bu ezici köylü en iZi n e \Perim}' bi gı a~umamakla beraber eski nu tıralan •kallı ded 1 1 b 1 
dünya, . ~ r surette çalışmaları ve tu~an kadar mütecaviz •d ~ ·ıd· e er, tal arını aş arma ekseriyetini topraktan elde edeceği 
~aın Yilzündeki sert mücadeleler a· Hatta bazı .. •tİa- bU· egı !1'· 8 inci: Miting intibalan koyınuş haminneler de gençler kadar gelir yenik~ t tbi}I: ahuma geç Londra, 31 (TAN) - Lizbondan 
faau ~ e8zilnıemeleri için um~ men bu n u:ı bir b:~; te:ıir!"a°:ı::i 9 uncu: Renkli çocıik coş~un ve çocuıklar bile ihtiyarlar ve tiği ~ şim~ ka: kat UStUne alma.n ~~ümata göre fırtına durmlll 
tı hak} afa çıkarmak ve ferdın ba- edenler üzerinde ha • mecmuamı~ · eWnJer kadar olgun bir kavrayış ve ç*8caJcbr. tur. Leıkoseste 34 sandal parçalan. 
"ıu\raf &.rnıı ve hürriyetlerini millef ıl olmustur ....... • .............. :+ hissedişle bu bş.~ iştirak ediyor. Çünkü ilk temin edilecek gaye, hat ~· Dün ild vapur imdat istem~ 
~it 1~akıye:i bakımından tahdi etrllimd~ dünya du • . . tir. Ankora rıhtnnmm 40 metrelik 
......_ -· P ettı. Bu ta.hada ifrat n . · · . . "Vahdet Kapandı Şirketin 68 numaralı bir vapunı ti toprak devn.mmden daha evvel, kısmı yıkılmıftJr H 1 • da b dral 
"-.a& ..ıd ın ta ve tefsirlerı hak- " "" · toptak mülkiyetinde enuılyet ve is • 0 an an 1 

aA en, tamamile ölçtiBUz· ~e km n ra~yo ve telgraf haber Adana, 31 (TAN) - Balepte çı • •artı sahilden bu bayn,ına ~inıi( et- • • Y.ung Jokobus vapurunun lkibetin. 
(A.rkaaı s 11nAl leri'üç u sa adadır. kan Vahdet ~azeteai kapatJluutbr {Arkam 14 üncüde] (Arkla 14 UnCtlde) den m&ıtbnat almam&DUftlr. 



Sinemaya Dair 
Sevgili dinleyici leriııı; 
Bugün size biraz da eğlenceli o

laıı bir mevzu seçtim. Sıııenıadaıı 
sinema yıldızlarından ve filmler
den bahsedeceğim. Unutmayınız ki 
siııeına karanlıkta görülür ve eğer 
size birisi karanlıkta ne görülür 
derse hemen ''-Sinema görülür! 
dıyebil irsin iz. 

Ulema sesi: 
- Cenabİ hak ulemaya zeval 

vi rınesiıı ! 
- Anıiıı ! Sinema. karagözün a

lafrangasıdır. Yalnız karagözde 
hayal perdenin ardındadır. Sine -
nıada önünden gelir. Sinemada ar 
t istler değişir. Karagözde değiş • 
nıez. Karagözde de, sinemada da 
artistler değneğe taktlır. Şu farkla 
ki sinema artistleri bunun pek far
kına varmazlar. 

Filırı denilen şey bir nevi şerit
tir. 

- Ne şeridi? 
- Yani şerit gibi uzun bir kur-

deledir. Bunu bir makineye takar, 
sinema oynatırlar. 

Herkes karagözde perdenin ya • 
kınına oturur, sinemada uzağına. 
Bana sorarsanız perdeden ne uzak, 
ne yakın bulununuz. ikisinin or • 
tası en muvafık yerdir. 

Birtakım nıe -
lklılar sinema • 
a perdenin ardın 
la bir şeyler var 
anırlar. " 

Bu bir gaflettir. A r d ı n d a 
bir şeyler olmadığı için perde koy
muşlardır. Boşluğu görülmesin 
diye! Sinemaların hepsi eskiden 
sessizdi. Halk sessizlikten bıktı. 

Sesli film yaptılar. Şimdi perdede 
gördüğünüz hayal, ayni zamanda 
laf da eder. Sanmayın ki bu ses o 
adamların ağzından çıkar. Hayır! 

Bu ses, perdenin iki yanına sak -
laıınıış (hoparlör) lerden çıkar. 

Sinema seyretmenin de kendine 
nıahsus edep, erkan vardır. Evvela 
unutmayın ki sinemada yanınızda
kinin ne yaptığına - velev ki gözün 
kuyruğife de olsa - bakmak ayıp· 
tır. Bundan başka sinemada Ame
rikan fıstığı, Şanı fıstığı. fındık, 

kabakçekirdeği yemek, sakız çiğ -
neıııek doğru değildir. 

Sucuk, pastırma, fasulya pilaki

si, teretor gibi sarmısaklı yemek • 

ler yiyip te sinemaya gidilmez. 

Şişıııan Ermeni madaını: 

- Ah? Agzını seveyim! Sayılı • 

rıın pil!kiye! .. 

Kısık sesli kaptan: 

- Al benden de o kadar. 

Felek: 
- Sinemaya pek baskın sarh.oş 

olarak ta gitmek iyi değildir. in -
şan sızar. 

Bir de önündekinin ensesine ök 

sü rnıek ve aksırmak, bağırarak 

esııeıııek te adaba mugayirdir. 

Ayağı, ~ö-zı ve kunduraları ko • 
kanların nıüınkün ise sineınanın 
tenha yerlerine oturmalarını insa
niyet nanıma rica ederim. 

Birtakım münasebetsiz adamlar 
bilirim, sinemada lfı.f ederler. Soh
bet edecek adam sinemaya gitmez, 
evinde oturur, yahut kahveye gi
der. Sineınada yanlışlıkla yanında· 
kinin cebinden fıstık alıp yemek, 
kendi mendilini dalgınlıkla yaııın

dakinin cebine koymak, karanlıkta 
sinemaya girip boş diye birinin ku 
cağına veya bir şapkanın üzerine 
ourmak, sıra aralarından yerine gi 
rip çıkarken başkalarının ayakla -
rını çiğnemek, karanlıktır diye aya
ğınızı sıkan kunduralarınızı çıkar
mak, ayakkaplarnızı önünüzdeki 

koltuğun oturak yerlerine dayayıp 
oturanın elbisesini berbat etmek, 
genzini çekip (Hark!!\ di"e vere 
tükürmek, program verenle para 
pazarlığı etmek, dolğun mide ile 
sinenıaya gidip uyumak va bilhas
ın horlamak, dalgınlıkla solda bu
lunan eşini sağında zannedip sağ
daki yabancı bayanla hoşbeş et • 
nıiye kalkıııak, türkçe (duble) e
dilmis bir filmde (Moris Şövalye) 

yi türkçe söylüyor görüp her yer
de öyle konu~tuğunu zannetmek, 
Greta Garb:ıya aşık olmak, (Janat 
M:ık Donald) ı perdede görünce 
aşkı kabarıp tabanca çekmek ve 
tabanca yoksa içini çekmek; film 
lerin altındaki yazıları nutuk söy
ler gibi yüksek sesle okumak, si
nemada görülen her bıyık biçimini 
kendi dudaklarına. her saç biçimini 
kendi başına ve her kaş şeklıni 
kendi kaşına tatbika kalkmak he
le yasak olduğu halde sine111A. .ia 
cıgara içmek yakışık alır şeyler 
değildir. 

Yaşlı kadın: 

- Yaşa. evladım!.. Oh olsun! 
Söyledin de içim boşaldı. Aınan ne 
iyi ettin vallahi! 

Genç bayan: 
- Bu söylediğiniz sözlere hiÇ 

lüzum yoktu. Biz sinemanın da, fil 
min de, artistin de ne olduğunu 
biliriz. 

Ermeni nıadarnı: 

- Manızel ! Çok bi!oorsanız ba

na (Moris Şövalye) nin adresini . . . ., 
verı rsınız .•• 

- Siz ne münasebetsiz kadınsı

nız? Ne bileyim ben Moris Şöval

yenin adresini? •. 
- Zoo, ne kızıyorsunuz. Bir kö-

tü laf ettim? 
- Daha ne söyliyeceksiniz? 
Felek: 
- Gürülti.l etmeyiniz rica ede -

rim. Bir şey soracaksanız benden 
sorunuz. 

Bir ses: 
- Creta Carbo nerelidir? 
Kısık sesli kaptan: 
- Samıı.tyıı.lı. 

- Hayır, L!nıada oturur. 
Felek: 

- Creta Garbo 
sütbesüt Arnavut 
tur? 

- Ya Moris Şö 
valye! 

_ Moris Şövalye bir rivayete 

göre Maltızdır, bir rivayete göre 

de Kırımlı .. 
Bu esnada konferans salonunda 

bir feryat kopar: 

- Yangın var. Yetişin yanıyor .. 

Herkes ses olan tarafa koşarlar 
ve heyecan arasında ulemadan o

lan zatın konferans salonunda giz 

li cıgara içerken fitilli çakmağını 

söndürmeden cebine koyduğu ve 
pantalonunun cebini yaktığı anla

şılır ve bu patırdı esnasında Felek 
konferans salonunu terkeder. 

8. FELEK 

• lran 
Veliahtı 

TOrkiyede 
Iran veliahtı Mehmet Rıza hazret. 

lerinin ilkbaharda memleketimizi zi. 
yaretinin şimdilik mevzuubahs olma 
dığı şehrimiz !ran konsolosluğundan 
öğrenilmiştir. 

Bir müsabaka 

Modem Mısır mimarisi Uzerinde 
tetkikler yapmak üzere Mısır hüku
meti beynelmilel bir müsabaka aç -

mıştır. 
Bu müsabakayı kazanan mimar 

Mısırın tarihi eserlerini modernize 
edecektir. 

TUrk mimarlar birliği bu keyfiyet-
ten bütün mimarlarımızı haberdar 
etmek istemektedir. 
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Et Nicin Pahalı İstanbulda gözlerimizin 

çok alışık olduğu sulu 

manzaralardan 

Satılıyor? 
Bir kilo Et 70 
kuruşa fırladı 

Et fiyatlarında bir haftadanberi devam eden pahalılık ve yük
selme devam etmektedir. Mahalle aralarındaki perakendeci ka
saplarda et fiyatları kilo başına yetmiş kuruşa kadar fırlamıştır. 
Bazı alakadarlar bu pahalılıkta biraz da gayritabiilik görüyorlar. 
Ancak hayvan miktarının son günlerdeki azlığının da bunda 
müessir olduğu şüphesiz sayılıyor. 
--~--------

Londra 
Elçimiz 
Londra bü~-ük el1;imiz ı~etlıi 

OJ<Jal', bugünlerde İngiltere 
kralı Saınajeste Altıncı Jorj 
tarafından kabul edilecel<tir 

Londrndan gelen haberlere 
ı:öre, önümüzdeki hafta, İngil. 
tere ile diplomatil< münasebet
te bulunan de{'letıerin Londra· 
da.ki bliytik ve orta e'çileri, ;H
ni krala itima.tnaınererlnJ tak· 
dim edeceklerdir 

Yeni Kağıt 

Paralar 
50 ve bin liralık yeni kağıt parala 

nrı basılması işi, bugünlerde bitiril. 
miş olacaktır. Yeni harflerle ha.sıla • 
cak olan diğer kağıt paralar için tet 
kikata başlanmıştır. 

Macarristan ve Romanyaya 
Tohum nümuneleri 

gönderilecek 

Fakat Karadenizden beklenen üç 
vapur koyundan birisi şehrimize gel 
diği halde fiyatlarda bir değişme ol. 
manuş, bilakis yükselme devam et • 
miştir. Et işiyle alakadar olan bazı 
kimselerin iddialarına göre et mesele 
sinin yalnız Karadcnizden gelecek ko 
yunlarla halledileceğini zannetmek 
doğru değildir. 

İstanbul ihtiyacını karşılayan yal 
nız Erzurum hayvanları değildir. Iz. 
mir havalisinden dağhç, Seyhandan 
beyaz karaman, Trakyadan kıvırcık, 
Konya, Kayseri ve Ankaradan da bol 
miktarda koyun ve keçi getirilmekte 
dir. Kuzu miktarı da artmış olmasına 
ve Istanbulda birkaç günlük et ve bir 
haftalık ihtiyaca kafi gelecek kadar 
hayvan bulunduğu halde pahalılığın 
sebeplerini biraz da başka noktalar. 
da aramak Iazımgelir. 

Karaman efi kmrcık olur mu? 

Et cinsleri mezbahadan kasap dük 
kanlarına gelinceye kadar, kıvırcık 

iken kasap dtikanmda dağlıç ve hat. 
ta alametli kısımları satıldıktan son. 
ra karaman etleri bile kıvırcık eti o. 
luyor. 

Bunun biricik sebebi etler üzerine 
evvelce cinslerini göstermek için m.::ız 
bahada vurulan cins damgasının kal 
dırılması ve artık damga vurulmama 
sıdır. Kasap dükkanlarında kilo nok 
.. cı.HUU lc:t.nıl:llulcLJUcı.h. l._f .. UA•<..; ..,.'.J.U<..;u 

parçalar da ayni cins et değildir. Kı 
Dk defa olmak üzere memleketi -· vırcık bedeline alman dağlıç ve kara 

m.izde yetiştirilen pamuk tohumların man etlerinin surülmesi teammüm 
dan tecrübe edilmek üzere Macaris - etmiş bir haldedir. Bu nokta hiçbir 
tan ve Romanyaya nümuneler gön _ kontrola tabi değildir. Hele dişi kı • 
derilmiştir. vırcık (marya) erkek kıvrcıktan kilo 

Şimdiye kadar dışardan pamuk to ba1}ına 8 - 10 kuruş noksan kıymette 

humu nümuneleri getirirken, harice 
pamuk tohumu gö11dermiye başla -
mamız pamuk ziraatinin inkişaf et.
mekte olduğuna bir delil sayılabilir. 

Ege ve Adana havalisinde pamuk 

ziraatine büyük bir ehemmiyet v~ril
mektedir. Ziraat Vekaletinin pamuk 
ziratini makineleştirmek için dışar • 
dan 400 makine getirmiye karar ver
mesi haberi pamuk mıntakalarında 
bilhassa Ege ve Adana havalisinde 
memnuniyetle karşılanmıştır. 

Pamuk ziraatile uğraşanlar, tevzi 
edilecek , u makinelerle işe başladık
tan sonra verim nisbetinin bir kat 
daha artacağını temin etmektedirler. 

Senayi birliği toplantısı 
Ekseriyet olmadığından toplanamı 

yan milli sanayi birliği umumi heye 
ti on gün sonra toplantıya çağırıla • 
caklır. Birlik umumi heyetine arzet 
mek üzere muamele vergisinin ne şe 
Kilde tadil edilıncsile sanayicilerin 
arzularının yerine getirilmiş olacağı 
bakkmda bir rapor hazırlanmıştır. 
Bu rapor içtimada okunacaktır. 

Ankaraya gönderilecek olan mufas 
sal muamele vergisi raporunun ha -
zırlanması da bitmek üzeredir. Birlik 
muamele vergisinin gümrük resınile 
birlikte ve yalnız bir vergi namı al
tında alınmasma taraftardır. 

iken kasap1ar maryayı erkek kıvırcık 
fiyatına toptan satmakta ve halkı al 
datmaktadır. 

Halbuki marya kıvırcık, dağlıç fi. 
yatma toptan satılmaktadır. Esasen 
erkek kıvırcık az geldiğinden bu etin 
adiyle ya dağlıc; veya bazı köşe iGi 
kasaplarında karaman etleri tutmak 
tadır. 

Dostunu 
Yaraladı 
Evvelki akşam Bcyoğlunda Ali is.. 

minde birisi, dostu Haticenin evine 
gitmiş, hazırlanan içki masası başm 
da dostunu altı yerinden bıçakla ya. 
ralamrştır. Yaralı hastaneye kaldırıl 
nuştır. Ali yakalanmıştır. 

Esnaf Cemiyetlerinde 

Dokumacılar Cemiyeti idare heyeti 
Ticaret odası esnaf şubesine müraca 
at ederek cemiyetin müşterek büro • 
dan ayrılmış olduğunu bildirmiştir. 

Bu suretle, müşterek büroya bağlı on 

dört esnaf cemiyeti kalmıştır. 

Büro merkez heyeti reisi Ferhan 

istifa etmiştir. 

• « 

Halicin bUhassa Yemi§ sahilleri, yağmurlu havalarda Venedik mon• 
zarası alir. Evvelki gün yağan §İddet/i yağmurlar, Yemi§ ve civart so· 
kaklanm sellere 'gömdü. Resimde gördüğünüz sulu manzara, son 
yağmurun mutat hediyesidir. 

• 

Bir mirasyedi, kız 
kardeşinin evini 
soydu,- yakalandı 

Talat adında hapisten yeni çıkmış bir sabıkalI evvelki gece 
Maçkada Güzel Yuva apartnnanmda oturan kızkardeşinin evine 
girerek 360 lira kıymetinde bir gerdanlık ve birçok mücevherat 
çalarak kaçmıştır. 

/ş kanunu 
1 çın hazırlık 
Iş Idaresi Başmüfettişi Halük 

Bursadan şehrimize dönmüştür. Baş
müfettiş. Haziranda mer'iyele gire
cek olan Iş Kanununun tatbikatı üze. 
rinde meşgul olmuştur. 

Haluk, Istanbuldaki Iş teşkilatını 
gözden ·geçirdikten sonra tzmit ve ha 
valisine gidecektir. 1ş mmtakası da
hilindeki iş peyanpamclerinin dağrtı. 
Iıp toplanması Şubat içinde bitiril • 

nl>' ,..,. ı. ..... 

Yedek Subay 
Mektebinde 

Atatürk Heykeli 
Harbiyede Yedek Subay Mektebinin 

kapusu önUne dikilecek olan Büyük 
Atatürk heykelinin temel atma me. 
rasimi yapılmıştır. Merasimde mek -
tep komutan, muallim ve zabitleri bu 
lunmuş, bu münasebetle mektep ko -
mutam Behz.at bir nutuk sö.ylemiştir. 

Hevkclin kalıbı hazırlandıktan soıı 
ra dökülmesine başlanacaktır. 

Hava 
VerCJisi 

Kurumu 
Kesilmiyecek 

Ordudaki mecburi hizmetleri sıra. 
sında yetiştirilen gedikli erbaş ve ça 
vuşlarla leyli ve meccani mektep tale 
besine verilmekte olan ücretler hava 
kuvvetlerine yardım vergisine tabi tu 
tulmuyacaktır. Gümrük muhafaza 
teşkilatına ayı1lan ve on altı ay hiz 
metten sonra, beş. on, on beş lira mu 
aş alan er, erbaş ve çavuşlar da mec 
huri hizmetlerinin ifası müddetince 
ayni muafiyetten istifade edecekler. 
dir. 

Darü.~afakanın 64 üncü 
Yıldönümü 

Darüşşafakanın 64 üncU kuruluş 

yıldönümünü kutlamak üzere Fransız 
Tiyatrosunda yapılacak toplantı, 9 
Şubat gecesine bırakılmıştır. 

Zabitanın sıkı takibatı neticesinde 
Talat evvelki gün Çarşıda çaldığı mil 

cevherleri satmak isterken yakalan • 

mıştır. Talatın evvelce de para ver. 
mediği için ağabeyisini bıçakladığı 

ve neticede hapse girdiği anlaşıl • 

mıştır. Serseri bir hayat süren bu 
çocuğun bir kız ve bir de erkek kar • 

deşi vardır. Babalan Beşiktaşlı pa. 

muk tüccarı namile anılan zengin bir 

zatti. Bundan bir müddet evvel bab&• 
!arı ve anneleri ölünce üç kardeş kili 

liyetli bir mirasa konmuşlardır. Fa.

kat küçüktenberi haylaz olan Talat 
hıssesine düşen P.aralıırı Pariste Ye • 

1 -':r .. " """ m<>tPJik1erlnt (İt! lStırftl>•\~r 
da bitirerek serseri bir hayata başla

mıştır. Talat nihayet son zaman • 

!arda kardeşlerine müracaat ederek 
para istemeğe başlamış ve bir gün 
ağabeyisinden para alamayınca bıça. 
ğını çekerek ağır surette yaralamış
tır. lşte bu suretle hapse girerek çı
kan Talat dün gece de kızkarde$L 

nin evini soymuş ve yakalarun.I§ b'tl-
1 unuyor. 

Vekalet Emrine 
Ahnan Memurlara 

Açık Maaşı 
Vekalet emrine alman memurlar • 

dan hizmet müddetleri 15 seneye ka. 
dar olanlara 2 sene, 15 seneden yuka 
n olanlara 3 sene müddetle vekilet 
emri maaşı verilecektir. 

Bu müddetler, memurlara vekalet 
emrine alındığı tarihten başlıyacak • 
ur. 

_.......... ... = = ..,.. ........ _..... 
BiRKAÇ 
SATIRLA 

F eriköyde Sular İclarest fahri • 
ka.'imdan itibaren Feriköy 

meu..arlığma kadar uzayan yolun kat. 
rantı liÖSe haline getlrlbnesi kararlaş· 
tınlını~tır. 

• • 
n tin ~ehrlmJze FraMIZ bandı· 
LI ralı Ralians lsm.i'ndekl büyUk 

Tranıı>atlanti'k vapuriyle dört yilz 
seyyah ge1ml;;tir • 

• • 
•ı ktısat Vekaleti, ım baskınla.. 

nna karşı yapıl.a.cak ~igorta 

etrafında tetkikatla meşguldür. 
• • Dobriçe 

Türkleri 
Anavatanda 

c-·11ii~~ll-·1 Bugünkü Hava: Y ACIŞLI U zerinde tramvay hattı hulu • 
nan tamire mul1taç caddeler 

tesbit edilmektedir • 

Dobriçe Türklerinin ana vatana 
nakli hakkındaki mukaveleyi yakın _ 
da Rumen parlamentosu da tasdik e. 
decektir. Sıhhat Vekaleti, bu muka
velenameye göre Hazirandan itibaren 
gelecek muhacirlerin iskanı için esas. 
lı tedbirler almaktadır. Ayı"lca bir 
iskan programı hazırlanmaktadır. 

·---· Bugünkü hava umumiyetle kapaJı ( 1 inci ay Gün: ~ğ l{a;ım: 86 
ve yağışlı geçecektir. Rüzgarı yıldız· ı t35R Hicr 135:l llum 
dan esecektir. Kar yağması da muh. Zilkade: 19 19 Birincikanun 
temeldir • Güneş: 7,12 - Oğle: 12,27 

Dünkü hava Ikindi: 15,06 - Akşam: 17,34 
Yatsı: 18.57 - Imsak: 5.30 

Dün hava tazyiki 768 milimetre. 
hararet en çok (3), en az (-3) ola. 

la esmiştir. 
rak kaydedilmiştir. Rüzgar ytldız is-
tikametinden saatte 20 kilometre hı?~ geçmiştir. 

Hava kapalı ve yağışlı 

• • 

H üki'imetçe satın alınan Y.reğll 
Fransız şirke•tinin ldareffl, 

muhtelit komisyona geçmiştir • 
• • 

$ chrbnlzdekl bıekçiler, Siit 
1'1füıtahsilleri a.dlyle bir \!e. 

miyet kuraca.klar•hr. ...... , __ .__...,,......., .... , 
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Bitlerin Son, Nutkll Ekse
riyetle -Fena Karşılandı 

Fransa, lngiltere, 
ka, Lehistan, 

Ameri
Belçika 

değil memnun 
Paris, 31 (Radyo - T AN) - Hitlerin Alman Millet Meclisi 

kürsüsünden söylediği nutku, hiç müsait ve barrşçr bir tesir bı
rakmamıştır. Gazeteler, nutku soğuk bulmakla beraber eski 
nutukları gibi mütecaviz olmadığına, ancak içinde gizli maksat
lar bulunduğuna bilhassa işaret ediyorlar. Matbuat umumiyetle 
Bitlerin Alman isteklerini daha soğukkanlı b:r surette ortaya 
}'eniclen dökmüş olduğu kanaatindedir. 

::1 Le Joumalden: M. Hitlcr, Versay mu 
• . 1 ahedc~inin Almanyanın miicrimiyeti

ne dair olan maddesini ilga etmekte· 
dir. Halbuki bütün muahede bu mad 
deye istinat ediyor sonra kendisi bi-

Siyaset alemi 
H itlerin Nutku 

N aziliğin Alınanyada işbaşına 
geçmesinin dordüncü yıldö -

l'li..ıınü nıünasebetile evvel'ki gU ıı t op
lanan Rayiştağ, Her Hitterin nisan -
da müddetı bitecek olan salahiyet le· 
tini dört sene daha. yeni ledikten son
ra, biitliıı A vruµada bekl~ııen nut ku 
nu dinlemiştir. 

ze artık ortada sürpriz yoktur,, di -
yor. Buna nasıl inanmalı .. 

Blumun gazı::tesi olan Le POJ:?U -
laire'den: 

Führer, yakın bir harp tehlikesini 
haber veriyor, fakat sulhün kati su
rette tcnsikine müteallik zımanlar 
göstermiyor. 

Komünist Humanite gazetesi Hit -
terin sözlerini tehdide maruz demok
rasilerle küçük devletleri müşterek 

emniyet sistemi etrafmda saflanm 
sıkrştırınıya sevkedeccğini yazmak -
tadır. 

Fransız 

Hariciyesin

den Hitlere 
P a.ris, Sl (Radyo) - Şato 

Ruda ölüler abidesinin kü~at 
r esminde bir nutuk söyliye11 

Harici~·e Nazın Delbos billıas
~ deınıiştir : 
"- Ahnan~·a muahNleter 

hükiiruJeriııe ka~ı Lir taraflı 

olarak teea.viiz ediyor. flitler 
bö)·lc hareket etme:de, iınza
lann kıymetine istinat e<ler. 
itimadı hl'r halde tarsin etme
miştir. Fakat buna rJ;:m@n 
Bitlerin nutkunda sulh i~in ü
mit , ·erici ba.zJ noktalar var-
dTr.,, 

Miıletler 
cemiye.ti 

için 
Bükreş. 31 !A.A.) - Hariciye na

zırr Antoneı:;ko ga?.etecileri kabul ede_ 
rek Milletler Ceıniyeti l<onı-eyiııin bu 
seferki toplantısında elde ettiği netı
celerden dolayı memnuniyetini bildır
mi.ş ve demiştir ki: 
"- İskenderun ve Dançig anl~ma-

Her Hitler söylediği nutukt a ev • 
Vefa Alınanyanın geçen dört yı l zar
fında kazımdığı dahili ve harici mu -
Yaffakıyetlerini anlatm ış ve Naziliğin 

1933 te verdiği sözi.i t utarak yerıne 
getirdiğini, bilhassa Al ınanyanın şe
refini kurtardığını ve Versay leke -
sini sildiğini anla.tınştır. 

A lmanya devlet şefi daha sonra, 
Almanyan111 beynelmilel vaziyet ini 

Le Jour gazetesi Hitlcrin Fele · 
menk ile Belçikanm bitaraflıklarınm 
temini tekliflerini yenilemiş ve fakat 
İsviçre ve Çeko~lovakyadan bahset- lan Cenevre usullerinin kıymetini bir 
memiş olduğunu yazmaktadır. kere daha göstermiştir. Keza umumi 

' ' • • u..ı ı tıuıuıı..u ~ıtık ih-
Z eden Almanyanın dığer devletler 

ıe teşrikı mesai edeceğini, ve tecer -
rüt siyasetine taraftar olmadığını 
6Öyleıniş, fakat bolşevikliğin tehl ike 
&iııı de mevzuu bahsederek A tman -
Yanıl'\ bu tehlike i le teşriki mesai e· 
denıiyeceğini izah etnıiş, müst emleke 
fer bahsine geçtiği zaman A lmanya
n ın bir kimseden müstemleke ist eme 
diğini, yalnız elinden alınan nıüstem 
lekeleri istirdat etmek di lediğin i, f a
kat bunun da askeri bir iddia değil , 
iktisadi bir iddia olduğunu ilave et -
l'hiştir. 

Her Hitlerin bu beyanatı, Alınan -
Yanın emrivaki siyaset ine son ver -
diğini, Alnıanyaıı ı n artı k si.irpr izter 
Yapımyacağını anlatmak la. Avrupa -
<fa bilhassa iyi tesir yapmıştır. 

Fakat gerek lngil tere Dış Bakan ı
htn, gerek Fransa Dıs Bakan ın ın nu· 
tuklarından sonra. Her Hitlerdeıı da
ha başka sözler bekleniyordu. 

lngi ltere ile Fransantn istedikleri 
Almaııyaıı ı n da iştirakile garbi Av -
rupada sulhü ko ruyacak, teşriki me
saiyi temin edecek, ikt isadi iş beraber 
liğine imkan verecek bir anlaşma 
)'apnıak, bu anlaşmayı, Lokarnonun 
Yerine ikame etmekti. 

lngiltere siyasi nıahafili, Her Hit
lerin nutkunu bu bakımdan pek f ay
datı· görmemekle beraber nut ku, yu
karıda işaret ettiğimiz noktalardan 
dolayı bir ileri adını saymaktadırlar. 

Fakat Fransız gazeteleri bu f i·ki r 
de değildirler. Bunlara göre nutuk, 
Vıtziyeti ileri götürmemiş, belki oldu
ili yerde bırakm ıştır. Yani vaziyet 
bir sene evvel neredeyse yer inde say 
tlıaktadır. Bunun manası ise, Garbi 
Avrupada sulh ve nıüsalemeti koruya 
cak bir z ınıan ın bulunmadığıdı r. 

Buna karşı ne yapı lacağı ise henüz 
beıı; değildir. 

ô mer Rııa DO~RUL 

AMEL! DEGlL • aziyet ve anlaşma arzusu h a lckında 
ı:::. .. ı:.ı.: .... ua .. -.ı. .. ra u:+ı .. ..; ... h.::ı.- da.nikbin bir hava müsabecl cdilmİS· 

nüz tam metnini bilmedikleri nutk•ı tir. Romanyanın beynelmilel rnziye -
hakkında ihtiyatlı bir lisan kullan - tine gelince, bu vaziyet mükemmel • 
maktadırlar. dir. Ve Cenevrede yaptığım konur-;ma-

İlk intiba. nutkun daha ziyade bi- lar ittifak ve dostluklarrmızın sağ -
taraf bir ediı. ile söylenmiş olduğu lamhğım bir Kere daha te<:rübe etme!< 
ve ameli mütalca ve neticeleri ihtiva imkanmı bana vermiştir.,, 
etmediği merkezindedir. Halbuki E
den ve Blumun nutuklarından sonra 
bu kabil mi.italea ve neti<:elere inti
zar ediliyordu. 

L~GİLTEREDE 
Londra, 31 (A.A.) - Rövter ajan

sının bir haberine göre, Hitlerin nut
kunun İngiliz resmi mahafilinde yap 
tığı ilk tesiı' bu nutkun bazı kısımla
nnın İngiliz düşünceleriyle kabili te· 
lif olmadığı merkezindedir. Nutuk 
şekil itibarile çok nazikane ise de E· 
denin son beyanatına verilen cevap • 
lar oldukça müphem bulunmakta ve 
~lşeviklik ile her türlü teşriki m .. sa
ının reddedilmesi İngiliz noktai naza 
nna hiç te uygun değildir. 

İTALYADA 
Roma, 31 (A.A.) - Hitlerin nutku 

hakkında İtalyan matbuatında çıkan 
tefsirler İtalyanın bundan memnun 
olduğunu ve nutkun muhteviyatını 
tamaıniyle tasvip eylediğini göster 
mektedlr. 

LEHlSTANDA 
Varşova, 31 .(A.A.) - Kurjer 

Varszvaski, Hitlerin söylemiş olduğu 
nutkun nikbinleri hayal inkisarına 
uğratmış olduğunu yazmaktadır. 

Gonicc diyor ki: Hitlerin Atman 
milletine hitaben yapmış olduğu da
vet yeni bir cidal için yeni gayretler 
şarfı maksadile milleti te~ci etmeği 
istihdaf eylem'ektedir. 

ÇEKOSLOVA.KYAD~ 
Prağ, 31 (A.A.) - Hitler tarafın· 

dan söylenen 'nut kun t-raktığı ilk in
tiba oldukça müsaittir. Bu nutukta 
kullanılan lisanın mutedil tonu te -
barüz ettirilmektedir. 

Çinde Harp 
Nankin, 31 ( A.A.) - Şimali şarki 

1 

ordusunun eski riiesası ve general 
Yanguşen kendi kuvvetlerinin gerı 
çekilmesini diğer bir takım yeni me
talibin isafına f!!Ütevakkıf tutmakta 
dırlar. Hükumet kuvvetleri vaziyetin 
rnuıitemel inkişaflarını dikkatle ta -
kip etmektedirler. 

nu Almanyanın bar1ş ve barış sever 
teşriki mesai arzusunu gösteren bir 
vesika olarak ~arşdaına'.ttadırlar, 
BELÇİKA DA 

Brüksel, 31 (A.A.) - Nation Bel. 
c:re gazetesi Hitlerin nutkuna daır di-
o 
yor ki: 

"A1manyamn harpten mes'ul oldu
ğuna dair Versay muah~sinleki 

ınadde altındaki imzasını Alnıanyı.ı • 
nın resmen geri aldığrnı beyan etmek 
le Hitler büyük bir zafer elde ede 
ceğini zannetmiş olabilir. Halbuki 
Belçikaya ve Holandaya veı meğe hn: 
zır olduğu teminatın hakiki ıkıymetı 
hakkında ancak bize bir ihtirda bu • 
ıun.nıuş oldu. Madem ki Almanyanın 
·mzası tek bir lafla silinebilfr, bu te-
ı . 
minat hiçbir ışe yaramaz.,, 

Le peuple Socialiste gazetesi de 

"yle yazıyor : 
şo "Bu nutuk Hitlerin bundan evvelki 
beynelmilel beyanatından daha boş -

tur ... 
ROM.ANYADA 
BüJrreş. 31 (A.A.) - Gazeteler, 
.. talea ilave etmeksizin, Hitlerin 

mutk nu iktibas etmektedir. Yalnız, 
nu u l D' . t okratlarm or:~anı o an ımınea a 
dem .. l d kt d' .. t _..,1a olup ı:;oy e eme e ır: 
nıus e= ' , -

~1:ıdrti Ve Franko 

ispanyada ıaf ranç oynıyanfar . . . . . . . . .. 
l lsveç karikatürü] 

ispanyada yağmur-
lar muharebeye 

engel oluyor 

1 

Radyoları Kurtannak Zamanı 

Gelmedi mi? 

Kom~unıızda bir tüten baca olsa 
da dumanı sizin eve gelse, yahut 
kom:;unun haz,n hazin bağıran bir 
ko~ ımu olsa da gece gündüz ı,i.zi izaç 
etse, \'e ~·ahut kom~:nınun ~-O('Uğu eli
ne bir değnek alıp bir bo:; gaz tene. 
kesine mutta...,ı \'un;a, dıı~ anamaz, 
komı;unımı ~ider, ~ikalet;nizi anla -
tıp bu rahatsızlı~ın İ7.alesi !;are~ini 

bulmıya !:.alışırsnuz • 
Halbuki: 
Bir radronuz var. A!{şamlan l'eya 

pazar giinleri ba ında otunııı ~·a bir 
dünya haberi, ~alıut güzel bir ınusi -
ki parça<;;ı dinlemi~ e ~lı~ı~·orsunnz. 

Lii.kin miimkiin dt>~il. Kom~uclaki di~
t;inin eMctrikli ç.arkı dönerken sizin 
rad~·O<la dehşetli bir de .. tere makine
si işletiyor. Bekliyonmrıuz. Taham -
nıül edihniye imkfın ~·ok. {Lanet ol
.sun) deyip rad~ onuzu kapatıyon;u • 
nuz. 

Yahut ~·andaki apartımamn dm· • 
madan işliyen asansörü aratla hır tur 
tan bir öksürük krizi gibi makine • 
nizde hırıltılar rapıyor. Ne m1ız'Jca 

dınJemiy~. ne söz anlanu~·a imkan lıı. 
rakıyor . 

\'e yuhut ka~ıdnki <lo!dorun rönt~ 
gen cihazı c:alı~ıyorken rad~·onuzda 

deh<;etli bir honılhı ~·apı~·or. Tabii 
cihazınızı kapı:yor \ 'C ze\ kinizden 
ınahnım kalı:rorsunuz. Gt>r<:i di!'jt;ilik, 

Londra, 31 (Radyo - TAN) -ı-- rönt~encili!i birn snn'attı r. Ben rad. 
İspanyada Maurit cer: esinde 1 BAŞl'lAKALEDEN l\IABAAT ı yo cllııJiyecı>J{im diye hu sayın doktor. 

l lan krjrı san'attan \'azg('(;'<·cek de~il 
Şiddetli ve sürekli yağmurlar E 

dirlf'r. Koım;unun asımsöıii ele, bizim 
harp harekatının durmasına se- sa s radyo parazit yaınna ... ın di~ e alt kat-
bep olmuştur. Bu sebeple dün ı K d ta bağlanıp ı,alımyaeak. Kahnı:rncak 
iki taraf arasında Madrit cephe- j an Un Um UZ a amma memlekete radyo ~okarken al. 
sinde şayanı d.kkat bir çarpış- dığnnız a~ır w·rgiler, ~onraclan da 
ma kaydedilmemiştir. Fakat asi- Deg~ işme ler lfadyo Şirketinin ahhı!;ı sr-nelik hare; 
lerin yeni takviyeler a: .. . klan buradaki rad~·o ıı.ahipler;niıı hi~ de -
haber veriliyor. ı Başı ı incide 1 ~11:--e smai parazitlerin iz'acatmdaıı 

Asilerin Sevil radyosile yaptıkları ı kc~·fi usuller e dayanan meınleketleı masun kalmalannı icap etmt-z mi! 
bir tebliğe güre , asi kuvvetler taar - oldu. En mühim bir nutuk, t•n ehem • 
nıza hnzır bir vaziyette bulunuyor ı Türkiyedcki inki9af ciddl!n mü\'a- miyefli hir toplantının teferriiatmı 
\'e emir bekliyorlar. w neli ve ölçülü bir yolda ccroyan et- clinlerlu~n miiclahnle eden bu <'l"sit pa. 

Andujar, 31 {A.A.) - On asi tay- miştir. F erdi hak ve hürriyetlerin tah ra7.itlerin aı1ık l:niine geçmek zıımanı 
yaresi ba sabah \'irgen de la Cabe .... ı did i, daima memlekete ve inkılaba gelmi-stir . 
manastırının tis ti.ine yiyecek \'e ilaç ait icaplarm ölçüsile öl<;ül mi.iş , inki- Hele ':'İıntli rad~·o mii?s~fl~<'Sİ hükü
ıatmrşhı.rdır. İs~·anın bidayctindenbe- şaf hareketi gittikçe müvazene!i bir nwte int;:.aı t>tı~ıİ':- 01duğ11na göre 
ri bu manastırda bulunan sivil muha ilerleme manzarasını almıştır. Dev - hiitiirı diin.' arla oldu.i:rıı gibi höyle e
fızlardan nnirekkep mühim bir grup .etçilik, şahsi teşebbüsün dolduranın lektrik <'İflazı knllnnım ~·erlerde, pa. 
milisler tarafmdan muhafaza edil • dığı sahaları. faaliyet meydanı diye razitlerin nı•J)·oru rahatsız etml"Sfne 
mcktedir. kabul etmis, sshsi te~ebbiis prensibi mani olmak iizere ;,•at l'dihni' nfal• 

Ussiilharekelerine dönerken tayya- ni himayesiz brra kmanus, fcrdı tn.snr all'tler l;;onma"ilTII ffif'f'huri lntmak \'e 
relerden iiçü kapaklanarak yere düş- ruf hakkı masun kalmıştır. 1 

hunun i<:in <iı> altı nr gibi hir miih -
mi.işt~ir. Caproni (İtalyan) markasmı Altı Ok let n-rf'rf'k ondan sonra hir ~ikayf't 
taşıyan bu tayyarelerden birinin !tal · · • · · • oluı-..:t , im• ı\ vnıpaıln olduğu ~ihi hn-
yan olan pilotu para!jiütü açarak ye- o su ... i <'ihı11larln naraz't yaıutn ileti B U"'Ün Türk millctinın esas ka-

d · nununda hazırlanan ba:;;lıca re inmiye muvaffak olmuşsa a mı - ~ ·akalavm cnalan<\ırmak Türlı:i~·ede. 
1• ı d'l · t. degı· ·şme, altı okla io;.:aret edilen ve 
ıs er tarafından eı:;ir e ı mış ır. 'T ki mewut nuh·o ılin •e~i<'ilerini elıfrl.-n 

Halk Fırkasının esas nizaınnanıesin-
MADRlDE YARDIM: .1 minnrttar hırakıH·rı~ı ~ihi mrmlf'kt>ti-

M k . uo· t mon de yer bulan altı \."üksek esaımı , mı -
e sıko, 31 (A.A.) - ıc a " 1 mi·ı<lı•ki raıho mf'r:tknnn arlına!4ınıı 

de Veracruz., gazetesinin yazdığımı li siyasetimizin değişmez ana hat a- • . • . 
rı. şeklinde reJ·imin ve milletin sar.ih· I da <'idch hır ıuml olııNt !dır. göre menşei Amerikan olan ve Teje -

ria tayyare mevdanında bulunan altı bır malı haline konulmasıdır. ~lıllı 8. FELEK 
· a yu"k hayattaki icap ve zaruretlerin inki-tayyare Mereantabrico vapurun 

lenmiştir. Diğer taraftan .Meksika şaf ettird iği neticeler. böylece esas 
'f k te İst · lJ.n teşkilı1t kanunu kinde '.·erini almıs mamulatından 40 bin tiı e · ı-' " 

yaya gönderilmek üzere Jalapada ha olacaktır. Cümhurivet prensibi gibi 
devletçilik, halkçılık, laikçilik. milli • zn· tutulmaktadır. 

ASİLER VE ııtTLER yetçilik ve inkıliıpçılık ta bir ı;ıahsi 
Avila, 31 (A.A.) _ Ha,·as bildiri- içtihat meselesi halinden çıkmış, 

yor: 
İspanyol fasistleri reiı:ıi Hedilla 30 

Kılnunu'sani b'a)Tamı dolayısil~ Hi~~e 
re bir telgraf göndererek garb~n ~uş 
manına karsı iki memleketi ılerıde 
birleştirecek. oJan istikbal hakkında 
Almanyaya ve nasyonal sosyaliı:tliğe 
hararetli temennilerde bulunmuştur. 

CüÇüK HARiCi 
HABERLER 

F ilistine gönderi lmiş o -
lan l ngiliz tahkik ko

misyonu Londraya dönmüş -
tür. 

• 
• talya • ispanya it hal!t 
1 ve ihracatı permi usu

lüne tabi tutulacaktır. 

Türk vatandaşının hilafına hareket 
eaemiyeceği milli vazifeler sırasına 

girmiştir. 

Müstahsil ve toprak 

K anunda hazırlanan diğer bir 
dcğisme, toprak kanununun 

icap ettirdiği salahiyetlere taallük et
mektedir. Hemen her memleket. is -
tihsali, mazinin biriktirdiği engeller
den kurtarmak ve müstahsili topra· 
ğına sahip ve tam şevk ve hevesle 
çahşmıya müheyya bir hale koymak 
gayesile bu yoldan yürümek ihtiya
cını duymuştur. Elindeki geniş top
rakları iı:ıletmiyen ve işlctemiyen 

mahdut büyük arazi sahipleri bu 
yüzden istimlak muamelesine maruz 
kalacaklardır. Fakat ziraatin eski 
zincirlerden kurtulması sayesinde 
memleket umumi hayatmda husule 
gelecek yeni tarzda deveran. zarar • 

Fransa ve 
Milletler Cemiyeti 

Paris. 21 (A.A ,) - Hariciye Nazı. 
rı .M. Delbos Şato Hu nutkunda ez -
cümle o~ le demiştır: 

''- Milletler Cemiyetine katıyen 
oağh kalarak, emniyet usulerini ilti 
zam ettik. Ye bunun takviyesini 
müdafaaya devam ediyoruz. Müşkü 
latı mucip bütiin ihtilafların Milletler 
Cemiyetinde hallini tavsiye ettik. 
Fransa ve Türkiye Cenevrede top 
]anan devlet adamlarının miizahare -
tiyle Milletler Cemiyetinin miiessir 
olduğunu i::;bat etmişlerdir. Fransa 
ile diğer sulhu :ıeven devletler ara 
sındaki bağları sıkılaRtırmak suretiy
le umumi sulhü ve ayni ?..amanda 
Fransanm emniyetini takviye etmiş 
olduğumuza kailiz. 

·- -- -~----

l~nnı da neticede tazmin edecek ve 
ellerinde kalan toprağın kıymetinı 
yi..ıkseltccektir. 

Ahmet Emin YALMAN 
-= 

YEN i 
Afgan başvekili 
londrada 

Cesko-Slovo gazetesi bu nutkun 
herhalde beynelmilel vaziyette bir 
vahamet d~ğurmıyacağını -yazmak -
tadır. 

"Filhrer'in nutku, her şeye ra~ -

krt'amızm kat'i surette sulha ' 
men ~ .. 

B elçika diplorııatlarıııdan 
Baron Borsgrav'ın kat

li do l ayısi le çıkan ihtilafı hal
letmek i.izere Belçika Harici
ye Nazırı Spaak, ispanyaya 
gitnılştir. 

CoCuk Ansiklopedisi 
Londra. 31 (A.A) - Afganüıtan 

h<l§Veklli Prens Serdar Mehmed Na· 
giın Han refakatinde Afgan milli 
bankası direktörii olduğu halde dün 
l.ontlra.ya gelmiştir. Prens, yarın 
llaıdviıı ve diğer nazırlarla öğle ye. 

nü kral ta-

A VUSTURYADA ~ 

Viyana 31 (A.A.) - Salilıiyettar 
mahfiller Hitlerin nutkundaki silkft 
net ve itidali memnuniyetle karşıla -
maktadırlar. 

Bununla beraber matbuat biraz en 
dişe etmektedir. 
MACAR1STANDA 

Budapeşte, 31 (A.A.) - İyi malı"ı -

turuımasma dogru atrlml§ mu · 
kaVUŞ 

h. bir adıtndır.,, 
un A 

AMER.1KAkD31 (A.A.) - Nevyork 
Nevyor , f 

zetesi Hitlerin nutkunu te • 
Ti.mes ga . 
ir ederek diyor .ki: 8 ....ı ..... umumi karakteri, da. 

''BU DUla\ıµ> • 
'b cevaplar bcklem.ış olan 

ha sarı h ld . k' 
d 

·e Parisi her a e m ısarı IA>n ra v 

• • 
•• ngilt ere kralının henışi-

resi, cuma gUnü Enzes· 
fe.lde hareket ederek Vind · 
sör Dükünü ziyaret edecek -
tir. 

1 

lıııı 

4 ncü cüz 
Kuponlar 

okuvunuz. 

Pu gün Çıktı 
hakkındaki tafsilatı ( 7) inci sav!adı 
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Oç ·tane 
beşibirlik 

ne olmuş? 

GÖRECE KSlN iZ! BEYE NECE KS 1 N lZ! ŞAŞI RACA KS I N IZ! 

c A N L 1 F i L M Şehrimize geldi. 
Son 15 sene içinde sinemacılığın yeğane KEŞFİ EN SON iCADI 

Yakında İ· P E K ve M E L E K Sinemalarında -' 

SUMER Sinemasında 
. . 

Pek yakında 

Abukat Dürdanenin 
başına gelenler 

hay ı merakh imiş 
Yaşlı kadın, yaşından ve cüssesinden hiç umulmıyan bir enerji 

ile bağırıyor, vücudü kıpır kıpır oynuyordu. Bir aralık sesini daha 
dikleştirdi ve kaşlarını da çatarak haykırdı: 

Kısa boylu, zayıf bir tazecik. Beş 
senedenberi elıkapıla.rmda hizmetçilik 

_R·a·,d·y·O (MARCEL PREVOST) un filme alınmış meşhur romanı 

SÖZDE KIZLA yapıyormuş. Son çalıştığı falan baya. Bugünkü program 
nm evinde başına bir iş gelmiş. Baya. İ'itanbul: Komedi Fransez'in en büyük artistleri olan 

- Bana apukat Dürdane demişler. Ben öyle dolmalara gele
mem. 

nm bayı bu kısa boylu, zayıf tazeciğf Öğle neşriyatı: - Saat lZ.30: Plakla 
kıskanacağı tutmua, Bay, saf bir er. Türk musikisi. 12.50: Havadis. 13.05: Muh-

._ telif plak neşriyatı. 14.00: Son. 

MARlE BELL • MADELElN RENAUD - MAUR1CE ESCANDE 
ve Ampir Tiyatrosunun balet heyeti ile Dr. KR.AUSS'in 30 dilber 

' ' dansözü. kek olduğu için bayanın içten pazar. Akşam ne:;riyatı: - Saat 18.30: Plakla 
lıklı hareketlerini anlayamamış. Ba. dans musikisi. 19.30: Çocuklara masal: Hadise basit.. Abukat Dürdanenin ı--·---·--------

yaşlı bir kocası var. Bir gün kahvede 
. İ. Galip Arcan. Z0.00: Rifat ve arkadaşları 

yanın maksadı açmc: Hizmetçiyi ev • tarafından Türk musikisi ve halk şarktlan 
... 

tesbihini unutmuş. Açıkgözün biri 
si bu tesbihi aldığı gibi soluğu Dür· 
danenin kapısı önünde almıs Biraz 

2 Ay 
27 gün 
hapısfe 
yatacak 

den atlatmak. Bunu için de şöyle bir 20.30: Bay Ömer Rıza tarafından arapça 

Çare düşünnııın: Ona hırsızlık isnat havadis. 20.45: Safiye ve arkadaşları tara
~ fmdan Türk musikisi ve halk şarktları. 

, 3 Şubat Çarşamba akşamından itibaren 

SAKARYA Sinemasında 
sonra da ·· 

ederek hem atlatır, hem de başına Saat ayarı. 21.15: Şehir Tiyatrosu dram 

PUsküllli bela getirtirim . kısmt tarafnı;lan bir temsil. 22.10: Ajans 
ve boru. haberleri ve ertesi günün pro

Işte, evden Uç tane beşibirarada gramı. 22.30: Plakla sololar, opera ve ope-
Fevkalade bir program 

- Çat .. Çat .. Kapı vurulmuş. 

İşin bundan sonrası hayli komik. 
:Açıkgöz delikanlı tesbihi abukat Dür 

çalmaık suçiyle mahkemeye verilen ret parçalan 23.oo: Son. 

• 1 .. ·KERMES EGLENCELERi 
daneye göstermiş ve şu sunturlu ya
lanı da ilave etmiş: 

- Efendi hazretleri bu tesbihi gön 
derdi. Evden eski kürkümü al, bana 
getir dedi. Veriniz de götüreyim. 

Açıkgözü gördünüz mü? .. Abukat 
Dürdanenin kalbine iyice girebilmek 
için mülga cafcaflı tabirleri de hiç 

Beyoğlunda Hamson apartı

manının bodrum katına girerek 
odun çalarken yakalanan sabı -
kalılardan Niyazinin dün cürmü 
meşhut mahkemesinde duruşma
sı yapıldı. 

ihmal etmemiş. Iddiaya göre Niyazi dün sabah ye. 

Ve filhakika. abukat Dürdane, ko- di sularında apartımanın açık olan 

casmm eski kürkünü delikanlıya ver büyük kapısından içeri girmiş ve 
miş, gfıya erkeğine göndermiş. Deli- koridordaki bodrum.ıun kapIBIDJ kıra ~ 

kanlı kürkü alınca, ver elini bitpaza- ra~c odun çalarken yakalanmıştL Ni
rı diyerek, yok pahasına satmış. yazi mahkemede iddialan reddedi. 

kısa boylu tazecik kendisini şöyle 
müdafaa etti: 

- Ben beşibirlik değil, beş metelik 
bile çalmadım. İftira. Kuru, kupkuru 
iftira. 

Mahkeme düsUndü, t~dt. Evrak 
dosyası tetkik edildi ve suç sabit ol • 
madığı i<~in kısa boylu. zayıf tazecik, 
beraet karnriyle kurtuldu. 

Kızılcahamam 
Köyleri 
İçin plan 

Günün p.-ogram özü 
S..ııtonik konserlPr: 

23 Varıova: Beethoven, Berlioz, Per
kovski, v. ı. 

13.10 Pli.klarla konser. 13.10 Varşova: 
AıkerI bando. 1t5.15 Varşova: Verdi'nin 
operalarından (Plak). 17 Kolonya: Hafif · 
ınusi.Jri. 17.10 Prag, Ostrava: Karışk kon
~er. 17.30 Varıova: Wiehler korosu. 18.15 
Bari: Karışık musiki konseri. 18.15 Blilc
rcıı Radyo orkestrası. 18.35 Prag: Askeri 

Kızılay tarafından çevrilen ve Kermeste yapılan Bebekler sergisi, Aile 
kızları tarafından klasik danslar, Taksim artistlerinin numaralarile 

bütün eğlenceleri gösteren film. 

2 • A L Ç A K L 1 K (Fransızca sözlü) 
Oyn.ıya.nlar: MİR.İAM HOPKİNS .HERLE OBERON...JOEL ıuc CREA 

Bir kız mektebinde entrika; 

Fiyatlarda zam 
Kötü bir dilin yaptığı tesirler ; 

yoktur. Yerlerinizi evvelden aldırınız. 
Telefon: 41341 ______ , 

b•nd~ J9 L4~rig: Eiknceli mu~~. 20 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Nis-Kot-Dazür: Kon!ler (Paristen nakil). 
20 Milano, Torino: Karışık konser. Z0.30 
Varşova: Küçük orkestra (Hafif musiki). 
21.40 MilSno: Şarklı enstrümantal konser. 
22 Ni11-Kot-Dariir: İtalyan ve Fransız mu-
sikisi. 22 Kolonya: Karnaval musikisi. 

Konyada Bir Ev Yandı ŞIK sinemada 

Suçlu sandalyesinde titrek bir du yor ve hakime şunları anlatıyordu: Kızrlcaham (TAN) Vir t 22.30 Varıiova: Koro tarafından tarktlar. 
l anı - aye 2Z.45 Bükres: Gece konseri nakli. 23.50 

Konya, - Mamuriye mahallesinde 
Min olup s i l i n d i r makinisti 
Hadimli Eminin kiracı olarak oturdu 
ğu ev yanmıştır. Birkaç gün 
sonra evleneceği için Eminin almış 
olduğu eşyadan pek azı kurtanlabil
nıiştir. 

JEAN KIEPURA'nın en güzel 

filmi ve bu senenin yeni 
filmlerinden 

nı.şla oturan açıkgöz delikanlı, kadı
nın hışmı ve cerbezesi karşısında 

"- Bay Hakim .. Bütün bunlar ya

landır. Ben dün sabah apartımanm 

ten ge en taminı Üzerine, kazamızda Budapeşte: Muhtelif milletlerin pliklarm
köy kalkınma. planı hazırlıklarma dan. 

BÜTÜN KADINLARI 
bülbül gibi itiraf ediyor:! önünden geçiyordum. Baktım, apartJ. 

man kapıcısı beni çağırıyor. Bana 

başlanmıştır. Programın tanzimi için Opel'alar. Operetler: 
Eskitehirde Kızılay Balosu 
Eskişehir (TAN) - Kızılay yıllık 

balosu 6 şubatta Halit Partisi .salon 
larında verilecektir. 

SEVERiM - Evet Bay hakim.. Param yok· 
tu. Kerahat vakti de gelmişti. İhti
yarın tesbihi imdadıma yetişti. Kür

kü satar satmaz soluğu Balıkpazann 

kaymakam Vasfi Kolçağın başka.. • Z2.30 Budapeşte: Opera orkestrasL 

lığı altında ayn ayrı şubelere ait ko- Oda mmdkhd: 

da nldım, rakı içtim. 
Abukat Dürdane bu itiraf karşısın 

ô.a fena halde hiddete gelmişti ve ha 
kimin ihtarına rağmen bir solukta 
bir hayli söyleneli: 

"- Sana on kuruş vereyim de şu 

çuvallara odun yükleyip yukarıya çı-

kar, dedi. Ve elime iki çuval verdi, 

ben de bodruma girdim ve çuvallara 

odun doldurmağa başladım. Daha 
henüz bir çuvalı tamamlamıştım he
men beni yakaladılar ve buraya ge

tirdiler. Doğrusu ne olduğunu anlıya. 
- Utanmaz herif .. Anası yaşında 

ki kadını kandırmaktan sıkılmamış. ma.dım. . ., 
O kürkü ben naftalinler içinde saklı Bundan sonra şahit olarak apart -
yordum. Nihayet uçurdum elimden. 

Hakim bu sefer daha kuvvetli bir 
ihtar yaptı: 

- Susunuz canım .. Sormadan söy 
temek olmaz mahkemede. 
Kadın sustu, hayır susar gibi oldu. 

Dudakları arasından hala söyleniyor 
du. 

Mahkeme şahitlerin çağırılmasma 
karar v.ererek muhakemeyi talike -
dince kadın tekrar coştu: 

- Hakim oğlum .. Bu herifi ser -
best bırakırsan kimbilir daha kaç ki
şinin canını yakacak. Hapise atma
lı bunu. Orada çürüsün de aklı ba.~ı
na gelsin. 

man kapıcısı dinlenmiştir. Kapıcı şun 
lan söylemiştir: 

"-Dün sabah mangal yakmak i
çin apartıma.n kapısına çıkm~tım. 

Birde baktım ki, akşam iyice kilitle
diğim kömürlük kapısının kilidi a -
çık. Hemen bir elime çıra alarak içe
ri girdim. Baktım bir adam elinde bir 
çuval içine odun dolduruyor. Hemen 
kapıyı üstüne kilitledim. Ve karako

la haber verdim. Gelip yakaladılar.,, 
Arkasından hadisede bulunan po

lis memuru dinlenmiş ve suç te3bit 
edilerek Niyazi iki ay, 27 gün ha.pise 
mahküm edilmiş ve derhal tevkif e· 
dilmiştir. 

Ve ağaç maşrapayı doldurdu. Tw,rrdı. Sonra ağ. 
zmı suya daldırıp kana kana içti. Sonra tekrar dol
durdu ve bana uzattı: 

- Bununla içiniz, Seyfi Bey, dedi. Pınar ba~ında 
su bardakla içilmez. 
Canım sıkıldı. 

misyonlar teşkil edilmiştir. Merkez 
kazası ihtiyaçlarile ve beş kilometro· 
ya. kadar olan mesa!e dahilindeki 
köylerin yekdiğerine olan irtibat de
receleri ve idare şekilleri hakkında 

tetkikat icrasına merkez muhasebei 
hususiye memuru Mehmet Dayıcan 

gelmiştir ve işin bu kısmı bitirilmek 
üzeredir. 

Kazaya bağlı dört nahiyede köy 
birliklerinin kurulması tetkikatma 
nahiye müdürleri memur edilmiştir. 

Komisyonlann vazifelerini teshil 
için icap eden malumatı toplamak ~e 
bu hususta komisyonlan tenvir et • 
mek noktasından kaza jandarma ku
mandanı yüzbaşı Zühtü Güvenin de· 
ğerli yardımları görülmektedir, 

Bütün bu malumatın ikmalinden 
sonra tanzim olunacak cetveller kaza 
merkezinde birleştirilecek ve merkez 
komisyonunca bir daha tetkik edil -
dikten sonra parafe edilecektir. 

Zonguldakta Direk Ormanlan 
Zonguldak - Ziraat Vekaleti, kö

mür havzasının direk ihtiyacını te. 
m.in edecek ormanla.mı tefriki için 
buraya iki heyet gönderecktir. 

Zl.25 Bükreş: Oda musiki kuarteti. 22.25 
Prag: Piyano kuarteti (Dvorak). 
Resitaller: 

18.15 Varşova: Piyano - Viyolonsel 
(Soliıt konseri). 19.15 Budapeşte: Şarkılar 
(lrcne Zoltan). 21.15 Varısova: Piyano ile 
mazurka danslan. Zl.35 Budapeşte: Macar 
halk şarkıları. 22.10 Bükreş: Şarkı, keman, 
vivnlon .... ı. ı11.so Milano: Sulu re.si.tali. 

• f: ,... musikisi : 

18: Budapeşte. 23.15: Roma. Z3.30: Llp.. 
zig ve bütün Alınan merkezleri. Z4: Var
şova. 24.15: Milano. 

MUbalAğalı sözler ve rakamlar 
hoş görUlebitlr, ancak 

Mukayese terazisini elden 
bırakmamalıdır 

KREM PERTEV 
için buna lüzum yoktur. O şöh

retine daima sadık kalmış ve 
iyi bir kremden beklenen fe
vaide daima müsbet cevap 
vermiştir. 

Şehrimizde verilen ilk kostilmlü 
baloyu teşkil edecek olan bu balonun 
iyi olması için tertip heyetince hazır 
hklar yapılmaktadır. 

Baloda kostüm müsabakaları da 
icra edilecektir. 

Bergamada Yeni Hapisane 
Bergama, (TAN) - Gayri sıhhi 

olan hapisane yerine yenisinin inşa
sına başlanılmıştır. 43 bin liraya mal 
olacak olan yeni bina, nümune hapi 
sanelerden birini teşkil edecektir. 

ŞEH 1 R TIY A TR OSU Operet Kısmı 

~lı
/11111///llllll ~· Bu akşam 

1 
20,30 da 

l' ıll llll AŞK MEKTEBi 
"' Yazan: Yusuf Ziya 

U/1111111 Beste: M. Sabahatti:ı 
YENi NEŞRlY AT 

YENİ ADAM - 161 inci sayısı 
çıktı Tavsiye ederiz. 

• 
Tavlusun köyü - Kayseri Halke. 

vi azasmdan Kazım Ozdoğan, Kayse .. 

ri Halkevinin tertip ettiği köy gezi • 
leri tetkik notlarını neşre karar ver .. 
miş, Tavlusun köyüne ait tetkikleri· 
ni kitap halinde çıkarmıştır . . 

_ ................. . 
Zührevi ve cild hastalıkları 

•• 
or. Hayri Ome 
:::>ğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
karşısırıda No. 313 Telefon :4358f 

bille bir satte yutulan bu 94 kilometrelik yer ~in 
kağnJlarm ve kağnı ile yola çıkanlarrn kaç gün ve 
kaç gece gittiklerini kim hesap edebilir. 

Fakat 1919 yılında İstanbulu Ankaraya bağlıyan 
bu yolun müntehası zafere, !zmire ve istiklale çık· 
mıştır. 

Fakat uzattığı kaba, hantal ağaç ma.şrabayı al. 
dım ve ben de, onun içtiği gibi ağzımı suya sokarak 
içtim. 

Eseri haztrltyan: 
[llAK1KI İNKILAP 

10 -
R0~1ANI] 

Mahmud Atilla AYKUT 
Bu çam ormanmdan geçen yolcular TürkUn bil -

yük zaferinde tılsımı keşfeden çilekeş insanlardır. 

Uzun ağaç yalağın alt tarafında sulanmıya gelen 
öküzler koca kafalarını yalağa sokup hortum gibi 
su çekiyorlar. Burada insanların sınıf farkı olmadığı 
gibi hatta mahluklar arasında da pek ayrı gayn 
yok. Ve herkes mes'ut 

Kafile reisinin sesi duyuldu: 
- Koşum başına! 
Dağılan kervan ağır ağır toplandI. 
Kağnıcı kadınlar öküzlerini koşmıya başladılar. 
İnceli, kalınlı sesleri biribirine karıştı: 
- Oha, oha! 
İniş başladı. 
Yolun bozukluğuna rağmen bu iki tekerlekli ga

rip arabalar şimdi bir yaylı sü?-ati ile aşağıya doğru 
süzlilmiye başladılar. 

O melUl, o mustarip kağnı gıcırtısı yamaçlarda 
nkisler bırnka bıraka iniyoruz. 

Anadolu yolu .• 
Kurtuluş yolu. 

* * ;ı. 

Koyu yeşil çam ormanları arasmdan na.mUtenahL 
liklere doğru açılan zafer ve istiklil yolu. 

Yüz arabalık kafilemizin önüne çıkan ilk kaımba 
Küreinühas oldu, daha kasabaya. varmadan toprağın 
rengi değişti. Ham maden buralarda toprağın üs. 
tlinde duruyor. Bakır, bakır, hep bakır. 

Afrika.nın cenup çöllerinde, Amerikanın iç or-

manlarmda maden a.nyan ve nehirlerin dibinde, 
toprakların altında yıllarca uğraşıp duran insanlar 
Tilrkiyede madenin topra!- Ustünde beklJdiğini bil
mezler. "Kap,. ta mam~reler, beldeler meydana getL 
ren derin maden havzaları buranın insanlarına se.. 
falet getirmiş. Daha kasabaya. girerken bizi irili 
uf aklı bir çok dilenci karşıladL 

Bu elim manzara üzerine aramızda uzun uzadıya 
dertleştik. "Küreinühas,, da ancak yarım saat ka· 
lan kafile hareket etti. 

Şimdi Ana.dolunun cennet kö§elerinden birine 
doğru ıridivoruz. 

- Ecvit. 
Ecvit, istikl8.l mücadelesi için fstanbuldan An • 

karaya gidenlerin hatırlarından silinmiyecek bir ye • 
şil yuvardır. 

Ecvit ve İsmail Ağanın meşhur iki kapılı kırk oda-
lı hanı. Gür çam ormanı içinde, lsviçre sanator 
yumlarına taş çıkartan bir yeşillik içinde ... Han de ~ 
miye dilim varmryor. Gönül istiyor ki burada gU. 
zel bir otel olsun .• Ne yazık ki hakikati sôylem1ye 
mecburum. Bir han, yemeğinden ba,ka. iyi ta.rafı ol· 
m.rvan bir han. 

Da.ha yolda arabacılardan methini işittiğimiz ts. 
mail Ağanın kırk odalı hanı İnebolu Ankara yolcu· 
lannm en rahat konak yeri. İsmail Ağanın mahir 
aşçısı mükemmel tavuk kızartması VP. tavuk suvu . 

ile tavuk çorbası yapıyor. Gönül ister ki bu ınUkem. 
mel yemekleri yiyen yolcular yıkanacak bir yer ve 
yatacak temiz bir yatak ta bulsunlar. 

* * :/o 
Göı; alabildiğine devam eden çam ormanı içinde 

şerit gibi uzanan şoseye daldılt. 
Feriha Hanıma dedim ki: 
- Yo~ çok g~zel, yürümek istemez misiniz? 
Genç kız cevap vermeden kağnıdan atladı. 
Binbaşıya sordum: 
- Ya siz. 
O ağabeyimle uzun bir askerlik bahsine ginnişti. 

Büyükhanım küçük el sepetini basının altına Yastık 
yapmış, gözleri kapalı. 

Fikri Bey ağabeyime sordu: . 
- Ne dersin Sait Bey. Yürüyeltm mi? 
Ağabeyim de uyuşmuş bacaklarını sıvazhyarak 

kağnıdan atladI. 
Şimdi aratalann yanında ikişer ikişer Yürüyoruz. 
Geçtiğimiz yerler o kadar güzel kl, konu,ma.dan 

seyrediyoruz. Havada keskin. bir n:çme kokusu var. 
Kağnıların iniltisi dağlarm musıki!ri glbt.. Art.ık 

biı de bu sese o kadar alıştık ki bir yerde ntola ve .. 
rince bir şeyimiz eksilmiş gibl •~myoruz. 

İnebolu ile Kastamonu arasmdaki 94 kilometrelik 
dağlık yolu a,mıyanlar kağnmm insanı ne hale ge
tireceifuıi tahmin edemezler. Asfalt yollarda otomo • 

I:> 

Bu yaban na.nesi ve reçine kokulu yeşil yurdun ge
çitlerinde akan insan selleri dalga dalga Anka.rada 
toplandı. Tarihleri yıkıp yapan başbuğun etrafını sar 
dı ve onun işareti ile a:sd hedefe doğru bir çığ gibi 

önüne çıkanı eze eze yürUdl\. 

• 
••• YUz kağnı arabasmm gıcırtısı ile meydana ge-

len garip. gıerklayıcı ham musikiye o kadar alıştık 
ki mola yerlerinde arabalar durunca hamamdan çık

mış insanlar gibi ş~ınyoruz. 
Arasıra yol {!zerinde bizden başka küçük kağnı 

kafilelerine rastlıyoruz. Yüzleri güneşten kavrulmuş 
köy kadınları küçük arabalarına doldurdukları erzak 
ve cephaneyi taşıyorlar. 

Bu kadınlar arasmda pek ihtiyarları olduğu gibi 
çocuk denecek kadar gençleri de var. Hele üç dört 
aylık yavrusunu kuşakla beline sarıp dağlan tepeleri 
yaya olarak ~anlar erkekleri utandrraca k bir cer be .. 
ze ile bf rkaı: arabayı: birden idare edenler pek çok. 

Ne yolun taşı, çukuru, ne dağlann inişi, yokuşu 

onlan mütee8sir etmiyor. 
Taşa., çakıla vurmaktan çatlamış çrplak ayakları 

kilomet.relerce yolu geride bırakırken, yoruldukla.nm 
bile anlamadan türkiller sövlevio vürUyorlu. 

< Aı;kası var) 
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~--.AN 
Gündelik gazete 

BAŞMUHARRI RI 
Ahmet Emin YALMAN 

1"kiAN'm hedefi: Haberde, fi· 
.. rde, her şeyde temiz, dü· 

rust, samimi olmak, kariin 
gazetesi olmrya çalışmaktır. 

~Meseleleri 1 

ESER 
Okurlannuz Hatay meselesinin 

halline ait hemen bütün vesika.lan o. 
kunıuşlardır. Sandler raporu, Sancak 
l'ilı'klUğü haklannm konınmasma, 
ile büyill< bir dikkat ve Uttimam sar
f olunduğunu gö t-ermekteclir. Alman 
netice, banş yolu ile alma.bilecek o. 
1atun azamisi olarak tela.k.kl olunabi· 
lir. • 

Niksar Çocuk Esirgeme 
Kurumunda 

Niksar, (TAN) - Çocuk Esirge • 
ine Kurumu kongresi toplanmif, yeni 
idare heyeti seçilmiştir. Eski heyeti 
idarenin programlı mesaisi takdir e· 
dilmiş ve intihab sonunda yalnız bir 
aza değişmek suretile evvelki idare 
heyeti yerinde kalmıştır. Kurumun 
Sekiz yüz liralık bütçesi bu sene bin 
beş yüz liraya çrkanlmıştır. 

Erzincanda Kar 
Erzincan. 30 (A.A.) - Geceli gün. 

dUzlil üç gündenberi yağan kar bu 
tıabah kesilmiştir. Bütün yollar tama 
lllen &kapalıdır. Üç gün evvel Erzincan 
dan Kemalıa hareket eden bir ~rzak 
ancak bugün saat 8 de yerine vara • 
bilmiştir. Şehir etrafmdaki kByler ile 
lllQnakiılatta güçlük çekilmektedir. 

Duvemoiı öldü 
Paris, 30 CA.A.) - Maruf edip, 

ll'enri Duvenıois vefat etmiştir. 

Eski Bir Nazırın Siyasi Hatıraları 
Yakın Tarih!en 

ParCjalar 

Mahmut Şevket 
Pa~a 

Lôtfi Fikri 

M ahmut Şevket Paşa 
merhum, kendisine 

yapılan istizaha cevap olarak 
şu izahatı verdi : 

müddet deva medip durdu. 
Nihayet, divanı harp, hadisenin 

aldığı bu çok garip şekil karşısın
da Lütfi Fikri Beyden' izahat al
mak maksadile kendisinin divanı 
harbe gönderilmesini istedi. Bun un 
için gönderilen memur, Lutfi Fik
ri Beyin divanı harbe müracaatini 
kendisine söylemekle iktifa etti 

lhzar ve tevkifine ait hiçbir mu
e.mele ve bu yolda hiçbir teşebbüs 
vaki olmamıştı. Hatta Lfıtfi Fikri 
Bey bizzat meclis huzurundaki 
uzun iiade ve şikayeti arasında iti
raf etti ki memur tarafından diva
nı harbe gitmesi ancak şifaen 
tebliğ edilmiş ve tebliğin şekli ri
ca derecesini bile geçmemıştir. 

Herhangi bir maksatla nasıl te 
vil edilirse edilsin hadisenin aslı 
bundan ibarettir. 

Basiretçi Ali Efendi vr 
Prens Bismark 

Ş ahı karşı!~:\ n~ı ~ıe;1·l'f arasında 
bulwıdug11 ıçın Ba..,irdçi AH 

Efendiye üı;tincti rütbcdl"ıı biı· "~iri 
Hurı:-it,, ni~rn verilıni ... ti. Bıı g-u.\ r~·tli 
gazeteci 1877 (l~H3) l:Us~a muhare
besi sıra...'iında da .;azct.esine ha \'ad is 
\·ermek için Süle~ ınan Paş:ı ordusuna 

ı 
~itnıi~ti. 

. O feJ~k~tli muhnrchenin delısetli 
1 ~ahnelerını anlatır ,.e Sülennan Pa • 
şanın gösterdiği nıetanrt \'l' gayret • 

1 t .. n bahsederdi. lstnnbula clöııiisiin • 
de Abdülh. mit tarafından <'.t'llıedil
miş. hu .ur:ı çrkmıstı. Abdii'hamif, ı\
li Efendiden rnuharclw~·e t afısilfıt is. 
teıni~ti. 

Fakat Ali F.fendi~·f" lıiz-Lat hitap <'İ· 

1 

memiı;;, o rakit baskatip bulunan S:ı:t 
Paşa \'asıtasiyle konu~mustu. Ah • 
dülha.mit Sait Paşa~·a -.e>yler, Sait Pa. 

j ~a ela Ali Efendİ)'f' dönrrt>k Hamidin 
1 &uaHerini tnkrarlardı. r.u miiliikat • 

l t~n ~n~a Basiret,·i Ali l~fend'ye ii • 
':uncu nıtbeden bir LHecidi n1şanı l'e. 

ı rilmio;;tı. 
1 • 

Rusya Çan r.i\'adraya gel<liği m • 
man, kendisini selumlanıak üzere 

I "İz~ed?in." nıp.uru !le bir he~·ct ~ön. 
derilmı~tı. Basıretçı Ali f~fendi bu 
heyete de girmiş, Çar tarafından 
kendisine üçüncii rütbeden bir "Sent 
lstanislas,, nişanr ver"lmi,.ti. Fakat 
A'i Efendi, o devrin hiikiimdarlan ,.~ 
ile~·Jet ricali ara ·ındn en biiyiik fiti • 
fatı Pren!' Bismar.ktan görmüştü. 

"Lutfi Fikri Beyin "Tanzi
mat,, namr altmda çıkarmağa 
başladığı gazete, idarei örf.ye 
kararı:T'amesine muhalif yazı
lan sebebile Örfi Divanı Harp 
kararile tatil edilmiş idi. Bu 
tatile rağmen kendisi hemen 
ertesi gün ayni gazetesini 
"Maşrik,. ismile yeniden ÇI· 

karmağa başladı, bunda da 
eski gazetesinin tatilini mucip 
olan eski tarz yazdarma de
vam etti. Örfi Divanı Harp 
bunun da neşrini men ve tatil 
edince Lütfi Fikri Bey bu 
defa ilk tatiJ edilen "Tanzi- H Mise, kanunu esasiyi hu. 

.kümden düşürecek ve hü. 
kUmetin şeklini değiştirecek cür • 
etklr bir sıfat diye tasvir edilmiş
tir. Halbuki olup biten şey, idarei 
örfiye kararnamesine ve divanıharp 
hükmüne karşı kanunsuz ve zayıf 
olan bir meb'usun, izahat almak 
maksadile davet edilmesinden iba. 
rettir. 

Meırufiyef Sadrazamı ve Harbiye Nazm Mahmut Şevket Pa~a Fransa • Prusya muhare~inde 
bizim gnzete<'ilerin bir ktsmr Fran ~ 
sızlann. bir kısmı da Pnı~\'nhlann 

tnrafmr hıtrııuşlar, ona gört> fikir rtt
rütiiyorlardı. Basiret g:l7'Rtec.i · de 
PrusyaJılan ilfü:am P.tmekte, harbi 
Pnısvnlılann kn.·1,nnn<'a~mı rn7.1Tlnk • 
ta icli. \'akia az zaman qon~ Alman
lar Parisp girdiler ,.e PrP.ns Bismnrk 
\'ersawla Almanya impa.rntorlu~nu 
ilan etti. 

mat,, unvanlı gazetesini tek .. 
rar çıkardı ve ilk nüshasında 
"Dersaadet Merkez Kuman
danlığı Canibi Behiyesinc,, 
başlığı altında uzun bir yazı 
neşretti. 

V erdiği kararlara karşı fiilen 
ve mütemadiyen Vt..lu bu· 

lan bu muhalefet karşısında divanı 
harpçe, gazete sahibi Lfttfi Fikri 
Beyle gazetenin mes'ul mUdftrU a. 
leyhlerlnde kanuni takibat icrası
na. karar verildi.. Bu husus için 
Meclisi Meb'usana müracaat edil· 
nıek tizere sadaret ma 1c:B 1Nr a bir 
de tezkere ymiı. J...ocak, T_,fttfi 
Fikri Bey, bu son tatil ka :-arn,a ve 
gazetesinin hükumetçe toplattırıl
mış olmasına ehemmiyet vermiye
rek ertesi günü "Merih" namı al· 
tında tekrar gazetesini tab'a, ayni 
yazılan da. yazmrya devam etti. 
Fakat bu gazetesi de derhal ka • 
patrlrh T ,fıtfi Fikri B,.v hu sefer 
de Matbuat ismi altmd& gene 
g~etesini bir gün sn._.nı. .• e ,.re oaş 
lıyor. Fa.ka.t bunun da arkumdi.n 
bennutat tatil kararı veriliyor. 

Bu suretle Ll\tti Fikrt Beyle di· 
vanı harp arasında. gazete çıkarma 
ve kapama mücadelesi hayret ve 
heyecanı mucip olacak şekilde bir 

Kanunu esast, meb'uslann tev. 
kif ve muhakemeleri için istisnai 
hükümler koymuştur; fakat davet 
kanuna mugayir olamaz. 

Davete icabet edip etmemek te 
davet olunanın elindedir. Nitekim 

ve hatta müzakerenin günlerce de
vamında şahsı için fayda arıyor
du. 

Bu maksatla o günü kürsüde ge 
ne neler söylemedi... 

O ivanı harpçe kendisinin ih
zar ve tevkifine veya bu 

yolda bir teşebbüsün vukuuna ve 
bu maksatla memurlar gönderil • 
mesine dair hiçbir muameleden sa 
rih olarak bahis ve şikayet edemi
yordu. Yalnız memur ile arasında 
gP.Cf'n nıUkalemeyi kendi keyif ve 
takdirifte göre dallandıra dallandı -
ra anlatırken, memurun şifahi da
vet tebliğlerinden nasılsa fazla bir 
vehim ve endişeye kapıldığı ve bir 
arabaya binip telaşla meclise gel
diği ağzından dökülüyordu. 

Beyanatı arasında, bermutat ge
ne Mahmut Şevket Paşanın şah
sına ve icraatına karşı haysiyet kı· 
ran söz söylemekten çekinmedi. 
Kendi anlayışına dayanarak idarei 
örfiye ve divanı harp kararları a
leyhinde de uzun tenkitler yaptı. 

Ve en sonra içini saklamıyarak 

açığa döktü. Aşağıya bir kısmını 
yazd1ğım sözler, o günkü muhale
fetin başıboş ahp gittiği vadinin 
fecaati hakkında bugünkü nesle 
ibret verecek bir levha teşkil eder. 

tşte Lutfi Fikri Beyin .son söz
leri: 

"Sözüme hitam verirken bir şey 
daha söyliyeceğim: Mahmut Şev
ket Paşa, elbette dikkat buyurdu • 
nuz. şimdiki muhalif gazeteleriQ 
neşriyatı. 31 mart vak'asından ev
vel intişar eden gazetelerin halini 
ve. Serbesti gazetec;i derece::ıini bul
du, dedi." Bunu diğer birçok zevat
tan da işittim. 

Efendiler, insaf eder ve derim ki 
bu söz kısmen doğrudur. 

Fakat biz, hükümetin gayrika • 
nuni hareketlerine karşı sükut ye 
rine, evet, itiraf ediyorum ki, or
talığı karıştırıyoruz, hatta Serbes· 
ti gazetesinden de ilerı gidiyoruz. 

Meşrutiyet kaidelerinin tahkimi 
lazımsa gürülti.ilerimizi, feryatları-
mızı, mazur görmeli. 

Su, bulahnıadan durulmaz ve böy 
le şeyler gi..irültüsi.lz olmaz.'' 

Ali Efenılinin Pru~~·nh!nr lehlndeld 
O('Şriyatı, PrP.nc;; Risrı•arkm mf'mnn • 
ni~·etini mncip olmuştu. AIJ Efencll 
anlatırdı ki: 

Harbin bitınf'1'İIH1Pn hir mtfddtt 

oKuvucu MEKT,ÜP(ARf 

~onra, mathnasrnn yPni .,j,.f,.m hfr ms 

kine a lmn k i<:ln Un rlinf' gihnfstt. 

Ri"ınark Ali Efendinin Bnlinc ı!f"I • 
diğlni hnhcr alın<'a l.:Pmlisini rağırt • 
mış, Utifa tta bnlıııııııu"'tu. Ali Efen • 
ıU hi~!Jir ecnebi dil bilmezdi. t fan • 

buldıın ~anma bir Emıf>ni tercUman 
alıp götiirınii~tii. Tercümanirle IJe

rab<>r Prensin vaııınn gir·nc>e, ala • 

hırka ~erden tenmnn11 f'fmi5ti . Ar • 

kasında önU llil•li -.ı~ ah sf't re, nltın • 

da siyah pantaloıı, ha~mda lwyu nl 

hir fes \'ardı, ki, o zamanlar me ... hur 

(i'ransız muharriri Alt'ksanclr Diiınn, 

bizim o kı) afrtimizi tept'si kırnuzı 

hnlnıuınu ile kapalı si~ ah sarnp şise. 
sine benzdir. 

• KapaJıçBJ1ıda S. A. rurnuziyle 
mektup gönderen okuyucumuza: 

.. _ Altın kaplamalara dair bizden 
"- Mektubuzunu okuduk. Temas 

ettiğiniz mesele üzerine sizin gibi sa-

.' ·;.·· ~. . . . ı . 

Para 
l!hiyettar bir şahsiyetin verdiği ma. 
Ilı.mat elbette tercih edihr. J<:sasen 
tezkerenizde adı geçen zat hakkında 
hiçbir iddia mevcut değildir. lltifat '· 
lanmza müteşekkiriz ... 

AU Efendinin hal 'e kıyafeti \'6 

·eNlen temennası Prensin hoşuna 

~tıniş, Almanlara göstenıı;;ı taraf· 
larlı!itan dola.rı t psf'kl\iir etnıi~; \ "9 

Ali Efcntliııin Ahuıın~ ndun -;atın al • 

ınak istediği son sıst<'m matbaa ma. 

kinf'lerinin lıedt>llni Ol' kt>ndlsi \'ere-

• ' rek onlnrı 'riirl. ~az( tecisine h~dl~ e 

Balaban t>tml~ti. Ali Efendi, Prf'ns Bism:ırkın 
ou );ikst>k nPzal.:ı>tini d:ılnuı sö;1 ler, 
\.'C bu te\ ec·<·lihle Ö\iiııUrdii. 

SADi 
"- Bir takım muşambalanıt baZJ 

eller tarafından İngiliz muşambası 

diye fazla fiyatla satrldrklarr hak . ==============:=:ıı 
Yeni Bif Kanun Projesi 

kında.ki şikayetinizi tetkik etillt • Ankara, 31 (TAN) - İl\tısat Ve -
Bu hususta. alclığımız netice şu • kaleti 818 nunıaralı kanunun ikıncl 

dur : 

Uzun gam$ele şeklindeki muşam . 

baların maliyet fiyatlan dört ve beş 

lira arasındadır. Bunlar nihay--t bi . 

rer, ikişer lira ticaretle satılmakta • 
dır. 

Bir de deri ceketler vardır ki, bun. 

lan Yenicami ve civarındaki bazı 

tavcılar, on, on beş liraya slirtiyor • 

lar. Bilhassa deri ceketler satı.ı alır • 
ken dikkatli bulunmak lazımdır.,, 

• 
tıtanbul Sara.~hanebaşmda. N~fer 

sokak 23 ııumara.da Nafiz lzmirli oğ
luna: 
"- ATAK& ve sevginize teşekkiiT e.. 

deriz. Gönderdiğiniz şiiri şimdilik 

dercedemiyoruz. Ancak. ilk frrsatta 
faydalanacağız.,, • 

maddesindeki ecnebi miitehassrslar 
celbine dair olan hUkmU madencilik· 
ten gayrı sanayi şubelcrıne de teş • 
mil etmek üzere yeni biı kanun pro 
jesi hazırlamıştrr. 

Bartın da Elektrik 

Bartın, - Elektrik tesisatım ya • 
pan müteahhidin ileri süıdüğü maze
retler makul görülerek muka\•ele 
müddeti iki ay uzatılmıştır. 

Bu karara nazaran Bartın en geç 
Mayısın 11 inde elektriğe kavuşacak 
tır. 

Kac;ak Mahkt1mlar 
Sofya, 31 (TAN) _ Bulgar zabrte

sı, son zamanlarda muhtelif hıJpt!': • 
hanelerden kaçan ı:ı mahktımu ara • 
maktadır 



1AN 

1-1 İ KAYE Spor KliiDleri YA1AN: 

B. 1 t• ·ı ki .? MAııY ?bL ır es ırı ece er mı. ,EVl~~E.N: 
Spor kurumu başkanı 

bize yeni malfimat verdi 
İki gün evvel Ankaradan aldığımız bir haber, spor klüpleri

nin birl~tirilmesi hakkında bir karar verilmek üzere olduğunu 
bildiriyordu. Spor teşkilatile doğrudan doğruya alakası olan bu 
meseleyi tathkik için Türk Spor Kurumu Başkanı Beyazıt Say. 
lavı Halit Bayrakla görüştük. 
Başkan bi?.e bu hususta. henüz kat•i 

bir karar mevcut olıruidığıru söyledi. 
Diğer taraftan dün Ankara muhabi
rimizin biz.e verdiği mütemmim ma. 
lllmata göre klüplerin birleştirilmesi 
resmi spor makamları tarafından he
nüz tatbik mevkiine konulacak bir 
karar şeklini almamı§ olmakla bera.. 
ber bilhassa. genç sporcular arasında 
beklenilen bir şeydir. Adetleri gün • 
den güne artan, fakat yaşatacak 

membalan olmamak yüzünden inki • 
şat imkanlanru bulamıyan küçük 
klüpleri birleştirme prensibi tatbik 
mevkiine konulunca, daha geniş öl • 
~ilde ve sistemli çalışma imkAnlannı 
bulabileceklerine kanidirleh- Resmi 
makamlara bu yolda birçok mü.raca. 
atlerde bulunulmuştur. Bundan bir 

Halit Boyralc. 

Spor 
,Kurumu 
Reisi 

istifa Şayiası 
Hakkında Kat'i 
Malumat Yok 

Türk Spor Kurumu Birinci 
Reisi General (Ali llilanet) in 
istifa ettiği haıkkında bir şa~'ia 
dolaı tığı Ankaradan alman biı 
habenle bildirilmektedir . 

Ankara.da Spor Kunıınu ma. 
hafilinde .);aptığımız tahkikat · 
ta General (Ali Hikmet) 'in 
istifası hakkında bir mahiınaf 
olmadığı neticesine ,·anlık. 

Olimpi~·atlardan döndükten 
sonra rahatsızlanmış olan Ge
neral (Ali Hikmet), istirahat 
etmek Ü7.cre Bahkesirde bulun 
maktadır. Kendisini hnhıp ·~<i 
rUşmek mümkün olamadı~ -
dan haberin, a'ill alakadardaıı 
tahkikine lmkfın bulamadık. ay kadar evvel Parti idare heyetinde 

yapılan bir toplantıda spor teşekkül· 
!erimize verilecek vecih mevzuu bah. ,
&edilirken bu meseleye de temas edil 
miş ve Başkan Halit Bayrak hem oo, g 3 7 
hem de son zamanlarda dedikodulu 
bir mevzu halini alan para meselesi 

balkan kupası 
yapllacak 

üzerinde izahat vermiştir. 
O zaman idare he,etl aaJarm bu 

husustaki miltalealannı hazırlama

larını ve ondan sonra bu meselenin 
C''5aslı surette görüşülmesini karar 
altına almıştır. Klüplerin birleştiril. 
mesi hakkındaki müracaatıerin de 
yakında Parti idare heyetinde müna
kaşa mevzuu olacağı ve son kat'i ka. 
rarm o zaman verileceği tahmin edil· 
mektedir. 
Şu halde intişar eden haber Anka. 

rada bazı ufak klüplerin birleştlril -
melerini istemelerinden galet gibi 
görünüyorsa da Spor Kurumu Der. 
gisinin son nüshasında çıkan (Spor
da ilk islahata klüplerden başlamalı· 
dır) baş1ıklı başmakalenin sonlarına 

doğru "bizde şimdiye kadar üzerinde 
islenmesine lüzum görülmiyen bu 
klüp meselesinin artık halli sırası 

gelmiş ve geçmiştir. Bugünkü vazi
yet ve şeraite nazaran işin büyük ve 
gUç olduğunu biliyoruz.11 diye yazılı 
olduğuna göre herhalde bugünlerde 
klUpleri doğrudan doğruya alika
dar edecek bazı kararların alınacağı 
anlaşılmaktadır. Ancak bu kararla
nn klüpleri birleştirmekten ziyade 
belki ilk teşkilat nizamnamesinde ol. 
duğu gibi federe olmak şartlarını a
fırla.ştırmak ve bazı semt hudut· 
lan çizmek şeklinde olması daha 
muhtemeldir. 

Ati nada 
1937 Balkan kupası futbol maçlarının Türkiyedc yapılacağı 

hakkında ötedenberi bir rivayet dolaştığı hatta bu maçların An
karada yeni stadda mı, yoksa istanbulda mı yapılması daha mu
vafık olacağı düşünüldüğü hakkında haberler intişar ettiği kari
lerimizin malOmudur. 

Bu haber bizim matbuatta intişarı. 
ettikten biraz sonra 937 Balkan ku-
pası maçlarını tertip etmeyi üzerine 
almış olan Yunanistan matbuatında 

bu haber hayret uyandırmıştı. Hal -
buki Türk futbol federasyonunun 
937 maçlarını Türkiyede yapmak 

için bir teşebbüste bulunduğu da her 
iki memleket gazetelerinde okundu
ğuna göre bunda da bir nebze haki

kat bulunduğu anlaşılıyordu. 
Son gelen Yunan gazeteleri bizim 

gazetelerde bu yolda çıkan neşriyatı 
ele alarak alakadar Yunan mahafi
linden işi tahkik ettiklerini fakat bu 
mahafilin 93i maçlarının Yunanistan 
da yapılacağım teyit ettiklerini yazı. 
yorlardı. 

Bütün bu mütenakis haberler üze
rine bulanmış olan vaziyeti tenvir i
çin Ankaradaki spor kurumu merke

zinde işi tahkik ettik. Aldığımız ma
lfıma ttan filvaki 937 de Balkan maç 
lannın tertibi hakkı kendilerine ve-

Gençlerbirliği rilmiş olan Yunanlıların bu maçları 

Uşakta 

Atatürk 
Büsfü 

Ankara Şampiyonu tertipten bizim lehimize sarfınazar 
Ankara, 31 (TAN muhabirinden) - edip etmiyeceklen hakkında yapilan 

. - hususi istimzııca Yunanı ı f k Ankara mmtakası şampıyonlugu, An ı ar muva ı 

lcara.gilcU klilbünün MuhafızgUcüne cevap vermediklerinden futbol fede
ltiraz etmesi üzerine taayyün etme • rasyonuna da bittabi 937 Balkan ku. 

pası maçlarının Atinada vaoılması 
kat'ileşmiştir. 

mit bir vaziyetteydi. Futbol federas. 
yonu, son bir kararla Ankara Genç. 

Jerbirliğinin şampiyonluğunu tasdik 
etmıştir • 

Futbol Federasyonu 
Reisi istifa Etti 

Ankara, 31 (TAN muhabiri~ • 
de.n) - Futbol Federasyonu reisi Ka 
mil istifa. etmiştir. Yerine Ankara 
mmtaka.sı futbol ajanı Danyal, onun 
yerine de Be§ikta.şh Nuri ajan tay!ıı 
edilecektir. 

Turan İdman Yurdu Kongresi 

t şak, (TAN) - Şehrimiz.in spor 

klüplerindcn Turan İdman yurdu 

yıllık kongresıni evvelİlli gece khip bı. 

nasında bUtün azasının iştirakiyle 

yapmıştu. Yurdun dokuz senelik ma

zisinden ve bu meyanda Türk sporu. 
na yaptığı yardımlardan bahsed!ldık

ten sonra e8Hi idare heyetinin verdiği 
raporlar okunmuş ve ittifakla kabul 

edildikten sonra yeni idare heyeti in. 

Maçlar Neticesinde 
Gençlerbirliği 

Kazandı 
Uşak, (TAN) - Halkevi spor ko • 

mitesinin tertip ettiği Atatürk bUs. 

tünün turnuvası için Uşakta bulunan 
üç klUp arasında yapılan maçlar ne • 
tices.indc birinci takımlar arası!lda 
CençlerbirJiği, ikinci taknutar arasın 
da da Turan ldmanyurdu birinciliği 
almışlardır . 

Büstler Halkevi salommda bUytik 
bir sporcu kalabalığı önUnde Halke • 
vi başkanı Yusuf Aysal tarafından 
kazanan klüp kaptanlarına merasim.. 
te verilmiştir . 

Mmtaka reislıği için namzet bulu • 
aur bulunmaz Ankara mmtakası rt"tsi 
f;ıyanın mt"rkez umumi azalığına gc.. 
tlnleceı..rı oyl nmckWır • 

tihabı yapılmıştır . tafa ve Mehmet, hesap mUrakıpliğine 
Yurdun yem ıdare heyetıne Yusuf Şahin. Zıhni, umumi kaptanlığa Hak. 

T h~ın. Nıın. tb. ahım Te\'f k. Mu.ı.· kı ittifakla S<"çilmı lerdir 

iBRAHİM HOYİ 

• Kaç gUndür, korku ile. deh • 
şetle bekledikleri mek+;up 

nihayet o sabah geldi. Postacı her 
kapıyı çalışında Mis Elizabet ko
şar, mektuplan alır, Mis Emelinin 
oturduğu odaya girmeden küçük, 
loş koridorda bunları muayene e
derdi Sonra, hafif ve kansız has
tanın yanına girer, bugün de has
taneden mektup yok derdi. Mia 
Emelin de, sağlık olsun, elbette ge
lir, diye cevap verirdi. O sabah, 
postacı ile hoşbeşten ve mektupla
n alırken de teşekkür ederim de
dikten sonra. gene 1021 koridorda, 
yarı açık kapının aydınlığında, 

bir mektupla, posta kartını tetkik 
eden Mis Eliza bet, evvela karta 
göz gezdirdi. Bir arkadaşı, gele -
cek perşembe günti ziyarette bu • 
lunup bulunamıyacağım soruyor -
du. Arkasındaki ·kocaman h(lStane 
adresile, Mis Emeline gönderilen 
mektup ise, işte kaç gU11denberi
dir bekledikleri mektuptu. 

Mis Elizabet. birkaç öakika hiç
bir harekette bulunmaksızın ayak 
ta dikildi, kaldı. Sonra Mis Eme 
linin beklediğini hatırfıyarak otur
ma odasında seğirtti. 

Neş'eli neş'eli gülümsiyerek, no 
no~um, dedi. Nihayet geldi.. 

Emelinin elinden düşen kaşık, 

tabakta vmladı. 
Mis Elizabet. açayım mı, diye 

sordu; ve Emelinin başını sallama 
Si il~, kcntı.ı U101ill llılltua.tulli. 'u L9 

tığı zarftan matbu bir kağıt çıktı. 
Ve Mis Emeline: "Pazartesi saba 
hı, knhul edilmek Uzere saat tam 
11 de hastanede bulunması lüzu • 
mu1 'bildiriliyordu. 

M is Elizabet . . bunları yüksek 
sesle okudukan sonra, vak· 

timiz de pek dar ama. ne yapalım? 
Allahtan da bugün cumartesi mek 
tep yok. Kahvaltıdan sonra, müdü 
re gider. pazartesi günü için izin 
alırım .. dedi. 

Alelade günlerde, mektepten 
muvakkat bir zaman için ayrılan 
Mis Emelin, Elizabct olmadığı va
kitler. masayı toplar, kap kacağı 
yıkardı. Fakat bugün, şöminenin 
yanında oturarak hem gürül gü -
rUl yt\nan ateşi seyretti, hem de, 
ortalığı toplıyan arkada.<jile görüş
tü. 

l ğlcden sonra da şöyle bir ya
tağa uzanmayı kabul edince, Mis 
Elizabet perdeleri indirdi. tülü çek 
ti. Böylelikle odayı sun'i bir karan 
lığa boğdu. Kendi odasına çekile
rek, Emilinin eşyalarını toplamı 

ya başladı. Sandığından gizlice çı 
kardığı bir mavi kurdeladan, gene; 
kızın üç pazen geceliğine fiyonga
lar yaptı. Sonra, bavulun bir kö • 
şesine de güzel koksun diye lavan· 
ta çiçeklerinden birkaç kese yer • 
leştirdi. Eşyaların en üstüne de 
~övl" hir kağıt kovdu: . . . 

"Tannm seni konısun. Dk ziya· 
ı·ct gı.rnunae gelip Bt'ni göreceğim. 
Uzülme VP. iyi olmaktan başka bir 
şey düşünme!.." 

Pazartesi sabahı t:ı·Ken~en 
kalktılar. Hastaneye vaK -

tinde yetişmek için, 8,15 trenine 
~tiştiler. . 

Kalabalık, oraya mahsus garıp 
kokular ve adeta elle tutulabile • 
cek gibi görünen faaliyet insanı 
şnı,ırtıyor. ürkütUyordu. Bir hem
şirenin gösterdiği tahta bir sıraya 
yanyana oturdular. Daha ya.nm 
saat geçmeden, tahta sıra ka.ba. -
etlerini acıtm1ya başladı. Bir saat 
sonra da, Mis Elizabet yanında 
hnsız bir çocuk "bulunan. verem 
yiizlU bir kadınla konuşmıYa ko
yuldu. 1ki saattir burad~ .olduk
lnrı halde. kimse kendilerını ara -
n:aynıra, fena halde sinirlenen E .. 

ır.elin, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu ki 
muayeneden çağınldığını duydu. 

Mis Emelini muayene ettiler. Bo 
ğazma baktılar. Nabzını yokladı -
lar. Sonra da kitabet odasına yol
ladılar. Orada, kendisi.ne bazı k&.
ğıtlar verdiler. Yatacağı koğuşun 
numarasını ve orayı nasıl bulaca-
ğını söylediler. Mis Elizabet te, 
kendisine adeta yapışmış olan 
hasta kızı, kalabalıktan çıkarıp, 

birçok merdivenlerden çıkardı. Ve 
arkadaşının kolalı önlüğünün için
de bir kat daha dikleşmiş olan bır 
hrmşirenin refakatinde koğuşa gi· 
riş.ini seyretti. 

S aat ikiye çeyrek vardı. Yil
reğinde bir eziklik c! uyan 

Mis Elizabet acıkmUJ olduğunu ha
tırladı. Allahtan ki, trende bir 
bardak çay içm~ti. Ellerini bırı
bu ine kenetliyerek iki sıra yatax
ıHr ~ baktı. Hastalardan bazrıarı 

okı.yor. bir ikisi, yavaş sesle konu
sııyor, bir kısmı da uyuyormuş '!İ
bi gbrünüyorlardı. Yataklard.ın !.). 

çi. boştu. Neden sonra bunlarJ , 
Llı ı .. lrolw, ~flw o ... """JJ .ı .a:-..a:.ı. -.tı.: ... -

mt•ş bir halde gördli. 
- Mis Elizabet mi ?.. diye hay 

kırı>• aK. ve izin almayı filan t'"''ld.
milP unutarak, koğuştan ?çeriye 
dob . ı koştu. Yatağın yanıba.şında
ki komodinin Ustünde çorba kase
si ile r1:•;"l tabağı vardı. 

Em~'in, bırakma beni diye t5J7. • 

Janc.l· . . bi :rabet kandırıcı bir St'!sl1::: 
- GzUlme kuzucuğum. l:vı ol.ı

cJ ksın. lstirahate ihtiyacın vardı, 
7&tı.;n .. ~ t:meğini de vermişler ha .. 
Bak nchndar çabuk iyi olacaıtsın .. 
diy·· ~ö_.'!eııdi. 

Ertesi gUn. iki doktor yanların
da yirmi kadar asistanları olduğu 
halde geldiler. Ciğerlerini, kalbini 
dinledill!r Vücudunu muayene r.t • 
tiler. Genç asistanlardan bir ikisı, 
not aldı. Nihayet, doktorlardan oı
ri, Mis Matison, Yakında se 
ni taburcu ederiz, inşallah .. DediK
ten &nnra, bitişik hastaya ger:til'.'r. 

Bahar geçti, yaz gE:ldi ,.e iki ,·e
falı arkadaş artık, pazarlan iple 
çekerek, biribitlerile buluşuyor 
hasretlerini söndürüvorlarc.lı. Mıs 
Elızabet kazancının ·bir kısmını 
tren kumpanyalarına. yatırmıya baş 
ladı. Kendi yiyeceğinden keserek, 
Emeline her haftn yemişten, çi
çekten bir hediye götürüyor, bu su 
retle arkadaşının gönlünü alıyor • 
du. llk önceleri, tren ziya.ret vak· 
tinden bir buçuk saat evvel geldi
ği için, Elizabet hastane civarında 
-hır lokantada karnını doyuruyor • 
du. Sonralan da, bunun kesesine 
fazla geldiğini görü.nce birkaç sand 
viç alarak hastane vaktine ka 
cb:- oyı.landı. Daha sonraları. bun
dan da caydı ve beraberinde ge -
tirdiği kitaba göz gezdirerek vakit 
ge1,,1df. 

Mit- Elizabct, her hafta hastane 
Ucrctini ödemekle beraber, gene de 
ı,ur&dan buradan kısarak bir par
çr. dUnl·alık arttınyordu. Zira, baş 
hemşire, Emilinin taburcu edil
dikten sonra muhakkak surette 
bir müddet deniz banyosu alması 
icap ettiğini söylemişti 

M hı Elizabet, o gün hasta.ne
den çıkarken. bemfi!iN'! ken 

di,.:nc-. Emelinin kafi derecede kuv. 
-,~: aldığından bahisle, doktorla • 
ıın cumartesiye ameliyat yapmıya 
'karar ver<1iklerini söyledi ve "Si-

zin de bulunmanıza hacet yok, e
ğ\!r fevkalade bir şey olacak olur
sa, o zaman evinizin civarmdald 
karakola telefon ederiz .. " deyince, 
sanki omuzlarından ağır bır yt.ıK 

krul.mış gibi, rahat bir kalple evi· 
ne dCindü. Ameliyat günü, mektebi 
yoktu. Mis Elizabet te odasında o
tum1 uş, elişile meşguldü. Lakin ak 
lı fikri hep Mis Emelinde idi. Git· 
gide içinde bir şeyler kabarıyor, 

kendisinı hafakanlar boğuyor gibi 
oluyordu. O kadar ki daha öğle 
olmadan yerinde dura.mıyacak bir 
hale gelmiş bulunuyordu. Nihayet 
dayanamadı. Karakola koşarak, 

kendisine bir telefon gelip gelme
diğini sordu. Hayır, gelmemişti. 

Döndü ve zorla birkaç lokma yiye
bildi. Tekrar elişi yapmak istedi. 
Lakin heyecanı arttıkça arttı ve 
adeta Emelinin kendisini çağırdı • 
ğını duyar gibi oldu. ve "gidip onu 
görmeliyim." diye mınldandı. 

Istasiyonda, gişeden bir gidip • 
gelme bileti aldı. Elbetteki geriye 
dönecekti. Eğer Emelinin cidde.11 
kendisine ihtiyacı olduğunu anlar • 
__ ı.ıu,un goC('lY' Ul ıı.utL b '\;s'aa. s .. ı "-

tesi gün de erkenden mektebine d5-
nebilirdi. Yegane arzusu, varlığı
nı kaplıyan manasız endişeden sıy 
nlmaktı. Hele. Emelin l\U beklen • 
miven ziyaretten nekadar sevine • 
cckti ? .• 

H astaneye yetişir yetişmez, bu 
ani ziyaretten hiç te ,a.şır

mışa benzemiyen, hatta beklemek 
te olduğunu tavırlarile anlat.al 
hem§ire, Mis Elizabeti doğr1;1 hasta 
nın yatağı ba~mıa götürdü. Yata
ğın etrafına perd~ler çekmişlerdL 
Emelin başı, yastıkta sırtüstü ya • 

tıyordu. Gözleri kapalı, yüzü kül 
gibi olmuştu. Boğazında parlıyan 

madeni bir şey görü.lüyor ve etrafa 
hışıldıyan bir ses yayılıyordu. Mis 
Elizabct ne hareket etti, ne de ko
nuşabildi. 

~:J.emşıre, ani bir bayılmadan ve 
kan boğmasıncJ , bahsetti. Bazı 

fenni teferruat:t girişti ve karakola 
telefon ettiğini ve Mis Elizabetin 
bu kadar çabuk geldiğinden ziya
desile memnun olduğunu söyle
di. Mii I~iızabçt, arkadaşının bo

ğa7r da.. hışlıya hışlıya çıkan se .. 
ten 'ıaş!ta hır şey duymadı. Ko • 
n.odiP;n üstüne oturdu ve ölü ar
kact::u;nıır t:oğumuş elini tuttu ··e 
ı.ını.. aradasnada derin bir hu.şula 
yuzii'1e doğru götürdü. 

Oda r.ar.ırdı . Yatağın üzerinde 
bir ışık yandı. Doktorlar, hasta • 
baktcılr ı;lrtr ~ıkıyor. Bazııar 
kendi:.;ine bir ~· yler söylüyorlardı. 
O ise hiçbir ı1t>y duymuyor ~m 
'ol. 
l\.ı. 

Saat on blrder sorıra Emeıtnla 
yatağının etrafına bır parav.m~ 

koydular. Odanın ~Jt>ktriğini :t 'il• 
dur·duler ·ve Mis F~ı7abeti odada.ı 
dışnnya tilkard•lnı. Rµc:Ucük b•r 
odada yapayalnız • t ıwan Mis E l• 

zabete bir hastat.t kıcı c:ayla ri~ 
kUvıt getirdi. Ara1.aı- r. bir mUdd11t 
gı>Ctikten BOnra, tıaşka bir henıın· 
re göründü ve matemli kıza yerin 
den kalkmaın t~m ,.1trdım ederııeen, 
'·Sokağ.ı '.Joy e 'tlr.ımazsmız ... \"ü .. 
zünüzil silecek bir !JE'.) 1niz yok n·u? 
d~ ti. 1 
Mi~ r;ı·za beıt • t~.~· Un tslak . ,ı • 

duğıınu fı."."kt f.mt>mittf Çants>••ut 
actı ve bir "1endil ""ndı. Çan·ıı.
nın içinde bir n "dJt bileti" vq rtiı.. 
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ICUM4MDAMLA RIM 
~ H"*R < -

~ATIR Al2-A~~I~· -
General Gallp 

Anlatıyor YAZAN: " 
SALAHADDiN CONGöR 

Hicazda isyan 
hareketleri 

arhk baş1amışh 
E maret, paranın behemehal aldinlmasmda us

rar ediyordu. Ben de, nihayet Mekke kuman· 
~ teslimini rica etmiye mecbur oldum. Kuman
claııa. da; parayı teslim almaıunı emrettim. 

Mekke kumandam, parayı alırken, bunun Türk al
tnu olmayıp, lngiliz lirası olduğunu görmÜ§. Bana 
telefonla haber verdi. ı 

Şerife, bu paranın neden İngiliz lirası olduğunu 
IOrdum. Şerif Abdullah, telefonda ka.rfıma çıktı: 

- Piyuada, dedi, İngiliz altım biraz dtiftilğü için 
klr olsun diye, ()amanlı altmile tebdil ettik! .. 

Sözleri, biraz mtıstehziyane idi. Fakat ben, gene 
anlamamazlığa geldim. 

Bu tarihten kıaa bir zaman evvel, Şerif Htlseyinle 
l.ramır.da geçen bir muhavereyi de kaydetmek iste
rim. Hiç unutmam; bir cuma günü idi. Şerif H~ 
)inle Ha.remiterifte cuma namazını ]UlmJştik. Emt. 
l1n medreaeainde, karfılıklı oturuyorduk. Şerif, elle. 
liııi havaya kaldırarak dua eder gibi bir vaziyet aı. 
dıktan IODr8 bana §Ulllan söylemitti: 

- Galip Pqa! Diyorlar ki, ben Hicazda bir isyan 
haıırlıyorm\lfU!D. itte ıu Beytimuazz&m. Allah hu. 
llUrundi. p.hidim olsun ki ben billfet makamına kar. 
• aada.Jcat ve itaatimi bozmadım, gene de bozmıya. 

eafmı. Sise kartı olan bağıınpnı 
da ula elden bıra.kmıyacağmı ! 

Ben, bu yalancı yemine inınmıt 

görünerek, kendisine lıartıı büyük 
ltimadmm olduğundan bahff!deı' • 
ken, içimden de: . 

Her lr.or111ndo lr.obıomon 
Türlr. erlerinin mulr.oddes lr.o
nı bulunan Arobisfondon' 

bir göıünüı 

bildiriliyordu. 

C iddede dahi muharebenin 
başladığına ıilphe yoktu. 

Taifte, sokaklar, çartılar tenhalaş
mış, endişeli bir sükunet ortalığı 

- Bu adam, isyan taraf taraf 
başJam11ken wJL bu Y.~ini ede

,.. ~ ' d.iye ilUaünüycınJ.wu. 

varında sili.lılı urban kuvvetleri k11· •lıtrııştı. 

Ş imdi trekrar emaretln Mekke 
~anda.uma lngiliz altım 

"ermek isteyigine geçiyorum. Bun· 
da göyle bir makat olmalıydı: O 
Cllnlerde ortada bir eayia doJ.aeı.. 
)'ordu. 

' Emaretle villyet eöme el bir· 

toplanmaktadır. Ingiliz donanma- Şerif Abdullah 29 Mayıs günü, 

:}T v~-~~ "°1;~;if" ~ · ~:ft~i~~e~tfü,~uı:ı~~1;fr1j~' 
müfıw.el rinin tecavüze '""""-cek· · Umuın1 vaziyetin icaplarnu dü-

e . e'" ~ tt1ndttm. Maksatııız ve vatan için 
leri eaytdir. Emlrm Ciddedeki me. tamamile menfaatsiz bir harp kar 
munı Şerif Muhsin, .Lngilizlerin bir tmmda bulunacaktık. Burada mil. 
ihraç hareketine karlı, mUlelWı ll ve askeri eeref ve haysiyetimizi 
Araplan sahilleri müdafaa için muhafaza.dan başka ehemmiyetle 
ça.ğınmit.ır!" tellkki ve himaye edibcek ne blr 

k&l'll topralmuz, ne de maddi bir 
Bu telrrafı aldifmt ..Un, zaten iliıtğhnbı vardı. Bu sebeple, va-

Mekke "' Ta1ft.e halkın hayecaıu tan çocuklarmuı ölümden mümkUn 
IOll deNCe)'t bulmuetu. olabildifi mertebede korunmumı 

ana prensip olarak ele aldım. 

Kuponlarınızı 
Değiştiriniz 

Yeni Çocuk Ansiklopedisine 
ait kuponlan 7,5 kurut ile bera
ber aşağıdaki adreslere veriniz 
ve Ansiklopedinizi almız. 

IST ANBUL CiHETi: 
Sirkecide: BlidavezıdiPr aıMMi 

70 No. tütiincU Ziya. 
Beyuıt: Tramvay durak yeriaM 

köıeb&fmcla tütfhıcü Hayri. 
DlntdeW: Sh>eınaJar mumda 

tütüncü Mahmut. 
Köprü: Kadıköy illkeı.in+ ,.._ 

teciKemaL 
Fatih: Tramvay durak ;yerbıde p.. 

zeteci Mehmet. 
Saraçbınebqmda: l'ırm klJ'lmllı

/raA Aobinesi omlamtdoa 6idop '°"flJllYOl'I« 1 - laımn HfMHd 
hey Siileymm 2 - Hariciye Y •ıiri Naci Asil bey 

J - Maliye Y .;,; Coler IHty 
da gazeteci Mehmet. 

ga==~~enicaml arka... Türk - Irak ebedi 
Çembel'lftatt&: Cami karlJ8Dlda 

No. 110 tütlincll Arif. , d ti V • • 
Kli~ Mastafapaşaclaı Tlltibıcll os ugu ıçın 
~~ . 

yeS? durÜ Bağdatta yapılan neşriyat 
Eyllpte: Tlltlincil ve pkerd Ha • B .. da H B da • · ed ( ag t, ( ususi) - ura ıntifar' en Elbilid) gazıetesin-
sa~~: TiltUncll Ali Ke • de, Aıitakya ve İskenderun meselesi dolayısile, bazı garezkir ve 
· fesatçı ka,., ..... ı..Jarwn Türkiycnin Musul hak tında ist:Jakir mel nm. . r~ ••• .., 
eaıatta: Kunıkahveei ReceP· r besled pne dair kasten işla ettikleri haberleri mevzuu bahse-
neflerdUda: TUttbıcll Tevftk. Şarkı Karip m -mlekcti rinde dostluk hareketleri ve miiaı 
AkAnY= Postahane yanında ttl • n . c::iler n gare k.'ir entrikabın,, b·: l:.u b .. başmakale çıktı. 

~, .,cu Kemal . .. da ----• i . d 
.j.. yazı , son ~.ıc:Aer çı c g rı-

Topbpida: Ttlttbıctl Sadık- ~· 1 .. ue..tl anlaşmamazlı lamı di .. 
şebrelDlnlnde: TUtibıctl lamail. . " rluk hU'til mm aman IZi ihti • 
suıtaaaJımet: Divanyolu No. 2 til- ;.u malarııım büyü m d i . 

tüncü Arif . y · m:ıh olın k t hlikele iı e ma 
Kankiy: Köpbqmda Bahtiyar nı .... ı.a·~ ·ğı v~"' c nde is u 

gişesi Niko. ıı i sanlı • l es· in '{'el h.a., 
Top~: Boğazkeae:ıde No. 1 ti1 • dete ve kurtul· a d< ~ru pervasız 

tüncü Bağdaaar. .d mlarla il rlcmesıni bazı k s anç 
Kumkapu lat.uyon clva.rmda tll. müstamerecilerin C"e' em ive ı bir na-

tUncü Canik. ~ rla gö dtl ·u ka:,d dildı ten son • 
Sirkeci: latuyon içinde ttıttıncll ra d niliyor ki: 

Yu1JUf. "Avrupa. mazıd şarkın g fletin· 
Samatya: Tramvay eaddeehıde tt1- den pek çok istif a<le et ti. Bugün 

tUncU Armanak • kU rkın uya:uklıi;mı g'i, en A \ ru • 
Balmköy: tstuyon civarmda ttı- .. t . a· 1 ti .. . panın mcs amerccı ıp om:- arı ~oz 

tüncü. 8~.le~anhtas onda tütUncU kesilerek sabırsızhJ,la bulanık s da 
Yeşilkoy4e, Y · balık avlamak ka' iliııd ·n onun sa: 

Fa~ma.. hkoı. lıı:~ eıttm.. d tini ihlal etmek ve katil zehirle • 
U ;;:.~· rini saçarak buzu larmı bozma'· ·,.in 

c Heybellada: Tllttltıctl Sille~ t!'88t toDamakl Wftat. fil.kat d.aftle 
~T1' JY<>rlar. 

KADIKÖY CİHETi: 
Rıhtım eaddeıll: Raufbey apartı • 

manı altında gazete deposu 

OSKODAR CİHETi: 

Çünkü u ana:-ı ve 'kurtulan ŞRr'~m atifade eder k Ud memlekethı ara
vııhdeti i pa.r<ıalamıva hiçbir nkit sını bozmak lstemiflerae de vul • 

uvaff k alamı acaklardır. yeti kavrıyan h r iki taraftan da 
Antakya ve lskenderun ml'selesi ltakaretl kar ''anmıtlardır. 

.: 'ıa"tane ed"rek bu mi "ta ı r ı Tür';ive.,· ''layetsiz tetekldlre 
~}:ır, mülevves elle i ll ve ki li ·an el~ uette aarihllk prea 

parmıikıarmı uzatarak ihW etmek libine dayau.... asil bir jestle bu lf. 
için var kuvvetlerlle çabfmakta. renç yalanı tekzip etmesi mbzfr pro 

Tünelde: Terzlyan. Tarklerin MuauJda ve oradaki pet • pagandacılarm kaW zehirlerini uo-

Ç&J'llboya.: Tllttbıcll Cevat 
iskelede: Gazeteci S&tm. 

BEYOCLU CiHETi: 

Kuımpaıacla: UIUJl)'Olda t.Uttınctı rol membalannda gözleri olduiunu mak istedikleri yollarm öntlne kuY. 
Mükrim. llSylemektedir. vetll eetler çekmiftlr.,, 

lifi ederek lngiliz miluhereüni 
kabul etmifler. HUkQmetl, Ingiliz
lerte münferit aulh aktetmeei için 
icba.r ~ermig. Ingilizler de 
bu faa.U:yete mukabil ıimdiden, pa
raca 1,&l'dmıa bqlamıılar. Hicu 
halkım muza]&k&G- kurtarmak 
lçiıı böyle bir tedbir almak zarure
ti hbıl olmue! •• 

B u vak'adan birkaç gUn ev· 
veldi. Şerif Abdullah evi

me gelmioti. Çok ıinirli ve telielı 
idi. Fahri Pqanm eerif ailelini 
idam etmek Uzere emir aldığım 
mrar ile söylüyordu. Ben bu ma
da, bir it için k&pmm önünde bu· 
luıwı :vaverimi yllkaek Hile çaiır
dım. 

ı ••••••••••~ Madtacla: Tramvay dÜJÜ yertn4e Onlar bu açık ve l8rlh yalandan C. Y. 

Bu pytalan teyit için, vill)'9tin 
ecnebi paruı arfetmiye baelama· 
-. ı tı • e 1 bir veeile olacakt1. 
Bu pa.t&Dm kat'iyyen aarfedilme • 
llleeinl, derhal Kekke kumandam· 
na tembih ettiın. Ancak, bu arada 
b.mamlJe anJ•m!ftık: Ingiliz ha· 
Bineeile emaret kuaaı arasında bir 
l.ltm oluk huaule gelmiatl. 

T aifte bul,unan Arap ileri ge
kmleri, bugllnler içinde, bi· 

ter lldter civar köyleN çekilmiye 
baılaınıılarch. 

MttftWer de bu ara.da, Talfi ter
lrediyorl&rdI. Tam bu sırada idi 
ki, "Emin" imzalı 25 veya 26 nı.-
111 t&rihli bir mektup aldım. 

Hatmmda kaldJl.ma ,are, için
de aynen tu cUmleler v&rdz: 

"Hanefi mtlftil.llle köye sfdiyo
l'Wn. V.eda için bizzat gelemedim. 
4Uah yardmıcmm oı.un duumda
)'mı !" 

imza abibi, eM;i ll&remflerif Ki 
4Ur11 IJmln Efendi idi. B1I at, ı.. 
t.nballu olmakla beraber, Hicuda 
Jerletm!I w ter1fln en hU bend6o 
Jert muma pçmiftl. Damarlar • 
l'!lıda bir damla 'l'Urk tam ~ 
elmalı idi ki, bana bu. kadarcık bir 
lana ile Jlalin nJwneönl ~tmak 
lltentttL 

Cidcle •mıumdanmm 27 mayıl 
tarihinde oekt1ll bir t:elpafta da 
llni1ar- bildlrlllyordu: 

"MeJdredm Cldde,. pıa bir 
etlk mtlfNsenltm urbtln tJuoafm 

tan tecavUs edilımltir. Cidde el • 

Şerif Abdullalf, birdenbire tırk
til ve btlytqt bir dehfete kapıla.....ıt 
dip.rı fırıabıak istedi Belli ki, 
yaveri çağmfmu, kendisini yaka • 
latmıya matuf bir ip.ret l&JUDllb. 

Derhal temiftat vererek korku • 
sunu yatıştırdım: 

- Milaterih olunuz, dedim, ha
reketleriniz, vakıf. sizin nereye · .. 
tifinlzl açıktan &ÇJ""" gtilteriyor. 
takat, IJzin w.atmızcte.n. bir teca
vtll y&pıbU.dıkça, flill bir hareke
te leçnıifeQeilm! 

E mant, ıon ıtınıerde :1ayaıım 
m•'ullyetlni bizim tbıeri • 

mlll8 atabilmek t• epeyce entri
kalar çeviriyordu. 27 Mayıs 332 
ıtıntıntın bir aktam IJ8&tinde Mek
ke ile Taif ve Ci&le arumd&ld 
telgraf ve telefon hatıumm keıall
dltt haberi pldi. 
20 11&)'11 3S2 de, Keae kum&n· 

danma blntqı Deme Beyderı hu· 
imi neccapl& plen 28 Kayıs tarih· 
U bir raporda, lılekkenia Oervel 
'N Ciyad kıtlalarlle ltilk6met ko
natma ve kaleye ab&h bedmı.rtn 
tu,rruz ettikleri, kalenin tim.diden 
(em bir vaziyete ~. taemaz 
eden bedevilerin mlktan nthmin e
clllfllllediği, O&J'Pıtm&ıarm t1ç u.at 
bdu devam ettiff, emaretten .... 
lecek memurlara intlu.r edildiği 

HASAN 
Kuvvet Şurubu 
Zaafı umumf, kansızlık ve k• 

mlk hastalıklarına 9ifat teılrl• 
rl çoktur. 

çocuklar, pnçler, pnc; kız • 
tar ve ihtiyarlar her y.,u llti • 
mal edebilirler. 

1936 • 1937 bq mahıulü 

Norveç Mori
na Bahkyağı 
Hallı Morlnl bafıjının cl .. r • 

ıerlnden 91karılmıtftr. l91Mti ko· 
lay ve nefistir. Mideyi bozm8ı1 
Oayet temiz ve muakkam ve 1r 
nl Huan markalı tlf8l•rde •Jti- • 
hr. Taklitlerinden sakınınız. 

1 /4 litre 40, 1 /2 lltr•Uk eo, 1 
litrelik 100 kuruttur. 

HASAN DEPOSU 

Ankara, Etki,.hlr, 1:1 .. ikta,, 
Be)'!Ditu ve letanbul merkezl 

attar Necati • --====-==::::.:ıo=---==-=-=-=-=-================-==• 

Nlfaniapnda: Tramvay dW'tık ye. 
rinde ttittlnctı Y&kup • BÜYÜK MÜSABAKAMIZ ~ede: Tramvay cl\U'Ü yerin· 
de ttıtilnctl Yervant. 
~ TrQlvay dur&k ye • ._...,_.._~.~......,....._~ 

nnS!:~ ..... Neticereri· 20 Şubata 
H. 

Wn~:Perapolu...-ıaııı. kadar gönderiniz 
BOcaAZİÇİ CIHETh MUl&baka için n .. rine bqlaclıiı • tip.r ettikJeri ~azetenin tarihine ga. 

Rmnelllılsan: Tlltüncll Abdullah · mız Nasrettin Hoca fıkraları evvelki re lklncikanunun ıün rakamını ver .. 
Bebek: Gazeteci Vasil. ıun bitti. Halledilmit mUl&baka ne- rek numaralandırmak ta mümkün • 
A.rnavu1ıköy: Kuru kahveci Bofoe. ticelerini buiUnden itibaren kabule dUr. Zaten m"'ll (1) numarah re• 
Ortaköy: lelceıe bqllld& Wt.Uııctı batlıyoruz. ılm ve fıkra lklnclk&nunun blrl"°5 

Al!ic, Refll MUl&bakanın .... 1 tudur: aUnU ve 19 numaralı resim ve fıkr• 
YMlk~: Kırtuiyeal un kar. "TAN,, ın, lkinolkAnun birinci aU· keza lkinoik&nunun 19 uncu aN 

ıs:'Udat· Köprllbafı ham , nUnden otuzuncu ıUnUne kadar c;ı • c;ıkmtt olur. 
ı da No. 81 ~vede ,.-- Ça- kan otuz nUıh .. ınd• her ıun bir MUl&btkaya lttiralc etmlt oımAic 
~dıkb: Traulva)' durak )'9l'bıcle Nurettin Hoca fıktuı, 1>1'r de 'Nu • lgln bu verdijimlz izahat daJrnl .. 
No. 91 ttlWııdl dtur)(nı rettin Hoca resmi çıkmıttır. numaralınnu9 30 reamJll alt okl~ 

Bu otuz fıkranın mutlaka birer 30 fıkrayı ıöateren bir Ua,rıln otuz 
reaml ve her ramin de mutlaka bir pinlUk 30 müaabaka kupönu fi• ve 
fıkr&11 vardır. Fakat bu ruım ve ftk• ıftlrak eden zatın mUklfat kazandı • 
ralar kartflk olarak ıntlf&1" etmlftl1". i• takdirde n1trec:Ulme~ U-. bir fo
MUubakamtzın ... 1, itte bu fıkra. toCr&fll.i ve mufuial actr .. ı il• bir • 
••••kendi realmlerf ile bir.ı.,tlrmik• Hkte ..,.AN .. ...-ıne ıönderllme. 
tfr. il w zarfın eo1 •• Ust kenar1na 

Karlar 
Eriyince 
Su bastı Bunun lc;ln (R11lm v• fıkralann (N•retttr.a Hoca) ibaresi yazılmua 

birte,ılrilip pnteye 1önderllm.MM IUımdır. t 
Eaki,ehlr, 31 ('l'uı muhallldıı • IOzum yoktur) Yaln1.1 Nllmlerl w Mtmleketln uzak kötelerlndekl ka-

clen) - Kar erlmlf. mılar ~ • olarak ahp •u·ullt "*"&: rllerlmizi dU,Unerek neticelerin ka-
tır. Be~ .. Smkö)' mmtakm· 1 inci ....ım + 19 lnol fdc«'&ı bulU mUhletlıni 20 fu~ata kadar " • 
da 700 metı..llk bir ~u ıu aı~ attık. Şubatın 20 inci &UnU ak 
tmda ka2mx,, h'uar& ~· lli.t .. kUn~ hef ,_,.ın htıuın& ait ... t altıdan sonra pleoek mıı: 
bn bu 1mmı, 80 llDttıDetn tOk-. ôldup fıkn.nm .....,....., yumak ka neticeleri muteber olmayacakta 
milft~ Jlu ~ ~t 4ural1ıf- klfldlr. °"91 hK ..am ve fıkranın Numaraları •kalk olan karlleri~İz 
tur. T .... ~cıya, kadar aefm• DttUnde numaralvl ~ıh 111 de her bet kurut muk16lllnda alcalk "TAN 
re aktuma ftretUe devam edilecek • tUrlU yanJıthk w tcarettklit'n önUne nUıhalarını ~a~emlzclen lllabl " 
tir. p,vmek için-.. l'tlim vı fıkraların in lirjer. • 



Mil/1 Hafay mitingi ba§larken Eminönü Halkevi Reisi Agôlı Sım nutkunu söylüyor 

f • • .. • • • • • • ..... 
Doçent Yavuz çok heyecanlı nutkunu söylerken ... •• 

'Kesif -tr,;, Tıa~ füfTesiTe durulan Beyazıt meyda nmdoU malııeri manıore 

T.A N ================================================ 1 - 2 • 937 -
<C a n o o · Ta lb> o o .o a ır o 

Mifinge İ§tİrak ecl enler Cümhuriyet ôbidesine çelenk lcoydulcfan sonra 

Bütün /sfanbul, lsfiklal ma§ımm şöylüvor 

• • • . oınTerce Tsfanbuffu, fıP.vecanla Hafay zaferini kutla mıya ko§uyor 
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Geçen 
Doğru 

Bilmecemizi 
Halledenler 

Kazanan Okuyucularımız Hedıyelerinı 

Pazartesi, Perşembe Günleri 'Öğleden 
Sonra ldarehanemizden Alabilirler. 
:r aşra Okuyucu!arımızın Hediye~eri 

Adreslerine Gönderilecektir 
16 Numarah Bilmecemizi 

Hal:edenler 

16 numaralı ve 17 Kanunusani 937 
tarihli mecmuamızdaki ''Hem eğlen
ce. hem bilmece" de en ~ok puvan 
kaZ&Dıp hedıy~ alanların li:sLcsi: 

lJlRER MÜRfı~KKEPJ..1 KA1J1'~1 
KAZA NASLAR 

BlRER BOYOK OYUNCAK 
KAZANANLAR 

Konya Gazipaşa okulunda 693 
Genani, Eliziz 5 inci mektepte 86 

Sühavettin Gü_!ldoğan, Çanakkale 

TANın ÇoculC fY;veAI 

1 Alp Dağlarında Bir Vak'a J 
Her y.ıl alpların karlı tepelerini gönniye birçok seyyah gider .. Ve bin 

türlü tehlikeyi göze alıp karlı tepelere tırmanır. Bu yüzden birçok kazalar 
olur. 

lsviçrede bu türlü kazalara uğrıyan insanlara yardını etmek için -'Sen 
Bernar,, adı verilen bir c\ns köpekler yetiştirilir. Bunlar çok akıllı kö· 
peklerdir. Hem boyunlarına takılan küçük fıçılarda kazazedelere yiyecek 
yetiştirirler. Hem de onlara dağ başlarındaki misafirhanelerin yollar.mı 

gösterir, hatta bazan yaralıları sırtlarında taşırlar. işte size böyle bir va· 
ka. 

44 üncü ilkmektcp~e 318 Niza -
mottin, Ticaret mektebi ilk kısmı ta
lebesınden Haliik, Erke~ lısesinde 
5Gı) Kayhan Ziyal; K'l<lıköy 7 i11ci 
ilk C\kul Süha Atalay, Seiçuk Kız ban 

at mektebi talebcsınden 237 Melahat. 

Molla Yakup camii karşısında 29 nu 
marada Bedri Turan, Düzce Çilimli 

inhisarlar Eksperi tkızt Güney Kur

kut, Bursa Setbaşı ilk okulunda 304 
Ayhan. 1 - Alplara tırmanan iki kardeşin 

önüne birdenbire müthiş bir uçurum 
çıkmıştı. Yollarına devam edemiyor-

46 .• lardı. 

BiRER Kt!Çt}K O\'UNCAK 
KAZANANLAR 

Bursa erkek orta okulunda 

2 - Bak, kardeşim, i5te bir "Sen 
Bemar,, köpeği. Boynunda da yiye
cek asılı. 

ntRtJ.R BOYOK DOLMA KURŞUN 
KALEM KAZAl\7" ANT ·Al~ 

Laleli Lıituf apart.manınd:ı 6 nu-

'ına:ralı dairede Zeynep, lstanbul er
k~{ lisesinde 1200 Kemal };;rdenı, Bi

,rinci mektepte 268 Fatma. ~kay, Hay 
daıpaşa lisesinde 204 Kem.al Erden: 
Çapa 31 inci ilkmektep beşin(~i Sl::Uf 

t.;.lebesinden Mübah it. 
BİRER ALBÜM KAZAXANLAR 

Yalvaç orta okulunda Mustafa 11-
)ıan, İstanbul Kız Lisesi 1540 Filhri

ye Dincol, Adapazarı Saknryf! ô:"kulu 
3 üncü sınıfı, Beşiktaşta Hatıce Gün

Şel, lzmit Kemalpaşa ınahalles} 14 
numarada Salih Yükay, Bursa' Yeşil 
Şible sokağı 23 - 1 numarada Tayfur 

Durupmar, Bursa orta oirnlda 511 
Şevki Akören, Ankara Akalar rna • 
hallesi Bulduk sokak 2 numarada 

Hüseyin. 

Bll~ER KtlÇOK DOLMA KURŞUN 
KALEM KAZANANI.AR 

Gcdikpaşa Karababa Tekke soka -
ğında 16 numarada Muzaffer Akay, 
Akşam kız san'at talebesinden bayan 

Neyir, 11 inci ilk okul 5 inci smıfta 
lsmet, İstanbul erkek lisesinde 1444 

Muzaffer, Kum~apı orta okulunda 
204 Şevket. 

Nuri, Elüzizde Saraylı Sait oğlu Ah
met, lstanbul 44 üncü ilk okulda 154 

Remzi, Elaziz orta . okulunda 489 
Hasan, Bursa erkeık orta okulunda 
42 M. Kemal 

BIRF~ KART K.AZAN~~I~AR 

Ankara Kızılelma mahallesinde 

61 - 63 numar~da Ömer Ergül, İzmir 
Bahribaba parkı üstünde Necipefendi 

sokağında 39 numarada Turgut A -
teş, Bursa Barakfakıh köyünde Mus

tafa oğlu Recep Şener posta kutusu 

23, Elaziz Atatü.rk okulunda 248 

Ahmet, Bursa Yeşil otobüs durak 66 

numarada Rifat Tunçay, Elizit.de 
' Tunceli şifre 'katibi Bedrettin kar • 

deşi Sabahattin, Ankara Etlik mer
kez Jaboratuvannda Naci kızı.Ku~ -
ret, Elaziz Atatürk okulunda 72 ::5a
bahattin Kaleli, İzmit lfüıgarzi ilk o

kulunda 82 Suphi Özkal, İstanbul 

Aksaray Kırıktulumba sokak 2 nu -
marada Reyyan, Galatasaray lisesi 
talebesinden Aydın Baysal, İstanbul 

6 ıncı okulda 20 Saim, Bursa Setba
şı ilk okulda 309 Perihan, İstanbul 

Çarşıkapı Hüseyinağa Medrese so -
kak 4 numarada A. Bürhanettin; 

Bursa orta okul 459 Mehmet Rasim, 
Kumkapı orta okulunda 161 Nezihe, 
Nuruosmaniye Mengene sokak 6 nu 
marada Munise Dede. 

3 - Ne yazık ki, . o yiyecekleri bi
ze kadar getirmesine imkan yok. A
ramızda koca bir. uçurum var. Acaba 
ona bir şey yazıp atsak ı;nisa.firhane 
ye kadar götürmez mi? 

- Belki götürür, işte yazıp atıyo
rum. 

5 - Hemen yola çıktılar. Köpek 
onlan uçurumun kenarına kadar ge
tirdi. Kafile şefi: "en iyisi onlara 
bir halat atalım. Yaralı debriller. Ha• 
!atı orfıda bir kayaya bağlarlar. O
na tutunup uçurumun üstünden ka
yar, bize kadar gelirler. 

4 ...,... X6pek kağıdı kaptı. Doğru 

misafirhaneye götürdü. Orada yeni 
bir kafile alplara tırmanmıya hazır
lanıyordu. Akıllı köpek kağıdı' bu ka
file şefinin önüne koydu. 
Şef kağı4ı. okudu. "İmdat,, isten

diğim anladı. 

6 - İki kardeş halatı bir kayaya 
sıkıca bağladılar. Ellerile ipe sıkıca 

sarılıp uçurumun kaı_:şı \,arafına kay
dılar. 

"Çok şükür, kurtulduk. Yann mi
safirhaneye varırız.,, Diye sevinç için 
de yardıma gelenlere teşekkürler et
tiler. 

" --- -- ---
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lrıcı iZi \ BıLGiLER 
b ütün ist~J~iuizi kendinde 

toplamak ıçın ~ı~ 'kü{·iik 
nu·cmuanızda bugün se\'eceğiniz lıir 
yenilik daha bulacaksınız. lluuuıı a
dı "Haşka nırunleketlerin çocukları,, _ 
der. 

Çocuk olup ta başka ç.ocukla.nn ne 
IPr yaptığını, nasıl çalıştıklannı, na.. 
sıl rğlencUklerini merak etmemek o. 
lur mu hiç! l\lektebiııizde (;~endigi 
aiz yf'rif'ri gözününzün önün~ getlrhı 
bir kere.. Dünya ne büyilk. Bu büyük 
dünyanın her köşnoıinde Hİ7.İıl gibi 
)'a\·nda.r var. Acaba onlar ne yaJH -
yor, na.<oı1 ya..-,ıyorlar! Bmıu kimbiJir 
kaç kereler clü~ündlinüz. lnf'.n&i etti. 
niz cl~ll mS! İşte hen bu Dl<'.ralnm 
ıı bildiğim için bundan sonra vakit 
vakit si~ başb memlcl<etlerin ç.o -

cuklannın resimk-rini yollaya.cağım. 
Bunlanlan bazda.nna .imreneccksini7., 
ba7.ılanna acıyacak, kimisine de ~le 
ttlksinlz. 

ın~ndiklerin:z, hO"Şlandıklannız 
Bi7A' onlar gibi olmak iç,in hewt; vere 
cflk, ~vk ,.erecelk. Acıddda.nmz size 
kendi )'aşa)~ışmızı da.ha g\i7.el ~öste. 

rooclc. nu ıw>imlere bakarak hl'm ejt
looecelc .• hem de .farkma \"&nnada.n 

birçok şeyle.r öğreneksiniz. 

lHl"Seli: Bu.günkü n-s~ lııalonl'I'" 

Ba rt8im bir ela~ mektebinin bahçe -

•inde ahnnu~tu-. Fransa.eladır_ Bura· 

da Ç.-<M'tıldar hem temi% hava ve ~ • 

·E ski Türk hakanlarmdan biri- aldı. TatJı \'e çok kısa bir memleket ı ~~ 
nin biricik kızından başka şarkrsr okudu. Şarkı pek güzeldi. . • • • Çok ya~amalc için 

hiç. bir ev!fLdt yoktu. Hakan kızmı Genç krz biraz daha dinlemek istedi. 
gözbcbeği gibi severdi. Ölürken tah- O;mn: "Hakanımın tek kızı! ... Bu şar 
tını da ona bırakacağı için onu pek kıyı asıl çağır.ıldığı yerde dinlemeli

Anıt"rilmıun en 7.en~in adantlarm

dan 91 yaşında ilJir ihtiyar çok ya.58--
iyi. yetiştirmişti. Kız güzeldi,. zekiydi. siniz. J.?a.ha .. ç~k seve~eksiniz. Ben o ı· mak 'için şunlan t:l\·siye ediyor: 
lyı okumuştu. Huyu da pek ıyidi. Ha kadar ıyı soylıyemedım. Hem de bu- Ç;0k çıt.lı!jıoız. 
kanlığa IUyikt amma bir derdi var- nu söyliyenler, sizi görmeyi o kadar 
dr. Canı her şeyden, her yerden sı- istiyorlar ki.. Dedi. 
kılırdı. Onun güldüğünü gören ol • Genç krz şarkının söylendiği uzak 
mamıştr. Bir istediği iki olmuyor, yerleri merak etti. Hemen babasile 
bir yediğini, bir giydiğini bir daha yola çrktı. l<"akir, çok fakir bir köy -

Az, fakat. munta7.am yiyinİ7 .. 

~lok uyuyunuz. 

Dünyada hiçhir şeyt" üzülmeyiniz. 

.EHnizdt"n geldi~i kadar ~.&. A .... va.-

yemiyor, giymiyordu fakat içi dur • dil bu ... Ozan köyde genç kızı e\·den ı da y&5aymız. 
madan sıkılıyor, bir türfü neşelene • eve gezdirdi. Her evde bin türlü dert Hol bol süt içiniz. 
miyordu. • ve açlık gi.irünüyordu. Genç kız bun-

Artık on sekiz ya..şmı bulmuştu. lara pek acıdı. Gördüğü hastalara, 
Bir gün babası onu yanma çağırdı. açlara, paralar dağıttr. Onların za • 

Şimal *.uf buncla 
rn:H yılında ~imal kutııunu kı~re 

"Krzım, dedi sen benim dünya yüzün vallı yüzü gUldükçe ;;anki genç kızın giden Çelyuskin he,>·eti yollanm kay 
de biricik evladım ve en çok sevdiğim da içinde bir güneş doğuyor, bir fe- bedip buzlar arasmda. kahruı:oh· Bir 
~san~ııı. Be? ölünce. yerime geçecek rahhk ~aşhyordu. Bütün gün. bu aç, Sovyet tayyarf'Ci onlan kurtanıu~tı. 
sın. Fakat brr tahtr ıdare etmek ko- çıplak ınsanları dola.şıp kendı srcak, 8 t . . . .· 1. d _, 

1 
•• t 

• ~· . . u &.) ) are<>ı şımc l e ı.ıma KU pun-
lay ış degıldir. Seni ben daha sağken güzel yatağına dönünce genç kız: ' 
evlendireyim de öldüğüm zaman ko- "Dünyada neler çekenler var. Ben na 
ca bir tahtta yapayalnız kalma. Be- sıl olup ta sarayımdan, saadetimden 
nim de gözüm arkada kalmasın . ., \ oıkıp usanmışım.,. deruiye başlamış -
Hdkanın zeki kızr düşündü, düşün- ı tı. 

dü. Babasma hak verdi. Bir gün · ozan ona: "Bugün dinle -
"Haklısın baba, dedi fakat evlene- ı.iniz çok yoruldunuz ... diyecek oldu. 

bilmek için ben de senden bir şey .İS· Genç kız buna razı olamadı. Fakir -
tiycceğim. BiJiyoI'sun ki, ben hiç bir Jere, öksüzlere yardrm etmekten o 
gün sevinç denen 9cyi tatmadım. Yur kadar neşe duymrya başlamr9tı ki, 

da bir tan·are i. .. tasiyonu kumıak is

tiyor. Bunun için kutını do.~ru geçen 

yaz bazı yeni uçu~lar yapını~ ve böy

le bir istasiyon kuruta.bileceğine ka • 

rar venni~tir. Bu suretle 1:irmal kut. 
ımntla yolunu ka~~l>edenl~re tayyare

ler kolaylılda yardım ooebileooklerdir. 

Hatta bu yol Ü7Rrinde bir Amerika 

dum.uz~n dö:1 b~cağm~ şunu illin et: bir gün bile bundan geri kalmak i::t· ı Avruı•a t.ay)·a.re seferleri arnu. ·ık ta 
Benı eğiendırebılccek ılk genç sana temedi. dü~ünülUyor. {'iinkü bu, Ame.rika ile 
damat ve bana eş olacak. Çünkü be- Böylece ... sarayından uzakta, hep 
ni güldürmek için herhalde bir insa- kimsesizlere parasızlara yardrm et -
nın pek, pek zeki olması lazım.,, mekle haftalar, aylar geçiren Hiıka

A vnıpa ara.<Jmda. en ~ ve ~.a tenha 

bir yol olacaktır. 
~ alırlar hem de oynayıp eğtenir:lt"r. 

};n büyüğü on 'Üç yaşlarmdadır. Biı: Hakan bu sözleri beğendi. Kızının nın kızı başkalarının derdini dinliye 
. .. . _ .. .. . dediğini yaptı. Yurdun her yanından dinliye .kendi derdini unuttu. Başka
kışm guneşi nekadar az ~orunu, d«-- genç kızı eğlendirebileceğini uman lannın derdine çare bulmak ona şim 
til mi ~oklar. Soğuktan kaçıp sıcak binlerce delikanlı geldi. Kim hakanın diye kadar hiç tatmadığr ne.şeyi tat· 

Kahkaha 
köşesi oclalara sakla.nınz. E\ieriıni7.İn hava· kızile evlenmek istemez, değil mi?. tırclı. 

•ı nl'GaMla.r temiz olsa açlk hava ~ibi ~ele böyle güzel, akıllı ve iyi huylu Sarayına ilk döndüğü gün babası-
.. ··ıd· Ralh ki .. h. .b. . bır kızla. ktı 
ue~a ır. u :guneş, ava m ·• . nın yanma çı . Afeclersiniı Bayan 
~·~ \c;ln ntıkada.r \U.nndır, dü. ..nk g~~en gen~, g~n~ kıza bırçok "tnu babam; dedi. Derdimi unut- . . . . . . 

.. .. Al._ . •- b' .1 ., .... 100 d guzel şıırlcr getırmıştı. Bunları pek t Ş"md' .k dar ben hep kendimi Bır seyyah, otomobılını ıyi ıdare 
şunun. ... &:) ~ş ·•Z >U 1~ım eın e. t .. 1 k rd . . um. ı ıye a 

e guze o uyo u. Kendi de güzeldi . . edemediği için bir kadına çarptı. Ka.-
malınım gibiyi%. Kann içinde sevin~ Hakanın krzr Riirleri bir ik' .. d' · düşünmüşüm. Şimdi artık yurdumun .. .. . , 

. "' ı gun m- .. .. . .. - d. dm yere duştu. Pek şışmandı. Ken-
Je oynuyan bu ~oklara. halcıı, ta :w;J ledi eğlenir gibi oldu, fakat hemen zavallılarını du.şunmey.ı ogren un. . . 

• • ·- • w \ d ro· . . dını topla.ıruya çalışıyoı:du. Seyyah Dı7.de .. Ah ~ıı de bunlar fClbi eJ;"lene. bıktı. . Megeır asıl dert on arın e ı ınıış. · . 
bilsem/' denu.•}·eıı .bulunur mu~ !kinci genç beraberinde memlekc- Asıl saadet te onların derdine çare yardlmına koştu. Bayan ciddiyetle: 

AMCA tin en güzel çalgı çalaniannı getir- bulmakta imis. Bana bu büyük saa-1 - Kör gibi bana çarpacağmıza 
n~işü. Kendi sesi de yüzü gibi güzel- deti öğreten :kıJlı gend sana damat ! etrafımdan dolaşıp geçseniz olmaz 

. Küçül bir olcuyuc:umuıa cevap 

I..aleli Ordu caddesi türbe karşısın 

da 289 Numarada Bayan Semaha.t B. 

A.krrcıoğluna: 

Küçük o..\ruyuoillann gönderdikleri 
yazı ve bilmecelerden seçtiklerimizi 
koyuyoruz. Bilmecelerin çözülmüş şe 
killeri de beraber gönderilmelidir. 1s 
terseniz, siz de gönderebilirsiniz. 

dı. Çalınan havalar genç krzm hoşu-
na gitti. nk gün seve seve dinledi. 
İkinci gün buna da doyar gibi oldu 
ve ijçüncü gün usandı. 

Bundan sonra gelen yüzlerce genç 
ten her biri ya bir yığın hokkabaz, 
yahut bir yığın masal, yahut ta birta 
kım oyuncularla beraber geldi. Hiı.ka 
nın klzr kimisinden bir günde, kimi
sinden üç günde, bazısından da bir 

l I saatte bıkrp usandr, bir türlü eğle • 

f:ocal - ~nne saçlannı sıltı fut. 
aal ıu acla1Amkini rüzgar uçurdu. 

nemedt 
Aylar geçti. Gelenlerin sayısı binle 

ri buldu. Ve nihayet bir gün yurdun 
en uzak bir köşesinden genç bir o
T.anın geldiği haber ve.rildi. Hi.kan 
artık dünyada kimsenin kınnı eğlen 
diremiyeceğine inanmıştı. "Beyhude 
gelmesin.,, dedi. Fakat genç kız "ni
çin babacığım, dedi, şimdiye kadar 
binlerle gend dinlemedin mi? Bu ge 
lenin de bir hakkı var. Hem de bu 
kai.lar uzaklardan gelmiş." 

Rıınıın Ü?;e.rine gen~ ozan Hakanla 
kızınm önüne çıkanldı. Sazını eline 

seçtim. Buna razı mısın?'' dedi. 

Hakan bundan çok memnun oldu. 

Klzma eş olacak insanın böyle zeki 

ve iyi kalbli bir insan olmasr zaten 

istediği en büyük şeydi. 

mıydı? dedi. 

Seyyah; 

- Affedersiniz bayan, . bu kadar 

geniş bir yeri dolaşacak kadar ben
zinim yok sannuştım, cevabını verdi. 

Nişan ve düğün yapıldı. Uzun yıl· ı Kaıanctn yolu 
lar hakana damat olan büyük ozan Birinci çoouk - Babam sokakta 

o öldükten sonra krzile beraber tahta I top oyruyayun diye bana on kur~ 
Çıkınca eskisi gibi yurdun her köşe- \ verdi. Topun -sesi okumasına mimJ 
sinl dolastı. Ve genç kansile beraber 

1 

her yanda dertlere .çare 'oldu. 1 oluyorm~. 
BİTTİ lkinci çocuk: - Desene kazancın 

yolunu bulmuşsun. 

MaMıl Müsabakamız 

( ) 
him: . . . ,. ı t t ' 1 

Aor-c:a: • • • • • 1 ı 1 • 

• • • • • • • • • 

Ba kupona sak~ymız. On tane o• 
hınca bcienditiniıı muallnm numa
ralarını yaıarak ·&Önd"r~ .. ı.c;ni• 

Nasıl anlamı.ı! 
Çocuk - Ba.ba beş tane sinek öl-

dürdüm. lkisi erkekti, ilçü dişi.. 

Baba - Olur şey değil. Sineklerin 

erkeğini, dişisini nasıl anladın! 

Çocuk - lkisi şarap şişesinin et· 

rafında uçuyordu. Uçü de aynanın 

, üslüne konmu§tu. 

c. 

~ 
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Hem Eğlence . 
1

;, BULt"1ACA MÜSABAKAMIZ 
Hem Bılm.e.c.e · .......... ~ .... -·-· ................ .... 

No: 1 

6 9 

:t, t 
) ıs- 5 

ı+ 

Soldan sağa: 1 - Bulmak için ya
prhr. 2 - lnce dantel. 3 - Kuş. 4 -
düz değil. 

Yukardan aşağıya: 2 - Bi.r rakam 
5 - Muhabir. 6 - Böcek. 7 - Sa· 
naL 8 - Renk. 9 - Renk. 

sında yol almaktadır. Tren yolu diiz 
bir çizgi gibi uzanmaktadır. Makine 
saatte en fazla (60) kiloınetro yapa 

biliyor. 
Yol ortasında makiniste birdenbire 

radyo ile şu haber verilir. Trenin ar· 

kasında kalan çalılıklarda şiddetli 

bir yangın başlamıştır. !Rüzgar yan · 

gını trene doğru sürınektedir. Ve sii· 

rati trenin süratinden daha çok faz · 

ladır. Bununçün yangın çok geçme -. . 

1 
den trene yetişebilecektir. Tehlike 
hemen hemen muhakkak gibi. 

Acaba, makinist bu muhakkak teh 
ı;keden kurtulabilir mi? Kurtulmak 
için ne yapmalı? 
Düşünüp bize yazınız. 

Puvan: 5 

Puvan: 2 
No: 2 . . . . ·~~ . . . . ~ 

"" . "' . . . . . ~· / 
Bu (16) noktayı "7,, tane diiz çiz· 

giyle biribir;ne b;rıeıfüiniz. Her nok· \ ;Q .1 
tadan yalnız bir kere geçmenize ve ı ~~ 
çizgilerin yalnız bir defa karşılaşma· 
!arına izin var. Fazlası yasak. 

Puvan: 1 

No: 3 
Bu bulmaca ne bir hesap, ne deşe

kil meselesidir yanız diişünme kabi · 
liyetine dayanan bir bulmacadır. 

Bu türlüsünden size şimdiye kadar 
hiç sormamıştık. Bakalım hangileri· 
niz muvaffak olacaksınız. Cöriin · 
düğü kadar zor değil. Belki birçok 
bilmecelerden daha kolaydır. Ancak 
tela~ etmeden diişiinınek lazım. 

Bir tren sık, vahşi çalılıklar ara· 

- Bu on aekizinci defa. Yine 
olmadı. Yeniden baflayınız. T e
penizin üatüne değil, burnunuzun 
üzerine düıeceksiniz. 

fBaŞka-Mem~eketlerin Ç~cukları J 

.... ti 

Küçük "Doğan,, m isim giinü. Arkada.5ları onu görmiye geldiler. Do • 
ğan onlan "geldiğinize ne kadar memnun oldum.,, diye kaxşılıyor amma 
aklı da hep şapkasında. Çünkü şapkasını kaybetmiş. Yalnız bu kadarla 
kalsa iyL Doğanın unutup açık bıraktığı kaprdan içeriye iki tane de tav -
şan girmiş. Acaba şapka ile tavşanlar resmin neresinde _ gizli ? Bulup bize 
yazınız. Halledeıılerdcn elli kişiye muhtelif hediyeler vereceğiz. 

'Dünyada Neler Oluyor? 
Yeni bir deniz feneri 

A frikanın cenubunda yeni bir 
deniz feneri yapılmıştır.. Bu 

fener vapurlara sisi haber vermek 
için bir radyo merkezi konulmuştur. 
1.şığı 9.500.000 mum kuvvctindedir. 
ve (35) kilomctro uzaktan gQ.rülebi· 
lecektir. 

-cim gibi bükülüp kıvrıldığıru ve bun
dan olta yapıldığını yazmıştım. 

Cam oltadan sonra camdan şapka• 
lar da yapıldı. Tıpkı hasır gibi öriile 
bilec<:k bir hale konulan camdan ka 
dınların hasır şapkalarına benzer şap 
kalar örüldü. Şimdi de bu camı elbise 
kuma.şiarında kullanmayı düşünenler 

Bu fener Afrikanm en kuvvetli de· var. 
niz feneri olacaktrr. Esasen büti.in Fena değil, cam kumaş yanmaı, 
dünyada bundan daha kuvvetli pek gUve yemez ve yıpranmaz. 
az fener varorr .. 

Garip bir ôclel 

B ulgar köylerinden birinde çok 
garip bir adet vardır. Bayram 

günlerinde köylüler bir meydana o -
dun yığıp büyük bir ateş yakarlar 
Nestinarki denilen bir kısım köylü 
odunların ÇJkardrğr alevlere ayakları 
nı uzatarak tuhaf bir dans yaparlar. 
Diğer köylüler de onların etrafında 
çalınan dans havasına uyup birlikte 
el çu-pıp oynarlar . 

Garibi şurasr Nestinarkilerin ayak 
lan çırçıplak olduğu halde danstan 
sonra ayaklarında en ufak bir yanık 
izi görülmez. 

Elektrik salatalığı . • • • ı ı 

E. yanhş okumadınız. ımektrik 
salatalığı. lngiltcrede, Fraııt" 

snda yiyenler pek çok. Bizde de olsa 
seve seve yeriz. 

Bakınız nasd yapılıyor. Bildiğimiz 
ı::alatalığın çabucak büyümesi için 
toprağına elektrik cereyanı verili -
yor. Bu usulü lngiliz ziraatçileri bul
muşlar. Cereyan salatahğa bol bol 
sıcaklık veriyor. Vaktinden evvel bü
yütüyor. Bu salatalığm bizimkinden 
tek farkı şu. Böcekler bu yapma sa
latahktan hiç hoşlanmazlar, yemek 
için üşüşmüyorlarmrş. 

(16) ıncı Sayımızdaki .Bilme. 
cenin Halli 

1 - nk bilmecenin hal şekli: 

~4VI y 

~'9' /9 

~S' 1 / '9 .j'il 

a9\ "il 1 ~"J 
~ - '

1Saat,, 
3 - Mektepte 24 kız, 12 oğlan ÇO"' 

cuk var. Çünkü: 
Her kız kendinden başka bütüa 

kızlara selam veriyor. Yani her hiıt 
23 defa selim veriyorlar 552 her oğ
lan da bütün oğlanlan selamlıyor. 

Demek ki, 12 erkekten her biri 11 cı. 
fa selam veriyor 132 

24 kız, 12 oğlanı selamlıyor .. Onlw 
da kızlan selamlıyorlar. Kızlarla eP' 

Cam clevri 

C amdan yapılan şeyler arttr~ç. a lar demek ki: 24 + 12 X .2 72/1~ 
artıyor. Camın yaprlışı gu - 1332 defa selam verilmi.f oluyor. 

• lkekler bir arada müdürü aclilmlıyCJl'lt 

zclleştikçe güzelleşiyor. Geçenle.rde .ı - "Tren yolları .. 
Bize Y,eni bir clna ca.m.m tıp~ bir Bi- ~ - "l..iatlll. \ol). 

' 
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Hokkabaz olmak 
Qkadar güç değil 

ÇoCukliar ve Zehirli Gaz 1 Zar oyununda hiç 
şaşmıyan bir hesap 

Şu safırla~ı 
maharet 

okuyunca siz de 
gösterebilirsiniz 

Sahnelerde şöhret yapmış büyük hokkabazların akıl erdire
llıediğimiz bazı maharet numaralarını bir türlü keşfedemeyiz. 
Zihnimizi yorup bulamacbğnnız bu numaralar için manyatizma 
\'eya gözboyamacılığı derneğe mecbur kalırız. Halbuki o gibi lngilterecle ıehiıli gaıe karıı fo. 
hünerleri hepimiz yapabiliriz. · runma teJbirleri almak hususunda 

için ıu ıekilcJe çan#albr yapılmıı· 

ftr. Çantanm bir kenaflnda hava 
tasfiye makine;i vardtr. Çocuk bu Burada izah edeceğimiz bazı o-,..-------------- çol hararetli bir çaltımJ var. Kü

hblar, Aletlere ve sahneye hacet bı· llstUne kot'NlllZ, resimde gördüğü. 
l'a~ hünerlerdir. Kıt gilnlerl ntız gibi dolu su bardağı düşmeden çülr. çoculr.lafl, bebelr.leri zehirli gaı çantamn içine yatmltr ve arlılr. gaı 
alle toplanblarında misafirlere gU. durur. boslc.ımnda lc.açtrmalc. ve lc.orumal te/rlilc.esine maruı değilcJir. 
lel Vakit geçirtebilirsiniz. 

Şekilerile izahlarmı verdiğmiz hü 
llerleri tecrübe ediniz. Hemen mu
'.\'affak oiduğunuzu göreceksinfz.. 

• • Dolu borclağı tutmaclon •• 
• • • • • • l<oldoırmol< . • • ••••• 

Su ile dolu bir bardağı parmakla· 
l'Dıızla tutmadan avucunuz açık oldu 
111 halde kaldırmak iddiasına girebi. 
'1irsiniz. Evveli. iddia ettiğiniz insa • 
llın tecrübe etmesini söyleyin. Göre 
tebiniz ki, tarif ettiğimiz şekilde ha
l'eket etmezse tecıiibelerinde muvaf. 
rat olamıyacaktır. Ondan sonra ılı 
"8iıdaki suretle hareket ediniz mu 
:taffak olursunuz. 

Bir numaralı resirnde görlildUğU 
llbl.. awç bardağın tam Uştünde ve 

tlinhtn ayasile bardağın kenarlarına 

~etli bir tekilde baaacabmıs. San 
ta dört parmağmm yerden kaJniır. 
laııIZ bardağın avuounuza yaplflllll 
Olarak kalktığını görUrsUntız. Bu 
hareketlerde bardafm bir parmak 
kadar suyu eksik olmasına ve par-

. Kocaman hir pamul yumağı . 

Bir insan kafası büyüklüğündeki• 
pamuğu bir bardağa sokabilirsiniz. 

Pamuğu iyice didikleyiniz. Kuru 

lıfe loca pamui ••.• 

iken bir bardağa sığmıyacak kadar 
büyük yumağı bardağa sığdırabilİnek 
için, bardağın içine bir parmak ka· 
lmcıya kadar ispirto doldurmalL Ve 

pamuğu yav8.f Y8V8.f ıokmıya başla 
I malı. Bu suretle ispirtoyu içen koca 
1 paMuk yumağının bardağa girdiği 
1 görülür. 

• • On beı libriti bir libritle •• 

• • ~. ltalclırmal •• 
On beş kibriti birden bir tek kib

ltle kaldırmak fçiıı. resim~e görül-

... 

U-BU 

Tavla 
hayli 

meraklıları bundan 
istifade edebilirler 

Arkadaşlarınızla atıldığı zaman görmediğiniz zarlann hesabını 
bulacağınız bahsine tutuşunuz. Bu bahis şöyle cereyan eder. Tav
ladan uzaklaşınız. Arkanızı çevirin. Arkadaslanm,. iki zarı tav· 
laya atsınlar. 

Borcloi Aotllyor 

lllaklamızm evvel& budala mtı\Ul 
tutulup awcun ayuile tuylk edin
tiye kadar kaldnılma&IDa dikkat et
IDelielnb:. Bunlara 

1NANMIY ACAKSINIZ Bun!ara 
Değnel lırmol ,,. 

!nce ayaklı iki bardak tıstnne re • 
lhrıdeld gibi bir değnek koyunuz. tn 
ee bardaktan kırmadan defnet! kıra 
bUınek Qzere ba.fka bir değnekle ve 
lert bir vuruşla bardaklarm illtUD• 
leki delneğin tam ortum& vurun& 

illa cietnek kın1mıf ve bardaklıir d8 
ıatıamadan kurtulmllf olur. 

:~ Dolu lxırclol lağıt üsfü11Je •• 
.•• • • • • durur mu? ..... 

On bet santim uzunluk ve on bet 
lanUm genifliğinde bir k1ğrt parça. 
11 alınız. lki bardağl.-araama koyu
lluz. Yalnız iki bafmdu ba.rdakW'& 

Ne Dersiniz? 
AfrikanID göller mmtakumda son 

iki .ene içinde tamam otuz beş cinıl 
ııayvan kelfedilmiştir. MUteh888ıslar 
bU bayvanlann nesillerinin henüz ye
ni olduğunu söylilyorlar 

• • ,Amerika.da aon fe~ar emııam· 
da suıa.rm stırilklemesiyle boğulup 
telef olan fareler'in sayısı milyonları 
.,nııttır • 

• Bir tngiliz kimyageri demirin pas 
tuımasmın önüne geçecek bir keşif
te bulUDDJUltur. Mühendisin yeni 
yaptriJ bir halita, Uç yüz sene hiç 
puıannıadan dunırm\11. 

• JCan&danID Jdlçtik bir tebriııde OD 
,..uıda bir kız. bugtlne kadar üç ke • 
re b(ltUn diflerl döklllmtlf ve her tl· 
çUnde yerlerine inci ın'bi yeni diller 

çıJcm'll"· ., . 
Lar6ffJl'I adında bir Fransız gemi. 

• lıte bu do çol eğlenceli elsi dOnyaDD1 en zeuln bahk iıollek. 
ı•L 'f &iyonun& maliktir• Tamam 280() ciııs 

• • • • ıarı oyunu • • • • • • balıkt&D mUıekkep bir kolJekai)'bnu 

dllğll gibi, ~ •fa biri IOla olmak n.rcbr • 
Uzere .on Ud veya on bet klbrltle & • 

SU kibriti kapamalı EBu kibrit ıa,. Robeı't ICllDda .Amerfbh bir bdm 

mameıı örtWllnee tlltüne de bir ~ pçeınde hlJdme ~ = 
.- • rlt konacaktır. Alttaki kibrltin UCUD ta ~ defa 

• 
1 . 
\ 

.. ... 

K6ftl ilıfunJe 4unyor 4aD tutup Y'&ftf yavq ~ tallk kani! 11Ji111tlr • 
lau.t eden o ince kaııt 118ti1nde ım bUtb kibritlerin birden bJktıiı • d dalı 1ruvvetlf dr~ 'i' !~~K:~~.=.~:.= ':.= :::= -:a1nt 
talu bir 8U bardağmm dtlfDıeclen du Dl ~rtıntınna. Kalkan kibritlerin e- Ditl tn. eıbk fil e:ı • y ANSut 400 .evce,-e maliktir " no çocala ftt'dır. s - Ewin bdiaiai .. tmd& ta· 
"-tmı iddia edlıı. 1!'tler klfıch ar- su kibrit ilst.Unde x ,eklini almala· olur. ·Fakat erkek fi1iJt öni.'11 daba U. ıınn ba JdSpek Ameribda Mister Conoa aammda bir adama aittir 

~ fe)dlncle tatıam> bardaklalm rma dlkltat ediniz. .,_dur. FAKAT DOORUDUR. 

Ne Dersiniz? 
Hint fakirleri arasında yılana tapu 

lar vardır. Bunlar bünyelerini zebire 
de alıştmrlar. Zehir bu nevi fakirler 
arasında mukaddes varlıklardan bıri
dir. 

• Belçikalı bir mühendis kamere -. 
yahat edebilmek maksadiyle yeni bir 
balon yapmıttır. YUmıda tecrUbelere 
girifecekmi§ .. 

• Fransada falcı bir kadm mu.tal • 
bel dftnya harbinin 1939 yılında vu

. kubulacağmı tefetll etmiş • 

• Bi1dltimiz dut, mevsiminde tal 
olarak, az miktarda yenildill vakit 
bazı mide bastalzklarma karlı mu .. 
lir bir deva gibidir. 

• Bir TraDSJZ doktoru dtınya yUz{ln-
deki aolaklarm 18yDllDI merak ebnlf, 
uzun hesaplar wı tetkikler neticesin:. 
de bUtUn dil.nya eekenesinden yllzde 
yirmi beşinin solak olduğu neticesine 
varmıgtır. 

• 
Dllnyada en zengin llsanm Cince 

olclufu iddia. edilmektedir. Kelime ttt
b&riyle en falriT lisan da Amerika 
yerlilerinin dilidir . 

• Amerikada bir rlyazlve mtıteh11 • 
mı veni bir hea'D makinesi vapmm
tır. Bununla en mtleJdll lllftele-lert f1d 
daıldka gibi çoJı: lma bir zamand1l hal. 
letmektedir • 
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Ilitit eserleri.. ~ 
~ 

Mersin, (TAN Muhabirinclen) - Liverpul. te,kil ecliyorclu • .çanak çömlek parçalannı ~ 
Oniversitesi Arkeoloji Proleaörü }ohan toplarken gözümüze opıijen eıerler ili1ti. ~ 
Garstang ile Adana Müzesi Müdürü Yalman Yanm saat içinde bunlardan 400 kadar par-i 
Yangın, Adana Müz.er.i namına bu civarda ça topladık. 
araştırmalara devam etmektedirler. Mersinin ga.rbincleki Soğuksu höyüğünü 

Yalman Yangın, bu tetkikler etrafında fU tetkik ederek tetkiklerimizi bitirmek is-
iz.ahalı vermiştir: tiyoruz.. Kazalı oe Çavuılu höyük/erindeki ~ 

- Çavuşlu höyüğünün üstüne çıktığımız araştırmalarımız, Kilikya tarihine çok bü- ~ 
zaman ilk karşılaştığımız. eserler, Hititlerin yük bir aydınlık verecektir. Nitekim, prole- ' 
el sarmaları ve bükme toprak iıleri ile bir sör de Kilikya Hitit eserlerinin ıimdiye ka- ' 
çok kırılmış granit parçaları oldu. Bunların dar bulunanlara nazaran bin yaş daha ihti- ( 
yüz.de yirmisini Dreystonik devrin eserleri yar ve orijinal olduğu kanaatindedir.,, ~ 

-~~~~~~~~~~..,....~~~"'"""'"'"'"""~~,...,...~ 

M. Kemalpaşa 
Ağaçlarında 
HastaLk 
M. Kemalpaşa, (Tan) - Bursa zi

raat direktörlilğUnUn yaptırdığı tet -
ikikat neticesinde, kasabamız etrafın 
da bulunan bütün bahçelerdeki dut 
ve şeftali ağaçlarında (Diyaspis) ha
şeresi mevcut olduğu anlaşılmıştır. 

Birçok kimselerin maişetini temin 
etmiye yanyan ipckböcekçiliğıni e -
sasmdan tehdit eden bu muzır haşe. 
renin itlafı için bahçe sahipleri veya 
kiracıları, ziraat memurluğu tarafın
dan tarif olunacak ilaçlamayı yap -
nuya mecbur tutulmuşlardır. 

Bir hafta içiinde ağaçlar:cıı ilaçla
mıyanlar (nebatları hastalık ve zarar 
lı böceklerden korumak) hal~kmdaki 
kanun mucibince cezalandırılacaklar 
dır. Lazım gelen ilaçlar parasız ve -
rilmektedir. 

Urayda bir konferans verilerek ha 
zır bulunanln.rn. (Diyruspis) haşercsi 
ve tahribatı ve bununla nasıl mUcade 
le edileceği anlatılmıştır. 

Yaman 
bir katil 
tutuldu 

Balıkesir - 4 - 5 sene kadar evvel 
Koca 'Mehmet isminde birini vurmak 
isterken yanlışlılda Vicdaniye ma • 
hallesinden İsmail oğlu İsmaili, iki 
yıl evvel Pamukçuda bakkal lsmaili, 
Birkaç 

0

ay evvel de nihayet koca 
Mehmedl öldUrmUş olduğu anlaşılan 
daha evvel hırsızlık ta yapmış olan 
Savaştepe nahiyesinin Çamurlu kö • 
yünden Kara Hasan Ahmet yakalan
mış ve ağır ceza mahkemesine ve • 
rilmiştir. 

,Tekirdağmda Tayyareye 
Yardım 

Tekirdağı (TAN) - Yeni valimiz 
Sakip Beygo, vilayet içinde mevcut 
teşekküllerin faaliyeti ile yakından 
alakadar olmakta, bunlarm yeni yıl 
mesai programlan hakkında alaka • 
darlardan izahat almaktadır. 

Bilhassa Tayyare Cemiyeti işleri
ne çok ehemmiyet verilmektedir. 

Bulgurludan bir manıora. 

BulgUrlu köyünü 
imar etmek için 

neler yaptlmahdır? 
Ç amlıcaya yakın köylerden biri de "Bulgurlu köyü" dür. 

Kısıklıdan başhyan ve Bulgurlu köyünün sonuna kadar 
devam eden büyük ana yol istisna edilirse köydeki yirmi beş so
kaktan hiçbirisinde kaldıran yoktur •. Köy sokakları bakımsız ve 
geçilmez bir haldedir. Son belediye teşkilatında Kısıklı nahiyesi
nin bir mahallesi haline getirilen Bulgurlunun yalnız ana yolu üze. 
rinde birkaç petrol lambası vardır. Ve gelip geçenlere yol göstere· 
cek vaziyette değildir. 

• . • • Tramvay uzaftlma/11 ••• · ı 
. biribirlerile yakından tanışmaık ve se-

Bulgurl.~, .~skıde.n ç!lk kalaba- vişmek imkanlarını bulamıyan genç-
h.kmış ! K~yun es~ılerı, .o zaman leri Çamlıcayı Güzelleştirme Cemiye
zıraatle ugraşıldıgını, bır kısnn ti bir araya getirmiş, burada bir ku
Bulgurlulann da ara.b~~ılık, ahçı- lüp açmıştır. Futbol, tenis sahaları o
lık ve bahçı~~n~~k gıbı ışlerde ça lan ve küçük bir binada yerleşen genç 
lıştıklarıru so~luyorlar. .. ıer kış sporlan, avcılık ve binicilik 

Harbi Um~mıd~ :tenhalaşan koy kolları da tesis edeceklerdir. · 
bir da.ha eskı halını alamamıştır. De M En BE ~E 
mirci çeşmesi, MUftU kuyusu, Nine · ver ş 

T rabz.ondaki Berberler 
suyu diye Uç içme suyu, güzel man
zarası, temiz havası olan köye, tram 
vay hattınm uzatılması belki Bulgur Trabzon - Yardımsızlık yüzün • 
lunun u.mumt vaziyeti Uzerinde deği- den ümitsizliğe düşen birkaç es-;af 
şiklik yapacaktır. cemiyeti dağılmıştır. Berberler Ce • 

Eski bir tarihi olan Bulgurluda miyeti, devam edebilmek için aza • 
184 yıl önce Süleyman Ağa tarafın- sının nizamnameye riayeti lazımgel
dan yapılmış ve 25 sene önce de Hay- diğini, bunun için de belediyenin 
dar Paşa tarafından esaslı surette ta yardımına muhtaç olduğunu söyliye. 
mir edilmiş bir ilkmektebi vardır. rek teşebbüste bulunmuşsa da bir 
Tedrisata hiç te elverişli olmıyan bu netice alamamrş, bunun üzerine vali-
mektepte 70 talebe okumaktadır. ye müracaat etmitşir. 

Köyün zenginlerinden keresteci E- Valimizle Ticaret Odasının bu ce. 

Eğe 
gölünden 

nasıl 
istifade 

edilecek? 
B•gn, (Tan) - Şehrimizin ~~ lti

lorr.etre garbında kain Ece gö·li 20 
bin dö.,Umden fnzıa araziyi kcı.pla -
makr.aıiır ve içi tamamen 88.Zliktır. 
Hasır dokumaya yanyan bu ı,;a1.!ar 
satılarak parası köy sandığına kon -
T'!Jakta ve köyün faydalı işlerine S'lr
fedil'T'ekte ve hatta köylülerin :ırazi 
ve em.ak vergileri bu paradan verıl -
melrrtaır Gölün mebzul ola."l yılan 

balı}{'an da aynca satılarak pa.ı-ası 
gene Köy sandığına irat kaydedilme3 
tedir. beş sınıflı köy mektebini!l bü
t.un !ev:ı.zımı tedrisiyesi, tamir ve sa
ıre mo.s=-aflan yılda beş bin lira ka
dar tutan bu gelirle karşılanma.kta
c.lır. 

M:m~ as, Gönen, Karacabey, Ke • 
ma.ıpı.~a kazalarında dokunan nasır
lar hep Ece gölünün sazlanntlandır. 

Bu yüzden geçinen fakir köylü ve 
şehn;inm sayısı 100.000 i bulm:ıkta
dır. 

Ece gölünün bütün zararı civar 
köylerd6 biraz sıtma yapmasıdır. Yaz 
günleri göl kenarında fazlaca bu111na.n 
ni'vTH;.nekten iki, üç atöy halkı birkaç 
ay zahmet çekmekte, fakat gölün sa
zından çok istifadeleri olduğu için 
buna tahammül etmektedirler. 

Geç;en yıl, bu gölUn kt.ırutulmaSl Jü 
ztı.r.1u hükümet hekimi tarafmd:ı. Sıığ 
lık Bakanlığına yazılmış, nihayet ku 
rutwına i§inin beş yıllık köy kalkrn
ma programırıa ithali emrolunmu, -
tur. Kurutulduğu takdirde burası 
köylü tarafından taksim edilip tada 
~~npılacnktır .• Lakin o zaman şimdrni 
istifadenin onda. biri bile temin edi • 
Iemiyeecği ve binlerce fakir ailenin 
işi bozulacağı için civar halkı gölful 
kurutulmasını istememektedir. 

Hatta köylüler, resmen verdikleri 
cevapta, gölün kurutulması her ne -
kadar beş senelik programa ithal O· 

lunmuşsa da mali kudretleri yetişe -
miyeceğinden hükumetçe para yardı
mı yapılmadıkça bu işi kendilerinin 
başara.mıyacn klarmı bildirmişlerdir. 

GölUn sıtmasile uzun boylu hasta 
olan bulunmadığını ve civar köyler 
gezilecek olursa sıtmadan dalağı bü
yilmüş adama ender tesadüf olunaca. 
ğını söyliyen bütün şehir ve köy fa. 
kirleri, gölliil kurutulmaması tarafta
ndır. 

Maniıa Bağcılar Kooperatifi 
Dağılıyor 

Manisa, - 716 Türk bağcl'Sınm o· 
muzları UstUnde yükselen Manisa 
Bağcılar kooperatifi son günlerini 
y~amakta ve yakında tasfiyeye tabi 
tutulacağı anlaşılmaktadır. 

(Ma • Bağ) firma.siyle mal satan 
bu kooperatifin yıkılması elim oldu. 
ğu gibi, bu vaziyet etrafında nıUs. • 
tahsilin, yani ortakçının tenvir edil· 
memesi gibi bir vaziyet te va.rdır. 

Bu hal, kooperatü ortaklarının te. 
essür ve asabiyetine sebep olmuş • 

Yardımcı aza adedinin tezyit, mah 
ıulfıtı ziralye üzerinden alınacak ia
ne için bölge kongresinde tesbit c • 
dilmiş bulunduğu şekilde işe başlan

ması tekarrlir etmiştir. 

min, evini mektebe tenl.{eyliyeceğini miyetle alakadar olacak.lan haber 
vadetmiı;ıtir. Bu söz yerine getirilince alınmıştır. 
dersane adedi beı;ıe çıkarılacak ve ==~==========~~============:= 

~~~~:~birrnektepbinasınaka 1 ANTEP BELEDiYE BANDOSU l 
tur • 

Valinin riyaseti altında toplanan 
Tayyare Cemiyeti İdare heyeti, bu 
işle beraber tüccardan alınacak yar
dun miktan meselesini de kopuş. 
muştur. Halkımız, tayyare yar • 
dım vazüesini içten gelen bir s.evgi 
ile yapmaktadır • 

Tekirdağı Sandalcılar Cemiyeti, 
tahmil ve tahliye işlerinin kolaylıkla 
yapılmasını temin için bir motör al
mıya karar vermiştir. Bu suretle, 
bilhassa kışın fırtınalı havalarında 
tahmil ve tahliye i.§leri yoluna gire • 
cektir. 

Adanada Büyük Bir Koru 
'.Adana, - Belediye, Dilberler Se. 

kizindeki araziyi istimlak etmek ve 
burada içme suyu için yapılacak de
podan maada bUyük bir koru da vU· 
cude getirmek tasavvurundadır. 

Bağcıltk ve meyvoctlık 
Bulgıurlularnı hemen hepsi ziraat

le meşguldür. Vaktile pek ehemmi
yetli bir şekil almış olan bağcılık ve 
meyvacılık sönük bir hale gelmişken, 
birkaç köylUnün son zamanlarda te
sis eyledikleri fenni bağlar bir nU -
mune teşkil etml.ş ve köyde cidden 
takdire· değer bir bağcılık faaliyetine 
yol açmıştır. Şimdi 60 a ya'Km yeni 
bağ kurulmuş bulunuyor. Meyvacı -
lık maalesef sönük vaziyetini h8.Ia 
muhafaza etmektedir. 

Hayvancılık ta Bulgurluda ehem
miyeW bir geçim vasrtası teşkil ey
lemektedir. 
Başta AbdUihak HAmidin dedesi 

Abdülhak Molla olmak Ur.ere pek çok 
fikir adamımızın doğum yeri olan 
Bulgurlunun bugünkü gençliği esas 
itibarile iki kısma ayrılır: Okuyan • 
lar, ziraat yapanlar. Bugüne kadar 

Ant.ep, (TAN) - Belecllye tam bdrohı bir ha.alto teş"11 • etmiştir. 
Ynkanld resbn. bU~iik bir bo~luğu dolduran bando heyetıni bır arada 
gösteriyor. 

Parktan Ayva"§o bir bokıJ 

A.yvalığın höyük 
ihtiyacı: su 

Satış Yapılamadığı için 
Sün~ercilikten Vaz~eçiliyor 

A yvahk, (Tan) - Burada son zamanlarda balıkç~lığa 
ehemmiyet vcrilmiyc başlanılmıştır. Yedi aydanberı ta· 

rama suretile balık avlanmakta, iki romorkör ve bir motör bu işte 
çalışmaktadır. Hemen hergün motörle Mi?illiye, ~radarı da v~· 
purla Pireye balık sevkedilmektedir. Harıce. sevkiyat olmadıgı 
zamanlar barbunyanın kilosu 15, mercanın kılosu 10 kuruşa sa· 
tılıyor. 

Satış yapılamadığı için süngercilikten ş:mdilik vazgeçilmiştir. 

Su dereli 
Belediye meclislerinin müza -

kerelerine ve kararlarına rağmen 
senelerdenbcri Ayvalığı içme su 
yu meselesi hallolunamamıştır. 
Son zamanlarda, Yaylacık dağın 
daki suyun buraya getirilmesi dü 
şünülmüş, Nafıa Vekaletinin su 
mühendisleri gelip tetkikatta bu 
lunmuşlardır. . . 

Bir proje yapılmış, suyun tahlilın-
den de iyi neticeler alınmıştır. Fakat 
yazın o suyun kuruması, bu teşeb
bUsü de akamete uğratmıştır. Anla -
51lıyor ki Ayvalrkta içme suyu te • 
mini işini ancak hükumetin eli hal
ledecektir. Mahallen bwıu yapnuya, 
imkan yoktur. 

Halk, kasabanm dışındaki kuyu -
lardan ve her evde bulunan sarnıç
lardan içme suyunu temin eylemekte, 
bazı zenginler de İslanbuldan su 
getirtmektedirler. 

İçilen su umumiyetle kir~li oldu
ğundan böbrek ve mide ağrım çeken
ler pek çoktur. Gene bü yüzden, saç 
ıan zay:ıf olanların saçları büsbütün 
döklilmektedir. 

Yeni mektep bina/an •• 
Ayvalıkta, bir orta ve dörtİ& 

mektep vardır. Belediye ile hal· 
km Yardnnı sayesinde tamir olu
nan metruk hastane güzel bir 
hale getirilmiş ve ortamekt.ep bu 
sene oraya taşınmıştır. İl~miz
de okunuyan çocuk yoktur. Av
"1pada ve memleketimizin muh
telif yerlerinde tahsile devam e
den yU.ze yakın Ayvalıklı gen~ 
Vardır. 

Yenice 
köyün 
adli işleri 
Biga, (TAN) - Bundan birkaç ay 

önce teşkil edilip Çanakkaleye bağ
lanmış olan Y eniceköy kazasının 
yalnız adli işleri Bigaya verilmiştir. 

Katip ve mübaşir kadrosu pek dar 
olan Biga mahkemesini bu yeni ka
zanın işleri bir kat daha işgal etmif· 
tir. 

Mevcut ıkatipler, mesai tıaatlerinden 
fazla çalıştıkları halde işlerin arka • 
sı alınamamakta, koridorların mah
şeri kalabalığı bir gün olsun eksil • 
memektedir • 

tenlce kazasının birçok köyleri ve 
nahiye merkezleri Bigaya 15 - 20 
saat uzaktadır. 

Buralarda tebliğat için giden sU • 
vari mübaşirleri yollarda köprü • 
sUzlük yüzünden kilometrelerce do. 
taşmakta ve ancak haftada bir teb
ligat yapabilmeU'tedirler. 

Geçenlerde buraya gelen adliye 
ml.lfettişinin, tayinlerine lüzum gös. 
terdiği 2 katiple, 2 stivari mübaşiri, 
adliye kadrosuna ilave edilmedikçe 
bura mahkemesinin mevcut işleri 

hakkiyle görebilmesi imkan haricin
dedir • 

Halkevinin gür.el bir bandosu ve Kütahyada Lise Gecesi 
caz takımı vardır. Sık sık temsiller Kütahya, (Tan) - Lise hocpları 
de verilinektedir. Gene Ha.lıkevi elli ve tnlebesile velileri geceleyin Hal!i
fakir Yavruya sıcak yemeık vermek- evinde top!anmışıar, müdür H. Sa • 
te ve bunları giydirmktedir. Sık sık hir Artan tarafüıcıan açılan bu top
maçlar ve sürek avlan yapılmakta - lantıda müzik, ,sur.lcr, monologlar "e 
dır. salon oyunlarile neş'eli vakit geçiril· 

Çatışkan ilçebay Hüsnü Uğuralm miştır. 
hinunetile gençler güzel bir saha ka- Böyıe toplanWarm her hafta ya • 
zantnl§lardır. pnmBSı dUşUnWmektedir. 

Daha ziyade deniz sporlarma mü· ---=--===============-
sait olan Ayvabkta, bu spora kıymet tadilata, birkaç yıl evvel ynpıJ. 

' kazandırmak maalesef mümkün ola- nuş olan şehir planı dah!linde 
ı manuştır. Bunun başlıca sebebi ve- müsaade ohınnvıkta.dır. 
ı saitiin pahalılığı ve Balıkesir mınta • Ayvalıkla Safa arasında büyUk ve 
1 kasında başka denizci klüp olmadığın güzel bir parık yapılmıştır. Yazın sı-
dan bu şubenin bulunmayışıdır. Ta - caktan bunalan ha.li( \'e bilhassa ço-

r 
nıanıen yalı çocukları ola l Ayvalık cuklar bundan çok istifade etmekte
gençleri deniz sporunun hasretini çek dirler. 
ınektedirler. Kasa'banm çıplak yamaçlarına di-

kilen çam fidanları. şimdıdcn bu·er 
. . Belediye iıleri küçUk ağaç halini almıştır. 

Ayvalığm temizliği, şikayet edilml 
Yeceıt bir ha.idedir. Sahil boyuna nh- .. Sıtma ile mücadele 
tnn yaptınım11t.Ir. Kaldmm döşenme Hük{).met ve belediye doktorlarm-
ıl Iıt de yakmda ikmal olunacaktJr. dan başka iki serbest heJ(imi, iki sJ.b. 

Cll.mfüuiyet meydanı tttihaz 49d-t hat memuru ve iki eczanesi olan Ay• 
len yerin tanztml maksadne ba- valıkta geçen yıl l!ırtma pek şiddetli 
zı bbtalar 18ttmli.k edllml~tir. olmuş ve hastalara kinin yetiştirile • 
Atatürk heykelinin yapıbnası 1- memiştir. Bu yıl daha hamrhkJı daıı 
!;İn bir müsabaka açı1~tır. ranılacaktır. Kasaba içinde lüzum 

Yeni in aat.a \'e mevcutlarda görülen yerlere ma7..ot dökiilmi' ttir. 
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IEIKONOMö 
' Sun'i petrol imali Almanya sun'I 

fçin Fransada da iki . Barsa_k 

Muaviye, Ayşenin tazyiki karşısında susuyor, 
bir taraf fan da yeni tedbirler araştırıyordu 

fabrika kuruldu Aı~,~.:1k.ı:~!?.:ru •. 
tım azaltmak ma.ksadile bır müddet-

Bu fabrikalar, günde ellişer 
terı beri sun,i bağırsak yapılmaktadır. 

Alman Hükumeti bir aralık gbrdli 
ğü lüzum üzerine 30 Biı incikünun 
1B36 tarihli bir kararname ile ı,.;un'ı 
b.,ğırsak imalini ve dolnyısile sun'i 
bağırsak imali için yeniden mÜC'sseı;;e
)fr açılmasını tahdit cylemıştir. Bu 
yoldaki kararnamenin hükümlerine 
göre 31 Bırincikanun 1938 tarihine 
kadar: 

!e~idin veliahtliği böylece kabul 1 kim mani olabilir? .• 
edilnuşti... Fakat , halkın zeki ve mü Demişti. 
nevver kısmı, kalblerinde derin bir Bu sözler hem Muaviyeye hem de 
acı ve tee&-ür hissetmişlerdi. Hatta, onun yanındakilere, fena bir ürktlnt~· 
bazı şairler, Yezit aleyhinde bir ta - vermişti ... Muaviye, derhal millaye -
kını Hicivler söylemişlerdL met kesbetmişti: 

Yeni plan - Ya, Ayşe!.. Sakin ol. Kardeşinin 
Muaviye, dedikodulann önünü al - öldürülmesini, ben emretmedim. O, 

~ak için yine bir pian t anzim etmiş- Mısır valisine muhalefet etti. Onun
~ı ... Halkın gözlerini kamaştırmak la mukateleye girişti. Tutulup. kat
ı çin, yeni veliahti Yezidi, muhteşem ledildi.. Sen beni kısas emek b+:er 
bir alayla (Mekke) ye göndermişti. sin. Ya, Ayşe!. . Ben şu anda, (Metti-

Yezit, hacetmiş, ve halka avuç neiresul) de bulunuyorum. Bu mc
avuç altın serpmişti. Ve bu altınla- kanda herkese aman vardım. Sura
tın tannan sadalan, bütün kalbleri da, kimse katledilemez. Onun için 
teshir ederek dedikodular da h itama huşuneti terket. Tatlı konuşalım. 
ermişti. Diye cevap vermişti. 

Fakat, • yukarıda isimlerini arzet- Ay~enin tehdidi 
ti~im.iz dört kişiden - (Ebubekirin Ayşenin öfkesi kolayca geçmemiş· 
oglu Abdurrahman), bu hali hazme- ti: 
dememişti. (Medine) de minber e çı- - Mademki burada kimse katledi
karak Yezidin veliahtliği aleyhinde lemez de; o halde senin adamların, 
§iddetli tenkitlere girişmişti. benim kardeşimi, ne ctir'etle hapis 

(lmamı Hasan) r zehirletmesine veya ölümle tehdit ederler ... Ya, sen 
.tnUkafat olarak (Medine) valiliğine buraya maiyetinde Uç bin atlı ile ni
layin edilmiş olan (Mervan) derhal çin geldin ... Şayet burada sana mu
mescide koşmuş; Abdürrahmanı min halefet gösteren olursa, onu katlet -
herden indirmek istemişti. Araların- miyeeek misin? 
ela, şiddetli bir mücadele başgöster • Diye mukabele etmişti. 
tni~L· A "'~ yşe Muaviyeye daha birkaç acı 
• . • • Yeni hadiseler •• 

Halktan bazıları (Ayşe) nin evine 
koşmuşlar; hadiseyi haber vermiş
lerdi. Ayşe, derhal adamlarını t op -
lryarak karde:ıi Abdürrahmanı kur -
tarmıya gelmişti. 

Mervan, Ayşeyi görür görmez te. 
laş etmişti. Koşarak onun önüne git 
:rniş: 

- Ya, Ayşe!.. Sen. Resulü Ekre
~ nıe zevcelik ettin. Hiç şüphesiz ki, 

her işte doğru soylersin... Emiril -
:müminine itaat farz değil mi? • 
Demişti. 

sözl~r söyledikten sonra, tehditleı ıı 
devam eylemişti: 

- Ya, Muaviye!! .. Bak, sana kat'i 
olarak söylüyorum ... Kardeşim Ab -
durrahmana, Resulüekremin toru -
nu Hüseyine, Omerin oğlu Abdulla
ha, ve benim kardeşimin oğlu Ibni 
Zübeyre en küçük bir hakaret e kas
t edersen, karşında oeni bulacaksın. 
Sen , ve herkes .. Şunu iyice bilmeli -
dir ki, bu dört kişiden hangisine bir 
fenalık gelirse, Resulüekremin Uze -
rine yemin ediyorum ki, onu sağ ko
mam. Çünkü onlar, benim gözbebck
lerimden daha aziz ve kıymetlidir. 
Demişti. 
Bu tehidt karşısında Mu.aviyenin 

bu dört kifiye Yezidin veliahtliğin.i 
tasdik ettiremezse, şimdiye kadar 
yaptığı f edakii.rlıklar boşa gidecek; 
başka yerlerde de yeniden muhale _ 

ton sun'i petrol çıkarıyorlar 
fetler baş.gösterecekti. Tabii petrole karşı sun'i petrol kullamlması g ittikçe ehemmi-

Onun için Muaviye, Ayşeyi iknaa yet kazanıyor. Fransızlar bir harp tehlikesi karşısında sun'i pet-

girişmişti: ' rol yapmak ve perolün gördüğü işleri görebilecek maddeler bul-
- Ya, Ayşe! .. Bu hususta, ben de 

seninle .leraberim. Emin ol ki, ben mak için mühim tetkiklerde bulunuyorlar. Milli iktısat bakımm-
sağ oldukça, onlardan birinin bir tek dan petrolün yerini tutacak maddeler arasında odun köm ürüne 
kılma. hata gelmez... Ancak şu va.r de yer vermişlerdir. Bunun için Fransa ormanlarından h er sene 
ki, islam hükumeti teşettüt ve l!i- muntazam bir plan dahilinde kat' iyat yapılmak şartile sekiz yüz 
fakat vikaye etmek için, bütün ule bin ton kömür istihsal olunabilecek t ir. Bu m ikt a r kömür dört 
ma ~ .Uesanm reylerile oğlum ye- ı yüz bin ton esansa muadil tutu maktadır. 
zidi veliaht tayin ettim. Maşrrktan 
mağrıba kadar olan bütün müsli,i- Bu sayede de gazle işliyen 
manlar, bu emre itaat ettiler. Halbn motörler çalıştırılabilecektir. A
ki bu dört zat, muhale!et gösterir. • ğır işliyen makineler ve nakliye 
ler ... Sen ki, Resulüekremin o kadar. vasıtaları kömürle çalıştırılacak
sevdiği ve reyine emniyet \le itimat 

. . . tır. 
eylediği pakize bır zevcesısın .. Bun • Linit kömürU, bitomlu şist, turb-
larm bu itirazları doğru mudur? .. lardan istifade şekilleri tesbit olun • 
Hak rızası için, sen söyle ... Ben de muştur. Fransada sun'i petrol ya • 
bu dört zatin kıymetlerini takdir e-

Hamburg 
Kuru 
Fındık 

•• •• uzum ve 
• 

pıyasasr 
Hamburg kuru üzüm piyasasıııda 

1 - Her nevi sun'i bağıı sak imali 
için yeniden müesseseler a"ılmasr 

? ~ • 
- - Halen çalışmakta olan sun'i 

b:.ığırsak miiesseselel'inin, kutru 
40 • 80 milimetre olan ~un'i bağ1rsak 
!arın bugünki imalat miktarım 
ar trrması. 

3 - Halen mPvcut müesseselerin, 
kutru 40-80 milimetrelik sun'i bar • 
sak imali maksatJile büylitülmesi, 

Almanya Ikbsat Nezaretinin müsa. 
adesine b;.._~lrdrr. 30 Birincika"n 
103&! ·ı. un ~ \1 tarı ıındc neı-ırC'dilip ayni tarihte 
tatbik mevkiine giren bu 1iararna 
nın hiikünılerine mugayir harC'~;t 
cPzayı müstelzimdir. 

derim. Kendilerine mülayemetle mu- pılmasrna da başlanmıştır. Bunun 
için linit, katmn,' maden kömürü 

amele etmek isterim. Lakin, onlar 
h 1 M d k kullanılmaktadır. 
:uşunet gösterir er.. a em i bana Almanya ve lngilterede bu işi için 

sulh ve müsalemet tavsiye ediyor 

son haftalar içerisinde mühim deği- 1 
şiklikler kaydedilmemiştir. 

Yani fiyatlaı Biriııcikanun ortasın 

KOÇUK HABERLER f 

-· ··- - - J - fabrikalar kurmu~lardrr. Sun'i petrol 
sun .. Şu halde, sen de bu meseleye 
bir çare bul. çıkarmak için Fişer ve Berjiyüs ad -

larile iki usul vardır. Fişer u. sulü 
Demişti. 

kızıl ateş haline gelmiş kok üzerin • 
Reddeclilen hecliyeler den su buharı geçirmekten ibaret-

Ancak bu sözler, Ayşeyi biraz ya- tir. 

tıştırabilmişti. Husule gelen idrojen ve Karbon 
- Pek ala .. Sen onlara şiddet gös- ok.sidi gazlerini 200 derece hararette 

terme .• Ümit ederim ki, zaman geç • ve tazyik altında demir emlahı üze • 
tikçe onlar da itiraz ve muhalefeti 
terkedecekler, Yezidin veliahtliğin rinden geçirilerek sun'i petrol elde e

e dilmektedir. Berjiyüs usulünde ise 
müdahale etmiyecekler. 

Açık muhabere: 
yiki nesimi altında k a t a 1 i z ö r 

maden kömürleri veya katram 420 • 
(Arkası var) 

450 derece hararette ve 200 - 250 taz-

(Etyemezdc: lmzasmm mahfuz kalması· maddelerle karıştırmaktan ibarettir. 
nı arzu eden zatc:) 

Mektubunuzu. ve notları atdun. Takdir ve Fransada bu usullerin tatbi'o:i için 
teveccühünüze teşekkürler ederim. Notla- iki fabrika tesis olunmuştur. Her fab 
rmızdan, ı;ırası &"elince istifade edeceğim 
Eğer zatı ili1erile şahsan tanışmıya muvaf- rika günde 50 şer t on maden kömü • 
fak olursam, çok mütC'şeltkir kalacağım. ründen petrol çıkarmaktadırlar. 

(Adresim: - Cemberlitaş Turan Sun'i petrolün maliyet fiyatı kömür 
apartımanı - 3 No.) 

daki memnuniyete d1.:ğer seviyelerini 

muhafaza edegeldikleri gibi, (Jiyasa 

c1ıı sağlam durumunda kalmıştır. Ger 

çekten ihracatçılarımız tarafmdan 

100 kilo başına sü Hamburg ıstenen 

fıyauar bilaistisna ge~eıı hattaki 
.seviyede bulunmuştur. Bu fiyatları 

karşılıklı olarak aşağıda gösteı i) o • 

1936 İzmir 
üzilmleri 

No. 7 Extr is-

Fiyat 100 kilo başı
na Türk Lıra.sı bif 

Hamburg 
3-9.1.1937 27.12.1936 

2.1.1937 

sima Ka-
raburun 18,50 18,50 

No. 8 Kiup Ka-

IRANDA CE ViZ iHRACAT' 

Iran hüklımetınin ceviz ağacı ıhra
catmı _tahdit etmek arzusunda bu
lun~ug~ v~ şımdilik yabancı ülkt>leı e 
cevız agacı sevkiyatmı durd41duğu 
haber verilme-ktedir. 

• 
Fransada kereste ithaıatında tat -

bik edilen mun:!am vergılerın tadıl 
edildiği bildirilmektedir. 

• 
Romanya - Polonya arasında \ 'Ü • 

rütülen iktısadi ve mali müzakc.re • 
lerin hıtama erenıediğı ve kat'ı bır 
an laşma akti hususunda bu aym nı
hayetinde tekrar konuşmalara. ba~la
nacağı bildirilmektedir. 

• 
Son günlerde ls\•içre Macaristan • 

kalbine bir tirküntti gelmişti. Eğer z. ş. fiyatlarına tabidir . Harp mecbur iye -
============================== ti karşısında kalınırsa maliyet fiyatı 
~~-·-.. 7·~·.avcaım:s .......... ~ No. 

raburun 19,50 19,50 
9 Auslese Ka 

Ayşe, Mervanm bu sözlerinden blis 
bütün hiddetlenmişti Çünkü, karde
lli de hiliifet mevkiine göz dikenler
den biri idi. Şimdi burada, halk kar
şısında onun hakarete uğraması, Ay 
şenin fena halde gücüne gitmişti.. O
n un için derhal Mervanın üzerine a. 
tılmış: SAGLIK ÖGÜTLERi 

gibi iktrsadi mülahazalann kıymeti 

kalmryacağmdan sun'i petroliin de 
ancak bir harp maddes i olarak is • 
t ih!'la li daha muvafık göriilmektedir . 

raburun 20,50 
No. 10 Nec Plus 

20,50 

Ult ra 24,5G 21,50 

dan 42.000 toıı buğday mubc1yaa et
miştir. 1 Ağustostanberi ~facaris • 

1 tan fa\'içreye 80.000 ton buğday ih
raç etmiştir. 

• - Sen, kim oluyorsun? .. Sen, kim 
oluyorsun ki; E bubekirin oğluna ve 
benim kardeşime hakarette bulunu
yorsun? .. Ya, mel'un! .. Resulü Eıc -
:renı, seni.. Ve senin babanı t el'in et
ti. Buna, ben şahidim. Sen, şehirden 
ta:rdedilmiş olan bir adamsın .•• 

diye bağırmıştı. 
Mervan, §aŞırmıştı. Söyliyecek söz 

bulamamıştı ... Derhal mescitten çıka 
t ak evine gelmişti. Cereyan eden ha
diseyi bir mektupla Muaviyeye bildir 
Jnişti. . . T ecclidi biaf ... .. 

Muaviye, artık hasımlarına galebe 
~lacağından emindi. Meseleyi yerin
de halletmek için, yanma üç bin ki
şi almış, Medineye gelmişti. 
Mcrvanın teşvikile, bütün Medine 

halkı Muaviyeyi karşılamıştı. Mes • 
<!itte, parlak bir surette (t ecdidi bi -
at) merasimi ya~lmıştı ... Halkın gös 
terdiği bu hüsnü k1!bulden mağrur o
lan Muaviye, minbere çıkmış, bir hu~ 
he söylemişti. Bu hutbenin sonunda: 

- Oğlum Yezide biat etmiyenler, 
layrk oldukları akibeti beklesinler. 

Demi§ti. 

• . . "Tatlı lconuşaltm!,, • , • • 
(Ayşe). bu sözlen haber alrr al · 

tnaz, derhal Muaviyey~ gitmiş : 
- Ya, Muaviye !.. Sen, bir hutbe 

Söylemiş .. Ve oğlun Yezidin veliaht
liğinl kabul etmiyenleri t ehdit et
.tnişsin. Bu sözlerin , akıllı sözü de
ğildir .. . Evvela şunu iyi bil ki, sı-:r•, 
hilaf eti gasbettin. Bu uğurda da bir 
Çok cinayetler icrasından çekinme -
din ... Bu cinayetlere kurban olanlar
dan biri de, kardeşim Mehmettir. ~en 
()nu Mısırda katlettirdin. Ve ce,t'dı
lli de ateşler arasında erittirdin .. Bu 
k!fi gelmedi mi ki, şimdi de buraya 
gelmiş ; diğer kardeşim Abdurrah -
tna.nı hapis ile, katil ile tehdit ader
•in ?_ Şu anda, senin yakandan ye,
pışsam.. "Kısas isterim" diye bJ. • 
f!rsam .. Kardeşimin kanını almak i
cin seni öldürmive kalkışsam, bana 

LOKMAN HEKiM 

Zayıflık sebeplerinden biri daha 
Dün yazdığım zayıflık sebeple

rinden başka biri daha vardır ki 
en ziyade ganç bayanlara musal. 
lat olur. Bu derecede zayıflrk artık 
onların istedikleri ve moda olan 
zayıflık derecesini çok geçtiğinden 
can sıkacak, merak edilecek bir 
şey haline girer. 

Bu türlü zayıflığın sebebi, ge
çenlerde yazdığım, hormon çıka
ran kapalı kutulardan, kafa tası
nın içeri~indeki ipofiz guddesinde. 
dir. Bu küçücük guddenin arka ta
raftaki kısmı iyice işlemediği vakit 
insan yan taraflarından ve kalça
larından pek ziyade fİşmanlar. 
Cuddenin ön tarafta-ki kısmı iyice 
işlemezse, aksine olarak, insan 
her tarafından zayıflar. 

Derinin altındaki yağ tabakası 
büsbütün eridiğinden vücut adeta 
bir iskelete döner. Kemikler geni' 
bir torbanın içerisinde sallanıyor 
gibi görünürler. 

iştah, tabii, hiç kalmaz. Oenç 
bayan hiç bir şey yemek istemez. 
Bazıları yalnız kalmak şartile ye. 
mek yemeğe razı olurlar, o da ken 
dilerine verilen yemeği bir tarafa 
atmak, yahut pek ziyade sever gö 
ründükleri köpeklerine veya kedi
lerine yedirmek için •• 

Ayni zamanda genç bayanın ne· 
şesi, keyfi de kalmaz. Yalancı, de. 
siseci olur. Annesi kızının halin • 
den bir şey anlıyamaz, kedere dü
şer. 

Zayıflık ve lştahsızhkla birlikte, 
eağ tarafta karaciğerin altında 
safra kesesinde 9iddetll ağrılar 
peyda olur. Oen9 bayanın sinirleri 
de pek bozulduğu için bazıları bu 
şiddetli ağrıları sinirlilikten gelme 
havali istırap sanırlar. Bazıların. 

da safra kesesinde taş sanılarak a
meliyat yapılır, halbuki hiç bir şey 
bulunmaz. 

Zayıflıktan sohra aybaşı halleri 
de kaybolu~. Anneler buna pek 
çok ehemmıyet verdiklerinden za
yıflığı, sancıları, rnuayyen günlerin 
gelmemesini hernen kansızlığa, ve
rem has tal ığı na hamlederler. 

Oariptir ki, o kadar zayıflamak. 
tan iskelete dönmüş, sağ tarafın· 
daki şidetli sancılardan istırap çe. 
ken, yemek yenıiyen, neşe ve key· 
fi kalmıyan genç bayan kuvvet. 
ten düşmez. Saatlerce yol yürür, 
yorulmaz. lnanılırııyacak derecede 
yorucu işler görür yorgunluk eseri 
göstermez, çalışmaktan, bazıları 
da oynamaktan bıkmaz. 

işte bu hal, yani bir taraftan 
pek ziyade zayıflıkla, bir taraftan 
yorulmaınazlık, sebebinin verem 
hastalığı yahut onun gibi ağır bat 
ka bir hastalık olmadığını anlatır. 

Vaktile bu türlU zayıflığa, iştah 
sızlığa zihni diye bir sıfat katıla
rak, Türkçesi deliliğe hamledilirdi. 
Hormon çıkaran kapalı . kutuların 
esrarı meydana çıkalıdan beri o 
küçücük ipofiz guddesinin cüsse
sinden ne kadar ~ok bUyUk işler 
gördüğü, insanın Şi?manlamasında 
ve zayıflamasında ne kadar büyük 
tesiri olduğu anlaşıldı. 

Bu zayıflığın ilAcı yine ipoflz 

guddesinin ön taraftaki kısmıdır. 

Fakat o ll&cı siz yalnız bqınııa 
yapamazsınını. Hekkfılnlze mOraoa 
at mutlaka llııındır. K•ndl k..,dı. 
nla yapabllecellnlı .. y edece bol 
bol ,eker yemektir. Çünkü şeker 
de bu kapalı kutu hastıtlrğının ilaç 
! arından biridir. 

/_B 
__ __.,._,.-----~-

ORSA 
so lK.tNct NKANUN CUMARTESİ 

Paralar - A 1ı1 

Sterlin 616.-
1 Dolar 123.-

20 1' ıansız llJ.-
le Lıreı 120.-
20 Belçika fr. 80.-
20 Drahmi 18.-
Al laY11,,u tı. !'ıb '>.-
ff Le•a JO.-
1 Flonıı 63. -
21J Çekoslr.valr lı:ro 75.-

ı S•lınt zıı .-
1 Mark 25-
1 Zloti 20-

Pcngo 21-
20 Ley ıı.-
Oınaı 48.-
4 • ""t ıturona ,o-
Altm 1030.-
Banknot 245.-

Çekler 

Londra 619.-

1 
Nevyork o.79t4 
Paris 16.98 
Milino 15.04 
Brüksel 4.695 
Atina 88.2875 
Cenevre 3.4625 
Sof ya 64.62 
Amsterdam 1.4455 
Prac 22.6875 
Viyana 4.24 
Madrit 11.3086 
Bertin 1.9673 
Varııova 4.19 
Buda peşte 4.4425 
Bükrc, 108.24 
BelgTat 34.41 
Yokohamı 2.7753 
Moı.lcova •s.-
Stokholm 3.1332 

T,.l,ofl&t 

Anadolu t •e ll kupoD kalk 
J.ılto~ 

Merku Banbn 

lıtılır"Jılo~ 
Türk Borcu 
Er~anı \ R C 
Sıvas - ErzıJ~ 1 

I •. 1' -
620.-
U 6.-
ll7.-
ıı~.-

81.-
22.-

D.">.-,i.-
66.-
80.-,., -
28.-
22.-
23.-
14.-
52.-
~ , -

1032.-
246.-

617.50 
0.7915 

17.02 
15.475 

4.7068 
88.5025 

3.4710 
64.7775 

1.449°0 
22.7425 

4.2510 
11.3360 

1.9720 
4.1990 
4.4534 

108.5025 
34.495 

2.7825 
24.96 

3.1410 

sa.ao 

~1.-

22.60 
97 50 
95.51' 

No. 11 Exclsior 27,50 27,50 

Bununla beraber b::ızı evlerin biraz 
daha ucuza teklif yaptıkları dahi bil· 
diriliyor. 

Rakip ürünlerden Yunan Kandiya 
üzümlerinin fiyatları ise aşağıda gös

terildıği gibi bulunmuştur : 

Fiyat 100 kilo başı
na Alman Markı 

Loca Hamburg 

1936 Kandi- 3·9.1.19~7 27.12.1936 
ya üzümleri 

Tip 1 Auslese 
Goldtrop
fen 60,00 

Tip 2 Golden 
Edelbeere 53.00 

Tip 3 48,00 
Tip 4 Golden Ori 

2.1.1937 

68,00 

62 .00 
60,00 

entperle. 45.00 58,00 

• Fındık piyasasında yeniden bazı 
canlanmalar kaydedildiği haber veri
liyor. Türk ve Alman tacirleri arasın 

da. önemli bazı işler olduğu dahi bil 
diriliyor . F iyatlara gelince, bir hafta 

öncesine karşı mühim değişiklikler 

kaydedilmemiştir. Şöyle ki , ihracat -
çdanmız iç fındıklarımız için derhal 
yükleme şartile 100 kilo başına si! 

Hamburg yine bir hafta önceki gibi 
77-78 lira istemişlerdir. 

Haber verildiğine göre. bu aralık 
lspanyollar Valensia limanı üzerin -
den bir kaç bin çuval fındık satmıya 
muvaffak olmuşlardır. Ancak mikta
rı ve ehemimyeti pek küçiik olan bu 
satışların genel piyasa durumuna, bil 
hassa. Türk f ındıklan aleyhine her -
ha.ngi bir tesir yapabileceği zannedil· 
memektedir. Hat tA tspanyollann Tür 
klyeye nisbetle yüzde 20-30 nisbetin
de ucuz satı, yaptıkları halde Tür·ki
ye fındık fiyatlarının indirilmesini ı. 

cap ettiremivece~ k11 naati bPslenmek 
tedir 

Macaristan hükümeti yabancı UJ • 
kele?· iPn di:ıvız ınu!rabıliııdı yapılan 
l:ıenzin ithalatını tenkıs etmek üzere 
dahilde SPntctık benzin ımahne ~a • 
rar veımişt ı r. Sun 'i benzin fabrika
sının tesisi ıçın lazım olan 10 milvon 
pengolük ~erma~,·( nıuhtf,!ıf bank; vı:ı 
mali müesseseler tarafmdan t~in 
edilecektir. Yeni kurulacak olan fab 
rikanın senelık vasati imalatı 1.500 
vagonu bulac~k ve işletme rantab~li
t •si hükfımet tarafından fevkalade 
mali tedbirler alınarak tenıin edile -
ccktir. , 

• 
Rusyanın H.136 pamuk rekoltesi 

3,5 milyon balya kadar tahmin olun 
maktad.ır. 

• 
Şili hükumeti soğan ziraatini çok 

ileri götürmiiştür. Şili diinwıda en 
fazla kuru soğan ihraç eden bir 
memlekettir. Senevi hasılatı 55-80 
bin ton arasındadır. 

• 
Yunanistan bu sene Polonyadan 

90 bin Zloti kıymetinde kömür itha. 
line kontenjan vermiştir. Arjantin -
den dahi 200 bin ton buğday ithali
ne müsaade verilmiştir. Buğdayların 
bedeli dö\'İZ olarak ödenecektir. 

• 
Cihan pamuk rekoltesi 30 milyon 

balya olarak tahmin edilmektedir. 

• 
Yunanistan 1936 yılında 9 milyar 

639,269,000 drahmi kıymetinde mal 
ithal etmiş ve 4,755,103,000 drahmi. 
lik mal ihraç etmi.ı;tir. 

• • 
. ı:omanyanm gelecek hasat mev-

s~ı olan Ağustos ayma kadar blr 
milyon ton buğday ihracata hazır 
bulundurulacaktır. 

• İspanya hükumeti peşin para ve ec 
nebi dö,·iz ile Romanyadan bu -;.ıia', 
almıştır · 



===- 14 TAN 

Bütün memleket 
Hatayı kutladı 

1 - 2 - 937 

Köylü nastl toprak 
sahibi olacak? 

Ankarada ve yurdun 
her köşesinde 

dünkü tezahürat . tikrarm teminidir. Eldeki arazi ka - hilindeki miktar meccanen temlik o-
__ ~ _ ·--. ~ -~--.. J [Başı 1 incide J ış1etmiş olanlara adi iskan haddi da· 

l nunnamesindeki "toprakta hudut iti. lunur • 

• _Ankara, 31 (TAN muhabirinden) - Ankarada bugün Hatay HR T RY ' bar olunur.,, hükmü, yurdun imar ve On senedenberi muntazaman işleti• 
tçın yapılaq miting, bir Hatay bayramı halinde saat 12 de başla- huzurunda menfi bir rol oynamıştır. len topraık.lardan bdkiyesi, şagili ar-
mış. ve geceyarılarına kadar devam etmiştir. Ulus meydanının /L'll[ n PA/ Tf'ı '/' r İşte bu maksatla hazırlanan top - zu ettiği takdırde, veıilen vergi miK· 

d 
.. il\ Vi tt I nl 111 rai< kanunu layı'hasmın önu··mu''zdeki ~~-- ki · 1· ·· · d k -.J; 

na ır gordüğü bir kalabalık, güzel Hataym istiklaline kavuşma- " • 1.44.ı.uın se z mıs ı uzenrı en eılUA· 
ekim devresinden evvel mer'iyet mev sine borçlan "t. 1 ril bilir' 

sının sevinci içinde coşmuş ve çalkalanmıstır. ma sure ıy e ve e • • ~ kiine girmesi temin edilecektir. 1'0PRAKLANDIRMA 
Genç, ihtiyar, esnaf, köylü biitün r----------------- ESASLAR Madcle 8 - Mübadil Rumlarla, fi· 

halk, ellerinde yfuJerce çelenk, Bil - İ!;inde tes'it edilmiştir' Halkevi öniln Bu çok mühim kanun layihasının rarl ve mütegayyip şahıslara ait iken 
yük Atanın heyıkeli ön-tinde toplan ·ı de _toplana~ ~inlerce Edremitli, me: esaslarmı, olduğ ı gibi bildiriyorum: devlete intikal eden veya muhtelif 
mışla.rdır • rasınıle hukumet konağı ve fırka Madde 1 - Türkiye Cüuıhuriyeti husu.si kanwtlara göre devlete ait 0 • 

. ~u i~iba~l~, ~n~aran~ milli Hatay karargahı önüne gitmiştir. dahilinde şehir, kasaba ve köy hu - ıa ntoprakları alakadar devlet daire-
mıtıngr, mıslı gorulmemış hir heyeca- BANDIRMADA dutları dahil ve hariGte haki!d ve leri tarafından kendilerine tahsis e • 
nm ifadesi oldu.. . Bandırma, 31 (TAN} _ Hatay 0 .. k' hükmi şahıslara aidiyeti muteber ta.1 dilnıeden işgal etmiş olanların ellerın 

Sa~~ 15 t~ lstıkl~ -~arşı bir ağız . ?.a.feri münasebetiyle yapılan miting .u? uf'. mb~finge i~tira~ '~Hden gençler Beyoğluncla "Pariıyen,, pu. kayıt ve senetleriyle tevsik edile- den bu topraklar geri alınır, eg·er bu 
dan sovlendı nk sozu Beh t K J ~J h 1 ısım I " pastoneye atay,, İ.smı' yazılı le"hayı a.sıyorlor t J. ld · J _ .. • ~ çe ema çu.r eyecan ı oldu. Nutuklar söylen- • mıyen oprıı..-Jar devlete aittır . işgal edenler bu kanuna göre dev • 
a 1 ve so~e: ( lam Hataya, saygı di. Tezahürata binlerce vurttas İştj • [Ba ı 1 incide] devam etmiş ve şöyle bitirmiştir: FAZLA TOPRAKLAR letçe ·topraklandırrlacaılC kimselerden 
Ataya .... ) dıye b:uşladı ve ezcümle rak et.ti . k ı t1 e t d ,.... dde 2 H • k · 1 me 5 Y n va an aşları bedava taşı. "Kutlu yold~: Bize bu zaferi ba- J.vıa - ususı anunıany e ise bulunduk.lan yerlerde veya müna-
eunlar ısöyledi: İl\"EGÖLDE mrştı • ğışlryan Büyiik Önderimiz Atatürke şehir, kasaba ve köylülerin amme sip görülecek mahalle;de topraklan 
"- Biz bayram etnıiyelim de kim Inegöl, 31 (TAN} - Ka.c;abah ve Şehrin her tarafında bin minnet ve şükran, değerli hükiı • ihtiyaçlan için evvelce tahsis edil • dırtlır. 

etsin? Danıarlarmuz<ia diınyanın en bütün köylülerin ~'?tirakiyle yapılan Şehremininde.n, Kadı!<öy, Üsküdar met rehümiz İsmet İnönü ile çalış.ma ?1is olan topr~Jdar:1' ~ilayetten kaza KURUTULAN YERLER 
kudretli, en istidatlı kanı. b~ımızda mitingde nutuklar stiylendi. Atatür- ve Boğazdan gelen vatandaslar da arkad~lanna da bin saygı. j ıdare heyetlennce ıhtıya<;tan fazla Madde 9 _ 839 sayılı srtma mn .. 
insanların en büyüğü, en kahramanı ke, İsmet 1nöntine. Dış ve tç Ba.lmn- hep meydana dolmuşlardı. Beyazıt Agah Sırrının hitabesi bU~k alkış ?ıd:ığu tes~it dilen kısrmı_a1: devlete cadelesi kanununun 6 ıncı maddesine 
üzerinde yürüdüğümüz yol Türklıik, !ara, Hatay Kurumuna teşekltüı· tel- meydanını dolduran insan denizi üze- Jarla bittiği zaman Doçent Yavuz tatık8;1 eder. İdare heyetmm karan göre klll"Utulan oataklıklardan mey • 
ınsanlık namına., seçilecek yollaıın ı grafları çekildi. rinde Türk bayrnklan dalgaJanıyor. kün;üye çıktı. Ve yüksek tahsil genç- aleyhme hiçbir ·kanun yoluna müra- dana çıkacak arazi bu bataklığı ku .. 
en şereflisi .. Tünkün _şerefini ve dün- MERZJFONDA . du · liğinin hissiyatına hulasaten şu nu _ caat olunamaz. rutmıya iştiraic etmiş olan topraksız 
yanın sulbünü bir daha kurtardık, bir 1 Merzifon, 31 (TAN) - .Milli Ha • Saat on iki buçukta şehrimizde bu- nutukla tercüman oldu: fl{İ SENE MüHLET halka iskan haddi dahilinde mecca • 
daha ~celttL~. Dünyaya örn~k ~ı~.n tay mitin,~ binlerce halkm iştirakiyle hman kardeş Hataylılar Taksim Cüm DOÇENT YA vuz Madde 3 - Birinci maddede yazrlı nen dağıtıldıktan sonra bakiyesi bu 
Şef, dunyaya ornek olmuş mılletıyle coşkun ve içten bir sevinç içinrie kut- huriyet abidesine çelenk koymuşlar "Bu iyi neticeyi Türklük namma topraklar il.zerinde tapu kaydı ol- yerlere devletçe nakil ve iskan edi • 
dünyaya örnek bir zafer daha kazan. lanmıştır • ve mı hareketleriyle Hatay istikliilini kimlere borçlu olduğumuzu herkes maksızrn mülkiyet hakkı iddia eden- lecek muhacirlerle topraksız yerli 
dı .. , HAKARtDE .ırnuı.nan Türkiye Cümhuriyetine şük. biliyor. Türk büyükleri yer yüzünde ler, bu kanunun neı:ıri tarihinden itl- halka verilir • 

Bundan sonra Partı adına, Demir- Hakari, 31 (TAN muhabirinden) ranlarmı bildirmişlerdi. Onlar da tesadüf yerine aklın, insanlığın mu • haren iki sene içinde bu haklarını u- Bu bataklıkları kurutmak için ya 
cıler Cemiyeti reisi Sabri Çelik, hal • - Havanın bozukluğuna rağmen. şimdi &yazıt meydanını dolduran ka kadderatında anarşı yetine hulmimn sulen isbat ederek tapuya kayt ve pılac8Ac küçük mesainin ilılnındaıı iti
km diliyle, halka hitap etti ve çok al· köylerden gelen binlerce halkın iı:ıtı. labalığm içinde butunuyorlardı mutlak hakimiyetini tesis ve temin tescil ettirirler. Btt müddet bittikten haren 6 ay geçtikten sonra bataklık 
kJŞlandı • rak1yıe milli Hatay mitingi büyük bir Mektepler de kendilerine Ulhsis e - hususunda yeni bir örnek teşkil eder- sonra toprak üzerinde tapusuz hak yerlerindeki miilkiyet idd1aiarı din. 

Sabri Çeli.kten sonra sırasiyle Mül. heyecanla yaplldı. dilen yerleri i~gal etmişlerdi. Beyazıt. ler. iddialan dinlenemez. lenmez • 
kıyeden Rüştü Ozan, hukuktan !clô.l, BÜTÜN MEMLEKETTE Cüınburiyet meydanına sığamıyan Başta en büyüğümüz olduğu halde MESAHA FARKLARI İSTİMLAK 
Gazi Enstitüsünden Şaban, Ziraat İstanbuJlular meydanın civarındaki Türkün mukadderatmt elinde tutan • Madc'ie, 5 - A) alakadar devlet . Topraklarından bir kısmı eşhas 

Milli Hatay davası karşısmda yur- akl 
.J<..,nstitüsünden Hayri, Hataylı Nabi· sok . arı bile dolduruyorlardı. Evle- lar, en necip ve asil bir zihniv. etle daireleri tarafından yaptlnuş munta- mülkiyetinde bulunduğu tapu kayıt. 

dun her tarafından büyüklerimize · d ı de ve Reşat, Mün;el söz söylediler ve rın am arma tırmanmış olanlar da yalnız milli duyguları değil, insanlı • zam planlara göre toprak üzerine ko- 1ariyle sabit olan bataklıklar devlet 
pek çok alkışlandılar. minnettarlık ve bağlılık telgraftan vardı · ğm menfaatlerini de gözönünde tuta- nulmuş sabit işaretler ile hudutlar1 tarafmda.İı' kurutulduğu taıkdirde 

H.itabelerdcn ı:ıonra Büyük Şef A • gönderilmiştir .. Burada da Koçhisar, Saat tam on dört buçukta kutla - raık hareket ettiler. tayin edilmiş olan topraklarm sathı kurutulan yerlerdeki eşhasa ait 
tatürke, tsmet 1nönüne ve hükumete, Elşkerd. Merdenk, İspir, Göynük, Ke ma merasimi İstiklal marşı ile b~ta. Di.inyanm en knitik ve endiı:ıf"Ii bir mesahaJan arasında fark görillürse o~an toprak miktarları da ayni esas 
Partimize, Hariciye Vekilimize, Ha- kin, Karaköse, Suluhan, Zile, Seyit • dı.. Bandonun çaldığı marşı bi.itiin devrindeki ı:ıu hare~<eti ile Tiirkiye asıl olan planda!d mesahadrr. lar dahilinde istimlak olunur 
Iiciyemize,~ ordumuza ve Hatay Er- gazi miting heyetleri, halkın yüksek İstanbullular tei< ağızdan göklere sulhün temel direğini olduğunu bir Madde 6 - Tapu sicilinde mesaha Bu takdirde mülkiyet iddialan lru. 
ki:nlik Cemiyetine tazim ve teşcl<ktir heyecanına tercüman olmuşlar, BU- doğru bağırıyorlardı: kere daha isbat etti. kaydı olmayıp yalnız hudutları yazılı rutma ameliyesinin ilanı tarihinden 
telgrafları çckilı:ıesi teklü edildi ve ~iik Atatürke bağlılık ve şükranları- "Hakkıdır, hakka tapan milletimin Onun içindir ki Türklükle bC'raber olan topraklarda mesahanm tayini itibaren bir sene sonra mesmu olmaz. 
bu teklif, alkışlarla kabul edildi. Bu ru teyit etmişlerdir • istiklfil! .. ,. bütün dünya se,;nç içindedir. Bu ne- ve tapu siciline kaydı için bu toprak- İPTAL EDİLECEK 
te 'türat dakikalarca sürdü • Akhisar, (TAN) _Bugün, köy ve Evet asrrlardanberi esir olmamış. neticeden sevinç duymryan eğer var- Iara tarhedilmiıı vergi matrahrnm ci- Madde, .10 - Kurutulmak Uz.ere 
Y.ALOVADA nahiyelerden gelen 10 binlerce halkın asırlardanberi kölelik tanımamış ve sa m'l.lhakkak sulhe ve insanlığa düş. vardaki emsali arar.ide tekabül ettiği vaktinde devletten tapu veya lmtiya-

:Ya.iova, 31 (TAN) _Hatay siyasi da iştirakile, Hata~·m istikl8linin te. onurunu, istiklalini daima şahlanmış ma!'l olandır. .. miıktar kabul edilir. Fakat bu miktar zı alınmı!j batakiıklar, bu kanunun 
zaferi, binlerce halkın iştirakiyle tes- min ohmması şerefine büyük nüma • bir haysiyet: Ue en müşkül ve en ça- Yavuz, bundan sonra Hatay mu • yazılı hududun çerc;evelediği mesa - neşri t~rihinden itibaren Uç yıl içinde 
'it edilmiştir. Hazırlanan programa yişler yaprlmrştır . resiz anlarda bu milletin, Türk .mil • vaffakıyetini heyecanh bir surette hadan faz.la olamaz. Fazlası devle - tamamen ve fenni usul dairesindo 
göre nutuklar söylenmiş. Atatürke, Jetinin istiklfil hakkıydı... anlatmış ve ı-;özlerine şöyle nihayet th.dir . kurutulmamış olursa Sıhhat ve İçti • 
!smet İnönüne, Mareşal Çakmağa ve SUI! Olmıyan Hatay Türltleri de bu milli gururla vermiştir : FUZULİ 1ŞGAl.ıEER mai Muavenet Vekfiletinin işan tue .. 
C,'ümhuriyet Halk Partisine tazim tel. 3' bu milli azimle milli gurur ve azmimi "- Hatav, mutlu Hatay, Türk ol • Madde 7 - Bu kanunun n~rl ta - rine bu tapular tapu dairelerince ip • 
gra.fları çekilmiştir Eir Hadise zin bir sembolü olan şefin iradesiyle duğun, Türk doğduğun için Türk ka- rihinde tapuda mu~rayyet olmanı.ak - tal olunur; ve imtiyazlar da kendi • 
KASTAM0}1.'1J Ankara, 3l (TAN muhabirin • istiklaline kavuşmuştu • lac~ksın, yaı:;rvacaksın., la beraber ba."lta türlü tasarruf vesi- lik.Jerinde.n hilkiimsilz kalır. Sıhhat 

Kastamonu, 31 (TAN muhabirin • den) _ Ziraat Enstitüsü talebelerin- Marş okunurken ''Varol Atatiirk, İFFET HALİM kasma da istinat etmediği halde yal- ve İçtimai Muavenet Vekaleti tara .. 
den) _ Sancak davasının vardığı den birisi, Ticaret Lisesinde açılan gördüğümüz kara günleri sen unut- Arkasından İffet Halim kürsüye mz ,·ergi~i Yerilmek suretiyle işgal fından vaki i~'ar üzerine tapulann 
son müsbet netice dolayısiyle on beş Avrupa imtihanına başkasını sokmuş turdun ... diye hıçkıran nineler göri.L geldi, ve memleketin bu bü;>iik mu • edilmiş topraklan nn senedenberi iptal olunmasından dolayı hiç bir ka 
bin Kastamonulu Cümhuriyet mey • ve cürmü meşhut muhakemesinde be- nüyordu. Hataylı kardeşlerimiz derin vaffakıyetten duyduğu heyecanlı se- muntazaman vergi vererek bilafasrla nun yoluna müracaat olunamaz. 
danında toplandı. Nutuklar söylendi. raetine karar verilmişti. Temyiz Malı bir heyecan içerisinde idiler. vinci şu sözlerle ülkülendirdi: 
SlNOPI'A kemesi, hadisede suç unsuru görme- Heyecanlı nutuklar - Türk milleti: rıiklidir. Bize inkılabımız ve hepimize 

S
. 3 H d' - · · · be t k Marş bittikten sonra Emino"nu·· Yüce Türk inkılabı üçüncü merha- Türk istiklali kutlu olsun .. ,, 

tu. Halk girebilecek yer bulamıyor• 
du. Şirketi Hayriyenin vapuru da. 
Sirkeciden aldığı halk ile tıklım tık· 
lım dolu idi. 

mop, 1 (TAN) - atay mitingi ıgı ıçın rae ·ararını tasdik et- 1 . e 1 b 1 L J<Jy yüce Türk Milletinin Ulu Ön • 
çok heyecanlı oldu. Büyüklerimize miştir. Halkevi reisi Agah Sırrı kürsüye çık. esın u aşmış u unuyor. ozan. 

ti Ve bı·r hı'tabe söyledı·. Hı'tabesı· • Montröden sonra Ccnevrede elde edi deri Atatürk' İnsanlık ve istiklal as· 
tazim telgrafları çekildi. Sinop bu bil. ·1 · ' 

nl·n huıa·sası şu idi: len bu kazanç, yalnız Türk seciyesini kı 1 e Yanan·kalplerimiz, senin önder 
)iik günü bütün coşkunluğiyle kutla- ••••••••••••- l·g··n ~ı ""' • AGAH KüRSÜDE: işaret etmekle kalmıyor, Atatürk in· 1 1 aıuında, bu istiklal ve bu inkı-
:~UNDA Güzel, sag .... lam Yurttaşlar : kılabının, insanlık, barış ve liak u~U labı her ~ korumıya hazır bulunu -

rundaki tutmuş olduğu yolu cihana yonız. Bu duruş ve bu göğüs geriş· 

e • f hl 1 - Bugün Hatay Zaferini kutlamak u· k. Samsun, 31 (TAN muhabirinden) 
Hatay da vanuzın kazanılması c.::...Jıa. • 
yısile bugüp kadın, erkek, şehirli, 

köylü binlerce halk, Cümhuriyet mey
danında toplandı, büyük tezahürat 
yapıldı. 

MERSİNDE 
Mersin, 31 (Tan muhabirinden)

Hatay milli mitingi, on binlerce hal
kın ve şehrimizdeki bütün Hataylıla
rın iştirakiyle coşkun bir sevinç için ı 
de yapıldı. 
1ZM1Tl'E 

İzmit, 31 (TAN) - Şehir baştan -
ba.-,a bir heyecan kaynağı halinde, 
Hatay zaferini kutluyor 
ESK!ŞEH!RDE 
Eskişehir, 31 (TAN muhabirinden) 
Hatay mitingine on binlerce Eski-
eehirli iştirak etti. İstikliı.l marşiyle • 
başlanan miting vakur bir inUzam 
içinde sona ererken Şefimiz Ata tür -
ke ve büyüklerimize şükran ve tazim 
telgrafı çekildi • 
MUCLADA 
Muğla, 31 (TAN) - Milli Hatay 

nutingi, bugün coşkunluicla yapıldı. 
Halk, bu büyük bayramın haka<l se.

1 
vincini duyarak geç vakte kadar te
za biiratta bulundu. 
SÖKEDE 

Söke., 31 CTANl - Milli e!l1eileri • 
mize uygun şekilde neticelendirilen 
Hatay ıiavaı:ır münasebetiyle kasaba 
büyük bir bayramını yaşadı. 
EDREMlTTE 

. 

V ıc a 1 • Han ediyor. r ı, Cenevrede bize tarihi banıleyi 
!f için burada ooplandık Bu son zaferle t 

Çünkü: 

Radyolin 
Kullanıyor! 

--
Çocuklarınızı küçükten Rad· 

yolin kullanmağa, Radyolin

le günde iki defa dişlerini fır-

çalatnıağa alıştırınız. Cürbüz 

yetişmelerini tenıin etmiş o-

Ey bütün unsurları, taşıyla, topra yap ırrnış bulunuyor. 
Türkün kudretini; Türk hulusunu kô.. HA ğıyla Türk olan Hatay; senin hakkill TAYLI GENÇ 
inata teslim ettirecek yeni bir delil olan istiklali kurtarmak için, başın- B · 
daha vermiş oluyoruz. Bu yeni za • da Atatürkü olan bütün bir millet Unda.n sonra kilrsüye Hatayhla • 
ferle dünya sulhu için çalışanlara damarlannda dönen kanın çarprntr· ~n .. ~issiyatma tercümen olan Hatay 
örnek olacak bir vikar ve fazilet nü. sını dinliyerek, dakikalarını bir a.toş :ık~;ret.rncıı Ahmet Faik Türkmeu 
munesi göstermiş bulunuyoruz ten bölge i<}indc geçiı-miştir! istik • H 

T..,.,.;hte eski bir millett · atiplcr bu··tu··n mı'llet tarafından 
cu.• n en yepy"'nı \al! .. Bu kan, bu milet, onsuz yaşa· · 

bir varlıgr- n dog-dugu-na şahı"t olan · ıçten ve samimi bir surette hi.ssedi -mayı, bır gün benimsememiştir ve 1 dünya, şimdi de bu varlığın göz ka- benimsiyemez. Bunun içindir ki, in • en bir sevincin terctimanr oldukları 
t -·y1e hak h ,_.k t• · ~ ı· için coşkun alkışlarla karşılanıyordu. maş ıran ışıgı ve al!\ı a ın sani ve medeni bir hak olan istikla ın n k 

parladığını görüyor. Artrk herkes an h ı ası 0 tor Salim Ahmet, tıp fakültesin-
1 ladı ki Türk adı kuvvet ve iradenin :a~J:.k a:ı:m~:;:ı;a~ı~k~~~=ke~mta - den Mustafa Öztürk ve daha birkaç 
olduğu kadar, sulhün ve insanlığın da bii, en insani inkişaf şartr olarak gör ~atip te söz alarak hep Hatay zafe-
bir sembolüdür. Türk milli davasmJ kte · nni ifade eden sözler söylemişlerdir. me yız. N . .. 
takip ederken de cihan sulhünü koru- · Hataylılar, siz TUrkiyenin on sc- utuklar bıtince Beyazıt Cumhu-
mak ve insanlığa yardım etme,i( endi. kiz yıl önceki d~una kavuşurken, riyet meydannu dolduran bütün halk 
şesinden bir an uzak kalmıyor.,, adımımrı geniş ve dik gönlümi.iz se· spor, esnaf teşekkülleri, Parti, Hal -

' . · · kevJe · b l d' kt lil l Agah Sım bundan sonra sözlerine vinçli, başımız h6r zamruıki gıbı ıd • . rı e c ıye me .eP er grup arr 
1 ellerınde bayrakları Sultanahmede 

R ~ 'tloğru .. "dül. ._,. yuru er .. 
~ Bur·ada merasime nihayet verildi-

ği halde halk dağılmamış Köprüde 
bekliyen şirket vapuruna binmek 
Dolmabahçe sarayı önüne kadar git 
Inek Atatürke bütün İstanbul Türk· 
!erinin bağlılığım şükranını ve sevgi 
sini bir defa daha izhar edecek me
sut vatandaşlar arasına kanşmak i
çin köprüye kadar gelmişlerdi. 

Maalesef ancak iki "·apur bu iş için 
tahsis edilmiş olduğundan hemen, he 
rnen lstanbullulann hepsi büyük bir 

' 1 urswıut. 
inkisan hayale uğram;şlardı. 

Çünkü Akay idaresinden tah!is e
~len Bur-gaz vapuru çabucak dolmu, 

Saat dört buçuğa doğru muzıka .. 
nın çaldığı Cümhuriyet marşını hep 
bir ağızdan söyliyen halkın alkışları 
arasında vapur Dolmabahçeye doğru 
hareket etti. 

- Bu arada her iki vapur da coşkun 
! bir sevinç tufanı içerisinde idi 

halk daha saray görünmeden ev..-el 
heyecan!ıtı ve sevgisini tutamıyor: 

"Yaşa Atatürk.. Varol büyük 

Önder!,, 
diye bağırıyordu . 
Sarayın önüne gelindiği zaman he· 

yccaıı son dereceye gelmişti. Çünkü 
Türkün rehberi, Türkün karagün 
dostu, Türkün hakiki babası, Tür .. 
kün en bUyUk devlet ve siyaset ada· 
mı, en şerefli ba.şkumandanı ve Tür· 
kiye Cümhuriyetinin en büyük ve en 
sevilen vatandaşı bizden biri olan bi 
zim ola.l'l Atatürkümiiz üzerinde gü
mü.şil bir kostümle sarayın balkonu
na çıkmış bulunuyor. ve halkı mUte
bessirtı selamlıyor9u: 

- Varol yaşa ... Çok yaşa ... Büyük 
kahraman ... 

Alkışlar yükseliyor... Ciimhuriyet 
marşı okunuyordu. 

Atatürk vapurların geçişini ve av· 
detini hep ellerile selam vererek sey
rettiler. Üzerlerinde palto olmadığı 
yanında bulunan zevatın na.zarı dik
katini celbetmiş olacak ki, ona kah· 
verengi bir palto getirip giydirdiler. 

Sonra bala halk. "Yaşa, yaşa,, di· 
ye bağrnrken· vapurlardan biri Üskü 
dara biri de tekrar köprUye hareket 
etil. 

Sa.at beşte halk köprllye çıkarak 
dağıldr. 

FAremit, 31 (TAN muhabirinden) '- ~ 
llat.ay zaferi büyük tezahürat ••••••••••• Dünlü mitingle ircilerclen bir grup 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi neşriyatı idare eden: s. SALt:\I 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Lfmitet Şirketi. Basıldığı yer TAS matbaası 
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SIK SA YANLAR MA('~I 

EVSiM SONU SATIŞI 
Buz fiyatlarunız: 
YONLO KUMAŞLAR: 
Manto için janrangle bir kumq yalnız 300 Kr. 
Fant~i ropluk safi yün bir kumaş ,, 250 K,r. 

Ur bir manto için siyah safi yün kumaş ,, 6 7 5 Kr. 
EKLi KUMAŞLAR: 

Ölleden sonra elbisesi için"Krep Mozaik,, " 450 Kr. 
En yeni renklerde il>ekli "Butone,, kumallar,, 500,, 
ÇANTALAR: 
Zencin çeşitli son mf)da çantalar 500 Kr. itibaren 

ORME EŞYA: 
fi yün yelek ve bluzlar 500 Kr. itibaren -

iSTiKLAL CADDESi 

•• •. Kapalı Zarf Uıulile Ebiltme ilim. 

ümer Bank Umumi 
Müdürlüğünden: 
1 - Nuilli baıma fabrikaıı milftemilltmdan 3 adet evli me

lllur apartmanı ile bir adet beklr memur apaıınwu ve iki adet 
lnlele pavyonu temel İDf8atl vahidi fiat eaaıile Vf eaaa bina inşa
atı İle toptan götürll olarak ebiltmeye çıkanlmıstır. Bu islerin 
~edilen bedeli 175.023,21 liradır. 

2 - Bu ite ait evrak ıunlardır: 
a) Ekailtme tartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Umumi tartname 
d) Fenni tartname 
e) Metraj ve keşif hiilisur 
f ) Projeler. 
lltlyenler bu evrakı 1,75 lira mukabilinde Stlmei Bank Mua-

1nelit Müdürlüğünden alabilirler. 
S - Eksiltme 8 2 937 Pazartesi günü ... t !5,30 da Ankara. 

ela Ziraat Bankam binaamda Sümer Bank merkedııdeld komis
Jt:Qda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
Ebiltmeye ıirebilmek için 

f1:a•Derı·m 1000 ı lira 16 kurut muvakkat ttminat verme
_.,....._~.ıı.e... dır; 

ate ...... • ............. h ............ .. 

We m~ yaptığma dair vesaiki ~ ibru-.edmıellJHı 
ek-~ tlrebilmek için b:r ehliyet vesikası alacaklitdır. Ban
a elde vesaik olmaaına rqmen bu veaikayı vermiyebilir. 

& :- Teklif mektuplan yukarıda yazılı gün ve aaatten bir aaat 
eneline kadar münakasa korn" ıyonuna verilmit bulunmalıdır. 

Poıta ile gönderilecek mektuplann nihayet ihale saatinden bir 
IMt evveline kadar ıelmif ve zarfın kanuni tekild~ kapatılınıf 
olmaaı llnmcbr. (472) 

E N • 
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UVllCUllzllli.,.ıa, ltat clir.nlelerlne, isteri, ıar,.. 
a. asaltl öksirüklere, ltayginhk ve ılk•hyll 

kcqı ferahhk verir. 

TA 
Baaım Evinin Butıiı Kitaplardan 

Kuruş Kitabın ismi Müellifi 

40 Muvaffakıyet 

5~ Propaganda 
7 S Çok Seri Kazanç 

_...,. __ 

Yollan .... 
7 5 Kendini Tanır 

-mımı?-

75 T ·Sensin 
75 MüPüllerle Mü-

cadele 
50 İdeal Büro 
50 Yeni Müşteri Bul· 

mak San'atı 
150 Askeri Mektepler 

için Yeni Kıraat 
Kitabı 

75 Beı Mürebbi 
125 Hayat Bilcisi 

(Hayvanlar) 
50 Kılıcımı Sürü199 

rum 
Toptan alanlara % 

Muallim Osman Senal 

Muallim Hüviyet Bekir 

Muallim Hüviyet Bekir 

Reeat 

25 iakonto ppıht. , 

1937 
Beynelm!lel kömür sergisi 
(K6mGr ı•kan v alt ve t hin alet
leri ve te 1 •il beynelml.el ergisi) 

• 26 N:san 
Serıııe 1 ttrak ve sergiyi zıya. 
ret eclecekf emsalsiz kolay· 
llkl•r 6 1 ektir. 

61 .. lllli ............................. ... 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimcli,-e bda• Wnlerce ldti)'i zenain etJniA. 
'· CÜ lceticle ı 1 Şubat 1937 dedir. 

BQyOk lkra iye 
50 O Liradır 

Ayrıca ı 16.000, 12.000 10.000 Llrallk 
ikramlıelerle (10.000 ve 20.000) lln· 

ilk iki adet mCHıltat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herk• 7 Şubat 937 aiinü nkfUllJ • 

na kadar biletini deiiıtirmit bulunmabdır. Bu tarih· 
ten aonra bilet üzerindeki hakla aakıt olur ••• 

• 

t• 1n111 .. 
1 

.. 1·.·~1ry-o11·.·~·,.-,._-.·,,·n·ı,·1.·._-,·. ·w·.,.-, ·n1111n-•1 I 
Afyon -latuyonu Tevatmm Ekıiltmeai.. 

Afyonkarabiur iataayonunda r.a~ 1114WM ~qffl~;: 
milfıııemilltı, blıalizasyan teYliatı, tampa ve yolcu peronu 
atı kapalı sarf aauliyle ebiltn!leYe ~. 

1 - Bu itleri keşif bedeli 270916.23 liradır. 
2 - istekliler bu ife ait tartnameleri, proıeleri ve aair evrakı 

Devlet Demiryollannm Ankara. Haydarpafa, 1mıir ve Afyan 
veznelerinden 13.SS lira mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 15/2, 937 tarihinde pazarteıi cUnii ıaat 15 de 
Ankara'da Devlet Demiryollan t,letme Umum Müdürlüğü Y 
Dainainde toplanacak Merkez Birinci Komiayonuaca ya~Pdaıcalltij 
tir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iıteklilerin •talı~ yazıb 
minat ve vesaiki ayni ıünde saat 14 de kadar Kom:syon Reiali 
ne teslim etmit olmalan tlmnchr. 

A - 2490 laflh kanun •bkimma uyıwı olmak üzere 1458l 
liralık nıuvakkat teglut 

B - Kmıuaun ta)'İIJ .ıtili "9ika1ar 
C- Nafıa Ve~mu1addak ehliyet veakau 
D - Kanunun 4 llnd\ maddpi ........ ekailtmeye ·R

0 

111111 
bir mini bulunmadıtma dair imzalan 'talitmda tahriri bdldm'1: 

5 - Teklif mektuplan ihale ıUnU -t 14 de kadar maı• 
,IGUl .. llade ~ RellUtiae ~. P-. 118 dili• 
ri1tctlc ~ ~iadeli tuhhlltKl olmalı ve .uıı. 
bu _.. kadar ._.,_ phlıiı bulunm• llznndır. 

Bu. it. bakQuta *1.1. izlbat alm•k istiyenlerin D. D Yo 
Yol Daireaiiıe 1n1raMaf etoıeJeri. (135) (411) 



TAN 

p ERi 
21-12-36 da Ankara HALKPART1S1 GENEL SEKRETERLlCI tarafından tertip 

edilen fenni müsabakada PHlLCO radyoları 12 rakip arasında B1R1NCIL1Gl 

kazandı. Daha aşağı fiyatlara teklifte bulunan başka markalar olduğuna rağmen 

PHlLCO radyolarının YÜKSEK EVSAFI nazarı itibara alınarak siparit PHlL
CO'ya verildi. 

Umumi mümessillik: HELiOS Müessesab 
Yeni teşhir salonlarımızı ziyr:-et ediniz. Galata Voyvoda cad. No. 124·126-128 

Yeni telefon numaramıza dikkat: 44616 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor! 

GRıPiN 
Varken ıstırap çekilir mi? 

B AŞ, D i Ş 
Ağrıları 

ve üşütmekten mütevellit bütün 
ağrı, sızı, sancılarla nezleye, ro

matizmaya karşı 

G Ri PiN 
Kaşelerini tecrübe ediniz. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
Radyolin Diş Macunu fabrika

sının mütehassıs kimyagerleri 
tarafından yapılan GRİP!N her 
eczanede vardır. 

~ ..................... , 
Yeniköy sulh icra memurluğun -

dan: Paraya çevrilmesine karar veri 
Jerek ve tamamına 510 lira kıymet 
takdir edilen Sarıyerde maden ma . 
hallesinde çeşme sokağında yeni 6 
No. lu sağı 38 solu. 32-35 arkası 11 
parsel No. lu ve önü çeşme sokağı ile 
çevrili 62,10 metro burabbaında bi • 
rinci katta bir sofa üzerine iki oda 
bir hela, bir mutbak ikinci katta iki 
küçük oda bir hela bir yük odanın bi 
rinde ahşap korkuluklu zemini çinko 
balkon ve 62,10 metro murabbaından 
9 metro murabbaındaki bahçede bir 
kuyu; bir erik, bir kiraz, bir ayva 
ağacı bulunan ahşap evin tamamı a
çık arttırmıya konulmuştur. Arttır

ma peşindir arttırmıya iştirak edecek 
müşterilerin muhammenenin yüzde 
75 nisbetinde pey akçası veya milli 
bir bankanın teminat mektubunu ver 
mesi lazımdır. Birikmiş vergi çöp ve 
ya aydınlık parası ve vakıf icrasile 
yirmi senelik taviz bedeli borçluya 
aittir arttırma şartnamesi 15 şubat 
pazartesi saat 14 ten 16 ya kadar 
dairemiz divanhanesine asılacaktır. 

1 mart 937 pazartesi 14 ten 16 ya 
kadar dairemizde yapılacak olan bir 
rinci açık arttırmada verilen bedel 
evin kıymetinin yüzde 75 bulursa üs-

HA 
ZEYTi 

1-2.937 - ~ 

A 
AGI 

Safiyeti ve lezzeti itibanle cihanşümul bir . şöhrete sahiptir. Şerbet gibi 
t.atlıtlır. Tababette içmek suretile kullanılır, yemeklerde salatalarda, ma
yonezde tatlılarda nefasetine payan yoktur. Kum, taş, böbrek, mesane 
idrar yolu bilhassa safra sanlık ve karaciğer hastalıklarında zaafı umu 
mide bol bol Hasan Zeytin yağı içiniz. , 

Şişesi 50, büyi.ik 75, tam litrelik teneke 115, şişe 125, 7.1h 1itrelik ten• 
ke 600 kuruştur. 

Hasan deposu: İstanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. 

POKER 
r ırat bıçağı yerine ba,ka b ir 
bıçak verirlerse aldanmayınız. 

1srarla POKER 
PL AY 

tırat bıçaklannı isteyiniz. 

Kanzuk Saç Eksiri 
•••••••••••••••••••-••••••••-••••••••••* te bırakılır aksi takdirde son arttır • 

manın taahhüdü baki kalmak üzere KOMOJEN 
.. 

ve BELGEVŞEKLiGirtE KARŞI 

HORMOBiN 
- T a bletleri - Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobinı .. 

ıstanbu l Jandarma Satınalma Komisyonundan 
Miktarı Cinsi Tahmin 

bedeli 
Lira K. 

'46 metre Kırmızı çuha 105 80 

24 " Mavi çuha 60 00 

84500 adet Büyük mat hal. 608 40 

kalı düğme 

84500 ,, Dö~ delikli çin- 76 05 

l 
ko düğme 

50700 ~ift Büyük tel kooça 86 19 

31000. 35000 metre astarlık bez 8400 00 
3,380,000 metre renkli iplik 1352 00 

ilk Eksiltmenin 
teminatı nev'i 
Lira K. 

7 93 Açık eksiltme 
4 50 ,, ,, 

45 63 
" 

,, 

5 70 ,, 
" 

6 47 ,, ,, 

70 23 
630 Kapalı zarf 
1O1 40 Açık eksiltme 

; , 
Gün ve saati 

12/2/ 937 Guma saat 11 de 

" " " ., " " 

" 
,. ,, 

,, " " 

12/ 2/ 9J7 Cuma saat 14 de 
12/2/ 937 Cuma saat 16 da. 

l - Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı (7) kalem dikim malzemesi 
kapalı zarf ve açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmelerin tarih, gün ve saatleri yukarıda yazılı olup kapalı zarf eksiltmesine gire
ceklerin saat on üçe kadar teklif mektuplarını vermeleri lazrmdır. 

3 - Eksiltmeler Gedikpaşada Jandarma Dikim evi binasındaki Jandarma Satınalına komis. 
yonunda yapılacaktır. 

· 4 - Şartnameler her gün komisyonumuzda görülebilir. 
. 5 - isteklilerin belli gün ve saatte ilk teminat makbuzları ve 2490 sayıh kanunda ve şart
namelerde yazrlı kağıtlarl'ile birlikte komisyonda bulunmaları. (522) . . 

arttırma 15 gün uzatılarak 15 mart 
pazartesi saat 14 ten 16 ya kadar 
yapılacak ikinci açık artırma sonun 
da: En çok arttıranın üstünde bıra · 
kılacaktır. 2400 sayılı icra iflas K. 

1 nunun 126 ıncı maddesine göre hak· 
lan tapu sicilli ile anlaşılmayan ipo· 
tekli alacaklılara diğer alakadarların 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklan· 
nı faiz ve masrafa dair olan iddia -

1 
ıarını ilan tarihinden itibaren 20 g-ün 

' içinde evrakı müsbitclerile beraber 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Ak· 
si takdirde hakları tapu sicillerile sa· 
bit olmryanlar satış bedelinin paylaş· 
masmdan hariç kalırlar daha fazla 
m~lfımat almak istiyenler dairemizin 
937 / 33 sayılı dosyasında mevcut ev
rak ve takdiri kıymet raporunu gö -
rUp anhyabilecekleri ilan olunur. • 

Yazma Dokuma 
Kooperatif şirketi 
Şirketimizin 13-~-1937 tarihinde 

cumartesi günü saat 10 da Dördüncü 
Vakıf han 'üstincü kat Ticaret Odası ı 
içtima salonunda genel toplantısı ya
pılacaktır. Hissedarların esaıcten ve 
vekaleten iştirakleri için mukavelena 
memiz mucibince içtimadan bi haf
ta evvel hisse senetlerini ibraz ile du 
huliye kağıdı almak için Çakmakçı • 
larda Sümbüllü hanında 18 numara
da kooperatif şirketi merkezine mü
racaaUeri. 

Ruzname: 
1- İdare heyeti ve murak!P ~apor 

tarı ve 936 senesi bilançosu ıle ıdare 
heyetinin ibrası. 

2 - 1937 senesinin bUtçe onaylan. 
ması. 

3 - İdare heyetinin ve JJllirakıb • 
!arın tamamen seçimi. 

M TiZM P M AN O 
ile derhal geçer. Ü-

1
• , şUtmektcn, . bel, ~diz 

ve arkaya gıren agıı. 
---ları hemen keser. 

Saçların köklerini kuv~tlendi -

rir. Dökülmesini keser. Kepek

leri tamamen giderir ve bü • 

yüme kabiliyetini artırarak saç -
lara yeniden hayat verir. Koku • 

su latif, kullanışı kolay bir saç 

eksiridir. 

1NG1L1Z KANZUK 

ECZANESi 

BEYoGLU - lSTANBUL 

!Tenvirat c~i No. 9 
Zararın örıiine geçiniz, ve 
Elehtrik sarfiyatı ile ziya 
laıvı·ctirıi gösteren anıpul·: 

leri kullanznız. Osranı IC!Jf 
• 

anıpu llcrinin dibinde Vat ile 

elehtrik saıfiyatı, ve Deka· 
lumen (DL11ı) iledeaydınlık 

, -
kabiliyctigöstcrilıniştir. Hçr 

·zaman ı·e bilhassa Osranı 

ll:!JI ampullerini isteyiniZ:. 

Deka I v 11ı1>1ı I i 

• • 
ampulleri asgari sarfiyatı Yat ile gösterilmi§tir; 


